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ATATÜRK DİYOR Kİ! 

“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşat-
ta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir 
milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini 
teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” 
(1922)

“Türk basını milletin gerçek sesinin ve isteminin belirdiği Cum-
huriyet etrafında çelikten bir kale meydana getirecektir. Bir fikir 
kalesi, anlayış kalesi. Basından bunu beklemek, Cumhuriyetin 
hakkıdır. Bugün milletin içtenlikle birleşmiş ve dayanışmış bu-
lunması zorunludur. Kamunun esenliği ve mutluluğu bundadır. 
Mücadele bitmemiştir. Bu gerçeği milletin kulağına, milletin 
vicdanına gereği gibi ulaştırmada basının görevi çok ve önem-
lidir.”(1924)

“Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış bası-
nını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir.”(1925)
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TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

Genel Müdür
Şenol GÖKA

Adres
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

TRT Sitesi 06109 Or-an Ankara

Kuruluş
01 Mayıs 1964

Yasal Statü
Kamu Yayın Kuruluşu

Yayın Kanalları
Karasal-Sayısal TV-Radyo, FM & GM Radyo, Internet TV

Teknik Standartlar
Karasal Analog

Uydudan Digital-625 satır
HD 1080i 50 Hz 

Mali Kaynaklar
Enerji Payı Gelirleri % 48.92, Bandrol gelirleri % 36.63
İlan ve reklam gelirleri % 4.29, Diğer gelirler % 10.16

Çalışan Sayısı
7119

(31 Aralık 2014 itibariyle)

Üyesi Olduğu Kuruluşlar
Avrupa Yayın Birliği (UER/EBU)
Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU)

Akdeniz Görsel İşitsel İletişim Merkezi (CMCA)
Akdeniz Görsel İşitsel İşleticiler Daimi Konferansı (COPEAM)

Güneydoğu Avrupa Kamu Hizmeti Medyası Avrupa Teşkilatı (EAPSMSEE)
Uluslararası Televizyon Arşivleri Federasyonu

Yüksek Frekans Koordinasyon Grubu
Basın İlan Kurumu

Televizyon Yayıncıları Derneği
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek birliği (RATEM)

Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP)
Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
Medya Derneği
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 Büyüyen TRT

 1 Mayıs 1964’te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), tam 51 yıldır ülkemize 
hizmet etmektedir. 
 Bugün 14 televizyon, 16 radyo kanalı, 41 dil ve lehçede web yayını,  basılı ve dijital dergi-
leri ile TRT, dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında yerini almıştır. 
 Kurulduğu günden bu yana kamu kurumu sorumluluğu ile hareket eden TRT; yaptığı 
yayıncılıkla ülkemizin kültür, sanat ve eğitim hayatına önemli destekler sağlarken güvenilir ha-
berciliğin de adresi olmuştur. Ayrıca farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla Türkiye’nin 
gücünü, sesini ve güzelliklerini tüm dünyaya yansıtmaktadır.  
 Kurumumuz tarafından radyo yayıncılığı alanında da önemli başarılara imza atılmış, 
pek çok proje hayata geçirilmiştir. Seviyeli sohbetleri, eğitici ve öğretici programları, kaliteli mü-
zik anlayışı ile yayınlarını sürdüren radyolarımız yurt içi ve yurt dışında ilgiyle takip edilmektedir. 
88 yıl önce İstanbul’da Eşref Şefik Bey’in anonsu ile başlayan radyo yayınlarımız TRT’nin bundan 
sonra da en önemli yayın mecralarından biri olmaya devam edecektir.
 TRT, okul kimliği ile önemli işler gerçekleştirdi. Kasım ayında kurumumuzun zengin 
müzik ve görüntü arşivi yerel radyo ve televizyon kanallarına açılarak onların yayınlarına ciddi 
katkılar sağlandı. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası organizasyonlarla Asya, Afrika ve Avrupa’da 
özellikle gelişmekte olan kuruluşlara yayın ve eğitim desteği verildi. Klasik radyo ve televizyon-
culuğun yanında TRT, iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelerle ortaya çıkan yeni medya 
alanlarında da öncü ve lider kuruluş oldu.  
 Ekim 2014’te görevi devraldığımızda İngilizce haber kanalımız TRT World ile ilgili çalış-
maları hızlandırdık. TRT Kent Radyolarına yönelik alt yapı ve içerik çalışmalarını tamamlayarak 
TRT Kent Radyolarının 2015 yılı başında yayın hayatına başlamasını sağladık. Bölge radyoları-
mızın yayınlarını daha da geliştirmek ve etkinliklerini artırmak üzere planlamalar yaptık. Yayın 
teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak 4K televizyon yayınları için çalışmalara 
başladık.
 İlkeli, kaliteden taviz vermeyen yayın anlayışımızla bundan sonra da  ülkemizin ve mille-
timizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük ve en saygın medya kuruluşları 
arasındaki yerimizi daha da üst sıralara taşıyacağız. TRT olarak bunu başaracak tecrübemiz ve 
gücümüz vardır. TRT’yi bugünlere taşıyan büyük TRT ailesinin tüm değerli üyelerine teşekkür edi-
yor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

               Şenol GÖKA
         TRT Genel Müdürü

ÖN SÖZ
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet 
adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştir-
mek amacıyla, 01 Mayıs 1964’te, özel yasayla özerk 
tüzel bir kişiliğe sahip olarak kuruldu. 1972’deki 
anayasa değişiklikleri ile Kurum “tarafsız” bir kamu 
iktisadi kuruluş olarak tanımlandı. 

1982 Anayasası hükümleri doğrultusunda, 1984 
yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeni-
den düzenlendi. Uydu yayınlarının 1986’dan son-
ra, Türkiye’den de yaygın biçimde izlenmeye baş-
lanması ve 1990’ların başlarında uydu aracılığıyla 
Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonla-
rın ortaya çıkması, TRT’nin 1990 yılına kadar süren 
televizyon yayınları üzerindeki tekelini ortadan 
kaldırıldı. 

Anayasa’nın 133. maddesinin 1993’te değiştiril-
mesiyle özel radyo ve televizyon yayınları serbest 
bırakılırken TRT’nin özerkliği yeniden tesis edildi. 
TRT bugün, özerkliği ve tarafsızlığı Anayasa’da 
hükme bağlanan, radyo ve televizyon ile tüm 
medya araçlarından yayın yapan kamu hizmeti 
yayıncısı olarak hizmet vermektedir.

TRT Yayınları
TRT yayınlarının amacı; çeşitli yaş, meslek, eğitim 
ve kültür seviyesindeki seyircilere doğru, tarafsız, 
anlaşılır, çabuk haber vermek, onların eğitim ve 
kültürlerine katkıda bulunacak programlar üret-
mek, eğlendirirken eğitmek, en yaygın şekliyle 
millî kültür bütünleşmesine katkıda bulunmak ve 
eğitim düzeyinin yükselmesini sağlamaktır.

Radyo Yayınları
Ülkemizde 6 Mayıs 1927’de İstanbul’da başlayan 
radyo yayınları 1 Mayıs 1964’te Türkiye Radyo Te-
levizyon Kurumunun kurulmasıyla tek çatı altında 
toplanmıştır. Bugün 16 radyo kanalıyla devam 
eden radyo yayınları ilk günün heyecanıyla sürdü-
rülmekte ve milyonlarca dinleyicinin vazgeçilmez 
tutkusu olmaya devam etmektedir.

Televizyon Yayınları
31 Ocak 1968’de Ankara’da bir binanın bodrum 
katında başlayan televizyon yayınları, TRT’nin ve 

Türkiye’nin ilk düzenli televizyon yayınlarının da 
başlangıcı oldu. Bugün 14 televizyon kanalı ile 
tematik yayıncılığın da öncülüğünü yapan TRT, ül-
kemizin tek kamu yayıncısı olma sorumluluğunu  
televizyon yayınlarında da sürdürmektedir. 

İnternet Yayıncılığı
www.trt.net.tr, güçlü İnternet ağı, anında erişim, 
canlı radyo ve televizyon yayınları gibi özellikle-
ri ve Podcast yayınları, İnternete özel yapımlar, 
programlara ve kanallara ait İnternet sayfaları ile 
zengin bir içeriğe sahiptir.

www.trt-world.com  41 dil ve lehçede İnternet 
yayını ile bölge, dünya ve Türkiye gündemini ta-
rafsız ve doğru bir içerikle İnternet takipçilerine 
sunmaktadır.

www.trthaberdd.com Türkiye’nin ilk Haber Kanalı 
Dijital Dergisi olan TRT HABER DD’de, ekranlarda 
yayınlanan haber ve programların perde arka-
sı, haberci/programcı ekiplerin çekim esnasında 
karşılaştıkları ilginç hikâyeler, görüntüler ve çar-
pıcı kareler bulunuyor. TRT arşivlerinden seçilen, 
hafızalarda yer etmiş sürpriz ses ve görüntülerin 
de bulunduğu TRT Haber Dijital Dergisi’nin içeriği 
aynı zamanda www.trthaberdd.com sitesinde de 
paylaşılmaktadır.

Teletekst Yayını: Telegün
TRT, 3 Aralık 1990 tarihinde başlayan ve “Telegün” 
adı verilen teletekst yayınlarıyla izleyicilerine bil-
giye anında ulaşma imkânı sağlamaktadır. Yurt 
içi ve yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen, 
ortalama 450 sayfadan oluşan Telegün - Teletekst 
yayınları haber, hava, yol, spor, televizyon, radyo, 
kültür sanat, eğitim, ekonomi ve turizm-seyahat 
ana başlıkları altında zengin bir içeriğe sahiptir.

Basılı Yayınlar
TRT televizyon, radyo ve İnternet yayınları yanın-
da basılı yayınlarıyla da medyada yer almaktadır. 

TeleVİZYON Dergisi
RadyoVizyon Dergisi
TRT Çocuk Dergisi

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU



2014 Faaliyet Raporu

15

1927’den Bugüne Türkiye’nin Görsel ve İşitsel 
Hafızası: TRT Arşivleri
1927 yılından beri süregelen radyoculuk ve 1968 
yılından bu yana devam etmekte olan televiz-
yonculuk deneyimi ile TRT arşivleri, dünya ve 
Türkiye’nin görsel-işitsel hafızasıdır. Zengin arşiv 
materyalinin kurum içi ve kurum dışı kullanımını 
sağlamak amacıyla dijital gelişmelere uygun sak-
lama ve kayıt sistemleri kullanılarak aktarma ve 
yenileme çalışmalarına devam edilmektedir.

TRT Market
TRT arşivinden seçme DVD, VCD, CD, kaset, video, 
kitap ve hediyelik ürünleri ile müzikten belgesele, 
filmlerden dizilere kadar TRT yapımlarından oluşan 
çeşitli ürünlere, TRT Marketlerden, müzik market-
lerden, kitapevlerinden ulaşılabildiği gibi www.
trtmarket.net adresi üzerinden mobil ve kredi kartı 
ile uzaktan sipariş imkânı sağlanarak da ulaşılabil-
mektedir.

Ulusal ve Uluslararası Ortak Çalışmalar  
Türkiye’de kamu hizmeti yayıncısı kimliği ile yayın 
yapan tek kanal olan TRT, uluslararası platformda 
haber ve program değişimi, ortak yapım, yayın 
hakları alımı ve yeni teknolojiler alanında ulusal 
ve uluslararası pek çok kuruluşla ortak çalışmalar-
da bulunmaktadır.

TRT’nin Avrupa ve dünyanın önde gelen haber 
kanallarından Euronews’in büyük ortaklarından 
biri olarak 2010 yılından itibaren bütün dünyaya 
24 saat Türkçe yayın yapması, ortak çalışmaların 
başında gelmektedir.

TRT karasal yayıncılıkta PAL, uydu yayıncılığında 
dijital sistemle Avrupa Birliği standartlarında ya-
yın yapmakta ve Eurovision ve Asiavision haber 
ağlarında etkin olarak yer almaktadır.

Avrupa Yayın Birliği EBU’nun kurucu ve yönetim 
kurulu üyesi olan TRT; Asya-Pasifik Yayın Birliği 
ABU’nun da yönetim kurulu üyesi ve Asiavision’un 
batıdaki en son üyesidir. 

TRT bölgesel yayın birlikleri, uluslararası kuruluş-
lar ile sıkı ilişkilerini devam ettirirken bazı ülkele-
rin yeni yapılandırılan ya da gelişmekte olan kamu 

yayıncılığına, medya desteği programlarında aktif 
bir şekilde yer alarak destek vermektedir. 

Yapılan anlaşma ve protokollerle dünya genelin-
de meydana gelen gelişmeler anında takip edilir-
ken program değişimleri, ortak yapımlar, çevirim 
içi hak yönetimi gerçekleştirilmekte, yarışma, fes-
tival ve diğer kültürel etkinliklere karşılıklı katılım 
sağlanmaktadır. 
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01.05.1964 TRT radyo yayıncılığı yapmak üzere 
özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kuruldu. 

01.01.1965 TRT Radyolarında ilk kez programlı dö-
nem başladı.

10.10.1965 Türkiye Radyoları ilk kez genel seçim 
sonuçlarını vermek için sabaha kadar yayın yaptı.

31.01.1968 TRT Ankara Televizyonu deneme ya-
yınlarına başladı.

25.10.1970 Televizyon nüfus sayımı dolayısıyla ilk 
kez kesintisiz 9 saat gündüz yayını yaptı.

03.10.1971 Televizyonda ilk spor karşılaşması nak-
len yayınlandı.

03.03.1972 Televizyonda reklam kuşakları yayın-
lanmaya başlandı.

04.03.1973 Türkiye-İtalya millî maçı ilk kez Eurovision 
aracılığı ile televizyondan naklen verildi.

06.04.1973 TBMM’den ilk kez naklen televizyon ya-
yını yapıldı.

08.09.1973 Eurovisiondan ilk kez haber kaydı 
(EVN) yapıldı.

20.04.1974 İstanbul stüdyosu hizmete açıldı. 

12.06.1974 TRT, Eurovisionun aktif üyesi oldu.

09.09.1974 Türkiye radyoları “TRT-1 Radyoları” adı 
altında 24 saat kesintisiz yayına başladı. 

Televizyon yayınları haftada 60 saate çıkarıldı.

22.03.1975 TRT ilk kez Eurovision Şarkı  Yarışması’na 
katıldı.

28.04.1975 TRT’nin ilk dış haber bürosu Kuzey Kıb-
rıs Türk Federe Devleti’nde açıldı.

12.05.1976 TRT ilk renkli naklen yayınını İslam Ül-
keleri Zirve Konferansından yaptı.

12.05.1976 TRT FM yayın hayatına başladı.

16.04.1979 TRT tarafından ilk kez düzenlenen 
“Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” 27 Avrupa 
ülkesine naklen yayınlandı.

11.02.1982 TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkest-
rası kuruldu.

30.04.1983 TRT Ankara ve İstanbul Gençlik Korosu 
kuruldu.

15.03.1984 TRT televizyon yayınlarının tümü renkli 
oldu.

14.10.1984 Televizyonda işitme engelliler için ha-
ber yayını başladı.

14.11.1987 TRT Almanya-Berlin temsilciliği açıldı.

15.11.1987 TRT Radyo-Televizyon Aylık Haber Ya-
yın Dergisi’nin ilk sayısı çıktı.

02.10.1989 TRT 3 ve TRT GAP yayına başladı.

06.10.1989 Kültür ve sanat ağırlıklı programların 
yer aldığı TRT-2 yayına başladı.

10.01.1990 TRT, “Telegün” adını verdiği “Teletekst” 
yayınlarına başladı.

28.02.1990 TRT INT televizyonu deneme yayınları-
na başladı.

15.04.1991 GAP Radyosu yayın hayatına başladı.

28.04.1992 Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik Avrasya 
yayınları başlatıldı.

09.03.1995 Türkiye’de ilk kez veri yayıncılığı, TRT ve 
Reuters Haber Ajansı ortaklığıyla gerçekleştirildi.

05.01.1999 TRT SAYTEK (Sayısal Yayın Teknoloji 
Merkezi) kuruldu.

20.09.1999 TRT Türkmenistan- Aşkabat Temsilciliği 
açıldı.

24.05.2003 TRT, ülkemiz adına katıldığı 48. Euro-
vision Şarkı Yarışması’nı Sertap Erener ile kazandı.

15.05.2004 49. Eurovision Şarkı Yarışması, TRT’nin 
ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.

11.07.2008 Srebrenitsa Soykırımını anma ve 307 
şehidin defin törenleri TRT’nin en uzun süreli canlı 
yayını ile aktarıldı.(26 saat)  

01.11.2008 TRT Çocuk Kanalı yayına başladı.

20.11.2008 trt.world.com 30 dilde haber yayınına 
başladı.

27.02.2009 Euronews ile lisans anlaşması imzalandı.

01.03.2009 TRT Dergisi “TeleVİZYON” adıyla Mart 
sayısıyla bayilerde satışa sunuldu.

21.03.2009 Türk dünyasının ortak platformu TRT 
Avaz yayına başladı. 

01.04.2009 Radyo 6 yayına başladı.

Geçmişten Günümüze
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01.01.2009  TRT 6 yayına başladı.

02.04.2009 FM bandından, uydu ve İnternet üze-
rinden Ermenice yayına başlandı.

06.05.2009 TRT Nağme ve Ankara (Kent) Radyosu 
yayına başladı.

08.05.2009 TRT TÜRK uluslararası haber ve kültür 
kanalı olarak yeni kimliğiyle yayına başladı.

23-27.06.2009 Türkçe’nin bir dünya dili olduğu-
nu öne çıkaran festival, Türkçevizyon Uluslararası 
Türkçe Müzik Festivali’nin ilki gerçekleştirildi.

01.07.2009 Sefaretler Stüdyosu HD stüdyo olarak 
yenilendi.

15.06.2009 TRT’nin ilk sanal stüdyosu, TRT Çocuk 
kanalı programlarının çekiminde kullanıldı.

02.07.2009 RadyoVizyon Temmuz sayısıyla yayın 
hayatına başladı.

03.07.2009 TRT, % 15.70 hisse alarak Euronews’e 4. 
büyük ortak oldu.

17.10.2009 TRT Belgesel Kanalı, Türkiye’yi beş fark-
lı dilde dünyaya tanıtan yayınlarına başladı.

TRT Türkü ve TRT’nin ikinci uluslararası radyosu 
Avrupa FM yayına başladı.

16.11.2009 TRT Müzik kanalı yayına başladı.

22.01.2010 7 gün 24 saat Türkçe yayın yapacak 
Euronews haber kanalının, Türkçe İnternet sitesi 
yayına başladı.

30.01.2010 Euronews haber kanalı, dokuzuncu dil 
olarak Türkçe yayına başladı.

18.03.2010 TRT Haber kanalı yayın hayatına başladı. 

04.04.2010 Arapça yayın yapan TRT “ETTÜRKİYYE”  
kanalı yayına başladı. 

21.05.2010 Uluslararası Belgesel Film Yarışması 
ödül töreni düzenlendi. 

18.06.2010 Yayıncılık kalitesi açısından en üst nok-
ta olan HD yayın yapan TRT HD kanalı yayına baş-
ladı.

01.10.2010 TRT Çocuk dergisi bayilerde satışa su-
nularak yayın hayatına başladı.

29.10.2010 Yerel ve bölgesel televizyonlarla ortak 
yayın yapacak olan TRT Anadolu açıldı.

31.01.2011 TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile 
kurulan TRT Okul Kanalı yayın hayatına başladı.

08.03.2011 “TRT Müzik Ödülleri”, Lütfi Kırdar Ulus-
lararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki törenle sa-
hiplerini buldu. 

10.12.2012  TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi açıldı.

31.01.2014 TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, TRT’nin 
kuruluşunun 50.yılı kutlamaları kapsamında ha-
zırlanan bir müze vagonla 20 ili kapsayan bir yol-
culuğa çıktı.

01.05.2014  TRT’nin kuruluşunun 50. Yılı kutlandı.

10-13.09.2014 Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik 
Festivali’nin beşincisi Denizli’de düzenlendi.
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Anayasanın 133’üncü maddesi ve 2954 sayılı Türki-
ye Radyo ve Televizyon Kanunu uyarınca tarafsız bir 
kamu tüzel kişiliğe sahip Türkiye’nin tek kamu yayın 
kuruluşu olarak yayınlarımızın tarafsızlığı esastır.

Yayın esaslarımız;
a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak;
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü-
nü, millî egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, 
genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak
b) Atatürk ilke ve inkılâplarını kökleştirmek, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üs-
tüne çıkmasını öngören millî hedeflere ulaşmayı 
gerçekleştirmek
c) Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve eko-
nomik menfaatlerinin gereklerine uymak
d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetil-
mesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve 
Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, 
din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair her-
hangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere daya-
nan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim 
ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek
e) Genel ahlakın gereklerini, millî gelenekleri ve 
manevi değerleri gözetmek
f) Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilke-
lerine uymak
g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir 
Türkçe kullanmak
h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek 
hususlara yer vermemek
i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, sal-
dırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve 
telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak 
j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine 
saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,
k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanma-
sında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile 
çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,
l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların 
kaynaklarını açıklamak
m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabil-
mesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda 

yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın 
yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar 
çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine 
alet olmamak.

Görevlerimiz;
a) Radyo ve televizyon yayınları yapmak ve bu 
amaçla radyo ve televizyon verici istasyonları, 
program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kur-
mak, geliştirmek, radyo ve televizyon yayınları 
alanında ek gelir temin edecek düzenlemeler yap-
mak ve faaliyette bulunmak,
b) Radyo ve televizyon yayınları için haber topla-
ma ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla ge-
rekli birimleri oluşturmak,
c) Bu kanun çerçevesinde; Türkiye sınırları içinde 
yayın yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve tele-
vizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme, anlaşma 
ve protokoller imza etmek; ayrıca Başbakanlığın 
onayını alarak gerektiğinde uluslararası radyo ve 
televizyon kurum ve kuruluşları ile anlaşma, söz-
leşme ve protokoller imza etmek,
d) Tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili 
araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların 
onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve 
gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve 
cihazları imal etmek veya ettirmek,
e) Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, 
eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve 
eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla,
1. Atatürk ilke ve inkılâplarının kökleşmesine, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkmasını öngören millî hedeflerin gerçek-
leşmesine,
2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve 
milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun hu-
zurunun, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı ve Atatürk millîyetçiliğine 
dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti 
niteliklerinin korunmasına ve güçlendirilmesine,
3. Millî eğitim ve millî kültürün geliştirilmesine,
4. Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve eko-
nomik menfaatlerinin korunmasına,

YAYIN İLKELERİMİZ
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5. Kamuoyunun, Anayasa ilkeleri doğrultusunda 
serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına yar-
dımcı olmak.

Yurt dışına yapılacak yayınlarla:
1. Devletin her alanda tanıtılmasına,
2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Tür-
kiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine 
yardımcı olmak.
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YAYINLARIMIZ

Yayın Alanları

Kurumumuz 14 televizyon kanalı, 16 radyo kanalı, trt.net.tr ve trt-world. 
com üzerinden 41 dil ve lehçede İnternet yayını, teletekst ve dergi yayınları 

ile ulusal ve uluslararası yayın yapmaktadır.
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TELEVİZYON

TRT; eğitim, kültür, haber, spor, belgesel, drama, , 
müzik ve eğlence programlarıyla dünyanın pek-
çok bölgesinde yaşayan insanlara yayınlarını ulaş-
tırarak takdir toplamaktadır. Çok sayıda ulusal ve 
bölgesel televizyon kanalının bulunduğu yayın or-
tamında, nitelikli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla 
faaliyet göstermektedir. 

Yayınlarda amaç; çeşitli meslek, yaş, eğitim ve kül-
tür seviyesindeki seyirciye doğru, tarafsız, anlaşılır, 
çabuk haber vermek, eğitim ve kültürlerine katkı-
da bulunacak programlar üretmek, eğlendirirken 
eğitmektir. En yaygın şekliyle millî kültür bütün-
leşmesine katkıda bulunmak ve eğitim düzeyinin 
yükselmesini sağlamaktır. 

2014 yılında da, televizyon program yapımı ve 
yayınına ilişkin hizmetler; yayın ilkeleri doğ-
rultusunda, kaliteli, verimli ve düzenli bir şekilde, 
Ankara, İstanbul, İzmir Televizyon Müdürlükleri ve 
TRT Kanal Koordinatörlükleri ile birlikte koordineli 
olarak gerçekleştirilmiştir. 

Yayınlarında kendi üretimlerine ağırlık veren Kuru-
mumuz, dış kaynaklı yapımları seçerken de büyük 
bir titizlikle hareket etmektedir. 

Programların hedef kitlesine ulaşmasını ve izleyici 
ile programları bir araya getirmeyi amaçlayan ça-
lışmalarla çeşitli ortamlarda tanıtım faaliyetleri sür-
dürülmektedir.
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Türkiye’nin ilk televizyon kanalı 
olan TRT 1, aile kanalı formatında; 
eğitimden, kültüre, müzikten 
eğlenceye, dramadan yerli ve yabancı 
filmlere, spordan habere pek çok 
programın yer aldığı yayınlarıyla 
ve %99,9 kapsama alanıyla tüm 
Türkiye’ye, ayrıca İnternet üzerinden 
tüm dünyaya ulaşmaktadır. 

Aile Kanalı

YAYIN ALANI:
Türksat 4A ile  Türkiye  ve Avrupa’da 
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta Asya’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Galaxy 19 ile ABD ve Kanada’da 
Digiturk 23. Kanalda 
D-Smart 26. Kanalda  
Tivibu 311. Kanalda 
Teledünya 22. Kanalda 
Kablo TV SO4. Kanalda

HD Yayın Alanı : 
Türksat 3Aile Türkiye ve Avrupa’da
Eutelsat 7A ile  Avrupa’da
Digitürk 323. Kanalda 
D-Smart 26. Kanalda 
Tivibu 311. Kanalda 
Teledünya 9. Kanalda 

TRT 1 ve 19 Mayıs 2012 itibariyle TRT 1 HD kanalı 
seviyeli, eğlendirici ve bilgilendirici yayınlarıyla aile 
kanalı olma misyonunu sürdürmektedir. 2013 yılın-
da reyting savaşında bir kamu yayıncısı televizyon 
kanalının ulaşabileceği önemli bir izlenirlik oranına 
ulaşmış, kanal sıralamalarında da daha üst sıralara 
çıkmıştır. 2013 yılı ile karşılaştırdığımızda, izlenme 
oranını tüm Kişilerde %82 , AB grubunda %82 art-
tırmıştır. 

Türkiye’nin ilk televizyon kanalı olma özelliği taşı-
yan TRT 1 ve TRT 1 HD, komedi, müzik, eğlence, ha-
ber tartışma programlarına kadar her türden prog-
ramı kaliteli ve izlenir bir şekilde tüm Türkiye’ye ve 
İnternet üzerinden tüm dünyaya ulaştırmaktadır.

TRT 1 ve TRT 1 HD kanalı bütün izleyici gruplarının 
istekleri doğrultusunda ve geniş bir program yelpa-
zesinde kaliteli, beğeni düzeyi yüksek programlarla 

seyirci ile buluşmayı amaçlamaktadır. TRT 1 ve TRT 
1 HD, kamu yayıncılığı esaslarını göz önünde bu-
lundurarak genel ahlak gereklerini yerine getiren, 
millî gelenekleri ve manevi değerleri göz önünde 
bulunduran yayınlar yapmaktadır.

19.05.2012 tarihi itibariyle TRT 1 kanalı ile aynı ya-
yın akışını takip eden TRT 1HD kanalı yayına başla-
mıştır ve yine bu tarih itibariyle TRT 1 kanalı ekran 
formatı da düz ekran olarak adlandırılan LCD, LED 
Plazma televizyonlara uygun olan 16:9 formatta 
yayına geçmiştir. Diziler, dış yapımlar, iç yapımlar 
ve sinemaların bir kısmı HD olarak yayınlanmak-
tadır. Haber, reklam ve arşiv programları halen 
SD’den çevrim yapılarak kullanılmaktadır. An iti-
bariyle programlarımızın yaklaşık %80 oranındaki 
kısmı HD olarak yayınlanmaktadır. Bu oran gün 
geçtikçe artmaktadır. 
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Diriliş  Ertuğrul (3x90’) 

Küçük bir topluluk olan Kayı 
Boyu’nun, liderleri Ertuğrul 
Gazi’nin çizdiği yol ve inanç-
ları ile muhteşem Osmanlı 
İmparatorluğu’na  dönüşümünün 
hikayesi.

Filinta (2x90’)
           

600 yıl hüküm süren Osman-
lı İmparatorluğu’nun kusursuz 
adalet anlayışının, bir kumpas 
sonucu idama mahkum edilen 

Filinta Mustafa ve onu idama 
mahkum etmek zorunda kalan 
babası bildiği Kadı Gıyasettin’in 
öyküsü etrafında geçen olaylar.

Yeşil Deniz  (10x90’)

Doksanlı yıllarda şirin  bir Ege 
kasabasında geçen;  sıcak, sami-
mi bir dostluk hikayesi.

Seksenler (50x90’)
1980’ lerde Türk aile yaşantısının 
ve dönemin güncel olaylarının 
mizahi bir dille ele alındığı, bü-
tün aile bireylerin zevkle izlediği 
komedi dizisi.

Zengin Kız Fakir Oğlan (43x95’)
Zengin bir ailenin kızına aşık 

olan saf bir delikanlının sevdiği 
kızın ailesinin gözüne girme ça-
bası.

Şimdi Onlar Düşünsün (10x90’)
 

Malatya’nın Pötürge ilçesinde 
çiğ köftecilik yapan, doğuştan  
komik Aziz Keklik’in büyük bir 
mirasa konması ile İstanbul’da 
tanıştığı sahte hayatları, paradan 
başka bir şey düşünmeyen ‘zen-
ginleri’ alt etmesinin hikayesi .

 TRT 1 ve TRT 1 HD kanalı 2014 yılı programlarından örnekler;
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Yedi Güzel Adam (24x85’)

1950’li yıllarda öğrencisi olduğu 
Maraş’taki Kara Lise’ye, 1970’li 
yıllarda öğretmen olarak dö-
nen Erdem Bayazıt’ın tanıklığı 
ve rehberliği ile  1950’li yıllar-
da genç birer liseli olan Türk 
Edebiyatı’nın 7 önemli ismi Er-
dem  Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, 
Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, 
Alaeddin Özdenören, Akif İnan 
ve Sezai Karakoç ‘un hikayeleri 
eşliğinde geçen geniş bir dö-
nem panoraması.

Kızılelma (28x90’)

Askerliğini Suriye sınırında ya-
pan, ODTÜ Makine Mühendis-
liği 4’üncü sınıftan terk Murad 
Altay’ın Mit Uzman Adaylığı ile 
başlayan serüveninin öyküsü eş-
liğinde, istihbarat teşkilatlarının 
mücadelesi anlatılıyor.

Hayat Yokuşu (32 x 45’) 

İstanbul’un eski ve dostça yaşa-
yan bir mahallesindeki ilişkile-
rin, çekişmelerin ve barışmala-
rın öyküsü.

Aşkın Kanunu (8x85’)

İlk gençlik yıllarından beri birbi-
rine aşık olan evli ve iki çocuklu 
polis bir çiftin, ayrılık sözü ile baş-
layan ama aşkla biten öyküleri.

Bir Yastıkta (6x90’)

Düğün salonu sahibi Kartal 
ile boşanma avukatı olan eşi 
Ahsen’in, birbirleriyle, aileleriyle 
ve çocukları ile yaşadıkları haya-
tın içinden olaylar.

Gönül Hırsızı (14x90’)
 

Annesi ve obur kardeşi Necdet 
ile birlikte yaşayan, annesinden 
boşanmış reklamcı babasının  
sağladığı imkanlarla şımar-

dıkça şımaran ve üniversiteyi 
boşlamış, kendi gibi arkadaş-
ları ile günlerini acımasızca öl-
düren Tarık’ın hayatı, sevgilisi 
Hülya’nın okulunu bitirip iş güç 
sahibi olması koşulunu koyması  
ile kökten değişecektir. 

Bir Yusuf Masalı (21x90’)

18.yüzyıl İstanbul’unda geçen, 
Paşa konağının aşçısı Yusuf ile 
paşanın yeğeni Züleyha’nın aş-
kını anlatan bir hikaye. Yıllar 
önce Macaristan’dan  İstanbul’a 
gelip paşalığa kadar yükselen 
amcasını bulmak için yollara 
düşen Maria Züleyha’nın , Yusuf 
ile karşılaşmasıyla başlayan ma-
cera, Yusuf’un Paşa konağında 
aşçı olmasıyla başka bir boyut 
kazanır. Yusuf ile Züleyha’nın  
aşkı etrafında, Paşa konağındaki 
yaşam ve gündelik hayat iç içe 
veriliyor. Osmanlı coğrafyasının 
o dönemdeki tüm renklerini 
içinde barındıran eğlenceli çar-
şısında usta-çırak ahlakını da 
gözeterek yaşanan ilişkiler ağı 
da dizinin bir başka yönü.   

Çırağan Baskını (8x45’)
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Kendini lal olarak takdim edip 
Kulüp Pera’da  Poldi adıy-
la illüzyonist olarak işe giren 
Abdülhamit’in sadık hafiye-
si Mustafa’nın; sultanı tahttan 
indirmek isteyen, 20 Mayıs 
1878’de dış güçlerin planladı-
ğı Çırağan Baskını’nı  istihbarat 
bilgisi ile önleyişinin tehlike ve 
macera dolu öyküsü.

Stadyum (39x150’)

Futbolseverler haftanın perde-
sini Stadyum ile açıyor. Günün 
tüm maçlarının geniş özeti ve 
ayrıntıları ekrana geliyor.

Bekir Develi ile Keşif Zamanı 
(14x35’)

Yurt dışında yaşayan insanların 
geleneklerini, göreneklerini, on-
ların hikayelerini ve yaşadıkları 
coğrafyalardaki mimari ve kül-
türel dokuyu izleyiciye keyifli bir 
dille anlatan gezi magazin prog-
ramıdır.

Yoldaki Haber (30x25’)
Başarı, umut, birliktelik ve insan 
hikayelerinin; Türkiye’nin deği-

şen ve gelişen yerlerinin bisiklet 
ile gezilerek anlatıldığı program.

Güldeste (10x2’)
Hadis-i Şerif ve ehlibeyt men-
suplarının özlü sözleri, görseller-
le ekrana yansıtılıyor.

Vahyin Işığında (30x2’) 
Vahyin Işığında, Kur’an’ın ayet 
ayet gönderildiği saadet asrına 
hayalen bir yolculuğa çıkaran ve 
yaşanan, merak uyandıran hadi-
selere şahit kılan program.

Asr-ı Şahadet (30x20’)
Asr-ı saadetin hat sanatımız 
üzerinden anlatıldığı, hattatın 
konuyla ilgili bir ayet, hadis veya 
sözü meşk ettiği program.

1’De Bugün (54x8-10’)
1’de ekrana gelen tüm dizilerin 
set arkasında oyuncularla yapı-
lan özel röportajları ve kamera 
arkalarını konu edinen program. 

Akıl Kârı (13x60’)
Çoklu zeka kuramını temel alan 
ve yarışmacıların zekanın 6 farklı 
türünde (sözel, görsel, mantıksal, 
sosyal, müzikal ve fiziksel zeka) 
sınandığı yarışma programı.

Zamanın Durduğu Yerde 
(10x10’-15’)
Türbe ve manevi makamların 
bugün dönüşen kent yaşamın-
daki rollerini, alanlarında uzman 
katılımcıların yorumlarıyla akta-
ran program.

Sen Olsan Ne Yapardın? 
(6x40’)
Program, toplumsal duyarlılığı 
ölçer ve toplumun zor durum-
daki vatandaşa olan yardım duy-
gusunu konu alır. Her bölümün 
kahramanları, izlendiklerinden 

ve olayların kurgu olduğundan 
habersiz, halkın içinden kişiler-
dir.  Bu programın amacı; halkın 
birbirine karşı olan duyarlılığı-
nın artırılması, toplumumuzun 
gelenek göreneklerine yakışır 
bir şekilde müşkül durumdaki 
insanlara sahip çıkılması gerek-
tiğini ve evrensel insani değer-
lerin önemini vurgulamaktır.

Reis-i Cumhur (11x20’)
29 Ekim 1923’ten, 28 Ağustos 
2007’ye kadar uzanan cumhur-
başkanlığı seçimleri serüveni-
ni, seçimler öncesindeki siyasi 
gerilim ve tartışmaların yanı 
sıra dönemin tanıklarına ve uz-
manlarına da yer vererek, her 
bir cumhurbaşkanı döneminin 
siyasi dengelerini seyirciye akta-
ran belgesel programı. 

Joker (40x60’)
Uzun ve seyirciyi sıkan bir tem-
poda değil, hızlı ve giderek heye-
can dozajını arttıran bir tempoya 
sahip; yarışmacıların, yarışmanın 
her aşamasında (joker kullanım-
ları açısından) stratejik kararlar 
vermek durumunda olduğu bir 
bilgi yarışması.

Fincan (20x60’)
Anadolu’da yüzyıllardır oynanan 
fincan oyununun, modern TV 
formatına dönüştürülmüş şekli 
olarak kurgulanmış bir program.

Aileler Yarışıyor (118x90’)
Bir nesli büyüten efsane yarış-
ma; Aileler Yarışıyor, yeni bir nes-
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li büyütmek için Ufuk Özkan’ın 
eğlenceli ve renkli sunumuyla 
TRT1 ekranlarına geri döndü …

Kapılar (35x10’)
Düşünce, yazı ve araştırmalarıy-
la kültür ve uygarlığımıza kat-
kı sağlayan kişilerin seçtikleri 
Hadis-i Şerif’leri yorumlamadık-
ları program.

İyi Fikir (192x90’)
TRT 1 kanalının sabah kuşağı-
nın kaliteli programı. Hafta içi 

her gün yayınlanan programda 
kadınların hayatını kolaylaştıra-
cak fikirlerin sahipleri… Kadın-
ların sağlıklı ve mutlu yaşaması 
için uzman görüşleri…İnsan 
hikâyeleri… Ve daha fazlası… 

Gezelim Görelim (26x30’)
Artık bir TRT 1 kanalının ve 
Türkiye’nin bir klasiği olan 25 

yıldır izleyicisi ile buluşan prog-
ramda Anadolu’nun her köşesi 
doğal güzelliği, tarihi, kültürü ve 
turizm potansiyeli ile tanıtılmak-
tadır.

TRT1 Stüdyosu Anne Elimi 
Tutsana ( 23 x75’)
Anne,  çocuk sağlığı ve ilişkileri-
ni içeren bütün konuların hafta-
lık canlı program ile ele alındığı 
program.

TRT1 Stüdyosu Sağlık Sıhhat 
(26 x75’)
İzleyicilerin, hastalıklara karşı 
önlem alabilmeleri için akılla-
rındaki sorulara yanıt bulabi-
lecekleri ve bu alandaki son 
gelişmeleri takip edebilecekleri 
bir program olmayı amaçlayan 
haftalık canlı  program.

İyi Şeyler (157x10’)
TRT1 kanalında yayınlanmak-
ta olan dizilerin kamera arkası 
görüntülerinin, tanıtımlarının, 
içeriklerinin, sürpriz gelişmele-
rin, seyircinin ilgisini çekecek ve 
merak uyandıracak şekilde su-
nulduğu program.

Enine Boyuna (49x60’)
Sosyal, siyasal, ekonomik geliş-
melerin uzman konuklarla de-
ğerlendirildiği haftalık tartışma 
programı.

Yeni Zamanlar (24x30’)
Toplumu ve onu oluşturan her 
bir bireyi farklı yönleriyle ele alıp 
herkesin özel ve hayatın yaşa-
maya değer olduğunu vurgula-
yan program.

İşimi Seviyorum (8x10’)
Her bölümden farklı bir kişinin iş 
yaşamını, gelişim süreçlerini, işi-
ne verdiği önem ve yaptığı katkı-
yı, işinin genel yaşamına olumlu 
etkilerini, işinin ve yaptıklarının 
genel toplum yararını izleyiciye 
aktaran program.

Kitaplık (15x10’)
Edebiyatımızın başyapıtlarını, 
usta edebiyatçılarımızın gözüyle 
izleyiciye aktaran program.

Ramazan Sevinci ve Bayram 
Sabahı (31x75’)
Kız Kulesi’nden canlı olarak ya-
yınlanan programda, Ramazan 
ayının dinimize ve kültürel zen-
ginliğimize uygun bir şekilde 
yaşanabilmesi için meydana ge-
len değişimlerin ve gelişimlerin 
dinimiz açısından değerlendiril-
mesi amaçlanıyor.

Sahur Bereketi (30x90’)
Kız Kulesi’nden canlı yayın ile Ra-
mazan ayı boyunca izleyicilere 
sahurun hikmetini hissettirmeyi 
amaçlayan program. 

1’de Sabah (78x150’)
Selver Gözüaçık’ın sunumuyla 
sabah haberleri hafta içi her gün 
izleyiciyle buluşuyor.
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Doğruluk ve tarafsızlığı ilke 
edinen TRT Haber, yılların 
habercilik deneyimiyle hayatın 
bütün renklerini ekranlarınıza 
taşıyor.

Haber Kanalı
YAYIN ALANI:
Türksat 4A ile  Türkiye  ve 
Avrupa’da 
Türksat 3A ile  Türkiye ve 
Orta Asya’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve 
Avrupa’da
Digiturk 55. Kanalda 
D-Smart 32. Kanalda  
Tivibu 55. Kanalda 
Teledünya 44. Kanalda 
Kablo TV SO5. Kanalda

HD Yayın Alanı :
Türksat 3A ile Türkiye ve 
Avrupa’da
D-Smart 32. Kanalda 
Tivibu 300. Kanalda 
Teledünya 10. Kanalda 

TRT HABER, TRT’nin imkânlarını etkin bir şekilde 
kullanarak Anadolu’da ve dünyada bulunan muha-
birleri ile günceli dinamik bir üslupla ekranlara yan-
sıtmayı hedeflemektedir.

Ekonomiyi, siyaseti, gündemi, sporu, kısacası ha-
yatı anı anına takip edebilmek için TRT HABER, 24 
saat haber bültenleri ve haber aktüel programları 
ile bulunduğumuz her ortama konuk olmaktadır. 
Haber bültenlerini canlı bağlantılar, canlı yayınlar, 
haber analizleri ve yerli-yabancı stüdyo ve telefon 
bağlantıları ile gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki 

yüzlerce noktadan ekrana getirmektedir.

Gerek kurum içi gerekse de kurum dışı yapımlarla, 
haber bültenleri ve haber özetleriyle, Dünya Turu 
ve Türkiye Ajansı gibi yerel ve uluslararası nabzı her 
saniye aktaran haber programları ile TRT HABER, 
kamu hizmeti yayıncılığının vermiş olduğu sorum-
lulukla ve 50 yıllık televizyon yayıncılığı deneyimiy-
le Türkiye’de tematik haber yayıncılığında endüstri 
standardını oluşturmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren diğer tematik haber 



2014 Faaliyet Raporu

31

kanalları için de bir referans 
kaynak olan TRT HABER, gerek-
tiğinde kamu yararı gözeterek 
imkânlarını diğer kanallarla da 
paylaşmaktadır. 

Haberde daima taze olanı ve hat-
ta olayları henüz olurken canlı 
olarak aktarmayı kendine görev 
edinen TRT HABER, gün boyu 
yaptığı yayınlarda haberin bilgi 
kısmının yanında olayların anali-
zini de izleyici ile buluşturarak ak-
şam kuşağında da bütün günün 
gelişmelerini ekrana yansıtmak-
tadır.

Kamu hizmeti sorumluluğu ile 
Türkiye televizyonlarındaki tek 
işitme engelliler haber bültenini, 
işaret dili ile konuşan spikerle-
rin sunumuyla renklendiren TRT 
HABER ülkemizde engelli statü-
sünde yaşayan gruplara da haber 
hizmeti sunan tek haber kanalı-
dır. Ayrıca dünya gündemini ilgi-
lendiren önemli canlı yayınları da 
eşzamanlı çeviri ile anında Türk-
çe olarak ekranlarınıza taşıyan 
TRT HABER, halkın haber alma 
özgürlüğünü kullanabilmesinin 
en önemli kolaylaştırıcılarından 
biridir.

TRT HABER, personelin sürekli 
öğrenme ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilme konusunda, televizyon 
yayıncılığında yarım asrı geride 
bırakan bir kuruluş olan TRT’nin 
tüm imkânlarından faydalan-
maktadır. 

Türkiye’nin en gelişmiş stüdyo 
ağına ve teknik imkânlarına sahip 
olan TRT HABER, içeriğin yanın-
da görsel olarak da izleyicilerine 
en kaliteli hizmeti sunmaktadır. 
Geliştirdiği yenilikçi yöntemlerle 

sektörde ezberleri bozan TRT HA-
BER, yaptığı özel yayınlarda kul-
landığı grafikler, iç ve dış mekân, 
çekim açı ve yöntemleriyle izle-
yicilerin beğenisini ve takdirini 
kazanmıştır. Yeni dönemde daha 
da gelişmiş sanal stüdyo uygula-
malarına yatırım yapma kararlılı-
ğı bulunan TRT HABER, dünyada 
liderlerin kullandığı teknolojiyi 
Türk halkı ile buluşturmada öncü 
rol oynamaktadır. 

TRT HABER, HD yayın yapma 
kabiliyetine sahip olmakla bir-
likte içeriğinin daha fazlasını HD 
standardına çıkarmak için yapım 
kalitesi ve kapasitesini artırmak 
yönünde yatırım yapmaktadır. 
Yayının ileri teknoloji ile uyumlu 
olmasının yanında, yerelden ge-
len haberlerin içeriğinin haber 
değeri açısından yüksek olması 
ve habere vasıtasız ulaşabilme 
TRT HABER’in azami önem atfet-
tiği noktalar arasındadır. 

TRT HABER, aynı aileye mensup 
TRT SPOR ve TRT TÜRK kanalları-
nın altyapı ve haber ağını da kul-
lanmak ve kendi ağını bu kanal-
larla paylaşmak için daha aktif bir 
yol izleme kararlılığına girmiştir. 
Bu noktada TRT HABER’in sahip 
olduğu yurt içindeki rakipsiz ha-
ber ağı ve TRT TÜRK’ün 30’u aşkın 
ülkede bulunan doğrudan tem-
silciliklerinin varlığı TRT HABER’e 
sektördeki en güçlü haber kana-
lı olma yolunda önemli katkılar 
sağlamaktadır.

TRTHABER Dijital Dergi
 Türkiye’nin ilk dijital haber kanalı 
dergisi olan TRTHABER DD yayına 
geçmiş, çok kısa sürede büyük bir 
başarı yakalamış birçok yayıncıya 
bu konuda öncü olmuştur. 

İçeriğin tabletlere geçişinde ör-
nek olarak gösterilmiştir. Aylık 
olarak yayınlanan dergi şu an 
İngilizce ve Türkçe yayın yapmak-
tadır. 

Google Play Store: https://
play.google.com/store/apps/
details?id=com.TRT.TRTHaberDD
App store :https://itunes.app-
le.com/tr/app/trt-haber-dd/
id560760430
www.trthaberdd.com
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Haber Ötesi

Politika, strateji, siyaset… Ulus-
lararası arenada kim, nasıl hare-
ket ediyor? Siyasette dengeler 
nasıl birdenbire değişiyor? Per-
de arkasında neler yaşanıyor? 
Haber ve Spor Yayınları Dairesi 
Başkanı Nasuhi GÜNGÖR’ün 
analizleri ve Serhat AKÇA’nın 
moderatörlüğüyle “Haber Ötesi” 
TRT HABER’de.

Derin Analiz

Hasan KURTULMUŞ’un mode-
ratörlüğünde Yiğit BULUT’un 
yorumlarıyla yaşanan olayların 
perde arkasına dair çarpıcı tes-
pitler yapılıyor.
Olayların görünenden çok gö-
rünmeyen yönleri üzerinde du-
ruluyor. Türkiye’ye ve dünyaya 
dair önemli başlıkların değer-
lendirildiği programda, olaylar 
ve aktörler arasındaki bilinme-
yen bağlantılar deşifre ediliyor.

45 Artı

Hülya HÖKENEK’in günün en 
çok konuşulan olaylarını usta 
gazeteci yazar Avni ÖZGÜREL 
ve gazeteci Markar ESAYAN’ın 
yorumlarıyla tartıştığı program.

Pazartesi Sendromu

Programda siyasi krizler, günde-
min sıcak başlıkları, perde arkası 
en özel bilgilerle mercek altına 
alınıyor. Olaylar, yarına bugün-
den ışık tutan, tarafsız ve sivil 
bakış açısıyla değerlendiriliyor. 
Programa, Dr. Osman CAN, Ga-
zeteci Nihal KARACA ve Strate-
jik Düşünce Enstitüsünden Dr. 
Murat YILMAZ yorumlarıyla ka-
tılıyor. 

Küresel Siyaset

Yerinden oynayan taşlar, deği-
şen dengeler, olayların öncesi ve 
sonrası Mesut ÖZCAN ve Ufuk 
ULUTAŞ’ın sunumuyla ekrana 
geliyor.

Sağlık Olsun

Sağlıkla ilgili konuların uzman-
ların katılımıyla masaya yatırıl-
dığı Sağlık Olsun’u Merve Esra 
KAYA sunuyor. Sağlıklı yaşam 
kültürü, hafta içi her gün alanın-
da uzman konukların görüşleri 
ve coğrafyamızdaki sağlık turiz-
mi olanaklarının tanıtımıyla can-
lı yayında sohbet havasında ele 
alınıyor.

Yarından Önce

Gökhan GÖKÇE’nin sunduğu Ya-
rından Önce, gündem belirleye-
cek konu ve konuklarla Türk ve 
dünya siyasetinin öne çıkan baş-
lıklarına ışık tutuyor. Yarından 
Önce; sıcak noktalara, olayların 
yakın tanıklarına canlı bağlantı-
lar gerçekleştirerek gelişmeleri 
ilk ağızdan izleyicilere yansıtıyor. 
Dinamik formatı ve deneyimli 
kadrosuyla izleyicilere ulaşmayı 
amaçlayan Yarından Önce; kül-
tür, sanat, edebiyat, ekonomi ve 
spor dünyasında öne çıkanları 
da gündeme taşıyor.

Yaşayan İnsan Hazineleri

Her türlü gösterişten uzak ya-
şadılar... Her şeyin hızla tüketil-
diği dünyada düne, köklerine 

TRT HABER kanalı 2014 yılı programlarından örnekler;
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ait sözler kaybolmasın diye bir 
ömür tükettiler... Yüreğimizi sev-
dalandırdılar geçmişe, ona saygı 
duymamızı öğrettiler... 

Ömür Dediğin
Yarım asrı geçmiş hayatların ya-
şamlarını konu alan programda 
geçip giden yıllardan arta kalan 
hüzünlerini, mutluluklarını, anı-
larını anlatan konuklar, izleyici-
leri de bu zaman yolculuğunda 
gezintiye davet ediyor… Hep 
birlikte çıkılan bu yolculuklar-
da duygusal anlar yaşanıyor, 
zaman zaman gözyaşı, zaman 
zaman kahkahalar atılıyor ama 
hayatın içinden bu anlar keyifle 
yad ediliyor… 

Açı
Türk ve Dünya siyasetinde ko-
nuşulanlar, görünenlerin arka-
sındaki gerçekler ve stratejiler… 
Olaylara farklı açıdan bakmak is-
teyenler için “AÇI” programı Prof. 
Deniz Ülke ARIBOĞAN, Prof. 
Çağrı ERHAN, Prof. Talip KÜÇÜK-
CAN, Prof. Muhittin ATAMAN’ın 
yorumlarıyla her Salı TRT HABER 
ekranlarında...

Haber Tadında

Haber, müzik, spor, kültür-sa-
nat… “Ne gündemin dışında 
duralım; ne eğlenceden uzak 
kalalım” diyenler her hafta sonu 
TRT HABER ekranlarında Özge 
UZUN ile ‘Haber Tadında” da bu-
luşuyor...
Gündeme ait konuların değer-
lendirildiği program ünlü ko-

nukların da katılımı ile sizlere 
keyifli bir hafta sonu yaşatıyor…

Reçetesiz Hayat
Dr. Yasemin Bradley, sağlıklı 
ve doğal beslenme konusun-
da yaptığı bilimsel çalışmaları, 
Anadolu’yu il il gezerek uzun ve 
kaliteli bir ömür süren asırlık çı-
narların sırlarıyla buluşturuyor. 

Fazla Mesai
Programda ürünlerin, hizmet-
lerin kaynağı araştırılıp, üretimi, 
hangi safhalardan geçtiği, sof-
ralarımıza gelene kadarki yapım 
aşamaları, verilen emek, tüke-
tim, yapılan birbirinden ilginç 
röportajlarla ekranlara  geliyor.

1000 Kişiye Sorduk
TRT HABER,  kamuoyunun belli 
konularla ilgili düşüncelerini ve 
bu konulara bakış açısını değer-
lendiren bir programı izleyicile-
riyle buluşturuyor. 

Bu Toprağın Canları
İnancınız, kültürünüz, ortak de-
ğerleriniz, gelenek ve görenek-
leriniz nedir, biliyor musunuz? 
Yoksa bir kuru selamla geçiştiri-
yor musunuz? Okumak Anado-
lu insanı için çok önemli, peki 
sadece okumak yeterli mi? Git-
mek, görmek ve anlamak gerek-
li öğrenmek için. 

Alo Devlet

Yangın ihbarı yaparken neleri 
bildirmeniz gerekiyor? Acil ser-
visi aradığınızda yardıma kimler 

koşuyor? Bir üründen şikayetçi 
olduğunuzda nereyi aramanız 
gerekiyor? Alo 110, Alo 112, 
Alo 175, Alo 155…. Bu telefon 
numaralarını aradığınızda arka 
planda neler oluyor, hizmet na-
sıl işliyor hiç merak ettiniz mi?

Türk Yıldızları
Kırmızı Beyaz belgesel serisi ile 
dünyada sayılı ülkelerin sahip 
olduğu akrobasi timlerinin için-
de prestijli bir yere sahip olan 
Türk Yıldızlarını daha yakında 
tanıyacağız.

Doğadaki İnsan
Bolu’da dağ evinden yola çıka-

rak Köroğlu, Ilgaz Dağlarından 
Anadolu’ya doğru yol alan Ser-
dar Kılıç, doğadaki insanı arıyor, 
geçmişimizin izini sürerek halen 
doğada yaşayan insanın müca-
delesini anlamaya ve anlatmaya 
çalışıyor. Aradığı sadece el bece-
risi, insan gücü ve üretim değil.

Sadece Sinema

Ülkemizde ve dünyada sinema 
adına yaşanan gelişmeler ekra-
na geliyor. Oyuncularla keyifli 
sohbetler ediliyor, yurt içi ve 
yurt dışında vizyona giren film-
ler tanıtılıyor.
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Sigortalı Hayat
Sigorta konusunda merak edi-
len her şeyin ekrana yansıtıldığı 
programda sigorta alanında uz-
man konuklar, merak edilenlere 
cevap veriyor, yeni düzenleme-
leri anlatıyor.  

Nefes Alan Topraklar
Nefes Alan Topraklar, Çukurova’-
nın verimli topraklarını ve bu-
radaki doğal yaşamı ekrana ta-
şıyor. Toroslar’dan Yumurtalık 
lagünlerindeki balıkçılara, büyü-
leyici bir coğrafyanın öyküsü an-
latılıyor. Yönetmenliğini Coşkun 
Oğuz Namlı’nın seslendirmesini 
Bedirhan Gökçe’nin yaptığı bel-
geselde, Anadolu coğrafyasının 
muhteşem manzaralarından en 
güzel görüntülere yer veriliyor.

Meclis Taksi

Her hafta siyaset dünyasının 
ünlü isimlerini konuk edecek 
olan Meclis Taksi hem yolcula-
rını gidecekleri yere ulaştıracak 
hem de birbirinden sıcak soh-
betlere ev sahipliği yapacak. 
Milletvekili ya da bakan, her 
hafta siyasete yön veren bir isim 
Meclis Taksi’nin direksiyonuna 
geçecek, kah taksi durağında 
bekleyecek kah yoğun trafikte 
müşteri arayacak. 

Ekonomik Tarifler
Deneyimli televizyoncu Defne 
Sarısoy’un sunduğu programda, 
ekonomi mutfak tezgahına yatı-
rılıyor. Ekonomiye yön veren ün-

lüler, mutfağa girip hem kendi-
lerine özgü yemeklerini yapıyor, 
hem de ekonomik tariflerle ilgili 
anekdotlar veriyor.
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18 Ağustos 2010 tarihinde 
yayına başlayıp 8 Aralık 2014 
tarihinden itibaren HD olarak 
yayınlarını devam ettiren TRT 
Spor, ulusal ve uluslararası tüm 
spor müsabakalarını ve organi-
zasyonları, canlı ya da banttan 
ekranına taşırken, sporun her 
dalına ayrı bir önem veriyor.

Spor Kanalı

YAYIN ALANI;
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta Asya’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Digiturk 86. Kanalda 
D-Smart 86. Kanalda  
Tivibu 79. Kanalda 
Teledünya 136. Kanalda 

HD Yayın Alanı : 
Türksat 3A ile Türkiye ve Avrupa’da
D-Smart 86. Kanalda 
Teledünya 97. Kanalda 

TRT Spor Kanalı TBMM TV’nin ya-
yında olduğu Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri 14.00-19.00 
saatleri arasında Türksat 3A’da, 
diğer zamanlarda ise hem Türk-
sat 4A hem de Türksat 3A’da ya-
yınlarını sürdürmektedir.

TRT Spor programlarında; fut-
boldan basketbola, voleyboldan 
hentbola, güreşten tenise, masa 
tenisinden badmintona, savun-
ma sporlarından kış sporlarına 
kısacası sporun her dalına yer 
vermektedir. Kitleleri ekranlara 
çeken popüler sporların yanı sıra 
atıcılık, binicilik, kayak, kürek ya-
rışı gibi amatör sporların ekranla-
ra taşınması, halkın spor yapma-
ya, izlemeye teşvik edilmesi ve 

olimpiyat ruhunun canlı tutulup 
desteklenmesi gibi amaçlar doğ-
rultusunda çalışan TRT SPOR, bu 
bakış açısıyla birçok spor dalının 
Türkiye’de tanınıp, kök salmasına 
destek olmuştur.

Yıl içinde kimi yayınlar hem rad-
yo, hem de televizyondan yayın-
lanmıştır. Yurt içi ve yurt dışında 
yüzlerce noktadan spor karşılaş-
maları ekrana canlı ya da bant 
yayınlarla iletilmiştir. TRT Spor; 
FIFA Dünya Kupası, Vehbi Emre 
ve Yaşar Doğu Güreş Turnuvaları, 
SOÇİ Kış Oyunları, SOÇİ Paralim-
pik Kış Oyunları, Dünya Junior 
Wushu Şampiyonası, Judo Grand 
Prix, Avrupa Güreş Şampiyona-
sı,  Avrupa Halter Şampiyonası, 

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 
Avrupa Tekvando Şampiyonası, 
İngiltere Açık Golf Turnuvası, Gü-
ney Amerika Kupası, FIVB Dünya 
Voleybol Grand Prix, Avrupa At-
letizm Şampiyonası, Avrupa Yüz-
me Şampiyonası, Diamond Lig, 
Dünya Güreş Şampiyonası, Glo-
rıa Cup Basketbol Turnuvası, Wo-
dafone İstanbul Maratonu, ULEB 
Avrupa Kupası Pınar Karşıyaka 
Karşılaşmaları, FIFA Clup World 
Cup ve PTT 1. Lig karşılaşmala-
rının yayınına kadar birçok özel 
organizasyonu ve karşılaşmayı 
ağırlıklı TRT imkânlarıyla gerçek-
leştirilen prodüksiyonlarla spor-
severlere sunmuştur.
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TRT SPOR kanalı 2014 yılı programlarından örnekler;

Futbol Arenası
Süper Toto Süper Lig’de müca-
dele eden futbol takımlarının o 
hafta oynadığı maçların geniş 
özetleri, maç önü ve maç sonu 
röportaj ve yorumların yer aldığı 
program. 

Sporda Bugün 
Sporun Ana Haber Bülteni…

Teknik Analiz

Haftanın ilk maçlarının geniş 
özetleri... Sayılar ve analizlerle, 
oynanan ve oynanacak maçların 
hikâyelerinin anlatıldığı prog-
ram.

Yüz Yüze Spor
Sporun gündemindeki ve gün-
demden kaçan olayların samimi 
sohbet havasında irdelendiği 
program… 

90’dan Sonra 

Süper Lig’in tüm maçlarının özet-
leri, golleri ve tartışmalı pozis-
yonları animasyonlarla ekranlara 
taşıyan program.  

Gündem Spor
Futboldan, basketbola; voley-
boldan hentbola sporun tüm 

heyecanını ve sıcak gelişmeleri-
ni ekranlara taşıyan program.  

90’a Doğru 
Video analizler, istatistikler, 
takımlardan son haberler ve 
canlı bağlantılarla her hafta Sü-
per Lig’de oynanacak maçların 
değerlendirmesinin yapıldığı 
program.

Spor Artı
Geride kalan günün tüm ayrın-
tılarının ve yeni günün sıcak ge-
lişmelerinin canlı bağlantılar ile 
aktarıldığı program.

Manşetlerde Spor
Spor sayfalarının manşetlerinin 
ve gündemde yer alan konuları-
nın ekranlara taşındığı program.

Avrupa’dan Futbol
Avrupa’da oynanan maçların 

özetleri, özel röportajlar ve lig-
lerin değerlendirildiği program.

Hedef Süper Lig 

PTT 1. Lig’de günün maçlarının 
tüm coşkusu ve perde arkası, 
karşılaşmaların özetleri ve kar-
şılaşmalara ait pozisyonların de-
ğerlendirildiği program. 

PTT 1. Lig Analiz

PTT 1. Lig’de oynanan karşılaş-
maların ve karşılaşmalara ait 
pozisyonların değerlendirildi-
ği haftanın enlerinin seçildiği 
program. 

Süper Spor

Dünyanın her yerinde gerçek-
leştirilen Motor sporlarının tüm 
yönleriyle değerlendirildiği 
program.

Suda 4 Mevsim
Su sporları ile ilgili Türkiye ve 
Dünyada meydana gelen geliş-
meleri ve organizasyonları ekra-
na taşıyan program.

PTT 1. Lig Notları
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PTT 1. Lig’e dair maçın dışında-
ki tüm detayları bulabileceğiniz 
program.

Tenis Dünyası

Dünyada ve Türkiye’de gerçek-
leştirilen tenis organizasyonla-
rının değerlendirildiği program.

Engelsiz Spor

Engelli spor branşlarından spor-
cular ve organizasyonların yer 
aldığı program.

Spor Gündemi

Spor seyircisine sporun günde-
mini hafta içi her gün sabah ak-
taran program. 

Kardeşler Takımı
Türkiye’deki Amerikan Futbol Li-
gini konu alan program.

Pota

Basketbol liglerinden özet gö-
rüntüler, röportajlar ve yorumla-
rın yer aldığı program.

Üç Sayı
Basketbol liglerinden özet gö-
rüntüler, röportajlar ve yorumla-
rın yer aldığı program.

Spor Online
Sporun sosyal medyadaki yansı-
maları, kim ve hangi konu daha 
çok konuşulmuş hepsi bu prog-
ramda…

Mavi Tutku

Yüzmeden yelkene, kanodan 
küreğe, su topundan su altı 
sporlarına kadar tüm su sporla-
rının gündeminin değerlendiril-
diği spor magazin programı.

Bundesliga Özetler
Almanya 1. Futbol Ligi’nde o 
hafta oynanan karşılaşmaların 
özetlerinin yer aldığı program.

İtalya Ligi Özetler

İtalya 1. Futbol Ligi’nde o hafta 
oynanan karşılaşmaların özetle-
rinin yer aldığı program.

Fransa Ligi Özetler
Fransa 1. Futbol Ligi’nde o hafta 
oynanan karşılaşmaların özetle-
rinin yer aldığı program.

Süper Lig Özetler
Spor Toto Süper Lig’de o hafta 
oynanan karşılaşmaların özetle-
rinin yer aldığı program.

İspanya Ligi Özetler
İspanya 1. Futbol Ligi’nde o haf-
ta oynanan karşılaşmaların özet-
lerinin yer aldığı program.

PTT 1. Lig Özetler

Bank Asya 1. Lig’de o hafta oyna-
nan karşılaşmaların özetlerinin 
yer aldığı program.

UEFA Avrupa Ligi Özetler
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan 
karşılaşmaların özetlerinin yer 
aldığı program.

Şampiyonlar Ligi Özetler
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 
karşılaşmaların özetlerinin yer 
aldığı program.

FA CUP Özetler
İngiltere Federasyon Futbol Ku-
pası karşılaşmalarının özetleri-
nin yayınlandığı program.
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FUTBOL

FIFA 2014 Dünya Kupası Brezilya

FIFA U17 Bayanlar Dünya Kupası Kostarica

Spor Toto Süper Lig 15 Dakikalık Özetleri Türkiye

PTT 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Türkiye

Süper Toto Süper Lig Radyo Yayınları Türkiye

Almanya 1. Futbol ligi (Bundesliga) Almanya

İspanya, İtalya, Fransa ve FA Cup Özet Yayınları

Güney Amerika Kupası Paraguay

FIFA Dünya Klupler Kupası Fas

Erzurum Valiliği TRT SPOR Futbol Turnuvası Türkiye

Telekom CUP Almanya

FIFA U20 Bayanlar Dünya Kupası Kanada

Ampute Futbol Ligi Türkiye

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka EURUCUP karşılaşmaları Türkiye ve Avrupa

Gloria Cup Basketbol Şampiyonası Türkiye

 VOLEYBOL

FIVB Dünya Bayanlar Voleybol Grand Prix Tokyo

GÜREŞ

Dünya Güreş Şampiyonası Özbekistan

Avrupa Güreş Şampiyonası Finlandiya

Vehbi Emre Güreş Turnuvası İstanbul

Alaçam Yağlı Güreşleri Samsun

Yaşar Doğu Güreş Turnuvası Ankara

Kumluca Geleneksel Yağlı Güreşleri Antalya

Samsun Yağlı Güreşleri Samsun

Kocaeli Yağlı Güreşleri Kocaeli

Büyük Mandıra Yağlı Güreşleri Kırklareli

Kâğıthane Yağlı Güreşleri İstanbul

Gebze Yağlı Güreşleri Gebze

Çan Yağlı Güreşleri Çanakkale

Dirmil Yağlı Güreşleri Burdur

Hendek Yağlı Güreşleri Sakarya

Kunduz Yayla Yağlı Güreşleri Samsun

Şile Yağlı Güreşleri İstanbul

Kurtdereli Yağlı Güreşleri Balıkesir

Düzce Yağlı Güreşleri Düzce

Elmalı Yağlı Güreşleri Antalya

Karamürsel Yağlı Güreşleri Kocaeli

Arnavutköy Yağlı Güreşleri İstanbul

Boyabat Yağlı Güreşleri Sinop

      ATLETİZM

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası Polanya

Avrupa Atletizm Şampiyonası İsviçre

Vodafone İstanbul Martonu İstanbul

Dıamond Lig

Bursa Tarih ve Kültür Yolu Koşusu Bursa

TRT SPOR KANALI 2014 YILI ÖNE ÇIKAN SPOR ORGANİZASYONLARI
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                                                                                   YÜZME

Avrupa Yüzme Şampiyonası Almanya

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Katar

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Şampiyonası İstanbul

OLİMPİYATLAR

Soçi 2014 Kış Oyunları Rusya

Soçi 2014 Paralimpik Kış Oyunları Rusya

TEKVANDO
Avrupa Şampiyonası                                                                                                Azerbaycan

BİSİKLET

50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Türkiye

JUDO

Judo Grand Prix Samsun

HALTER

Avrupa Halter Şampiyonası İsrail

Dünya Halter Şampiyonası Kazakistan

BOKS

Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası Hatay

GOLF

İngiltere Açık Golf Turnuvası                                                                                        İngiltere

WUSHU

Dünya Junior Wushu Şampiyonası Antalya
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%100 ÇOCUK sloganıyla 
yayına başlayan ve başarılarla 
dolu altı yılı ardında bırakan 
Türkiye’nin en iyi çocuk 
kanalı TRT Çocuk; televizyon 
ekranında rengârenk bir dünya 
oluşturarak alanında gerçek bir 
marka haline gelmiştir.

Çocuk Kanalı

YAYIN ALANI:
Türksat 4A ile  Türkiye  ve Avrupa’da 
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta Asya’da
Hotbird ile Avrupa’da 
Astra  ile  Avrupa’da 
Yamal 300K ile Asya’da 
Galaxy 19 ile Amerika’da 
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Digiturk 160. Kanalda 
D-Smart 125. Kanalda  
Tivibu 111. Kanalda 
Teledünya 166. Kanalda 
Kablo TV K6. Kanalda
Mobil TV olanakları
Karasal yayında TRT 4 frekansı
www.trt.net.tr
trt.cocuk.com

Yayınları ve program içerikleri 
açısından, gerçek anlamda ço-
cuk televizyonculuğu yapan TRT 
Çocuk, çocuklara ve ebeveynle-
re, evrensel pedagojik normlara 
uygun olarak; eğlendirerek öğ-
reten, kaliteli, çağdaş ve yeni-
likçi bir yayın içeriği sunmakta, 
kendini, yerel ve kültürel unsur-
larla bütünleştirerek Türkiye’nin 
tüm çocuklarını kucaklamakta-
dır. Bu amaçla çocukların kendi 
kültürlerini, dillerini ve sosyal et-
kileşimlerini gözlemleyebilecek-
leri ve kendilerini özgürce ifade 

edebilecekleri programlar hazır-
lamakta, alanında yol gösterici 
olmanın sorumluluğunu büyük 
bir memnuniyetle taşımaktadır. 

1 Kasım 2008 tarihinde yayın 
hayatına başlayan TRT Çocuk, 
06.30-22.00 saatleri arasında, 
günde 15 saat 30 dakika yayın 
yapmaktadır.  
      
3-14 yaş grubundaki çocuklar 
için kurulan kanal, zengin yayın 
içeriğiyle çocuklara farklı türde 
pek çok yapım sunarak kısa sü-

rede miniklerin ve ebeveynlerin 
gözdesi haline gelmeyi başardı. 

Zaman içinde son teknoloji-
leri altyapısına adapte eden 
ve programlarında etkileşime 
önem veren TRT Çocuk, çoklu 
zekâ kuramına dayalı yayıncılık 
gibi evrensel çocuk yayıncılığı 
ilkeleriyle hazırlanan program-
ları çocuklarla buluşturarak Tür-
kiye’deki çocuk yayıncılığının 
standartlarını yükseltti.

Popüler çizgi dizi kahramanla-
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rıyla her dönem “En çok izlenen 
çocuk kanalı” olma özelliğini ta-
şıyan TRT Çocuk ayrıca millî kül-
türden, tarihten, sanat ile ede-
biyat geçmişinden gelen kah-
ramanlardan ve hikâyelerden 
esinlenerek zengin bir yerel 

içerikle yayınlarını büyük oran-
da yerli hale getirdi. Türkiye’de 
yayın yapan tüm çocuk kanalları 
arasındaki izlenme oranlarında 
üstünlüğünü koruduğu gibi di-
ğer ulusal kanallar arasında da 
kendi yayın saatlerinde ilk beş 

arasında olan kanal, sosyal med-
ya alanında da takipçi sayısını 
her geçen gün arttırmaktadır.
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TRT 36. ULUSLARARASI 
23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk 
Şenliği” nin 36.sı 2014 yılında 
Gaziantep ilinde yapılmış olup, 
ülkemiz, insanımız, gelenek ve 
göreneklerimiz, kültürümüz, ko-
nukseverliğimiz dünyanın her 
ülkesinden şenliğimize katılan 
çocuk ve yetişkinlere tanıtılma-
ya çalışılmıştır.

TRT Çocuk Kanalı Koordinatör-
lüğü tarafından gerçekleştirilen 
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk 
Şenliği kapsamında, ev sahibi 
Gaziantep’te birçok değişik et-
kinlik eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilmiştir. 

23 Nisan Çocuk Şenliğine Türki-
ye dâhil 36 ülkeden 472 çocuk 
84 mihmandar katılmıştır. 
Çocuklar, ailelerin yanlarında 
ekip liderleri, otellerde konuk 
edilmişlerdir. Ailelerin yanların-
da misafir edilen konuk çocuk-
lar, Türk çocukları ve aileleri ile 
kaynaşmış, böylece aile yaşan-
tımız, Türk kültür ve gelenekleri 
hakkında bilgi sahibi olmaları 
sağlanmıştır. Bu arada ailelerin 
çocukları da “Kardeş Çocuk” sı-
fatıyla konuklarıyla birlikte tüm 
etkinliklere katılmışlardır.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş-
birliği ile ülkemizde bulunan 21 
farklı barınma kampında kalan 
Suriyeli çocuklar, Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanlığı Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
korumasında olan çocuklar da 
şenliğimize katılmış, diğer tüm 
konuk çocuklarla aynı programa 
dâhil edilmişlerdir. 

Yabancı ülkelerden medya tem-
silcileri de davet edilmiş, 9 ülke-
den 13 yayıncı gelmiş, gerek fo-
toğraf gerek video olarak kendi 
belgesellerini çekmişlerdir. 

Konusunda uzman akademis-
yenlerin katıldığı ve “Çocuk 
Medyasında Müzik, Ses ve Efekt” 
ana temasıyla web ortamında 
canlı olarak yayınlanan kong-
reye Türkiye dâhil 8 ülkeden 20 
konuşmacı ve 300 kayıtlı izleyici 
katılmıştır.
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Sonuç olarak şenliğimizdeki 
farklı etkinliklere 44 ülkeden 
712’si çocuk, 876 yabancı konuk 
katılmıştır. 

18-19 ve 20 Nisan 2014 tarihle-
rinde konuk ülkelerimiz 6 gruba 
bölünmüş ve hazırlıklı geldik-
leri danslarının tamamını ser-
gilemişlerdir. Büyük bir coşku 
ile seyredilen bu gösteriler TRT 
Çocuk kanalı ekranından canlı 
olarak yayınlanmıştır.

23 Nisan 2014 tarihli Gala Özel 
Programında ise tüm ülke ço-
cuklarının katıldığı ve en yeni 
teknolojik imkânların kullanıldı-
ğı ve TRT kanallarında canlı ola-
rak yayınlanan görsel-işitsel bir 
şölen gerçekleştirilmiştir

Kapsama alanı olarak dünyanın 
hemen hemen her yerine ula-
şan TRT kanallarımız, şenlik tak-
vimini değişik yayınlarında da 
işlemiş, toplamda 42 saat canlı, 
5.2 saat bant yayını yapılmıştır. 
TRT Çocuk Kanalı, etkinlik yayın-
larının yanı sıra her gün 3 defa 
yaptığı “Şenliğe Doğru (Şenlikte 
Bugün) “ canlı yayınıyla şenlik-
ten dakika dakika gelişmeleri 
izleyicisine haber vermiştir. 

Tamamı ücretsiz ve şifresiz ola-
rak uyduya çıkılan Şenlik Yürü-
yüşü, Çocuk Ülkesi Açılışı, Dünya 
Çocukları Gösterileri 1-6 ve Gala 
Özel Programlarımızı ülkelerden 
bir kısmı canlı yayınlamış, bir 
kısmı ise daha sonra yayınlamak 
üzere bant kaydı yapmışlardır. 

Yayınlarımızı 18 ülke almış, 7 
ülkede daha sonra DVD olarak 
veya ftp üzerinden talep etmiş-
lerdir. 

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu 
gibi; klasik şenlik akışının yanı 
sıra tüm Gaziantep’i dâhil ede-
cek projeler de gerçekleştiril-
miştir. Gaziantep Masal Park’ta 
tamamen çocuğu mutlu etme 
amaçlı kurulan Çocuk Ülkesin-
deki etkinliklere Gaziantep ile 
diğer il ve ilçelerden yaklaşık 
bir milyon kişi katılmıştır. Çocuk 
ülkesindeki etkinliklere birçok 
kurum ve kuruluş katılmış, ço-
cuklara oyun, eğlence imkânları 
sunmuş, hediyeler vermiş ve 
ikramlarda bulunmuştur. TRT 
Çocuk tarafından ise, çizgi film 
kahramanlarının dünyaları ku-
rulmuş, maskotlar çocukları eğ-
lendirmiş, gösteriler yapılmıştır.

Festival Park ile Şehit Kamil 
Kültür Merkezi’nde ünlü sanat-
çı konserleri, Çocuk Ülkesi’nde 
kurduğumuz Çocuk Sahnede 
ise çeşitli gösteriler ve tiyatro-
lar düzenlenmiştir. Söz konusu 
etkinliklere ise dört yüz binden 
fazla kişi katılmıştır.

23 Nisan Şenliği etkinliği takvimi 
ve haberleri 5 dilde (İngilizce, Al-
manca, Rusça, Fransızca, İspan-
yolca) olmak üzere kendi web 
sitesinde, facebook ve twitter 
sayfalarında sürekli güncellen-
miş ve izleyicisinin her gelişme-
den haberi olması sağlanmıştır. 
www.trt.net.tr/23nisan 
www.facebook.com/TRT23Ni-
san@trt23nisan

Türkiye’de çocuklara yönelik 
medya ve içerik üretiminin geli-
şimine destek olma misyonunu 
devam ettiren TRT ÇOCUK, 2014 
yılında üçüncüsünü düzenle-
diği 23 Nisan TRT Uluslararası 
Çocuk ve Medya Kongresi’ ni 

21-22 Nisan 2014 tarihlerin-
de Gaziantep’te gerçekleştir-
di. 2014 yılının teması “Çocuk 
Medyasında Müzik, Ses ve Efekt” 
olarak belirlendi. Kongreye ait 
genel yaklaşım; ‘Uzun metrajlı 
çocuk filmleri’, ‘Dijital – web ta-
banlı oyunlar ile mobil uygula-
malar’, ‘Seslendirme’, ‘Tüm çocuk 
medya içerikleri’, ‘Lisans ürünleri’ 
konularında olup, kongre süre-
since Türk ve Suriyeli çocuklarla 
birlikte ‘Beden perküsyonu ve 
hareket atölyesi’, ‘Deneysel mü-
zik, ses ve efekt üretim atölyesi’ 
ile ‘Kısa film ses kuşağı çalışması’ 
konularında atölye çalışmaları 
gerçekleştirildi.

23 Nisan TRT Uluslararası Çocuk 
ve Medya Kongresi III için hazır-
lanan web sitesi de Türkçe ve 
İngilizce olarak hizmet vermiştir.
http://www.facebook.com/
TRTCocukveMedyaKongresi   
www.trtcocukkongresi.com
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Maysa ve Bulut (13’)

Yörüklerin hayatını ve kültürle-
rini ekrana taşımayı amaçlayan 
bir animasyon dizisi. Çocuklara 
doğa sevgisi konusunda eşsiz 
kazanımlar sunan yapım, bunun 
yanında Türkiye’nin zengin bit-
ki ve hayvan türlerini, özellikle 
nesli tükenmekte olan canlıları 
çocuklara tanıtmayı amaçlıyor.
Türkiye Türkleri ile Azerbaycan, 
Irak, İran ve Türkmenistan Türk-
lerinin ataları olan Türkmenlerin 
kültürünü en canlı biçimde de-
vam ettiren topluluklardan olan 
Yörüklerin yaşam mücadelesi 
içinde doğayla uyumlu bir şekil-
de yaşayışlarını, onların yardım-
sever ve alçakgönüllü kültürle-
rini, etkileyici hikâyelerle ekrana 
getiriyor. 

Mutlu Oyuncak Dükkânı  (13’)

Yetenekli oyuncak tamircisi 
Ayşe Usta ile Kıpır, Çilli, Fistan, 
Pofu, Maviş ve Robi’nin “Mutlu 
Oyuncak Dükkanı”ndaki mace-
ralarını konu alan animasyon 
dizide, oyuncak dükkanına sık 

sık gelen Elif ve kedinin de olay-
lara katılmasıyla, her gün ayrı bir 
kavram ve fikir üzerine konular 
işlenir. Sadece Ayşe usta’nın ya-
nında dile gelen oyuncakların 
arkadaşlık, paylaşma, özel gün-
ler, özel anlar gibi, çocuğa dair 
duygu ve düşünce dünyalarının 
işlenmesi amaçlanır.

Pırdino  (13’)
Drama türündeki programın 
hedef kitlesi 9-12 yaş grubudur.  
Bilime meraklı ve zeki bir çocuk 

olan Tarık ile en yakın arkadaşları 
Porsuk ve Sansar’ın bir yumurta 
bulmasıyla başlayan maceraları-
nın anlatıldığı yapım, çocuklara 
toplum ve kent hayatında uyul-
ması gereken kuralları eğlenceli 
biçimde öğretirken güldürmeyi 
hedeflemektedir. 
 
Rafadan Tayfa (13’)

“Rafadan Tayfa”, İstanbul’un ken-
dine has mahalle kültürünü tüm 
renkliliğiyle yansıtırken, aynı 
zamanda çocukların sınır tanı-

mayan hayal gücünü ve sokağın 
tüm eğlencesini ekrana taşır.
Bitişik evlerinden dar sokak-
larına, köftecisinden çamaşır 
gerilmiş balkonlarına, top pe-
şinde koşturan çocuklarından 
vapur seslerine kadar İstanbul 
‘un betimlendiği yapım, samimi 
diyalogları ve hayatın içinden 
konularıyla çocukların kalbini 
fethederken, büyüklere de ken-
di çocukluklarını anımsatır.

Tel Ali  (8’)

Tel Ali adlı karakterin ekran ba-
şındaki çocuklara etkileşimli 
olarak sorular sorduğu özel yazı-
lıma sahip interaktif bir program 
olan Tel Ali, çocukları heyecanlı 
anlarla örülü bir yarışmaya da-
vet ediyor! Minikler bu eğlenceli 
dil oyunuyla bilgilerini sınama 
fırsatı yakalıyor. 

Yarışçı  (30’)

Çocukları eğlendirmenin yanın-
da, onları trafik kuralları hakkın-
da bilgilendirmeyi amaçlayan 
Yarışçı programı; bilgiyle eğlen-
ceyi bir araya getiren formatıy-
la öne çıkıyor. İçeriğiyle hayati 
önem taşıyan trafik kurallarını 
ve pek çok önemli bilgiyi erken 
yaşta zihinlere işleyen program, 
çocuklara konu hakkında kendi-
lerini sınama imkânı tanıyor.

2014 yılında TRT Çocuk kanalında yayınlanan özgün program örnekleri
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TRT KURDÎ,  müzik-eğlence 
programları, dini programlar, 
sohbet programları, gezi ve kültür-
sanat programları, spor ve haber 
bültenleri, dizi, sinema ve daha 
birçok yapımdan oluşan zengin bir 
içerik sunuyor.

Kürtçe Aile Kanalı

YAYIN ALANI: 
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta Asya’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Nilesat ile Kuzey Afrika’da
Galaxy 19 ile ABD ve Kanada’da 
Digiturk 58. Kanalda 
D-Smart 283. Kanalda  
Tivibu 51. Kanalda 
Teledünya 100. Kanalda 
KABLO TV  100. Kanal üzerinden de dijital platform 
üyelerine 

1 Ocak 2009 tarihinde saat 
19.00’da yayın hayatına başla-
yan TRT KURDÎ 24 saat Kürtçe 
yayın yapmaktadır. 

TRT KURDÎ’nin yayınları Diyar-
bakır, Bitlis, Malatya, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Van, Iğdır, Mersin, 
Mardin, Ağrı, Muş, Hakkari, Bin-
göl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Tunceli 
ve Nusaybin’den karasal olarak 
da izlenebilmektedir.

TRT KURDÎ’de tekrar yayınlar ve 
dış kaynaklı sinema filmleri ha-
riç olmak üzere; % 87 Kürtçe, %  
12  Zazaca ve % 1 oranında ise 
Soranice lehçesinde yayın yapıl-
maktadır.

Bir aile kanalı olan TRT KURDÎ, 
dini, çocuk, haber-spor, eğitim-
kültür, müzik-eğlence, belgesel, 
yerli ve yabancı dizi, sinema tür-
lerini içine alan geniş bir yayın 
yelpazesine sahiptir.

Ülkemizin birlik-beraberlik ve 
kardeşliğine önemli katkı sağla-
yan TRT KURDÎ, yayına başladığı 
günden bu yana istikrarlı şekilde 
izleyici sayısını arttırmaktadır. 
TRT KURDÎ yayınlarıyla,  özellik-
le Güneydoğu ve Doğu Anado-
lu Bölgelerinde en çok izlenen 
kanallardan biri konumuna 
ulaşmıştır.  Geçen yılın reyting 
ortalamalarına bakıldığında,  
Güneydoğu’da bütün ulusal 
kanallar içinde en çok izlenen 

kanallar arasında yer alan TRT 
KURDÎ’nin dizileri yayınlandığı 
akşam, bütün ulusal kanalların 
ürettiği ve en çok reytingi alan 
dizileri arasında ilk 5’e girmek-
tedir.

TRT KURDÎ, televizyon yayınının 
yanı sıra radyo yayını da yap-
maktadır. TRT KURDÎ Radyo, Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
en çok dinlenen Radyolar ara-
sında bulunma başarısıyla dik-
kat çekmektedir.

Yayınlarımız programa göre 
uydu ve platform üzerinden 4 
dil seçeneği (Sırasıyla Kurmancî, 
Zazaki, Sorani ve Türkçe) ile izle-
nebilmektedir.
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Ayrıca İnternet ve mobil (Ipho-
ne, Android, Black Berry, Win-
dows Phone) platformlarında da 
yayınımız ulaştırılmaktadır.

 TRT KURDÎ KARASAL YAYIN
Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
Bölgelerinin 17 ilinde ve birçok  
yerleşim yerinde vericiler üze-
rinden karasal televizyon ve rad-
yo yayını yapılmaktadır.

TRT KURDÎ 
İNTERNET
www.trt.net.tr/trtkurdî
Kanalın tanıtım sayfasıdır. Say-
fada program tanıtımları, yayın 
akışı, video ve tanıtım  fragman-
ları güncel olarak yayınlanmak-
ta, TV ve Radyo yayını canlı izle-

nebilmektedir.
 
www.trtnuce.com
Kürtçe haber sitesidir. trthaber.
com’un haber çevirilerinin yanı 
sıra, özel haberler de sayfada ya-
yınlanmakta, yoğunluklu olarak 
bölge haberleri ve ülke günde-
mi yer almaktadır.

TRT KURDÎ HABER MERKEZİ
TRT KURDÎ Haber Merkezi, 
Kürtçe’nin Kurmanci, Sorani ve 
Zazaki lehçelerinde günde 6 
tane canlı haber bülteni hazır-
lamaktadır. Sabah’ın Sesi, Haber 
14, Zazaki Haber, Sorani Haber, 
Haber 20 ve Haber 24 bülten-
lerini hazırlayan haber merkezi, 
Türkiye gündeminin yanı sıra, 

bölgenin ve Kürt nüfusunun 
bulunduğu komşu ülkelerin de 
gündemini ekrana taşımaktadır. 
Özel haberler, canlı yayın bağ-
lantıları ve simultane çeviri ko-
nusunda çok aktif bir ekibe sa-
hip TRT KURDÎ Haber Merkezi, 
7/24 çalışmaktadır. 

Hava Durumu ve Spor bültenleri 
ve ekonomi piyasaları da günlük 
olarak hazırlanmakta Cumhur-
başkanı, Başbakan ve benzeri 
canlı yayınlarda, simultane çevi-
ri ile derhal yayına geçilebilmek-
tedir. 

TRT KURDÎ Haber Merkezi, TRT 
KURDÎ ile 3 farklı yapım firma-
sının ortaklığında yürütülmek-
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tedir. Firmalar haber program-
larının yürütücü yapımcılığını 
üstlenmişlerdir. 

2014 yılında; İlk defa bir ulusla-
rarası TV program formatının pa-
tenti alınarak,(Kelime Oyunu - Lis-
tika Peyvan) Kürtçe dilinde Ekim 

2014’te yayına verildi.

90’lı yıllardan bugüne değişen 
Türkiye’yi ve çözüm sürecini Kürt-
çe olarak anlatan JAN (Sızı) adlı TV 
dizisi yayına başladı, dizi Türkçe 
alt yazı ile yayınlanıyor. 

İranlı, dünyaca ünlü Keman Virtü-
özü Farid Farjad konseri canlı ola-
rak verildi. Farjad, konserde TRT 
KURDÎ izleyicilerini selamladı. 

Ulusal gazetelerde haber ve söy-
leşi formatıyla, birçok TRT KURDÎ 
yapımı tanıtıldı. 
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2014 yılında farklı çevrelerden, 
siyasi partilerden, dini çevreler-
den birçok ilim, bilim, siyasetçi 
ve kültür insanı TRT KURDÎ ek-
ranlarında ilk defa konuk edildi. 
Bakanlar ve milletvekilleri ya-
nında Kürt siyasetinin farklı çev-
relerine hitap eden birçok isme 
ekranda söz hakkı verildi. Ekran 
kuruluş amacına uygun olarak 
Kürt toplumunun her kesimine 
açık bir pencere haline getirildi. 

Öğleden Sonra “Pîştî Nivro”

Haftaiçi hergün kadın ve yaşama 
dair özel konu ve konukların yer 
aldığı öğlen kuşağı programı.

Sizin Sesiniz  “Dengê We” 

Siyasi, Ekonomik, Politik, Sağlık, 
Spor, Magazin ve gündelik ha-
yat konularında her hafta farklı 
bir ilde sokağın nabzı, vatanda-
şın duygu ve düşüncelerini ek-
rana taşıyan program.

Ozan “Dengbêj” 

Dengbêj (Halk Ozanı) denilen 
kişiler tarafından yaşanmış hika-
yelerin ağıt şeklinde söylendiği, 
programda sunucu ve konukla-
rın söylenen eserlerle ilgili bilgi-
ler verdiği bir kültür programı.

Fate İle Günbegün “Bi Fatê Re 
Roj Bi Roj” 
Hafta içi her gün profesyonel ve 
amatör müzisyenlerin konuk edil-
diği, canlı telefon bağlantıları ve 
stüdyodaki izleyicileriyle hoş soh-
betlerin gerçekleştirildiği  zaman 
zaman da istek parçaların seslen-
dirildiği sabah kuşağı programı.

Hakikat Pınarı “Yeneyê 
Heqîqet” 
Din ahlak, kültürel ve sosyal 
alanlarda halkın bilgilendirildiği 
zazaca dini program.

Cüneyt Gökçe İle Perşembe 
Akşamı  “Bi Cüneyt Gökçe Re 
Êvara Înê “ 
Din ahlak, kültürel ve sosyal 
alanlarda halkın bilgilendirildiği 
dini program.

Vakit Nasıl Geçti  “Wext Çawa 
Derbas Bû”

Yarım asır geçmiş hayatların 
ilginç, dramatik, hüzünlü ve  
renkli yaşamlarını konu eden 
aktüel program.

Toprağın Bereketi  “Bereketa Axê” 

Tarımda makinalaşma, hayvan-
cılık, çiftçilik, üretim, hasat ve 
benzeri merak edilen birçok 
konunun yer aldığı tarım prog-
ramı.

Sıra Gecesi “Awazên Xweş”

Müzik eğlence programı.

TRT KURDÎ 2014 yılı programlarından örnekler;
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Toplum ve Siyaset  “Civak û Si-
yaset” 

Haftanın öne çıkan gelişmele-
rinin gazeteci ve yazar olan uz-
man konuklar tarafından değer-
lendirildiği siyaset programıdır.

Yerel Gündem  ‘’Rojeva  Herêmê’’

Bölgede meydana gelen tüm 
haber olaylarını yorumlayarak 
izleyicilere aktaran bir haber ya-
pımıdır.

Yolcu “Rêwî “ 

Güney ve Doğu Anadolu bölge-
sindeki yaşamdan kesitler sunan 
aktüel program.

Şehirlerimiz  “Bajaren Me” 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki yaşamı, gelenekle-
ri ve genel durumu
anlatan program.

Alkış “Çepik” 
Profesyonel ve amatör müzis-
yenlerin konuk olduğu, stüdyo-
daki konuklarla hoş sohbetlerin 
gerçekleştirildiği, folklor eki-
biyle de Türkiye’nin renkli halk 

oyunlarının sergilendiği müzik- 
eğlence programı.

Teke Tek Siyaset  “Yek û Yek Si-
yaset” 
Haftanın öne çıkan gelişmele-
rinin gazeteci ve akademisyen 
olan uzman konuklar tarafından 
değerlendirildiği haber progra-
mıdır.

Şafi Fıkhı “Fikha Şafî” 

Din ahlak, kültürel ve sosyal 
alanlarda halkın bilgilendirildiği 
dini program.

Divan “Dîwan” 

Dini ve tasavvufi sohbetlerin 
gerçekleştirildiği ve sohbetlerin 
ilahilerle de pekiştirildiği dini 
program. 

Futbol Zamanı “Dema 
Futbolê” 
Süper lig maç özetlerinin göste-
rildiği spor programı.

Gecenin Süsü“Xemla Şevê”
Konuk sanatçılar ve konuşmacıların 
davet edildiği canlı performansla-
rın sergilendiği  ve gündem ile ilgili 
sohbetlerin yapıldığı  coşkulu mü-
zik ve eğlence programı.

Futbol Keyfi  “Kêfa Fûtbolê 
Haftanın  maç özetlerinin, hafta-

nın takımı, golü ve toplu sonuç-
ların yer aldığı spor programı.

Futbol Gecesi  “Şeva Fûtbolê” 
Süper lig maç özetleri, kritik po-
zisyonlar ve yeşil sahada yaşa-
nan olayların perde arkasının
gösterildiği spor programı.

Avrupa Futbolu “Pêgoga 

Ewropayê” 
Avrupa liglerinin maç özetleri-
nin gösterildiği spor programı.

Takipçi “Şopger” 
Haber belgesel formatındaki 
program, tarihin karanlıklarında 
kalmış siyasi ve sosyal olayları iş-
lemektedir.   

Gönül ve Akıl “Dil û Aqil”
Dini-tasavvufi ve felsefi sohbet-
lerin gerçekleştirildiği program.

Kadim Kültür”Çanda Qedîm”

Her hafta uzman konuklarıyla  
geniş bir dosya ve arşiv tarama-
sıyla kadim kürt tarihinin anlatıl-
dığı program.
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Sessiz Sesleniş “Banga Bê Deng” 

Sunuculuğunu gazeteci-yazar 
Orhan Miroğlu’nun yaptığı haf-
tanın öne çıkan kültür-sanat et-
kinliklerinin anlatıldığı program.

Gecenin Işığı “Şewçila” 
Eğlenceli dakikaların geçtiği 
müzik eğlence programı.

Cennet Bahçesi “Bexçeyê 

Cennetê” 
Çocuklara yönelik dini program.

Gençlik  “Ciwani” 
Daha çok üniversitede okuyan 
gençlerin kampüs içerisindeki 
etkinliklerini, derslerde yaptıkla-
rı çalışmaları, sosyal ve gündelik 
yaşantılarını esprili bir dille akta-
rıldığı gençlik programı.

Misafir  “Meyman” 

Güney ve Doğu Anadolu böl-
gesindeki yaşamdan kesitler 
sunan ve röportajlarla da renkli 
görüntüleri ekrana taşıyan aktü-
el program.

Kuzey Güney Köprüsü “Pira 
Bakur û Başûr” 

Program, her hafta mikrofonla-
rını Kuzey Irak halkına uzatarak, 
oradaki kültürü, gelenekleri, 
yaşamı ve sanatı ekranlara geti-
riyor. Yaşamın her alanından in-
sanları konuk edildiği program-
da renkli, eğlenceli kimi zaman 
komik kimi zaman da hüzünlü 
unsurlar yer almaktadır.

Can Ve Ciğer  “Can û Ceger” 

Farklı ve bir o kadar da renkli 
hayatların Şanlıurfa’nın küçük 
bir çarşısında buluşmasını komu 
edinen komedi-dram tarzındaki 
dizi.

Hayat  “Jîyan”
Hayatın içinde olmasına ve tüm 
ilginçliğine rağmen görünme-
yenlerin aktarıldığı belgesel 
programıdır. Program her hafta 
ülkemizin başka bir köşesinde 
ve farklı bir konuyla izleyicinin 
karşısına çıkacak.

Komşu Komşu   “Cîran Cîran” 

Dünyanın ilk Kürtçe sit-comu. İki 
ailenin yaşadığı çeşitli  hikayeleri 
ele alan komedi dizisi.

Daima Sanat  “Herdem Huner” 
Haftanın öne çıkan Kültür ve 
Sanat etkinlikleri (sinema, dizi, 
oyun ya da müzik albümü) ve  
ünlü sanatçıları  konuk eden 
program,  konuyla ilgili bilinme-

yen ve merak edilen noktaları 
da izleyiciye sunmaktadır. Prog-
ram ekibi, hazırlıklar sırasında 
Türkiye ve Dünya gündemini 
öne çıkarırken, Doğu ve Güney-
doğu’daki sanat etkinliklerini de 
duyurmaktadır.

“Mardînî Show” 
Berdan MARDİNİ sunumunda 
çeşitli sanatçı konukların katıldı-
ğı müzik eğlence programı.

Dünyayı Dolaşan “Dinyager” 

Program, her hafta dünyanın 
farklı bölgelerine giderek, ora-
daki kültürü, gelenekleri, sosyal 
yaşamı, sanatı ve tarihi ekranla-
ra getiriyor. Yaşamın her alanın-
dan insanların da konuk edildi-
ği programda renkli, farklı kimi 
zaman eğlenceli kimi zaman da 
komik unsurlar yer almaktadır.

Kardeşlik Sofrası “Sifreya 
Biratîyê”
İhtiyaç sahiplerinin temel ge-
reksinimlerinin hayırsever işa-
damları tarafından karşılandığı 
yardım programı.

Bölgesel İlişkiler  “Têkiliyên 
Herêmî” (IRAK KÜRTLERİ)
Kuzey Irak’ta Türkiye’nin ve Türk 
iş adamlarının bölgeye olan ti-
cari ve ekonomik katkısı ve yine 
işadamlarının buradaki ticari 
ilişkileri, potansiyelleri, bölgede 
yaptıkları ve yapacakları projele-
rin aktarıldığı program.

Aşk Ateşi  “Agirê Evînê” 
Hayat akışında devam ederken  
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Cane adlı bir öğretmenin köye 
atanmasıyla birlikte köydeki sır-
ların ortaya çıktığı ve büyük bir 
aşk hikayesinin anlatıldığı dizi.

Bayê Felekê 
İstanbul’da üniversitede okur-
ken birbirlerine aşık olan Ba-
ran ve Meryem’in hikayesinin 
anlatıldığı dizi. Büyük bir aşkla 
evlenen ama aileler arasında 
yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 
kısa sürede ayrılan çiftin, bu ev-
lilikten bir çocukları olur ve yıllar 
sonra kader onları tekrar birara-
ya getirecektir.

Cami ve İnsan  “Mizgeft û 
Însan” 
Yurdumuzdaki şehirlerle bütün-
leşmiş, farklı ve büyük camilerin 
anlatıldığı program.

Komik Haberler  “Nûçeyên 
Komîk” 
Haber öncesi gündeme ilişkin 
konuların komik bir şekilde ani-
masyonlarla anlatıldığı prog-
ram.

Aşiretler ‘’Eşîr “ 
Güney ve Doğu Anadolu böl-
gesindeki aşiretlerin yaşamları 
ve tarihleri hakkında bilgi veren 
program.’

Kelime Oyunu “Lîstika Peyvan” 
Uluslararası yayın formatına sa-
hip, her hafta 5 kişinin yarışmacı 
olarak katıldığı program kürtçe-
nin farklı lehçelerindeki dil birli-
ğini sağlamaktadır.

Bir Işık Yeter “Roniyek Bes e” 

”Bir Işık Yeter” programında; de-
ğişik hikayeler, fark yaratan ya-
şamlar, zorluklara rağmen ışık 
saçan kadınların hikayeleri anla-
tılıyor.

Ohal’den Bu hale”Ji ohalê heta 
vê halê”
OHAL döneminden sonraki sos-
yal, siyasi ve kültürel yapıyı anla-
tan program.

Klınik

Her bölümünde farklı doktorlar-
la, farklı köylerde,  doğru tedavi 
yöntemlerinin anlatıldığı ve köy 
halkının sağlık sorunlarının konu 
edildiği  program.

Göç Eyledik “Malan Barkir”

Cumhuriyetin kuruluşundan son-
ra, günün siyasal, ekonomik ve 
sosyal konjoktüründen kaynaklı 
göç öncesi ve sonrası hikayelerin 
anlatıldığı belgesel türü program.

Doğuya Yolculuk “Rêwîtiya Roj-
hilat”

İran’ın en kuzeydoğusun’da Türk-
menistan ve Afganistan sınırıdan-
ki Horosan eyaleti ve çevre illerine 

yerleşmiş olan ve halen Türki-
ye’deki kürtlerin bir çoğu gibi Kur-
mançi konuşan kişilerin hikayele-
rinin anlatıldığı program.
Hamal “Barkêş”

Hamalllığın ve hamalların hika-
yesinin anlatıldığı belgesel türü 
program.

Sızı “Jan”

Dizi, Müslüman bir erkekle Sürya-
ni bir genç kızın imkansız aşkını ve 
ailelerinin yaşadıklarını anlatıyor. 

Oto Magazin “Oto Şeş”
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki otomotiv ve tarım 
sektörünün gelişmesine katkıda 
bulunan bilgilendirici program.

Regaip Kandili ‘’Şeva Rexaibe’’ 
(Canlı)
Ağrı’dan Canlı yayın programı

Miraç Kandili (Canlı)
Hazro/Diyarbakır’dan canlı yayın 
programı

Berat Kandili Özel ‘’Şeva Beratê’’ 
(Canlı)
Diyarbakır’dan canlı yayın prog-
ramı

İftar Vakti
Batman,Siirt,Bitlis,Muş Canlı Yayın 
programı
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TRT Avaz kanalı, Türk Cumhuriyetlerinin 
ortak sesi olarak, Orta Doğu’dan 
Kafkaslara 27 ülke ve 13 muhtar 
cumhuriyette yaklaşık 250 milyon 
nüfuslu coğrafyaya hitap etmektedir. 

Türk Dünyasına Yayın

YAYIN ALANI: 
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta Asya’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Yamal 300K ile Asya’da 
Digiturk 57. Kanalda 
D-Smart 284. Kanalda  
Tivibu 50. Kanalda 
Teledünya 99. Kanalda
www.trt.net.tr
www.trtavaz.com.tr

Türk Dünyasının ortak sesi TRT 
Avaz 21 Mart 2009 tarihinde 
Nevruz Bayramı ile aynı günde 
yayın hayatına başlamıştır. Türk 
Cumhuriyetlerinin ortak sesi 
olarak, Uzak Asya’dan Balkanla-
ra kadar uzanan Türk Dünyasın-
da etkin bir kültür kanalı olarak 
varlığını sürdürmektedir.  

Yayın yaptığı geniş coğrafyayı, 
kültürel bir çatı altında topla-
mayı hedefleyen TRT Avaz, Orta 
Asya, Kafkasya ve Balkanlar’daki 
Türk halklarının ortak televizyon 
kanalı olma iddiasını taşımakta-
dır. Bu geniş coğrafyada yaşayıp 
Türk dili konuşan büyük bir iz-
leyici kitlesine yönelik yayınlar 
hazırlamaktadır. Bu geniş kitleye 
kültür, sanat, müzik, eğlence, ço-
cuk, belgesel, gezi, drama dalla-
rındaki programlarıyla ulaşmayı 
amaçlamaktadır. 

TRT Avaz yayın prensiplerini be-
lirlerken ortak kültürün ön pla-

na çıkarılması birinci önceliğidir. 
Türkçenin yaygınlaştırılmasını 
hedeflemenin yanı sıra çok dilli 
yayın anlayışına sahip bir kanal-
dır. Kanalımız 24 saat kesintisiz 
yayın prensibini benimsemiştir.

TRT Avaz bölge devletleri ile 
yakın ilişki tesisi etmeyi amaçla-
maktadır. Bu kapsamda kurum 
içi ve kurum dışı programların 
yanı sıra bölge televizyonların-
dan ve bölgede yerleşik yapım 
firmalarından programlar satın 
almaktadır. Ayrıca ortak yayın 
anlayışını benimseyen kanal her 
fırsatta bölge yayın kuruluşları 
ile ortak yayınlar gerçekleştir-
mektedir. 

Kapsama alanında Çin Şincan 
Uygur Özerk Bölgesi, Kazakis-
tan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan, Af-
ganistan, Rusya Federasyonu, 
Ukrayna, Moldova, Gürcistan, 
Suriye, Irak, İran, Bulgaristan, Yu-

nanistan, Balkan ülkeleri, Doğu 
Avrupa ülkelerinin tamamı yer 
almakta, ayrıca Türk Cumhuri-
yetlerinde Azerbaycan, Özbekis-
tan,  Kazakistan ve Kırgızistan’da 
ve Bosna Hersek’te yayın yapan 
ulusal kablo şirketlerinden ya-
yınları izlenebilmektedir.

Türkiye’nin ilk ve tek çok dilli 
kanal olma özelliği taşıyan TRT 
Avaz, yayın coğrafyasında ko-
nuşulan Özbekçe, Türkmence, 
Azerbaycan Türkçesi, Kırgızca, 
Kazakça, Boşnakça ve Arnavut-
ça programlar hazırlamaktadır. 
Kültür-sanat, belgesel ve mü-
zik programları ile birlikte yine 
bu dillerde çekilmiş dizi ve film 
programlarını içerdiği gibi, söz 
konusu programlar aynı zaman-
da Türkçe altyazı ile izleyicilere 
ulaştırılmaktadır. Ayrıca TRT’nin 
beğenilen ve bölge ülkelerine 
hitap eden arşiv programları 
bölge dillerinde seslendirilmek-
te ve Türkçe altyazılı olarak ya-
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yınlanıp ait olduğu bölgenin ye-
rel sunucuları ile sunulmaktadır. 
TRT Avaz,  yakından ilgilendiği 
Balkan coğrafyasında, yayın ha-
yatını sürdüren televizyon ka-
nalları ile de işbirliği içindedir. 
Türkiye ile Balkan Türkleri ara-
sında bir köprü kurarak iki top-
lumu birbirine daha sıkı bağlarla 
bağlamayı hedefleyen kültür, 
müzik ve eğlence programları 

hazırlamaktadır. 

TRT Avaz’ın yayın tarihi olan 
2009 yılında da hedef aldığı ko-
nulardan biri, yayın verdiği her 
bir coğrafyanın kendine özgü 
dilinde sunduğu haber bülteni 
uygulamasına, 2014 yılında da 
devam edilmiştir. Azerbaycan 
Türkçesi, Kazakça, Kırgızca ve 
Özbekçe haber bültenleri gün-

cel olarak yayınlanmaktadır. 
Boşnakça ve Arnavutça haber-
lerle Balkan coğrafyasına hitap 
edilmektedir. TRT Avaz kısa süre 
içerisinde Türkmence yayınlara 
da başlayacaktır. 
TRT Avaz yayın coğrafyası için 
önem arz eden günlerde muh-
tevalı özel yayınlara da imza at-
mıştır.

Yeni Gün

Balkanlardan Orta Asya’ya, Orta 
Doğu’dan Kafkaslara 27 ülke ve 
13 Muhtar Cumhuriyette yakla-
şık 300 milyon nüfuslu bir coğ-
rafyaya hitap eden sabah kuşağı 
programı.

50 Dakika
Avrasya coğrafyası gündemini 

özel dosyalar, canlı bağlantılar ve 
özel konuklarla ele alan canlı ha-
ber-analiz programı.

Türkistan Gündemi

Azerbaycan, Türkmenistan, Kır-
gızistan, Kazakistan, Tacikistan 
ve Özbekistan ile Türkiye’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal 
ilişkilerini ele alan sohbet prog-
ramı. 

Vizesiz

Balkan Savaşları’nın ve Balkan 
göçlerinin 100. yılında Türkiye 
ile vizesiz dolaşım hakkı bulu-
nan Balkan ülkeleri arasındaki 

TRT Avaz kanalı 2014 yılı programlarından örnekler, 
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tarihi ve kültürel bağların anla-
tıldığı program. 

Turandakiler

Tataristan’dan Astrahan’a, 
Dağıstan’dan Başkurtistan’a ka-
dar Rusya Rederasyonu içerisin-
deki kimliğini korumuş Müslü-
man topluluk ve halkların yaşam 
öykülerinin ele alındığı program. 

Kafkas Rüzgarı

Türkiye ve Gürcistan arasındaki 
komşuluk ilişkilerinin iyiye git-
mesini amaç edinen program.

Baharat Yolu

Her bölümü ülkemizde severek 
ve beğenilerek kullanılan bir ba-
harata ayrılan, baharatların özel-
liklerinin anlatıldığı, bilinmeyen 
yönlerinin tanıtıldığı program.

Kültürden Medeniyete

Bir topluluğu millet yapan kül-
türel kodları ekrana taşımayı 
amaçlayan programda Türk 
kültürü ve İslam medeniyetinin 
yapı taşları, ortak tarih şuuru, 
dil birlikteliği ve diğer kuvvetli 
bağlar üzerinde duruluyor.

Gönül Dilinden 
Toplumun manevi gelişiminde 
rol alan değerli hocaların konuk 
olduğu, peygamber efendimi-
zin (SAV) hadis ve sünnetleri ışı-
ğında dini sohbetlerin yapıldığı 
program.

Orhun’dan Malazgirt’e Kutlu 
Yürüyüş
Türklerin tarih sahnesine çıkışı 
ve Anadolu’yu vatan edinme-
lerine dair hazırlanan ve Türk 
Dünyası’ndan renkli görüntü ve 
öykülerin derlendiği belgesel 
program.

Klasik Esintiler

Programda klasik müziğe ilişkin 
Türkiye’de ve dünyada yaşanan 
gelişmelerin yanı sıra klasik mü-
ziğin en güzel örnekleri de izle-
yiciye sunulmaktadır.

Gurbetteki Elçilerimiz
Azerbaycan’da yaşayan iş adam-
larının hayatlarının anlatıldığı 
program. 

Dünya Bülteni 
Küresel sistemde yaşanan geliş-
meleri ve bu gelişmelerin Türki-

ye ve Türk Dünyası’na yansıma-
larını ele alan program. 

Türk Toyu

Türk Dünyası’nın zengin müzik 
ve kültürel birikiminin genel iz-
leyici ile paylaşılacağı müzik eğ-
lence programı.

Avazdayız
Avaz kanalında yayınlanacak 
programların tanıtıldığı, renkli 
görüntülerin ve yayınların ha-
zırlanma sürecinin izleyicilerle 
paylaşıldığı program.

Yeter ki Sağlık Olsun

Programda stüdyoda konuk edi-
lecek uzman doktorlar ile me-
rak edilenlere cevap aranırken, 
Türkiye’de tıbbi alandaki yeni 
uygulamalar ele alınıyor. 

Öz
Türkçe sözcüklerin ortak coğraf-
yada kullanım şeklinin aktarıldı-
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ğı program. 

Avaz Yaz Konserleri
TRT Avaz Kanalının tanıtımı 
Halkla bütünleşmesi için halka 
açık etkilişimli ortamda konser 
programı.

Avrasya Raporu 
Günlük olarak canlı yayınlanan 
haber programı.

Refleks
Anlık gelişmelere verilen tepki-
lerin insan hayatındaki yeri ve 
önemini anlatan program. 

En Çok İlk Önce 
Türk Dünyasında yaşanan ilk ve 
enleri konu alan program.

Ay Yıldızın İzinde 

Şehirlerimizin tarihi kültürel, 
ekonomik yönlerini anlatan gezi 
programı.

Sektörel Yolculuk
Kobiler Türk ekonomisinin 
önemli bir kısmını teşkil etmek-
tedir. Kobilerin ilerleyişi, Türkiye 
ekonomisine sağladığı katkı, ba-
şarıları ele alan program.

Can Bala 
Ortak dili Türkçe olan ülkeler-
deki ortak kültür, aile yapısı ve 
çocuk eğitimi ile ilgili konular, 

sokak röportajları ve uzman gö-
rüşleriyle izleyiciye sunuluyor.

Dünya Mirası Türkiye 
UNESCO Dünya Mirası listesinde 
yer alan 41 merkez ile 10 adet 
somut olmayan Kültürel Mira-
sımızın hikayelerinin yer aldığı 
program.

Dilek Ağacı 
TRT AVAZ yayını kapsamındaki 
ülke vatandaşlarından öğrenci-
lerin katılacağı bir yarışma prog-
ramı.
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Dünyaya Türkçe yayın yapan kanal, 
Türkiye ile Türk insanını tanıtan 
programlarıyla, haber, kültür ve sanat 
yayınlarıyla, yurt dışında yaşayan 
vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye 
ve Türk Kültürü ile kopmayan bağı, 
sorunlarının çözümü için destek, hüzün 
ve sevinçlerinin ortağıdır... Dünyanın 
neresinde olursanız olun.

Türkiye’nin Dünyaya Açılan Yüzü 

YAYIN ALANI:
Türksat 4A ile  Türkiye  ve Avrupa’da 
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta Asya’da
Hotbird ile Avrupa’da 
Astra  ile  Avrupa’da 
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Eutelsat 36 ;A ile Güney Afrika’da 
Yamal 300K ile Asya’da 
Galaxy 19 ile Amerika’da 
Optus D2 ile Avustralya’da 
Digiturk 33. Kanalda 
D-Smart 106. Kanalda  
Tivibu 49. Kanalda 
Teledünya 45. Kanalda 
Kablo TV K5. Kanalda
www.trtturk.com

TRT TÜRK “Dünyayı Türkçe İzle-
yin” sloganıyla yola çıkmış,  Tür-
kiye ile Türk insanını  tanıtan 
programlarıyla, haber, kültür ve 
sanat yayınlarıyla, kilometreler-
ce uzakta yaşayan Türkleri birbi-
rinden haberdar etmek ve dün-
yadaki gelişmeleri Türkiye’ye 
anlatmak amacıyla 08 Mayıs 
2009’da yayına başlamıştır.

TRT TÜRK Kanalı, Türkiye’de 16:9 
formatında yayın yapan ilk tele-
vizyon kanalı olma özelliğini ta-
şımaktadır.

Dünyanın dört kıtasında yayın 
yapan TRT TÜRK kanalı yayın 
akışı Amerika, Avrupa, Avust-
ralya ve Asya kıtalarının yerel 

saatleri göz önüne alınarak be-
lirlenmiştir. Saat başı Türkiye’de 
ve dünyadaki gelişmelerin yer 
aldığı haber bültenlerinden 
dört adedi uzun süreli Ana Ha-
ber bülteni olarak belirlenmiştir. 
Ana haber bültenlerinin yayın 
saatleri yukarıda belirtilen dört 
kıtanın prime-time saatleri dik-
kate alınarak planlanmıştır.

8 Mayıs 2009 Cuma Günü 20.00 
Bülteniyle yayın hayatına baş-
layan TRT TÜRK, o tarihten bu-
güne kadar, Türkiye’yi diğer ül-
kelere, diğer ülkelerde yaşayan 
Türk vatandaşlarına ve Türkçe 
bilen insanlara anlatmıştır. Aynı 
zamanda dünyadaki gelişmeleri 
de, yabancı ajansların değil, yurt 

dışında bulunan temsilcileri ara-
cılığıyla ülkemize taşımıştır. Türk 
vatandaşlarını uluslararası yayın 
kuruluşlarının manipülasyonla-
rından kurtarmak temel hedef-
lerden biridir.

TRT TÜRK dünya genelinde ya-
şayan Türk vatandaşlarının ve 
Türkçe bilen insanların birbirle-
riyle haberleşme platformu ol-
muştur.

Yatay yayın akışı uygulanan TRT 
TÜRK kanalında 2014 yılının 
farklı yayın dönemlerinde, yeni 
ve arşivden, olmak üzere toplam 
172 adet program yayınlanmış-
tır. Bu programların 73 adeti Ku-
rum içi, 99 adeti Kurum dışı kay-
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naklıdır.  Söz konusu programla-
rın 49 adedi canlı olarak yayın-
lanmıştır.  01:00 - 07:00 saatleri 
arasında saat başı canlı olarak 
verilen haber bültenleri dışın-
da gün içindeki programların 
tekrar yayını yapılmaktadır. Ya-
yınların 2014 yılı yayın akışı baz 
alınarak % 52 iç yapım, %48’i dış 
yapımdır. TRT TÜRK Kanalı’nda 
haber ve spor bültenlerinin yanı 
sıra yayınlanan program türleri 
ve dağılımları aşağıda yer al-
maktadır. ( 2014 yılı yayın akışı 
baz alınarak hazırlanmıştır)

BEŞ KITANIN HABER MERKEZİ  
trtturk.com
trtturk.com, uluslararası haber 
bilgi kanalı TRT Türk’ün yeni 
medya uygulamalarındaki yüzü 
oldu. İçeriğiyle, görselleriyle, 
uygulamalarıyla fark oluşturdu. 
Sadece bir kanalın haberlerini 
ve programlarını aktaran bir an-
layış yerine, yepyeni bir haber 
merkezi mantığıyla trtturk.com 
olarak geniş kitlelere ulaşmayı 
amaçladı.

Habere önem veren, haberlerin, 
görselliklerini ön planda tutan 
ve metinleri kısa-öz olan trtturk.
com, sadece TRT Türk haber 
merkezi haberlerini aktarmaz, 
kullandığı mecralara uygun 
olarak trtturk.com habere tele-
vizyon haberciliğinden farklı bir 
pencereden bakar, çeşitli kay-
naklardan yararlanarak kendi 
haberini üretir. Bu doğrultuda 
trtturk.com  TRT TÜRK, TRT HA-
BER, AA, İHA,  DHA, Reuters, AP, 
AFP başta olmak üzere ulusal 
ve uluslararası haber kanal ve 
ajanslarından gelen haberleri 
değerlendirip mecralarına uy-
gun olarak görsel, video, grafik 
desteğiyle kullanır.

trtturk.com yeni medya araçla-
rını en geniş yelpazede kullan-
mayı amaçlamaktadır. İnternet 
sayfası, ipad, iphone, android 
tablet, android telefon, akıllı tv 
(lg-samsung), turkcell tv, tivibu, 
apple tv, facebook, twitter, you-
tube, dailymotion, vimeo, web.
tv, google+, instagram, linkedin, 

blog. gibi araçların ve medya 
ortamlarının büyük bir kısmını 
kullanmaya başladı ve kademeli 
olarak kullanmaya devam ede-
cek.

trtturk.com, sosyal medyada ak-
tif bir strateji izlemiştir. trtturk.
com, yaptığı özel anlaşmalarla, 
günlük ve anlık sosyal medya 
analizleri alarak, bu analizler 
doğrultusunda yayınlar yapmış-
tır. Kısa zamanda iyi analiz ve 
doğru stratejiyle sosyal medya-
da etkili kullanıcı sayılarına ula-
şılmıştır.
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Zamandan Mekandan

Dünyanın dört bir yanından ve 
yurdumuzdan kültür sanat ha-
berlerinin canlı bağlantılarla ve 
özel dosyalarla aktarıldığı prog-
ram.

Küresel Bakış

Dünya gündemine küresel bir 
bakış geliştirmek amacı ile yola 
çıkan program Amerika, Asya, 
Avrupa ve Afrika kıtalarında 
yer alan 15 ülkenin ekseninde 
haber üretiyor. Dünyada öne 
çıkan ekonomiler ve toplumlar 
içerisinde yerleşik Türk gazete-
cilerden oluşan temsilcileri ile 
yapılan gündem aktarımları ve 
haber dosyaları, programın ana 
içerik hatlarını oluşturuyor. 

Nohut Oda Bakla Sofa

15. yüzyıldan itibaren Osmanlı 
İmparatorluğu’nun geniş sınır-
ları içinde yayılmaya başlayan 
“Türk evlerinin” tüm özellikleri 
bu programda aktarılıyor. Prog-
ramla Türkler’in tarih sahnesine 
ilk çıktıkları zamandan bu yana 
değişen mekanların tanıtılması 
amaçlanıyor.

Lezzet-i Şahane

Osmanlı döneminden bu güne 
unutulmaya yüz tutmuş yemek-
lerin belirlenip, o kültürün içer-
sinde harmanlanmış, nineleri-
mizin kendi mutfaklarında ken-
di tariflerini izleyiciye aktardığı 
yemek programı.

Haber Ajandası
Hafta boyunca yaşanan önemli 

gelişmeleri; haberlere arka pen-
cerelerinden bakarak farklı ba-
kış açıları ile izleyiciye aktarmayı 
hedefleyen haber programıdır.

Gök Kubbeden Yer Kubbeye

“Gök Kubbeden Yer Kubbeye” 
devri Osmani’de yolu İstanbul’un 
camileri ile kesişen dervişle-
rin ibretlik, askerlerin serdarlık 
hikâyelerini ekranlara taşıyor. Bir 
kadim şehir, bir kutlu mekân ve 
bir muhterem zat derlemesi ile 
dünü ve bugünü anlatıyor. 

Sokakta Hayat Var 

Sokakta Hayat Var, her hafta 
İstanbul’un farklı bir semtinde-
ki sokak, cadde, meydanlarda 
halkla iç içe çekimleri yapılan 
programa ünlü müzisyenler ko-
nuk oluyor. Müzik sohbetiyle 
birlikte, müzisyenlerin akustik 
performanslarına da yer veriyor.

Şehrin Sesleri

Her şehrin ait olduğu coğraf-
yanın maddi ve manevi değer-
leri, güzellikleri tespit edilerek 
müzisyenlerimizin topladığı 
halk ezgileri ile oluşturulan yeni 
müzik eserleri izleyici ile buluş-
maktadır. Ana amaç dinleyen 
izleyicinin eseri şehirle bağdaş-
tırmasıdır.

Sokak Lezzetleri
Programın gurme sunucusu, her 

TRT TÜRK kanalı 2014 yılı programlarından örnekler;
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bölümde ülkemizin sokak ye-
mekleriyle ünlü farklı şehirlerine 
seyahat edip, izleyicilere gittiği 
yörelerin sokak lezzetlerini tanı-
tır.

Çınaraltı 
Çınaraltı, geçmişin penceresin-
den bugüne bakma iddiasıyla, 
coğrafyamızda yaşanan siyasi 
ve tarihi olayları, günümüzde 
yaşananlarla örneklendirme ya-
parak, bulunduğumuz sürecin 
daha rahat okunmasına yardım-
cı oluyor.

Dijital Bakış
‘Dijital Bakış’ dijital dünya ile ilgi-
li en güncel konuları hem eğlen-
celi hem de bilgilendirici bir şe-
kilde ele alıyor. İzleyenleri sanal 
dünyanın günümüz hayatındaki 
önemi ve etkileri konusunda 
düşündüren program, birbirin-
den eğlenceli videoları ve sürp-
rizleriyle ekrana bağlıyor.

Spor M-Oto
Türkiye’de yapılan tüm motor 
sporları, bu dallarda yapılan çe-
şitli yarış ve etkinlikler… “Spor 
M-oto” ralli, off-road, moto 
cross, drag gibi tüm motor spor-
larını ekrana taşıyor. Ayrıca nos-
talji bölümünde geçmiş zaman 
yarış görüntüleri ile anılar taze-
leniyor.

Bilim Dünyasına Bizden Kat-

kılar
İslam bilginleri, astronomiden 
kimyaya, tıptan matematiğe 
pek çok alanda dünya tarihine 
damga vurdu, bilimsel gelişme-
nin önünü açtı. “Bilim Dünyası-
na Bizden Katkılar” tüm bu ge-
lişmeleri ekrana taşıyor.

Bilmek Gerek
Çevre kirliliğinin giderek art-
makta olduğu günümüzde; İn-
sanın, insan sağlığının, çevrenin 
korunması ve iyileştirilmesi, bi-
linçli tüketim yaparak çevre kirli-
ğinin önlenmesi ve iyileştirilme-
si amacı taşıyan çevre programı.

Türkçem
Dilimize gösterdiğimiz özen, 
çeşitli etkenlerle hızla aşınmak-

tadır. Buna neden olan iletişim 
araçlarını ve özellikle televiz-
yonu kullanarak, görsel/işitsel 
alışkanlıklardan yararlanarak 
bu aşınmayı azaltmak hedeflen-
mektedir.

11 Kahvesi
Gündemde öne çıkan konula-
rın alanında uzman konuklarla 
birlikte ele alındığı ve sanattan 
spora, siyasetten müziğe, sağlık-
tan eğitime, edebiyattan tarihe; 
kısacası insana ve hayata dair 
her şeyin konu olduğu program. 

Dünya Gündemi
Programda Kudüs, Tahran, Şam, 
Beyrut, Erbil, Atina, Priştine, Üs-
küp, Sofya, Moskova, New York, 
Washington, Londra, Paris, İs-
lamabad, Bişkek’teki muhabir-
lerimizin hazırladıkları haber 
dosyaları ve canlı bağlantılarla, 
dünyada olup biten sıcak geliş-
meler muhabirlerimizin yerinde 
hazırladığı özel dosya ve röpor-
tajlar ile ve ayrıntılar takip edili-
yor.

Dostluk Karavanı
Dostluk Karavanı; yakın ve uzak 
komşularımızın, kardeşlerimizin 
hatırını sorup bir fincan kah-
velerini içmek, atalarımızdan 
yadigar eserleri ziyaret etmek, 
bir dostluk selamı iletmek için 
uzun, upuzun bir yola çıktı. 
Dostluk Karavanı, “Ah keşke evi-
mi sırtımda taşıyarak özgürce 
dünyayı gezsem” ya da “Gittiğim 
her diyar evim olsa” diyen her-
kesi ekran başına davet ediyor.

Gündem Edebiyat
Edebiyat dünyasının nabzı, ki-
taplar, seçkiler, kültür dosyaları 
ekranlara taşınıyor.
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Gündem Kültür Sanat
Kültür sanat gündemini yepyeni 
bir bakış açısı ile ekrana taşıyan 
program.

Şehir Kaçakları
Şehrin karmaşasından bir gün 
de olsa kaçarak kendinizle yalnız 
kalmak düşüncesi ile yaylalar, 
şelaleler, kanyonlar, küçük dağ-
lar, dereler ve mağaralar... Şehir 
Kaçakları, doğanın farklı güzel-
liklerini izletirken sade olmanın 
da güzelliğini sergiliyor. 

Seyahatname
Her mekanın anlatılacak bir hika-
yesi vardır. Kimisi adının kökeni 
ile, kimisi gelenekleri ile, kimisi 
ise ziyaretçileri ile özel olan bu 
mekanlar; geçmişe ait resim, çi-
zim ve fotoğrafların günümüz ile 
birleştirilmesiyle ekranlara geli-
yor. 

Sıfır Noktası
Usta yazar Mevlana İdris ZEN-
GİN, Prof. Dr. Hüsamettin ARS-
LAN ve Prof. Dr. Feridun YILMAZ 
her hafta “Sıfır Noktası”ndaki ko-
nuları tartışıyor..

Türklerin İzinde
5 Kıta’da 700 yıl hüküm sürmüş 
büyük bir İslam imparatorluğu... 
Sahip olduğu topraklar ve bun-
dan çok daha büyük bir etki ala-
nıyla bir cihan imparatorluğu... 
Bu imparatorluğun 5 Kıta’da 
bıraktığı askeri, kültürel, siyasi, 
ekonomik ve tüm toplumları 
bugün bile hayran bırakan insan 

izleri bu programla ekrana geli-
yor.

Vapurda Çay, Simit, Sohbet
İstanbul şehir hatları vapurunda 
hem keyifli bir sohbet hem de 
güzel İstanbul manzarası eşli-
ğinde sunulan program.
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Tarihi, doğal ve kültürel mirasımızı kayıt 
altına almayı hedefleyen TRT Belgesel, 
Türkiye’nin dünya tarafından en doğru 
şekilde algılanması için Türkiye’yi; Türkçe, 
İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve 
İspanyolca ile altı farklı dilde dünyaya 
tanıtıyor. TRT Belgesel Kanalı, tarih, toplum, 
doğa, çevre, spor, kültür - sanat, bilim, 
teknoloji alanlarında, belgesel programları 
ile geçmişi geleceğe aktarıyor.

Turizm ve Belgesel

YAYIN ALANI: 
Türksat 4A ile  Türkiye  ve Avrupa’da 
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Hotbird  ile Avrupa’da
Galaxy 19 ile ABD ve Kanada’da 
Digiturk 190. Kanalda 
D-Smart 67. Kanalda  
Tivibu 99. Kanalda 
Teledünya 187. Kanalda 
HD Yayın Alanı : 
Türksat 3A ile Türkiye ve Avrupa’da
D-Smart 67. Kanalda 
Teledünya 98. Kanalda
Mobil TV olanakları ve İnternet 
üzerinden 

17 Ekim 2009 ‘da yayın hayatına 
başlayan TRT Belgesel Kanalı; 
tarih, toplum, doğa, çevre, spor, 
kültür-sanat bilim, teknoloji alan-
larında zenginliklerimizi kayıt al-
tına alarak seyirci ile buluşması 
için özen göstermiştir. 

Gençleri belgeselciliğe özendir-
mek, gayretlerini ve belgeselcili-
ği desteklemek amacı ile yayın-
lar yapılmış, ödül alan belgesel-
ler seyirci ile buluşturulmuştur.                                                                                                                               
Belgesel Kanalı; zengin TRT 
Arşivi’ni seyirci ile buluştururken 
bir yandan da yeni belgeselleri 

ile yayın arşivini geliştirmekte-
dir.

2014 yılında; 312 bölümlük 85 
adet dış yapım. 273 bölümlük 59 
iç yapım, 13 bölümlük 64 proje 
lisans kiralama yolu ile  yayınlan-
mıştır.

Başbakanlık Tanıtma Fonu ile 
gerçekleştirilen 34 projeden 13 
tanesi tamamlanmıştır.
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Kut’ül Amare  Kardeşlik Cephesi 

Bu belgesel, tüm imkansızlıklara 
rağmen Türk, Kürt, Arap ve diğer 
etnik yapılardan oluşan Osmanlı 
ordusunun Çanakkale’den sonra 
İngilizlere karşı kazanılan en bü-
yük zaferin hikayesidir. İngiliz ta-
rihinin en büyük yenilgisi Kut’ül 
Ammare ‘dir.

Fatih Avrupa’nın Kaderini Değiş-
tiren Adam (8x26’) (1x 52’ Özel 
Bölüm)

Fatih Sultan Mehmet’in hayatını 
konu alan belgesel.         

Afrika Günlüğü

Afrika’daki camilerin mimari yapısı 
anlatılmaktadır. Bu kapsamda Ni-
jerya (Abuja Camii),  Mali(Bomako 
Camii), Nijer(Niamey Camii) tanıtıl-
mıştır. 

Kutsal Nehirler Üzerine

İnsana, tarihe ve geleceğe şekil 
veren Dicle ve Fırat’ın doğduğu 
dağların zirvesinden, uzak sınır 
köylerine kadar dünyanın en 
eski yolculuğunun bilinmeyen 
hikayesidir. Bu kadim topraklar-
da kök salmış kültür, medeniyet 
ve doğal güzelliklerin henüz 
görsellenmemiş alanlarındaki 
özgün sunum programın temel 
konusunu oluşturmaktadır.

Ben Hastanedeyken (1.Seri 6 x 
26‘- 2.Seri 8 x 28’)

Tarafları hasta ve doktor olan 

TRT Belgesel kanalında 2014 yılında öne çıkan programlardan örnekler;
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tıp bilimindeki gelişmeleri, yeni 
teknolojileri kurmaca olmayan 
dramatik bir üslupla yansıtan 
belgesel yapımda, acil servisten 
tedavi sürecine, cerrahi müda-
haleden nekahet dönemine, 
hastalıkların nedenleri, tedavi 
yöntemleri ortaya konulmakta-
dır.    

Hayatı Belgeleyenler (13 X 55’, 
13 X 26’, 26 X 28’)

Kuruluşundan bu yana belge-
sel yapımına önem vermiş olan 
TRT`nin bu alanda yapılan çalış-
maları ve üreten kişileri kamuo-
yuyla buluşturan program.

Gelmelisin Görmelisin (2 x 26’)
T.C. Cumhurbaşkanlığı himaye-
lerinde gerçekleştirilecek olan 
instagram özelinde sosyal med-
ya diğer benzer iletişim kanalları 
kullanılarak yapılacak tanıtım 
kampanyasını takip eden bir ya-
pım.

Pastacı Uşaklar (1 x 52’)
Önce Rusya ardından 
Türkiye`nin,   özellikle Ankara 
ve İzmir olmak üzere, birçok bü-
yük kentine doğru yönelen Rize 
Hemşinlilerin 100 yıllık göç hika-
yesi, birçok başarı öyküsü barın-
dırıyor.

Gölge Oyununda Zaman (3 X 
28’)
Bu belgeselde Türkiye`de bulu-
nan güneş saatleri anlatılırken 

aynı zamanda dramatik kurgu 
yapılmıştır.

Renkler Solmasın (1 x 30’)
Cumhurbaşkanlığı konutundaki 
tabloların restore edilme süreci 
anlatılmaktadır.

Avrupa’da Camii   (3 X 40’)
Farklı zamanlarda, özel istek 
üzerine, cami formunda inşa 
edilmiş ama hiç cami olarak 
kullanılmamış üç binanın hika-
yesini ekrana taşıyan belgesel 
yapım.

Bademler Altında (1 x 52’)
Tarihi bir köy olan İzmir - Ba-
demler Köyü’nün doğal güzel-
liğini anlatarak kavimler kapısı, 
medeniyetler yatağı olan ülke-
mizin tarihi, kültürel ve doğal 
zenginliklerinin tanıtılmasına 
katkıda bulunan bir yapım.

Uzaktaki Dostlar  (5 X 26’)

Türkiye’nin tanıtımına katkı sağ-
lamaya hazır ve istekli olan Türk 
dostlarının faaliyetlerini aktar-
mak, bu köylerde yaşayanlarla, 
Türk seyircisinin birbirlerinden 
haberdar olmasını sağlamak,  
karşılıklı turizm hareketine kat-
kıda bulunmayı amaçlayan bel-
gesel.

Kitab-I Bahriye (5 X 28’)
Piri Reis’in, Fatih Sultan Mehmet 
döneminden başlayıp; II. Beya-
zıt ve Kanuni Sultan Süleyman 

dönemine uzanan Osmanlı de-
nizciliğini bilimsel anlayışla an-
lattığı Kitab-ı Bahriye eserinden 
hareketle Türk denizciliğinin II. 
Beyazıt döneminde gösterdiği 
gelişmeleri anlatan belgesel.

Türkiye’nin Radyo Televizyo-
nu (16 X 30’)
1927 yılında Sirkeci Büyük 
Postane’de ilk radyo yayını ile 
başlayan Türkiye’nin yayıncılık 
öyküsünü izleyeceğiniz bir bel-
gesel.
Belgesel TRT’nin kuruluşu ve ge-
lişimini, döneme tanıklık etmiş 
kişilerin röportajlarıyla Dünya’da 
ve ülkemizde yaşanan toplum-
sal, siyasal, kültürel gelişimlerle 
paralel olarak, olaylarla ilgili ga-
zete kupürleri, fotoğraflar, TRT 
arşivinden görüntüler eşliğinde 
seyirciye aktarmaktadır.
Ekranın ustalarından, TRT’de 
uzun yıllar görev almış ve kendi-
si de yayıncılık öyküsüne tanıklık 
etmiş Bülent Özveren’in hazırla-
yıp sunduğu belgesel, 1927 yı-
lından bugüne kronolojik olarak 
yarım asırlık süreci gözler önüne 
sermektedir.
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TRT Müzik, “Senin Müziğin Senin 
Kanalın” sloganı ile ağırlıklı olarak Türk 
Müziği, yanı sıra yerli ve yabancı müzik 
yayınlarıyla Türkiye’nin ve dünyanın 
müziğini ekrana taşıyor. Geçmişten 
geleceğe, Türkiye’nin ve dünyanın 
müziğini buluşturan kanalda,
mümkün olduğunca sözden arındırılmış 
yepyeni iç, dış ve ortak yapım 
programları yer alıyor.

Müzik Kanalı

YAYIN ALANI: 
Türksat 4A ile  Türkiye  ve Avrupa’da 
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta Asya’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Galaxy 19 ile ABD ve Kanada’da 
Digiturk 104. Kanalda 
D-Smart 110. Kanalda  
Tivibu 160. Kanalda 
Teledünya 155. Kanalda 
Kablo TV SO3. Kanalda
http://www.trtmuzik.net.tr/
https://www.youtube.com/trtmuzik
https://www.facebook.com/TRTMuzik
twitter.com/trtmuzik

16 Kasım 2009’da yayın hayatına 
başlayan TRT Müzik kanalı; Türk 
müziğinde kültürel değerlerin 
korunması ve geliştirilmesinde 
sektöre öncülük etmek, yerel 
değerlerin yeni yorumu ve su-
numuyla evrensel müzik kültü-
rüne katkıda bulunmak, ticari 
kaygıların ötesinde kültürel- sa-
natsal hizmeti ön planda tutan 
yayıncılık yapmak amacıyla ku-
rulmuştur. 

TRT Müzik, genel hedef kitle-
ye yönelik 7 gün 24 saat yayın 
yapan; Türk Sanat Müziği, Türk 

Halk Müziği, popüler, klasik, caz 
ve alternatif müzik türlerine yer 
veren ve konusu müzik olan 
programlar yayınlayan tematik 
bir kanaldır.  Kurum içi yapım 
oranı %85; kurum dışı yapım 
oranı %10; ortak yapım oranı ise 
% 5’tir. 

2014 yılında, yayın akışında 
%41,7 oranında TSM, %36,11 
oranında THM, %14,27 oranın-
da Pop müzik ve kalan %7,92 
oranında ise tasavvuf, alternatif 
vb. müzik türlerine yer verilmek-
tedir.

TRT Müzik yayınının %40’ını ar-
şivden seçilen programlar oluş-
turmaktadır. TRT’nin zengin ve 
benzersiz arşivi, geniş repertu-
varı maksimum düzeyde kulla-
nılmaktadır. 

TRT Müzik, her yaş ve her ke-
simden izleyicinin beğenisine 
uygun, kaliteli ve zengin içe-
rikli programlarıyla müzikse-
verlerin yakından takip ettiği, 
Türkiye’deki müzik yayıncılığın-
da lider olan bir kanaldır. 

TRT Müzik, kuruluş amacı-
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na uygun nitelik ve içerikteki 
programlarıyla; müziğimizin 
geçmişini ve bugününü yarınla 
buluşturan, Türkiye’nin uluslara-
rası yayın yapan ulusal bir müzik 
kanalıdır. TRT Müzik, Türkiye dı-
şında da şifresiz olarak; Avrupa, 
İskandinav ülkeleri, Orta Doğu 
ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, 
Kuzey Amerika kıtasında (ABD 
ve Kanada) izlenebilmektedir. 

Mayıs 2011’de stereo yayına 
başlayan TRT Müzik,  27 Mart 
2012’de 16:9 formatında yayına 
geçmiştir.
Müzik yayınında lider olmayı 

hedefleyen TRT Müzik son üç yıl 
içinde, müzik kanalları sıralama-
sında 4. sıradan hızla yükselerek 
birinciliğe ulaşmayı başarmıştır. 
Özellikle Eylül 2013’ten itibaren 
kanalın, Prime Time AB ve Prime 
Time Tüm Kişiler kategorisi ile 
Tüm Gün AB kategorisinde elde 
ettiği birincilik, yüksek farkla de-
vam etmektedir.  
                            
TRT Müzik’te genel kitleye hitap 
eden ve giderek artan oranda 
her tür reklam yayınlanmakta-
dır. 

2014 Yılında;
TRT Müzik,  yayın kalıbında,  iç 
yapımlara ağırlık vererek, dış 
yapımları sayı ve maliyet ola-
rak azaltmıştır. 2014’te, TRT’nin 
kurumsal kimliğine ve kalite-
sine örnek olacak iç ve dış ya-
pım program önerileri teşvik 
edilmiştir. TRT Müzik, kendi 
imkânlarıyla;  programların ilk 
yayınlarından sonra yapılan tek-
rar yayınlar, özet programlar ve 
aynı programların farklı format 
anlayışıyla yeniden üretilmesi 
sayesinde yayındaki çeşitliliği 
arttırmıştır.  
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TRT’nin zengin ve benzersiz ar-
şivinden maksimum düzeyde 
yararlanılmaktadır. 

TRT Müzik’in günde ortalama 
2-3 canlı yayınla ekrana gelen 
ve akşamları evde konser keyfi 
sunan programları, izleyicilerin 
büyük beğenisini toplamakta-
dır. Kanal; özellikle Prime Time 
canlı yayınlarının sayısı ve kali-
tesiyle, ayrıca ülkemizin en ünlü 
sanatçılarının sunduğu prog-
ramlarla Türkiye’de en çok canlı 
müzik-eğlence programı yayın-
layan tek müzik kanalı olmuştur. 
Programların seçiminde müzik 
kültürümüzün yaşatılarak genç-
lerimize sevdirilmesi ve aktarıl-
ması göz önünde bulundurul-
maktadır.

Yurt dışında yaşayan soydaş, 
yurttaş ve akraba topluluklara 
yönelik “Selam Olsun” progra-
mı, TRT Yurt Dışı Temsilcilikleri 
ve kardeş yayın kuruluşları-
nın katkılarıyla TRT Müzik’te 
yayınlanmaya başlamıştır. 
Programda; Washington, Berlin, 
Köln, Brüksel, Saraybosna, 
Taşkent, Aşkabat, Bakü, Kıbrıs, 
Makedonya, Kosova’da yaşayan 
gurbetçilerimizin isteklerine yer 
verilmiştir. 

2-10 Mayıs 2014’te Genç 
Mikrofon TSM Ses Yarışması can-
lı olarak yayınlanmış,

25 Mayıs 2014’te Soma Maden 
kazası nedeniyle özel program 
hazırlanmış,

13 Haziran 2014’te Altın Elma 
Beste yarışması yayınlanmıştır.

22 Haziran 2014’te TRT 
Uluslararası Dünya Müzik Günü 
4. kez canlı yayınla kutlanmıştır. 

Dünya Müzik Günü yurtta ve 
dünyada artık bir TRT marka-
sı haline gelmiştir. Dünyada ilk 
defa bir kamu yayıncısı, Dünya 
Müzik Günü’nü bir uluslararası 
canlı yayın şöleni haline getir-
miştir.

Türkçe Sözlü Müzik Festivali 
Türkçevizyon, 14 Eylül 2014’te,  
Denizli’de 5. kez yapılmıştır (21 
yurt dışı sanatçı, 6 yurt dışı ya-
yıncı). Yurt dışında ve ülkelerinde 
tanınmış olan bütün katılımcı sa-
natçılar, canlı orkestra eşliğinde 
sadece Türkçe şarkılar icra etmiş-
tir. Türkçemizi ve Türk Pop müziği 
ile Türk Halk Müziğini uluslararası 
arenada tanıtmayı ve yaygınlaş-
tırmayı hedefleyen Türkçevizyon, 
bir TRT markasıdır.  

Çin Halk Cumhuriyeti Makau 
Özel İdare Bölgesi’nde 21-29 
Ekim 2014 tarihleri arasında 
düzenlenen 3. ABU TV Şarkı 
Festivali’nde Türkiye, Manga 
müzik grubu ile temsil edilmiş-
tir. Manga ‘’Fazla Aşkı Olan Var 
mı?’’ isimli şarkısını 25 Ekim 2014 
Cumartesi yapılan konserde icra 
etmiştir.

Başarıyla düzenlenen ulusla-
rarası projeler sayesinde, TRT 
Müzik logolu yayınlarımız, dün-
yanın dört bir yanındaki onlarca 
ülkeye ve milyonlarca yurt dışı 
izleyiciye ulaşmakta, uluslararası 
tanıtıma katkıda bulunmaktadır.
Hafta içi her gün Saat 
19.00’da canlı olarak yayın-
lanan Radyo Konserlerimiz, 
İstanbul ve Ankara Radyosu ile 
Erzurum, Diyarbakır ve İzmir 
Stüdyolarından ekrana taşın-
maktadır. 

Düzenlenen konser ve yarışma-
lar düzenli olarak yayınlanmıştır. 

Örneğin; TRT 50. Yıl Konserleri, 
23 Nisan’da Çocuk Konseri, 7 
Mayıs’ta Radyo Yayıncılığının 87. 
yılı konseri.

Vefat eden değerli müzisyen-
lerin anıldığı “Anısına” gibi pek 
çok özel programa yer verilmiş, 
anma konserleri yayınlanmış-
tır. (Özay Gönlüm, Muzaffer 
Sarısözen,  Abdurrahim Karakoç, 
Necip Fazıl Kısakürek, Neşet 
Ertaş, Abdurrahman Kızılay vb.)

Bayramlar, Kandiller, Ramazan 
ayı ve özel günlerin yanı sıra 
Cuma günleri de özel kuşaklar 
yayınlanmıştır. (Cuma kuşağın-
da Çerağ, Gönül Bahçesi, Sufi 
Klipler; Ramazan Bayramı ve 
Kurban bayramı özel programla-
rı, Miraç ve Berat Kandili ile Kadir 
Gecesi özel programları, Kutlu 
Doğum Haftası, Muharrem Ayı 
programları, Şeb-i Arus, Ahilik 
Haftası ve Millî bayramlara özel 
konser yayınları vb.)

Programların uygun bölümleri, 
kanal bünyesinde tekrar mon-
tajlanarak  var olan malzemeyle 
yeni kolaj programlar oluşturul-
muştur. (Albümlerden, Ezgiler, 
Her Telden, Gökkuşağı, Listesiz, 
Seyristanbul, Hayatın Renkleri, 
En Sevilen, 30 Dakika, Klip Saati, 
Hey Gidi Günler, Nağmeler vb. )
TRT Müzik’te sosyal sorumluluk 
projesi olan programlara özellik-
le yer verilmiş, bu tarz yayınların 
arttırılması planlanmıştır. (Saklı 
Bahçe, Engelsiz Orkestra Özel 
konseri vb.) 

TRT Müzik Kanalı, özellikle Türk 
Sanat ve Türk Halk müziği içe-
rikli organizasyonlara, medya 
sponsoru olarak katkıda bulun-
muştur. Bu amaçla; valilik, bele-
diye, müzik dernekleri, üniver-
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site ve kuruluşların düzenlediği 
pek çok konsere ekranında yer 
vermiştir. 

Etkinliği hızla artan sosyal med-
ya uygulamaları dolayısıyla TRT 
Müzik’in Facebook ve Twitter 
sayfaları etkin biçimde kulla-
nılmaktadır. Özellikle 2014’ten 
başlanarak arttırılan paylaşım-
larla; Facebook takipçi sayısı 
2013’te 44 bine,  Twitter takipçi 
sayısı ise 32 bine, Youtube’da vi-
deoların izlenme sayısı 2 milyo-
na ulaşmıştır. 

2012’de modern bir tasarım ve 
içerikle yenilenen TRT Müzik 
web sitesi, 2014’te kanalın 
İnternet gazetesi olarak kulla-
nılmaya başlamıştır. Siteye gi-
rilen haberler, güncel bilgiler, 
video arşivi ve Youtube kanalına 
yüklenen programların linkleri, 
anında Facebook ve Twitter’da 
paylaşılmaktadır.  

TRT Müzik Web Sitesinin 2013 
ve 2014 yılı takipçi sayısı karşı-
laştırıldığında; %100’lük artış 
dikkat çekmektedir. 12 Aralık 
2013’te yayına başlayan TRT 
Müzik Youtube Kanalına, prog-
ram tekrarları ve ilgi çeken per-
formanslar yüklenmektedir.  
Basında, TRT Müzik’le ilgili çıkan 

haberlerin sayısı 2010’dan bu 
yana her yıl %50 oranında yük-
selmiştir.  Yazılı medya, 2014’te 
TRT Müzik’le ilgili aylık ortalama 
124 habere yer vermiştir.

Anılarınla Gel (90’ x 34 )

Zerrin Özer, güçlü sesi,  benzer-
siz yorumu ve sıcak sohbetiyle, 

TRT Müzik ekranında sevenle-
riyle buluşuyor. Ünlü yorumcu, 
80’lerin başında çıktığı müzik 
yolculuğuna ait anıları ve şarkı-
larıyla ekran başındaki izleyici-
lere evlerinde konser keyfi ya-
şatıyor. Canlı olarak yayınlanan 
“Anılarınla Gel”e müzik dünya-
sının ünlü isimleri konuk oluyor.

Akşam Sefası   ( 90’ x 40 )

Müzik tutkunlarının yıllardır se-
verek ve beğenerek izlediği TRT 

TRT Müzik kanalı 2014 yılı programlarından örnekler;
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ses ve saz sanatçıları, dillerden 
düşmeyen besteleri, çok sevi-
len halk müziği ezgilerini Akşam 
Sefası’nda seslendiriyor.

Başucu Şarkıları   ( 90’ x 29 )

Pop müziğin güçlü sesi Işın 
Karaca, başucunda sakladığı, 
her dinleyişte bambaşka duygu-
lar uyandıran şarkıları konukla-
rıyla birlikte söylüyor. 

Bestekâr

Türk Sanat Müziği tarihine dam-
gasını vurmuş Hacı Arif Bey, 
Yesari Asım Ersoy, Saadettin 
Kaynak ve Avni Anıl gibi 
bestekârlarımız, eserleri ve ha-
yat hikâyeleriyle izleyicilerle bu-
luşuyor.

Bir Tutam Hasret

Türk Sanat Müziği’nin sevilen 
sesi Cengizhan Sönmez’in sun-

duğu Türk Sanat Müziği’nin 
klasik ve popüler örneklerinin, 
unutulmaz şiirlerin ve sıcacık 
sohbetlerin yer aldığı program-
da birbirinden değerli konuklar 
ağırlanıyor.

Bir Sesin Cazibesi  

Dünya müziğinin ekranlara 
taşındığı  programı, Tünzale 
Agayeva sunuyor. Beraberinde 
muhteşem sesi ile eşsiz şarkılara 
ses veriyor. Caz müziğin büyülü 
tınıları, pop müziğin keyifli nota-
ları bu programda buluşup eşsiz 
bir müzik keyfine dönüşüyor.

Bin Yıllık Yankılar

Anadolu’nun binlerce yıllık kül-
tür mirasını oluşturan şiirler, di-
vanlar, Fatih Sultan Mehmet’ten 
Fuzuli’ye, Mevlana’dan Necip 
Fazıl Kısakürek’e kültür mirası-
mızı oluşturan değerlerin eşsiz 
eserleri, Uğur Işılak’ın beste ve 
yorumuyla müzikseverlere ula-
şıyor. 

Bozkırın Nefesleri 
Anadolu’nun saklı kalmış hazi-
nelerini gün yüzüne çıkartan 

programda,  Türk Halk Müziğinin 
usta ismi Bayram Bilge Tokel, 
türkü severlerle buluşuyor.

Cümbüş Var
İngiltere’nin en renkli mü-
zik gruplarından olan The 
Turbans’ın ekranlara geldiği  eğ-
lenceli ve sıra dışı müzik progra-
mı.

Dünya Müzik Günü
Dünya Müzik Günü’nü uluslara-
rası TRT markası haline getirme-
yi başaran TRT Müzik, çalışma-
larına devam ediyor. 2014’te 4. 
kez coşkuyla Ortaköy ve Kadıköy 
Meydanlarından yapılan yayın-
lar, 16 ülke televizyonundan 
gelen banttan programlarla, 
TRT Müzik ekranından dünyaya 
ulaşmıştır.

Gecenin Işıltısı
Sinan Özen’in özlenen şarkıla-
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rının, Türk Sanat Müziği beste-
lerinin, türkülerin ve konuk ve 
izleyicilerle buluştuğu program.

Hayaller
Ünlü yorumcu Alişan’ın, sevilen, 
özlenen şarkılarını canlı yayında 
söylediği ve birbirinden ünlü ko-
nukları ile evinizde konser keyfi 
yaşatan program.

Kilimin Dili
Canlı olarak ekranlara ge-
len “Kilimin Dili”nde, Fatih 
Kısaparmak’ın özlenen, sevilen 
türkülerinin yanı sıra şiirlere de 
yer verdiği ve farklı seslerin de 
konuk olarak katıldığı program.

Müziğin Tutkusu
Mustafa Keser’in sunduğu ve se-
yircilerden gelen istek parçaları 
seslendirdiği program.

Müzik Yolcusu
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı’nın 
hazırlayıp sunduğu, her hafta 
farklı bir coğrafyada o bölgenin 
müzisyenlerine konuk olan, do-
ğal ve tarihi mekanlarda müzik 
kültürümüzün nadide ezgilerini 
ustaları aracılığıyla ekranlara ta-
şıyan program.

Sabır Ağacı
Dünyaca ünlü müzisyenimiz 
Ömer Faruk Tekbilek’in sunduğu 
ve her bölümüne değerli misafir 
sanatçıların konuk olduğu prog-
ram.

Seyran
TRT İstanbul Radyosu ses ve saz 
sanatçılarının birbirinden güzel 
türkülerle Türk Halk müziğinin 
örneklerini sundukları program.

Sınırları Aşmak
Engellerine rağmen, müzik ve 
sporla ilgilenen, bu konularda 
başarı kazanan kişilerin diğer 

engellilere örnek olduğu prog-
ram.

Şiirimsin Şarkımsın

Şarkıların şiirle buluştuğu Mine 
Geçili ve Bekir Ünlüataer’in ek-
ran başındaki izleyicilere müzik 
ve duygularla dolu dakikalar ya-
şattığı program.

Türkçevizyon

22 ülkenin sevilen seslerinin, 
Türkçevizyon için Denizli’de 
bir araya geldiği ve şarkılarını 
Türkçe söylediği program.

Türkü Yolu

Türk Halk Müziğinin usta ismi 
Orhan Hakalmaz’ın seyirciden 
gelen istekleri ve sevilen türkü-
leri söylediği program. 
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Ustaların Sahnesi

Müziğimizin usta sesleri; Ayşe 
Taş, Bedia Akartürk, Ümit 
Tokcan, Makbule Kaya, İbrahim 
Can ve Bedri Ayseli, şef Ömer 
Hayri Uzun yönetiminde seslen-
dirdikleri birbirinden güzel şarkı 
ve türkülerle bu programda.

Yıldız Akşamı

Türk Sanat Müziğinin usta sesi 
Muazzez Ersoy’un konuklarıyla 
birlikte söylediği birbirinden gü-
zel şarkı ve türkülerle müzikse-
verleri günün stresinden uzak-
laştırdığı program.

Yüzyıl da Geçse

Gayda İstanbul müzik grubun-
dan Fehmiye Çelik ve Ayhan 
Akkaya’nın birlikte hazırlayıp 
sundukları “Yüzyıl da Geçse”, 
Balkanlar’da yaşayan halkların 
kültürel ve sosyal benzerlikle-
rine vurgu yaparak bu toprak-
larda, yüzyıl da geçse dillerden 

düşmeyecek şarkıların izini sür-
mektedir.
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Türkiye’nin en çok, gerçek HD içerikli 
canlı yayın yapan yüksek tanımlamalı 
televizyon kanalı. Yayıncılık kalitesinde 
gelinen en üst nokta olan HD 
yayınlarıyla TRT HD kanalı, her türlü 
spor organizasyonunun yer aldığı spor 
programlarından belgesel ve sinemaya 
geniş bir yelpazede kaliteli programlara 
yer veriyor.

Yüksek Çözünürlüklü Kanal

YAYIN ALANI: 
Türksat 3A ile  Türkiye ve Avrupa’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Digitürk : 61. ve 333. Kanalda
D-Smart : 66. Kanalda
TiViBU                 : 312. Kanal
Teledünya : 6 .Kanal
WEB:
www.trt.net.tr 
www.trthd.net.tr www.trthd.com.tr                          
Digiturk Dilediğin Yerde
MOBİL:
TRT Uygulaması (Android ve IOS)
Turkcell TV
Digiturk Dilediğin Yerde
AKILLI TV:
TRT Uygulaması
Turkcell TV

Türkiye’nin en çok gerçek HD 
içerikli canlı yayın yapan yüksek 
tanımlamalı televizyon kanalı 
TRT HD, 24 Mayıs 2010’da test 
yayınlarına ve 11 Haziran 2010 
tarihinde Fifa Dünya kupası ya-
yınları ile  24 saatlik yayın haya-
tına başlamıştır.

TRT HD kanalı, yüksek kaliteli 
aile kanalı kimliğindedir. Sinema 
- dizi, spor, belgesel ve kültür-
yaşam içeriği yayınlanmaktadır. 
Teknik kalitenin yanı sıra içeri-
ğin de kaliteli olması için gerekli 
özen gösterilmekte, programlar 
konusunda seçici davranılmak-
tadır. Yüksek kalitede görün-

tünün full HD bir televizyonla 
izlenebilmesi, 5.1 Dolby Digital 
sesin ise ev sinema sistemi ile 
dinlenebilmesi ve tüm bunlar 
için de bir HD uydu alıcısının da 
şart olmasından dolayı TRT HD 
kanalı, teknolojiye ve kaliteye 
meraklı insanlar için sinema/
dizi-belgesel-spor programla-
rından teknik ve içerik olarak 
kaliteli olanları yayınlamaktadır. 
Yabancı HD kanalların yayınları 
da takip edilerek ve karşılaştır-
ma yapılarak içerik seçimi ve 
yayın planı konusunda güncellik 
korunmaktadır. Gerçek HD ve  
16/9 geniş ekran oranlı üst dü-
zey içerikli SD’den dönüştürül-

müş HD yayın oranları konusun-
da da gerekli hassasiyet göste-
rilmekte olup yayınların %99,9’u 
gerçek HD yapılmaktadır. 

Kanal 2011 yılından itibaren 3D 
(üç boyutlu) yayınlar da gerçek-
leştirmiş, Dolby Dijital surround 
5.1 Türkçe ses yanında 2. dil/ori-
jinal dil ve Telegün seçenekleri 
de izleyicilere sunulmuştur. 

Türksat 3A uydusunda, alanda 
kurumumuz HD kanallarının 
bir arada olacağı buket yer re-
zervasyonu yaptırılmış, 18 Eylül 
2014 tarihinde HD bukette 3 HD 
kanalımız paket yayına geçmiş, 
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2014 Aralık ayında TRT SPOR ve 
TRT BELGESEL kanallarımız da 
bukette HD yayına başlayabil-
mişlerdir. 2014 sonu itibarı ile 
bukette 5 HD kanalımız oluş-
muştur.  

TRT HD kanalında, 18 Eylül 2014 
tarihinde Hbb TV test yayını baş-
lamıştır. Hbb (Hybrid Broadband 
Broadcast) sistemi, doğrusal ya-
yınla İnternet üzerinden yayıncı 
kuruluş tarafından gönderilen 
aplikasyonların birleştirildiği 
ve EBU’nun desteklediği uygu-
lamadır. Bu sayede normal ya-
yınları geri alarak izleme (CATC-
HUP), isteğe bağlı görüntü izle-
me (VOD), çoklu altyazı ve çok 
dil seçenekleri, interaktif reklam, 
oylama, anket, hava ve trafik 
durumları, oyun, sosyal medya, 
alışveriş ve benzeri isteğe bağlı 
çoklu aplikasyonlar sağlamakta-
dır. 

2014 Aralık ayında, Hybrid bro-
adcast broadband (Hbb TV) 
kısaca hibrit yayınları için TRT 

ARTI logosu kullanılmaya baş-
lanmıştır. Televizyonda TRT HD 
kanalına geçildiğinde, ekranın 
sağ alt köşesinde TRT ARTI lo-
gosu ile beraber “kırmızı buto-
na” basınız ibaresi görülmekte; 
seyirci, kaçırdığı yayınları ve 
istediği programları izleyebi-
leceği gibi gündelik hayatta 
ihtiyaç duyacağı program tanı-
tım görüntüleri, haberler, hava 
durumu gibi bilgilere rahatlıkla 
ulaşabilmektedir. VOD yani (Seç 
İzle) uygulaması ile tüm TRT ka-
nallarındaki programların eski 
bölümleri izlenebilmektedir. Fi-
nans uygulaması ile borsa-dö-
viz gibi ekonomi ve piyasalara 
ilişkin bilgiler anlık olarak takip 
edilebilmektedir. 

Ayrıca, 2014 yılında iki dilde alt-
yazı seçeneği için gerekli altyapı 
çalışmaları başlatılmıştır.

4K Ultra HD deneme yayın çalış-
malarına da 2014 yılı son çeyre-
ğinde başlanmıştır.  
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Limitsiz Keşif (11x25’) 
“Keşfetmek sadece yeni yerleri 
gezmek değil, yeni gözler edin-
mektir” sloganıyla Türkiye’nin 
doğusundan batısına, köşe bu-
cak gezen Limitsiz Keşif, bu top-
rakları yeniden keşfe çıkıyor... 
Limitsiz Keşif, gittiği yerlerin 
kıyısında kalmıyor, içine giriyor 
ve orada yaşadıklarını seyirci ile 
paylaşıyor...

10’ların Kıtası (61x35’) 

Futbolun harikalar diyarı Latin 
Amerika’dan Brezilya, Arjantin, 
Şili ve Uruguay’dan, bu ülkelerin 
ortak tutkusu olan futbolu konu 
alan bir program.

Bi’Dünya Tasarım (120x30’) 

Mimariden endüstri tasarımına, 
modadan sanatsal tasarımlara 
uzanan zengin bir yelpazede 
Türk tasarımcılarının dünyaya 
tasarımlarını tanıttıkları bir plat-
form oluşturan, tasarım dünya-
sındaki yenilikleri izleyici ile bu-
luşturan program.

Zamanın Tanığı (26x25’) 
Gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ce-
mal Gülas’ın gözünden, insana 

uzak, bakir alanların içinde sak-
ladığı öyküleri ekrana taşıyan 
program.

Keşif ve Macera (15x25’) 
Dünyadaki en genç kara par-
çalarından biri olan Anadolu 
yarımadası var oluşundan bu-
güne, üç kıtanın buluşma nok-
tası olması nedeniyle çok yoğun 
canlı geçişine sahne olmuştur. 
Mihenk taşı olabilecek ve yolla-
rın güvenliğini sağlayan yapılar, 
ibadethaneler, antik yerleşimler, 
bu yolu takip edecek işaretler 
olarak Cemal Gülas’ın önünde 
duruyor. 

Bundesliga Rehberi 
Kerem Öncel’in sunumu, Tarık 
Üstün’ün yorumlarıyla maçlar-
dan özet görüntüleri, ilginç rö-
portajlar, haftaya genel bir ba-
kış, magazin, Bundesliga ile ilgili 
her şey Bundesliga Rehberi’nde.

Sıradışı Mekanlar (98x25’) 

Dekorasyon dünyasındaki ye-
niliklerin, iç ve dış tasarımlarda 
antik ve modern dizaynların an-
latıldığı program. 

Futbol HD 
Futbol HD, haftanın tüm maç-
larını bir arada izleyebileceğiniz 
tek program… Kerem Öncel’in 
sunduğu programa Ömer Ürün-
dül, Zeki Çol ve Cem Papila yo-
rumcu olarak katılıyor...

Büyükada Sofraları (13x30’) 
Yemek kitaplarının Oscar’ı sa-
yılan Uluslararası Gourmand 
Ödülü’nü “En İyi Yerel Mut-
fak” dalında kazanan Selin 
Kutucular’ın Büyükada Yemekle-
ri kitabındaki lezzetler, ekranlara 
taşınıyor. 

Oto Heyecan (39x30’) 
“Oto Heyecan” bugüne kadar 
yapılmış olan otomobil prog-
ramlarının dışına çıkarak izleyi-
cilerin otomobillere ve sektöre 
farklı bir pencereden bakmaları-
nı sağlamaktadır.

Uçuyorum (157x30’) 

Dünyanın dört bir yanından il-
ginç insan hikâyeleri, uçaklar 
hakkında merak ettikleriniz ve 
havayolu ile seyahatinizi ko-
laylaştıracak bütün bilgiler bu 
programda…

Çevreci Öyküler (25x25’) 
21 farklı ülkeden tabiat ve çevre 
dostu “en yeşil” hikâyeler... Tabi-
ata ve çevreye saygılı, özenli bir 
şekilde yaşam sürenlerin “pozitif 
ekoloji” temelinde tecrübelerini 
aktardığı belgesel.

Mavi Tutku (55x30’) 
Mavi Tutku, Türkiye’nin su altı 
zenginliklerini ekrana taşıyor. 
Ülkemizin su altı yaşamı, dün-
ya denizlerinde bulunmayan 
kültürel varlıklarımız, tarihsel 
geçmişi olan zengin batıkları-

TRT HD kanalında 2014 yılında yayınlanan programlardan örnekler;
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mız ve kıyılarımızdaki dünyaca 
ünlü dalış noktalarından henüz 
gün yüzüne çıkmamış batıklara 
Türkiye’nin bütün su altı yaşamı 
bu programda.

Zor Yollar (154x20’) 
Heyecan ve macera dolu bir 
program olan Zor Yollar’da; 
Anadolu’nun bilinmeyen yüzü-
nü arazi araçlarımız sayesinde 
keşfedip sizlerle paylaşmayı 
amaçlıyoruz. Ülkemizin yedi böl-
gesini, bilinen yolların dışında, 
mevsimlere göre takip ediyoruz.

Sıradışı Sporlar Dünyası 
“World of Free Sports” (51x25’) 
Dünyanın en iyi amatör ve pro-
fesyonel sporcularından muhte-
şem görüntüler. Keşfedilmemiş 
ormanlarda gerçekleşen otomo-
bil yarışları. Heyecanın doruğa 
çıktığı anlar. Kayak, dağcılık, sörf 
ve bisiklet yarışlarının yer aldığı 
program.

Vahşi Yaşam İçin Umut 
(65x50’) 
Vahşi Yaşam İçin Umut Merkezi, 
çeşitli nedenlerle yaralanan veya 
öksüz kalan yabani hayvanların 
bakımı ve tedavisini üstlenmiş 
bir rehabilitasyon merkezidir. 
Hope Swinimer’in kendi çiftli-
ğinde kişisel çabalarıyla başlat-
tığı bu girişim, zamanla yasal bir 
statü kazanmıştır.

Fotoğraf Gezgini (27x25’)
Fotoğraf sanatçısı Niko Guido, 
gezgin dostlarıyla dünyanın 
farklı köşelerinde fotoğraf gezi-
lerine çıkıyor. “Fotoğraf Gezgini”, 
fotoğraf severler için gezi rotaları 
ve kaçırılmayacak ipuçlarıyla
dünyayı fotoğraf makinesinin ar-
kasından gösteriyor.

Gümüş Kaşık (13x20’)
Türkiye’nin özgün ve şık sofrala-
rını ekrana taşımak amacıyla ha-
zırlanan yapım.

Rumeli “Ünlü Osmanlı Şehirle-
ri” (5x30’)
Osmanlı İmparatorluğu döne-
minde, Balkan coğrafyasında 
Türklerin kurduğu, geliştirdiği
ve Türk izlerini taşıyan şehirlerin 
anlatıldığı program.

Tekno HD (104x30’)
Teknoloji dünyasındaki son ge-
lişmelerden haberlerin yer aldı-
ğı; hobi, oyun ve beceri bölüm-

leriyle teknoloji meraklılarının 
ilgisini çeken program.

Telepati (26x20’)
Hayvanseverlik duygusunun 
geliştirilmesi, hayvanların ko-
runması ve ihtiyaçlarının karşı-
lanması gibi konuların ve evcil 
hayvanların işlendiği program.

Esma’ül Hüsna (99x5’)
Esmâ-ül Hüsnâ programı, Allah’ın 
güzel isimlerini farklı bir üslup ve 
görsellikle ekrana taşıyor.
Allah’ın güzel isimlerinin anlam-
larını ve derinliğini sizlerle pay-
laşıyor.

Drina Köprüsü (5x30’)
Spor tarihimize damgalarını vu-
ran Balkan kökenli sporcular, 
Anadolu’nun kendileri için öne-
mini anlatıyor.

Sabiha Akdemir’le Beyaz Say-
fa (13x50)
Farklı konuklarla siyasi meselele-
rin konuşulduğu, sosyal günde-
min nabzının tutulduğu, edebi-
yat ve tiyatro gibi konuların ele 
alınıp nostaljik sohbetlerin yapıl-
dığı program.

Pota Panorama
Beko Basketbol liginde her hafta 
oynanan maçların özet görüntü-
lerini izleyebileceğiniz program.

Fatih Avrupa’nın Kaderini De-
ğiştiren Adam (8x26’) (1x 52’ 
Özel Bölüm)
Belgesel dizi, Roma’ya kadar 
uzanan bir Müslüman İmpara-
torluğu kurmayı hedefleyen Fa-
tih Sultan Mehmet’i, siyasi kimli-
ğinin yanında filozof, şair, sanatçı 
kimliğiyle de ele alıyor. Çekimleri 
İstanbul, Bursa, Manisa, Edirne, 
İtalya ve Vatikan’da yapılan bel-
geselde, bugüne kadar medya-
da yer almayan pek çok kaynak 
yer alıyor.

Şahika’nın Mavi Dünyası 
(13x25’)
Dünya Serbest Dalış Rekortme-
ni Şahika Ercümen, Türkiye’nin 
tüm denizlerinde gerçekleştir-
diği mavi yolculuk ile birlikte, 
sualtının masmavi güzelliklerini 
keşfediyor.

Afrika’nın Rengi (20x35’)
‘Afrika’nın Rengi’ Güney Afrika 
rotasında bir motosiklet sürücü-
sünün yolculuğu sırasında
Afrika’nın bilinen yönlerini gör-
termekle birlikte, bilinmeyen 
yönlerini de sunmayı hedefliyor.
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Hayvanat Bahçesinin Minikle-
ri Vahşi “Zoo Juniors” (40x25’)

Hayvanat bahçesinde dünyaya 
gözlerini açan sevimli yavruların 
hayatlarına bu güzel belgeselle
ışık tutuyoruz. İlk günlerinden 
erişkinlik dönemine kadar geli-
şim süreçleri, hayatları, anneleri 
ve bakıcılarıyla ilişkileri. Hay-
vanat bahçesinin şirin mi şirin 
maskotlarıyla hayvanlar âlemine 
güzel bir yolculuk. Çocuklarınızı 
yanınıza alın ve onlarla birlikte 
keyifli, öğretici bir keşfe çıkın.

Futbol Rehberi
Avrupa’nın en iyi ligleri; Spor 
Toto Süper Lig, Alman Bundesli-
ga, Fransa Lig 1, İtalya Seri A ‘nın 
geçen hafta maç özetleri, ma-
gazinleri, gelecek hafta maçla-
rının tahminlerinin yapıldığı ve 
yorumlandığı; Kerem Öncel’in 
sunumu ve Tarık Üstün, Cem Pa-
pila ve Serdar Bali’nin yorumcu 
olarak katıldığı program.

Japonya’dan Yakın Tatlar (1x40’)
İki ülke iki kültür farklı tatla-
rıyla ortak bir projede buluş-
tu. Japonya’da bir Türk aşçı, 
Türkiye’de bir Japon aşçı yemek 
kültürlerini harmanlıyor.

Klasik Esintiler
Klasik Esintiler programında, 
ülkemizde yıl boyunca düzenle-
nen Klasik Batı Müziği dinletileri 
ve operalar ekranınıza gelecek.

Kuşlar, Çakallar ve Diğerleri 
(1x40’)
Yüzlerce kuş türünün, çakalla-
rın, saz kedilerinin, kuyruksü-
renlerin ve daha birçok canlının 
yaşam alanı… Adana il sınırları 
içindeki Akyatan Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası, Anadolu’nun 
zengin yaban hayatının en özel 
örneklerinden biri. Türkiye’nin 
en büyük lagün gölünü ve en 
büyük kumullarını anlatan bel-
gesel. 

Süper Lig Özetler
Spor Toto Süper Lig’in kesintisiz 
geniş özetleri.

Telesine
Vizyondaki filmler ve sinema 
dünyasından haberlerin yer al-
dığı program. 

Ulucanlar (1x60’)
Belgesel, Türk siyasi hayatının 
canlı bir hafızası olan Ulucanlar 
Cezaevi’ni, 81 yıllık geçmişinin 
olayları ve tanıklıklarıyla anlatı-
yor. Geçmişin doğru okunma-
sına ve unutulmamasına katkı 
sağlamayı amaçlıyor. Belgesel-
de, o dönemlerin daha iyi anla-
tılabilmesi için TRT arşivi ve geç-
miş döneme ait gazetelerden 
yararlanılıyor.

Hamamönü (1x30’)
Ankara’nın en eski mahallelerin-
den olan Hamamönü mahallesi-
nin tarihi ve geçirdiği dönüşüm-
lerle bugünü anlatılmaktadır.

Fırtına (1x45’)
Fırtına, Doğu Karadeniz 
Dağları’nın yüksek zirveleri, el 
değmemiş ormanları ve yeşilin 
her tonunun yer aldığı muhte-
şem coğrafyayı gözler önüne 

seriyor.
Fırtına, yüksekliği 4 bin metreye 
yaklaşan dağların zirvelerindeki 
su damlalarından doğan, nadir 
güzellikteki bir derenin belge-
seli. Fırtına Deresi, başından so-
nuna kadar görsel olarak kayıt 
altına alınarak arşivleniyor.

Güzel Hayat (13x30’)
Dr. Sinan İBİŞ’in hazırladığı ve 
Yasemin Pamukçu  Başara’nın 
sunduğu program, güncel sağ-
lık konularını ekrana taşıyor..

Şehirler ve Yüzler (39x45’)
Bu toprakların büyüttüğü, kül-
türümüze ve düşünce hayatımı-
za yön vermiş portreler, “Şehirler 
ve Yüzler”de tanıdık simalar eşli-
ğinde yeniden hayat buluyor.

Olmak İstiyorum “I Want To 
Be” (13x25’)
“Olmak istiyorum” dediler. Ve 
her biri kendi seçtikleri branş-
larda birer yıldız oldular…Peki 
bunu başarırken nasıl bir yön-
tem izlediler, hangi aşamalardan 
geçtiler ve ne gibi zorluklarla 
karşılaştılar? Basketbol, rugby, 
beyzbol ve ralliye kadar uzanan 
geniş bir yelpazede birçok ünlü 
sporcunun başarı öyküleri bu 
belgeselde.

Şehir Bahçeleri “Garden 
Party” (26x25’)
Büyük şehirlerde yeşile, çiçeğe, 
doğaya müthiş bir özlem var… 
Aslında terasımızı, balkonumu-
zu ya da bahçemizi rengarenk 
çiçekler ya da bitkilerle huzur 
dolu bir yere dönüştürmek eli-
mizde… “Şehir Bahçeleri”, do-
ğayı şehirlere getiren harika bir 
program… 
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Ahşap Camiler (6x30’)
Beylikler Dönemi’yle başlayıp 
Selçuklular ile devam eden ve 
günümüzde kaybolan gele-
neksel inşa tekniği olan ”Çantı” 
ile yapılmış ahşap camiler ele 
alınıyor. Programda ayrıca, ül-
kemizde sadece 11 tane kalan 
ahşap direkli camilere de yer 
veriliyor. Tüm çaba, bu değerli 
kültür eserlerinin zamana, doğa 
şartlarına ve teknolojiye yenik 
düşmeden ölümsüzleşmelerini 
sağlamak…

Anadolu’da Selçuklu (2x30’)
20 ilde yapılan çekimler… 250 
yıl boyunca hüküm süren muh-
teşem bir uygarlığın Anadolu’da 
bıraktığı derin izler… 
Anadolu’yu toprak olmaktan 
çıkarıp vatan yapanların öykü-
sü…

Savaşı Anlatan Kadınlar 
(13x30’)
Türkiye ve dünyanın önde ge-
len savaş muhabirleriyle yapılan 
röportajlarla savaşın ortasın-
daki kadın muhabirleri ekrana 
taşıyor. Salt “adrenalin tutkusu” 
ile açıklanamayacak bir meslek 
olan savaş muhabirliği, haber 
uğruna hayatlarını tehlikeye 
atan kadın savaş muhabirleriyle 
ve savaş muhabirliğini her yö-
nüyle anlatmaya çalışan belge-
sel yapımlarla ekrana getiriliyor.

Sıradışı Pastalar (13x30’)
Müşterilerin istekleri doğrultu-
sunda özel tasarımlarla hazırla-
nan özel pastalar konu ediliyor.
Bu pastaların nasıl yapıldığı, ta-
rifleri ve müşterilere teslim edil-
me süreci her anıyla ekranlara 
yansıtılıyor.

TRT HD’ de Spor Organizas-
yonları

2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları 
(Canlı Yayın)
2014 Soçi Paralimpik Kış Oyun-
ları
50. Uluslararası Cumhurbaşkan-
lığı Türkiye Bisiklet Turu 
Almanya Süper Kupa Fina-
li (2013-14) “B.Dortmund - 
B.Munich”
Binicilik Grand Prix “Cenevre”
Bundesliga Karşılaşması 
Bundesliga Play-Out 1.ve 2. Karş. 
FA Cup Futbol Karşılaşması 
FIFA 2010 Dünya Kupası Çeyrek 
Final Karşılaşması
FIFA 2014 Dünya Kupası Futbol 
Karşılaşması 
FIFA 2014 “En Güzel Goller”
FIFA 2014 Kupa Yolu
Fransa Ligi Futbol Karşılaşması 
İtalya Ligi Futbol Karşılaşması 
PTT 1. Lig Futbol Karşılaşması 
TRT 50. Yıl Futbol Turnuvası Karş. 
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme 
Turu Karşılaşması 
Avrupa Arenası
Pota Panorama
Fransa Ligi Özeti
Özel Fransa Prewiev Show
Futbol Rehberi
Futbol HD
Özel İtalya Ligi Özeti
Özel İtalya Seri A Show
Süper Lig “Goller”
Günün Özeti, Özetler

TRT HD’ de Müzik Yayınları
12. Alanya Caz Günleri 
20. İstanbul Caz Festivali 

“Savoy’da Çay Zamanı”
21. İzmir Avrupa Caz Festivali 
Ankara Devlet Opera ve Balesi 
“Yeni Yıl Konseri”
Berlin Filarmoni Orkestrası Kon-
seri
CSO Yılbaşı Konseri
“Çığır Açanlar “
Klasik Esintiler
Viyana Filarmoni Orkestrası 
Konseri
Yılbaşı Özel
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Türkiye’den Ortadoğu’ya yayın yapan TRT 
Arapça Kanalı, Türkiye’nin Türkçe dışında farklı 
bir dilde yayın yapan ilk ve tek uluslararası 
kanalı olma özelliğini korumaktadır. 2014 
yılında da ‘’Haber-Kültür Kanalı’’ kimliği 
ile ülkemizin siyasi tezlerini savunan, bu 
yönde kamuoyu oluşturulmasına katkı 
sağlayan yayıncılık anlayışıyla, ülkemizin 
tarihini, iç ve dış politikalarını, ekonomik 
gelişmelerini, tarihsel sürecini işleyen aktüel 
programlarıyla, ülkemizin her anlamda 
tanıtımlarının yapıldığı yayınlarına devam 
etmektedir.

Haber-Kültür Kanalı                                    

YAYIN ALANI: 
22 Arap ülkesinde izlenecek 
şekilde,
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta 
Asya’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve 
Avrupa’da
Nilesat ile Kuzey Afrika’da 
Arabsat ile Kuzey Afrika’da
Digiturk 133. Kanalda 
D-Smart 285. Kanalda  
Tivibu 188. Kanalda 
Teledünya 72. Kanalda 
www.trt.net.tr
www.etturkiye.net.tr

Ülkemizin son yıllarda izlediği 
etkin politikalar çerçevesinde; 
Türkiye’nin bölgesel gücünü pe-
kiştirme ve geliştirmede önemli 
bir araç olmayı ve bu doğrultu-
da bir habercilik anlayışı sunma-
yı amaçlayan TRT Arapça, saat 
başı haber ve haber başlıklarıy-
la, Türkiye, bölge ve dünyadan 
öne çıkan haberleri ekrana taşı-
maktadır. Hepsinde ana eksen, 
olaylara Türkiye’nin bakış açısı-
dır. Sıcak gelişmelerin olduğu 
durumlarda yayın akışını değiş-
tirerek tamamen gelişmelere 

odaklanan yapılanmasıyla kendi 
haber ağını oluşturmuştur. Olay-
ları yerinden yorumlayıp ekrana 
taşımak amacıyla çeşitli dış mer-
kezlerde, Arapça bilen muhabir-
ler istihdam edilmiştir. 

TRT Arapça Kanalı, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülke başkentlerine 
ağırlık vermek suretiyle, yayın 
kapsama alanındaki ülkeler ile 
dünyanın önemli merkezlerin-
den, kendi haberini üreten,  et-
kin ve faal habercilik hizmeti ve-
ren; dinamik, aktif ve güvenilir 

yayın kalitesiyle sadece Türkiye 
ile Arap dünyası arasında değil, 
aynı zamanda, dünya ile bölge 
arasında köprü olma yolunda 
önemli adımlar atmaktadır. Bu 
bakış açısıyla; doğru, hızlı, gü-
venilir, manipülasyondan uzak 
bir haber kaynağı haline gelme 
yolundaki faaliyetler devam et-
mektedir.
    
TRT Arapça, bölgenin nabzını 
tutan haberlerinin yanı sıra ha-
ber analiz, yorum tartışma, açık 
forum gibi bilgilendirme prog-
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TRT ARAPÇA kanalı 2014 yılı programlarından örnekler:

Ankara Gündemi ”Baad Al 
Hadas”  (253 x 30’)
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkeleri ile sürdürdüğü dış 
politika sürecine yönelik konu-
ları, yurt dışı veya yurt içinden 
konuklar ve bir moderatörün 
katılımı ile masaya yatıran, siya-
si-haber tartışma programıdır.

Gazete Haberleri “Afaku El Sa-
hafa’’   ( 260 x 90’)
Günlük ulusal ve uluslararası ga-
zetelerden (Rusya, Çin, Amerika 

gibi) seçilen belli başlı haberle-
rin aktüel görüntülerle destek-
lenerek okunduğu ve seyirciye 
aktarıldığı haber programıdır.

Min İstanbul “İstanbul’dan”  
(52 x 90’)

Türkiye ve Arap dünyasındaki 
gündemin, siyasi, ekonomik, 
toplumsal gelişmelerin daimi 
konuklarla analiz edildiği haber 
programıdır. 

Olaylara Işık Tutuyoruz “Bila 

ramlarına da yer vermektedir.  
Söz konusu programlar, alanın-
da yetkin ve uzman, herkesçe 
takdir edilen, tarafsız kimliği ile 
öne çıkan isimlerden ve dosya 
haberlerden oluşmaktadır.

Kanalda haber programlarının 
yanı sıra kültürel, ekonomik ve 
aktüel konuları içeren program-
lar ile ülkemizin her anlamda ta-
nıtımının yapıldığı yayınlara da 
yer verilmektedir. 

TRT Arapça Kanalının, kimliği 
ve izlediği yayın politikası üze-
rinden bir bütün olarak detay-
ları ile birlikte farklı alanlardaki 
programları merkezde tasarlan-
makta ve ekrana yansıtılmakta-
dır. TRT Arapça, yayınlarını salt 
siyasi, kültürel ve ekonomik 
alanla sınırlı tutmayıp içinde ev-
rensel değerlerden yerel sorun-
lara değinen geniş bir çerçeveyi 
kapsayan politikaları izlemek-
tedir. Ülkemizin geçmişinden 
aldığı tarihsel güçle oluşan bilgi 
ve birikimleri aktarma amacıyla 

kılavuz niteliği taşıyan yayınlar, 
bir nevi yol gösterici bir rol üst-
lenmektedir. 
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Kuyuud  (104 x 60’)   
Ortadoğu ülkelerindeki siyasal 
ve toplumsal gelişmelerin ele 
alındığı, ülkemizin dış politika-
ya ilişkin verileri ve konuyla ilgili 
bilimsel kaynaklarla konusunda 
uzman konukların katılımıyla 
hazırlanan bir programdır.

Dünyaya Bakış “Ayn’el Alem”  
(260 x 45’)

Dünyada yaşanan gelişmeleri, 
uluslararası sorunları, kurulan 
yeni ilişkileri, özel haber dos-
yaları ve yurt dışından canlı 
bağlantılarla ekrana yansıtan 
uluslararası diplomasi ve haber 
programıdır.

24 (-) Eksi  “Nakas -24” (9 x 26’)
Tarihi önem arz eden, hafızalar-
da yer etmiş olayların 24 saat 
öncesi anlatılmaktadır. Bilinme-
yenler, perde arkasında yaşa-
nanlar ekrana yansıtılmaktadır. 
Yaşayan, olaya şahit olmuş kah-
ramanlarının ağzından o tarihi 
günün öncesi için, kısa röportaj-
lar yapılarak hazırlanmıştır.

Haftalık Gündeme Bakış “Al 
Yavm Al Saba”(13 x 52’)
Bir hafta boyunca yaşanan 
önemli olayları ve gelişmeleri, 
yapılacak analizlerle Kahire’den 
ekrana taşıyan haber programı.

Bu Saatte ”Hat As Saa”  (250 x 
45’)
Dünyada yaşanan güncel ge-
lişmeleri, dün ile bugün ara-

sında kültürel bağ kurmayı ve 
gözden kaçan ayrıntıları, ya-
şanması muhtemel gelişmeleri 
Türkiye’nin bakış açısıyla sunma-
yı amaçlayan haber programı.  

Meydan El Siyase (13 x 52’)
Özellikle Mısır ve civarındaki 
ülkelerde gündeme oturan si-
yasi gelişmeler, haber dosyaları 
hazırlanarak ele alınmaktadır. 
Program, gelişmelerin odağın-
daki uzman konukların katılı-
mıyla siyasi tartışma formatında, 
Kahire ve Tunus stüdyolarından 
yayınlanmıştır.

Türkiye Buluşmaları “Likaat 
Türkiyye” (51 x 90’)

Siyasi tartışma formatında olan 
programa, moderatör eşliğinde; 
kanaat önderleri, gazete genel 
yayın yönetmenleri, tanınmış 
gazeteci, yazar, siyasetçi, düşü-
nürler, alanında uzman akade-
misyenlerden oluşan en az üç 
konuk katılmaktadır. Programda 
siyasetten edebiyata, tarihten 
felsefeye kadar geniş bir yelpaze 
içinde beyin fırtınası yapılmakta; 
ele alınan konularla ilgili, Arap 
aleminde gündem oluşturmak 
hedeflenmektedir.

Satır Arası ”Ma Beyne El Sü-
tur” (52 x 55’)
Türkiye’deki siyasi ve ekonomik 
gelişmeleri ve bu gelişmelerin 
Türk basınındaki yansımalarının 
analiz edildiği program.

Dünya Basınında Geçen Hafta 
”Nabzi El Sahafa” (48 x 55’)
Bir haftalık dönem içinde, Dün-
ya basınından öne çıkan Orta-
doğu’ ya ilişkin haberlerden, 
yorumlardan bu konularla ilgili 
görüntülerden derleme yapıla-
rak hazırlanan haber programı. 

Muhabirin Gündemi “Murasi-
lune El Yowm ” ( 264 x 45’)
Dünyadan, bölgeden ve Türkiye’ 
den gündemi oluşturan olaylar, 
dosya haber şeklinde ve yerin-
den canlı muhabir bağlantılarıy-
la ekrana taşınmaktadır.

Canlı Söyleşi “Kelam Mübaşir”  
(330 x 45’)
Türkiye ve dünyadaki sıcak ge-
lişmelerin sosyal medya üzerin-
den, seyircilerin aktif katılımı ve 
konuklarla değerlendirilerek ka-
muoyunun aydınlatıldığı haber 
programı.
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Olayların Gölgesinde  “Fi Zilal 
El Ahdas” (198 x 55’)
Bölgede yaşanan gelişmeleri 
özellikle de siyasi gündemi et-
kileyen konuları, konuklarının 
katılımıyla irdeleyen; uluslara-
rası haber ve sosyal medya kay-
naklarından yararlanılan haber 
programı.

Tarafsız ”Ala El Hiyad” (27 x 60’)

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 
siyasi gelişmelerin yansımaları-
nın, Arap ve Türk aydınları tara-
fından değerlendirildiği prog-
ram.

Stadyum “Al Malab” (38 x 60’)
Türkiye ve dünyadaki önemli 
spor olaylarını ekrana taşıyan, 
özellikle futbol maçlarıyla ilgili 
olarak konuklarla yorum ve de-
ğerlendirmelerin yapıldığı spor 
programı.

Ekonomiye Bakış “Aynun A’la 
İktisaad” ( 303 x 30’)
Arap dünyasına; Türkiye ekono-
misinin dinamizmini, gelişmele-
rini ve yatırım olanaklarını anlat-
maktadır. Bunun yanı sıra dünya 
ekonomisini ve Arap ülkelerin-
deki ekonomik gelişmeleri de 
izleyicilere aktaran; tarımdan, 
enerjiye, finans sektörüne dair 
haber dosyalarının ve takipleri-
nin yapıldığı program.                           

Bir Cuma Bir Cami “Cemaa ve 
Cuma”  (52 x 60’)
Cuma namaz vakitlerinde, her 
hafta başka bir şehir ve camiden 

cemaatle sohbet edilmektedir. 
Canlı yayın şeklinde gerçekleşti-
rilen programda cami tanıtımla-
rına yer verilmektedir.

Yedi Renk “Elvan-ı 
Seba” ( 265 x 55’ )                                                                                                                                                
Türkiye ve Arap dünyasının bir-
birlerini daha yakından tanıma-
larını sağlamayı amaçlamakta-
dır. İki kesim arasında turizmi 
canlandırıp ticari, sosyal ve kül-
türel köprüleri güçlendirmeyi 
hedefleyen program. 

Rehberim “El Delil El Siyahi” (2 
x 45’)
Türkiye’deki kültür mirasını, tari-
hi zenginliklerimizi, bilinmeyen 
yönleriyle Arap izleyiciye aktar-
mayı, rehberlik etmeyi amaçla-
yan eğitim kültür programıdır.

Tarihte Bugün “Hadasa Fi Misl 
Haza El Youm” ( 62 x 105’’)
Tarihsel olayları günü gününe 
işleyen program, tarihte bugün 
neler olduğunu, geçmişten gö-
rüntülerle bugüne taşımaktadır.

Tatil Sefası “Behçet El Utla” 
(12 x 26)
Türkiye’nin bir köşesinden yapı-
lan çekimlerle, doğal güzellikler 
yansıtılmakta, sosyal ekonomik 
yapı ve ulusal değerleriyle bir 
yer; tarihi, kültürü, turizmi, gele-
nekleri ve görenekleri ile tanıtıl-
maktadır.

Türk Kahvesi “Kahve Türkiyye” 
(47 x 45’)

Arap dünyası ve Türkiye’de, alan-
larında saygın olan düşünür, ya-
zar ve entelektüellerle İstanbul’ 
un tarihi ve önemli mekanların-
da kültürel sohbetler yapılmak-
tadır. Türk kahvesi eşliğinde ger-
çekleşen program.

Aktivist ”El Nuşata” (13x26’)
Son iki yıldır dünyayı etkisi altına 
alan değişimin değişmez yüzü 
aktivistlerin hikayesi üzerinden, 
halkı bu hareketlenmeye sürük-
leyen nedenleri ve ülkenin siya-
si, ekonomik ve kültürel fotoğra-
fını ekrana taşıyan program.

Aile Doktorunuz ”Sıhhatuka 
Servetuk” (2 x 45’)
Günümüzün yaygın hastalıkları-
nı herkesin anlayacağı biçimde 
ele alan ve anlatan, bu hastalık-
lar hakkında doğru bilinen yan-
lışları kısa videolar üzerinden 
tespit ederek vaka tartışmala-
rıyla doğru tedavi ve korunma 
yöntemlerini izleyiciye aktaran 
sağlık programıdır.

Avrupa TV ”El Caliye” (13x25’)
Arap ülkelerinden göç eden 
Araplara genel bir bakış sun-
mayı amaçlayan; jenerasyon 
farklılıklarını, yaşam tarzlarını, 
ilk gelenlerin yaşadığı zorlukları 
ekrana yansıtan aktüel program.

Hayata Bakış ”Aynel Hayat” 
(30 x 5’)
Geçmişte ya da günümüzde 
farkında olarak veya olmayarak 
kullanılan ramazan davulu, pide, 
sofra, ney, tespih gibi objelerin, 
eşyaların maddelerin üzerinden 
dini, insani, kültürel bilgilerin 
verildiği programdır.
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Bilgelik Evi ”Beytül Hikme” 
(36 x 30’)
Türk edebiyatını ve yazarlarını, 
Arap coğrafyasında yeni çıkan 
kitapları ve yazarları Arap alemi-
ne tanıtmayı amaçlayan kültür-
edebiyat programıdır.

Büyük Oyun “El Louba El Kub-
ra” (13 x 45’)
Özellikle Ortadoğu Arap/İslam 
coğrafyası ve genelde tüm dün-
ya üzerinde farklı etkiler yarat-
mış ilgili coğrafyaların yeniden 
dizayn edilmesinde önemli etki-
lere sahip olayların bilinmeyen 
yönlerini anlatan kültür aktüel 
programı.

Çadır Günlüğü “Yevmiyet El 
Muhayyem” (20 x 26’)
Suriye’de yaşanan iç savaş ve 
katliamlardan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan, ülkelerine dönecekle-
ri günün hayaliyle yaşayan yüz 
binlerce insanın yaşadığı dramı 
anlatan belgesel program.

Kısaca Hayat ”Vahatul El Ef-
lam El Kasira” (14 x 45’)
Kısa film çeken genç yönetmen-
lerin filmlerini ekrana taşımayı 
ve bu üretimlere destek olmayı, 
Arap ülkelerindeki sinema tut-
kunu gençlerin ilgisini yönlen-
dirmeyi amaçlayan eğitim-kül-
tür programı.

Sosyal Akıl ”Nawafez Ejtema-
eyye” (26 x 45’)
Dünyadaki ve Türkiye’deki 
teknolojik gelişmeleri, sosyal 
medya alanındaki çalışmala-
rı, eğitimleri, fuar konferans ve 
e-ticaret gibi gelişmeleri ekrana 
yansıtan eğitim -kültür progra-
mı.
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Türkiye’nin eğitim kanalı TRT OKUL, 
Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı ders 
programları, danışmanlık programları ve 
eğitim-kültür programlarının yanı sıra; TRT 
tarafından hazırlanan eğitim, kültür, müzik, 
eğlence programları ve kısa spotlardan 
oluşan yayınlarıyla 7’den 70’e herkese hitap 
etmektedir.

Eğitim Kanalı                                    

YAYIN ALANI: 
Türksat 4A ile  Türkiye  ve 
Avrupa’da 
Eutelsat 7A ile Türkiye ve 
Avrupa’da
Digiturk 66. Kanalda 
D-Smart 105. Kanalda  
Tivibu 155. Kanalda 
Teledünya 130. Kanalda 
www.trtokul.com.tr
www.facebook.com/trtokul
http://twitter.com/trtokul
www.youtube.com/trtokul

Anadolu Üniversitesi ve TRT ara-
sında yapılan stratejik işbirliği ile 
kurulan TRT OKUL, 31 Ocak 2011 
tarihinde yayın hayatına başla-
mıştır.

Dünyada ilk kez kamu yayıncılığı 
hizmeti yapan bir kurum ile bir 
üniversite ortaklığında 24 saat 
eğitim programları yayınlan-
maktadır. Aynı zamanda, iletişim 
ve yayıncılık sektörüne getirdiği 
farklı tarz sayesinde, arayış için-
de olan izleyicilerin de beklenti-
leri karşılanmaktadır.

Kanalın amacı; izleyicilere, ha-
yatta çeşitli güzelliklerin, müca-
dele alanlarının olduğunu,  ha-
yata sıkıca tutunmaları, çalışma-

ları gerektiğini anlatmak, kendi 
potansiyellerini keşfederek çok 
çeşitli alanlarda üretimde bulu-
nabileceklerinin farkına varma-
larını sağlamaktır.

TRT Okul kanalı, aydınlık yarınlar 
için eğitimin öneminin farkında-
dır.  Bilgi unutulur ama bilgiye 
ulaşma isteği, hayatta kendine 
bir hedef belirleme ve üretme 
becerisi ömür boyu devam eder. 
Yaşam boyu eğitim ve kalite-
yi hedefleyen TRT Okul kanalı, 
yayıncılık yaklaşımı ve amaçları 
doğrultusunda izleyicisini göze-
ten programlar yapmaya ve ya-
yınlamaya devam edecektir.  

Yayın akışı lego mantığına göre 

yapılmıştır. TRT 4 kanalında ya-
yınlanan açık öğretim program-
larından sonra TRT Okul kanalı 
televizyonculuk anlamında tüm 
ezberleri bozarak 1-3-5-10-20 
dakika süreli, kısa programlarla 
dinamik bir program akışı oluş-
turmuştur. Kanala dinamizm 
kazandırmak amacıyla özellikle 
eğitim içerikli programların sü-
releri kısa tutulmakta, stüdyo 
programları ise 40-60 dakika ve 
üzeri olabilmektedir. 

Hedef kitlenin ekran başında 
olduğu saatlere göre program 
planlaması yapılmıştır. Gündüz 
saatlerinde ev hanımlarına yö-
nelik, akşam saatlerinde genç-
lere yönelik, “Prime Time”da 
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ise genel hedef kitleye yönelik 
programlar yayınlanmaktadır. 
Derslere ait programlar, öğren-
cilerin farklı zamanlarda izleme 
imkânı için hafta içi sabah ve 
gece, hafta sonu ise gündüz sa-
atlerinde yayınlanmaktadır.

TRT Okul’da yabancı dil eğiti-
mine ağırlık verilmiştir. 2011 
yılında yayınına başlanan, Ana-
dolu Üniversitesi ile Cambridge 
University Press’in televizyon 
için ortaklaşa hazırladıkları “My 
American Cousin” adlı İngilizce 
dil eğitim programına, bu sene 
13 bölüm Almanca dil eğitim 
programı eklenmiştir.

2012 yılından bu yana her yıl ya-
pımı gerçekleştirilen “Rektörler 
Anlatıyor” programı 2014 yılın-
da da hazırlanmış ve öğrenciler 
bu program sayesinde en yetkili 
ağızlardan, tercih etmeyi düşün-
dükleri üniversite ve şehirdeki 
olanaklar hakkında bilgi sahibi 
olmuşlardır.  2 Haziran -13 Tem-
muz tarihleri arasında haftanın 
yedi günü canlı olarak yayınla-
nan programa, üniversitelerin 
rektörleri ve rektör yardımcıları, 
MYO müdürleri ve TSK okulla-
rından sorumlu subaylar olmak 
üzere toplam 171 kişi konuk 
edilmiştir. Programda devlet 
üniversitelerinin yanı sıra, özel 
üniversitelere ve vakıf üniversi-
telerine de yer verilmiştir.

TRT Okul kanalı, açıldığı günden 
bu yana uluslararası alanda ve 
yurt içinde çeşitli kurumlardan 
toplam 13 ödül almıştır.

TRT Okul, eğlenceli bir eğitim ka-
nalı olmayı hedeflemiş ve bunu 
başarmıştır. Mizahı ve bilgiyi har-

manlayıp yaratıcı formatları ile 
gençlerin nabzını tutarak sıkıcı 
okul algısını bozmuş ve seyirciyi 
şaşırtmıştır. 

TRT Okul birbirine benzer içerik-
ler (eğlence, magazin, dizi vb.) 
sunan diğer TV kanallarına alter-
natif bir kanal olmuştur.

İzleyiciye sunduğu eğitim içe-
rikleriyle izleyicide araştırma, 
keşfetme ve öğrenme isteği 
oluşturmuş; televizyonun eğitim 
aracı olarak kullanılabileceğini, 
bilim ve eğitim içeriklerinin fark-
lı sunumlarla izlenilebilir hale 
getirilebileceğini göstermiştir. 
Eğitim programlarını çekici hale 
getirmek için eğitim ve eğlence 
karışımı “edutainment” denilen 
program formatları üretmiştir.

TRT Okul’da, açıldığı günden bu 
yana; belgesel, bilim, teknoloji, 
edebiyat, arkeoloji, gezi, tar-
tışma, haber, ekonomi, hukuk, 
vatandaşlık, girişimcilik, mizah, 
yarışma, yaşam tarzı program-
ları, yaşlılara yönelik programlar 
vb. olmak üzere farklı türlerde 

200’den fazla özgün format üre-
tilmiştir. 

TRT Okul, çeşitli nedenlerle ör-
gün eğitime devam edemeyen 
herkese yükseköğretim imkânı 
sunan Açık Öğretim Fakültesi 
derslerini de yayınlamaktadır. 
Bu dersler, bütün üniversitele-
rin müfredatında bulunan ders-
lerden seçilmiştir.  TRT Okul’da 
yayınlanan İktisat, Muhasebe, 
Hukuk gibi ders programları sa-
dece Açık Öğretim Fakültesi öğ-
rencilerine değil bütün öğrenci-
lere destek sağlamaktadır. 

TRT OKUL kanalı karasalda TRT 
Çocuk kanalı ile TRT 4 kanal 
frekansını dönüşümlü olarak 
kullanmaktadır. TRT Çocuk ka-
nalının yayında olmadığı saatler 
(22.00-06.30) TRT OKUL kanalına 
tahsis edilmiştir.
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Akıllı Alışveriş (20‘)
Görevi sıfırdan bir ev kurup her 
bölümde bu boş evin bir eş-
yasını tamamlamak olan Lemi, 
evinin eksiklerini tamamlamak 
için satın aldığı her şeyin en sağ-
lıklı, en ucuz ve en kaliteli olması 
için uzmanlara danışıyor ve akıllı 
alışverişin püf noktalarını öğre-
niyor.

Adrenalin (10‘)
Millî sporcumuz Bahar 
Saygılı’nın sunuculuğunu yap-
tığı “Adrenalin”, heyecan dolu 
aktivite ve sporları tek tek araştı-
rıyor, uzmanlarından öğreniyor 
ve sizler için uyguluyor. 

Bay Bazan (10‘)
“Bay Bazan” karakteri, eğlenceli 
ve komik skeçlerle birlikte izleyi-
ciye günlük hayatta kullanacağı 
İngilizceyi öğretmektedir.

Ben Öğrenciyken (20’)
Ünlülerin öğrencilik anılarını ve 
eğitim mücadelelerini anlattığı 
program. 

Ben Yaparım (40’)

Biri kadın diğeri erkek iki tiyatro 

oyuncusunun, her hafta daha 
önce hiç denemedikleri bir işi 
tüm gün fiilen yapmaları ve bir-
birleriyle yarıştıkları program.

Bizim Kampüs (10’)
Devlet üniversitelerinin aktüel for-
matta tanıtıldığı rehber program.

Beynin Sırları (10’)
Programın her bölümünde in-
san beyninin farklı bölümleri, 
işlevi ve bilmediğimiz yönleri 
işlenmektedir.

Bir Kitap Bir Yarışma (10’)
Seçilen kitabın yazarı ile yapılan 
sohbetten sonra bir kitabevine 
gidilir ve okuyucularla kitaplar 
üzerine küçük bir yarışma yapılır.

Buluş Hikâyeleri (3’)
Günlük hayatta sıkça kullandığı-
mız, hayatımızı kolaylaştıran kü-
çük icatların bilinmeyen buluş 
hikâyeleri anlatılmaktadır.

Daha Tamam (5 ‘) 

TRT Okul’un fenomeni Radi 
Hoca’yı yazan ve canlandıran 
Murat Özsoy, “Daha Tamam” 
adlı programda, hayatın her ye-
rinden değişik tiplemeleriyle ve 
keskin mizahıyla izleyicinin ke-
yifli vakit geçirmesini amaçlayan 
parodiler hazırlamaktadır.

Deyim Avcıları (5‘)
Deyimlerin anlamları genel ola-
rak herkes tarafından bilinir ya 

da tahmin edilir. Ancak deyim-
lerin hangi olaylar sonucunda 
doğduğu ve günümüze nasıl 
geldiği bilinmez. Program, de-
yimlerin hangi koşullarda oluş-
tuğunu, bir Amerikalı, bir Japon, 
bir Rus ve bir Türk genç eşliğin-
de komik ve eğlenceli skeçlerle 
anlatmaktadır.

Dünyanın Yapı Taşları (5’)
Programda yeryüzünde bulu-
nan elementlerin nasıl şekillen-
dirildiği, hangi elementten nasıl 
faydalanıldığı anlatılmaktadır.

Edebiyatın Yüzü (5’)
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
tavsiye edilen yüz temel eser ve 
yazarlarının hayatlarından kısa 
kesitleri anlatan program.

Galaksi Notları (5’)

Muhteşem görüntüler eşliğinde 
insanoğlunun uzay macerası an-
latılmaktadır.

Gençler Uçuyor (80’)

TRT Okul Kanalı 2014 Yılı Programlarından Örnekler:
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Sunuculuğunu Ömer Ekinci’nin 
yaptığı talk-show programında, 
gençlere ilham veren ve onla-
rın kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunabilecek, devlet adamları, 
işadamları, sanatçılar ve sporcu-
ların başarı hikâyeleri zengin bir 
içerikle ekrana yansıtılmaktadır.

Günlük Rehber (60’)
Toplumu ilgilendiren konuları 
ele alan ve hafta içi her gün canlı 
yayınlanan kuşak program.

Hanedan (5’)

Osmanlı İmparatorluluğu’nun 
seyrine tesir etmiş padişahların 
kendi hayatlarında ve tarihte 
yarattıkları kırılma noktalarını 
anlatan animasyon dizi.

Hayat İşte (80’)

Sağlık, vatandaşlık bilgisi, anne-
baba eğitimi, dengeli beslenme, 
tüketici hakları, ev ekonomisi 
vb. eğitim konularının yer aldığı 
hafta içi her gün canlı yayınla-
nan kuşak program.

Her Yer Resim Olsun (20’)

Resim öğrencileriyle, doğal ve 
tarihi zenginliklerimizin içeri-
sinde gerçekleşen uygulamalı 
resim derslerinin verildiği prog-
ram.

Hüner Dolu Anadolu (20’)
Anadolu’daki insanımızın çeşitli 
zorluklar ve imkânsızlıklar için-
de hayatı kolaylaştırmak adına 
yaptıkları icatların anlatıldığı bi-
lim programı.

Kampüsler Yarışıyor (60’)
İki üniversitenin 5 yarışmacıy-
la katıldığı ve 4 ana parkurdan 
oluşan eğlenceli yarışma prog-
ramında, gençlerin kondisyon, 
hızlı karar verme, dikkat, zeka, 
bilgi ve takım olabilme yetenek-
lerinin sergilenmesi amaçlan-
maktadır.

Kampüs Magazin (60’)

Sunuculuğunu Serhan Arslan’ın 
yaptığı, hedef kitlesi üniversi-
te öğrencileri olan programda, 
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 
üniversitelerden haberler veril-
mekte, kültür ve sanat etkinlik-
leri ile üniversite kulüplerinin 
çalışmaları anlatılmaktadır.

Kaza Anı (10’)
Kara, deniz, hava trafiklerinde 
meydana gelen kazalar ve hayat 
hikâyeleri anlatılmaktadır.

Kelime Çengeli (30’)
İki eleme ve bir final turundan 
oluşan, çengel bulmaca mantı-
ğıyla hazırlanan kelime bulma 

yarışmasıdır.

Konuşan Fotoğraflar (5’)

Doludizgin akan hayatı fotoğraf 
karelerinde durdurarak fotoğ-
rafların dilinden anlatmaktadır.

Kripteks (20’)

Her bölümü farklı bir ilde çeki-
len ve iki yarışmacının katıldığı 
programda yarışmacılara bir 
şifre verilir. Yarışmacılar kendi-
lerine verilen ipuçlarını takip 
ederek en kısa zamanda bu şif-
reyi çözmeye çalışırlar. Şifreler, 
çekimleri yapılan şehrin önemli 
olayları, efsaneleri ve tarihi olay-
larıyla ilgilidir.

Laboratuvar (10’)
Üniversitelerde üzerinde çalışı-
lan ve hayata geçirilen projeler 
tanıtılmaktadır.

Lise Sıraları (20’)
Programda, ülkemizin tarihi 
öneme sahip liseleri tanıtılırken 
o liselerden mezun olan ünlü si-
malara da yer verilmektedir.

Makara Gırla (10’)
İlginç meslek hikâyelerinden 
yola çıkarak meslekleri tanıtan 
program.



90

2014 Faaliyet Raporu

Matematik Hikayeleri (5’) 

Pisagor’dan Arşimet’e, El-
Harezmî’den Fibonacci’ye, 
Ferma’dan Gauss’a kadar pek 
çok matematikçinin çığır açan 
keşiflerinin ve matematiğin uya-
nışından günümüze kadar olan 
gelişim izlerinin anlatıldığı bel-
gesel program.

Ne Diyoruz Ne Anlıyoruz (40’)

Stüdyoda farklı görüşten uz-
manların kavramları (demok-
rasi, liberalizm, çok hukukluluk 
vb. ) tartıştığı sohbet-tartışma 
programı.

Ne Okudum (3’)
Kanaat önderleri, ünlü simalar 
veya halktan insanlara en son 
hangi kitabı okuduklarını sordu-
ğumuz programda kitabın yaza-
rı, konusu ve kitap hakkında ki 
varsa yorumları alınır. Yazar ve 
kitaplarıyla ilgili genel bilgi, dış 
ses tarafından yazara ve kitaba 
ait görseller eşliğinde verilir.

Otobüs Durağı (20’)

Taşınabilir otobüs durağı deko-
runda gerçekleştirilen bilgi, soh-
bet ve eğlence içerikli yarışma 
programı, soru içerikli iki etap-
tan ve yetenek ya da şans içerikli 
final oyunundan oluşmaktadır. 

Pür Zeka (10’)
Türkiye’de üstün zekâlı çocukları 
erken yaşta tespit etmek ve ya-
şamlarını doğru yönlendirmek 
için aileleri ve toplumu bilgilen-
diren program.

Tasarım Okulu (20’)
Program; kamuoyu tarafından 
pek fazla bilinmeyen endüstri 
tasarımı hakkında farkındalık 
yaratarak, bu mesleğe ilgi du-
yan, bu eğitimi almak isteyen 
öğrencileri bilgilendirmekte, 
yurt içi ve yurt dışındaki geliş-
melerden haberler ve örnekler 
vermektedir.

Sanat Sözlüğü (3’)

Sıkça kullandığımız, anlamı ko-
nusunda zorlandığımız sanat te-
rimlerini TDK sözlük anlamından 
yola çıkarak didaktik olmadan 
eğlenceli bir dil ve üslupla anla-
tan program. 

Yeniden Başlıyorum (20’)
Program, uzman terapistler eş-
liğinde stüdyo haline getirilmiş 
çiftlik evinde problemli dört 
gencin hayata yeniden kazandı-
rılması, bağımlıklarından ve alış-
kanlıklarından kurtulmaları fikri 

üzerine kuruludur.

Yerini Sevdi (5’)

Hem iç mekânda hem de bah-
çede yetişen çiçek ve bitkilerin 
bakımını anlatan program.

Zamanda Yolculuk (20’)

Dünyaya hükmetmiş imparator-
luklar, iz bırakan medeniyetler 
ve tarihin sessiz tanıkları... 
Tarih tutkunu gençler ve her biri 
konusunda yetkin uzmanlarla 
medeniyetlerin buluşma nokta-
sı Anadolu’nun zengin coğrafya-
sında tarihin izini sürüyoruz.

Anadolu Üniversitesi Prog-
ramları:
Sıkça  Sorulan Sorular (32x40’)
Canlı yayınlanan programda 
açıköğretim sistemi ve uzaktan 
eğitim sistemi ile ilgili sorulara 
cevap verilmektedir.

Kültürel  Mirasın İzleri (24x20’)
Alanında uzman ve akademis-
yen konuklarla ilkçağlardan gü-
nümüze kadar uzanan, bozadan 
heykele, kıyafetten yeme içme 
kültürüne kadar insanlığın mad-
di kültür mirasına ilişkin konula-
rın konuşulduğu ve tartışıldığı 
program.
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Anadolu Üniversitesi Dersleri
Almanca 1 (13x20’)
Açık Sınıf “Avrupa Birliği” (2x40’)
Açık Sınıf “Avrupa Birliği ve Türkiye 
İlişkileri” (7x40’)
Açık Sınıf “Borçlar Hukuku” (7x40’)
Çağdaş Türk Romanı (8x20’)
Çalışma Ekonomisi (6x20’)
Açık Sınıf “Davranış Bilimleri 1” 
(2x40’)
Açık Sınıf “Davranış Bilimleri” 
(7x40’)
Açık Sınıf “Ekonominin Güncel So-
runları” (7x40’)
Finansal Yönetim 1 (2x40’)
Genel Muhasebe (2x40’)
Genel Muhasebe 2 (7x20’)
Halkla İlişkiler (5x20’)
Açık Sınıf “Hizmetler Ekonomisi” 
(7x40’)
Hukukun Temel Kavramları (2x40’)
Açık Sınıf “İdare Hukuku” (7x40’)
İktisada Giriş (2x40’)
Açık Sınıf “İktisadi Büyüme” (7x40’)
Açık Sınıf “İktisadi Kalkınma” 
(2x40’)
İktisat Tarihi (8x20’)
Açık Sınıf “İletişim Bilgisi” (2x40’)
İnfaz Hukuku (6x20’)
İnsan Hakları ve Demokratikleşme 
Süreci (7x20’)
İstatistik 1 (2x40’)
Açık Sınıf “İşletme Bilgi Sistemleri” 
(2x20’)
İşletme Fonksiyonları (6x20’)
Açık Sınıf “İşletme Yönetimi” 
(2x40’)
Açık Sınıf “İşletmelerde Sosyal So-
rumluluk ve Etik” (2x40’)
Kamu Maliyesi (2x40’)
Kamu Yönetimi (3 x20’)
Açık Sınıf “Küresel Pazarlama” 
(7x40’)
Mahalli İdareler Maliyesi (3x20’)
Makro İktisat (8x20’)
Maliyet Muhasebesi (1x40’)
Matematik 1 (1x40’)
Matematik 2 (14x20’)

Medeni Hukuk 2 (4x20’)
Mikro İktisat (2x40’)
Açık Sınıf “Muhasebe Uygulamala-
rı” (2x40’)
Açık Sınıf “Muhasebede Bilgi Yö-
netimi” (7x40’)
Açık Sınıf “Örgüt Kuramı” (7x40’)
Para Politikası (2x20’)
Pazarlama İletişimi (4x20’)
Açık Sınıf “Pazarlama İletişimi” 
(7x40’)
Açık Sınıf “Proje Yönetimi” (7x40’)
Açık Sınıf “Psikolojiye Giriş” (2x40’)
Açık Sınıf “Sanayi Ekonomisi” 
(2x40’)
Siyasi Tarih (5x20’)
Sosyal Hizmet Kuruluşları (4x20’)
Açık Sınıf “Sosyolojiye Giriş” (2x40’)
Açık Sınıf “Stratejik Yönetim” 
(2x40’)
Stratejik Yönetim 2 (5x20’)
Açık Sınıf “Tarım Ekonomisi ve Ta-
rımsal Politikalar” (2x40’)
Açık Sınıf “Tedarik Zinciri Yönetimi 
(7x40’)
Temel Bilgi Teknolojileri (7x20’)
Temel Bilgi Teknolojileri (7x20’)
Açık Sınıf “Ticaret Hukuku 2” 
(7x40’)
Türk Vergi Sistemi (2x40’)
Uluslararası Örgütler (8x20’)
Açık Sınıf “Uluslararası İktisat Poli-
tikası” (7x40’)
Açık Sınıf “Uluslararası İktisat Teori-
si” (2x40’)
Açık Sınıf “Yaşam Boyu Eğitim” 
(24x40’)
Açık Sınıf “Yönetim ve Organizas-
yon” (7x40’)
Açık Sınıf “Yönetimde Güncel Yak-
laşımlar” (2x40’)
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Kanal, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı 
arasındaki protokol ile oluşturulan bir 
TRT kanalıdır.

Din-Kültür

Yayın Alanı: 
Türksat 4A ile  Türkiye  ve Avrupa’da 
Türksat 3A ile  Türkiye ve Orta Asya’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Yamal 300K ile Asya’da 
Digiturk 68. Kanalda 
D-Smart 104. Kanalda  
Tivibu 130. Kanalda 
Teledünya 43. Kanalda 
www.trt.net.tr

Topluma İslam dinini doğru öğ-
retmeye yönelik yayınlar yap-
mak amacıyla kurulan TRT Diya-
net, bunu yaparken de İslam’ın 
sahih ve güvenilir kaynaklarını 
referans almayı ilke edinmiştir. 
Kanalın yayın ve yapımlarında, 
Diyanet İşleri Başkanlığı kadro-
sundaki yetişmiş insan kaynağı 
ile TRT’nin deneyimli personeli 
yer alıyor. 2014 yılı içinde kana-
lın web sitesi yenilenmiş ve TRT 
Diyanet kanal içeriğine uygun 

bir tasarım ve içerik oluşturul-
muştur. Kur’an-ı Kerim oku-iz-
le-dinle bölümü, TRT Diyanet 
Çocuk sayfası, İslam mâbetlerini 
ve şehirlerini tanıtan foto galeri, 
ilahi-tasavvuf müziği dinlemek 
isteyenler için ses arşivi sayfada 
incelenebilecek alanlardır.
2014 yılı içinde kanalın tanı-
tım-fragman çalışmaları ve yeni 
medya alanındaki faaliyetleri 
yürütülmüştür. Bu çerçevede 
kanalın resmî web sayfası yöne-

tilmiş; tanıtım klipleri, jenerikler 
hazırlanmış, sosyal medya he-
sapları takip edilmiş, facebook/
twitter/google plus/instagram/
youtube hesapları yönetilmiştir.
www.trtdiyanet.com.tr 
facebook/trtdiyanet 
twitter/trtdiyanet 
youtube/trtdiyanet 
instagram/trtdiyanet 
googleplus/trtdiyanet
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TRT DİYANET Kanalı, 2014 Yılı Programlarından Örnekler;

Sabit ve Değişken 

Sosyolojik, manevi, akademik ve 
politik konuların tartışıldığı ve 
müzakere edildiği, tartışmadan 
ziyade sohbet edilen bilgilendir-
me amaçlı programdır. 

Kum Sanatı ile Portreler
Kum Sanatı ile tarihte bilinen şa-
hısların temayüz etmiş özellikle-
rini kullanarak, temsilî kumdan 
resimler yaparak izleyiciye bilgi 
aktarmaktadır.

Enderun Nağmeler

Kandiller, dinî bayramlar, Mu-
harrem Ayı, Çanakkale Zaferi ve 
İstanbul’un Fethi için hazırlanan 
özel içeriklerle ve repertuvarlar-
la izleyiciye farklı bir perspektif 
sunmaktadır.

Enderundan Nağmeler
Sunucu-Solist Mehmet Kemiksiz 
ve ekibi ile perşembe akşamları 
tasavvuf müziği icrasına yer ve-
rilmektedir.

Hayırsever
Toplumda kaybolmaya yüz tut-
muş paylaşma duygusunun 
canlanmasına katkıda bulunma-
yı, hayır yapmanın güzelliğini in-
sanlara hatırlatmayı ve buradan 
yola çıkarak yeni hayırlara vesile 
olmayı hedefleyen programıdır.

Seyreyle 
Programda Türk tasavvuf ve tek-
ke musikisi, dinî musikî örnekleri 

ile Türk musikisinin klasik sayı-
labilecek örneklerine yer veril-
mektedir.

Güzel Öğüt
Ünlü vaizlerin biyografik belge-
seli hazırlanmaktadır.

Beş Vakit İstanbul
5 vakit namazın, kutsal mekân 
ve İstanbul’un Galata Köprüsü 
vb. belli mekânlarının ve müda-
vimlerinin anlatıldığı belgesel-
dir. 

Türkiye Ajansı
Yurt ve dünya haberlerinin canlı 
yayınlandığı bir haber progra-
mıdır. 
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Cuma Sevinci
Her hafta A. Hamdi Akseki 
Camii’nden cuma namazı ve 
hutbesinin canlı olarak yayınlan-
dığı bir programdır.
 
Kelam
Bütün dünyaya mal olan büyük 
insanların davranış ve sözleri-
ni yeniden kayıt altına almak, 
bizden sonra gelen kuşaklara 
doğru aktararak tanıtmak ve ko-
rumak programın esas ilkesidir.

Sessiz Dua

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel 
Destek Din Hizmetleri Projesi 
kapsamında işitme engelli va-
tandaşlarımıza yönelik İşitme 
Engelliler Kur’ ân Kursu ülkemiz-
de ilk defa İzmir Buca da resmî 
olarak açılmıştır. Eğitici Gül-
can Yeşilova ve öğrencilerinin 
hikâyesi üzerinden işitme engel-
lilerin manevi dünyasının izleyi-
ciye aktarılması hedeflenmiştir.

6. Uluslararası Çocuk Buluş-
ması 
18 Ekim 2014’te 6. Uluslararası 
Çocuk Buluşması TRT Diyanet 
kanalında canlı olarak yayınlan-
mıştır.

Ayvaz Dede Şenlikleri 
504. Ayvaz Dede Şenlikleri’nin 
canlı yayını,  Bosna-Hersek’ten 
TRT Avaz ortak yayını ile gerçek-
leştirilmiştir.

Şeb-i Arus Törenleri
Hz. Mevlana’nın ölüm yıl dönü-
mü nedeniyle gerçekleştirilen 
741. Vuslat Yılı Anma Törenleri-
nin televizyondan yayınlanmış-
tır.

Ramazan Bayramı Bayram Na-
mazı Canlı Yayını
27 Temmuz 2014 Pazar günü 
kılınan Ramazan Bayramı nama-
zını Kanalımızda, İstanbul Sulta-
nahmet Camii’nden canlı olarak 
yayınlanmıştır.

Kurban Bayramı Bayram Na-
mazı Canlı Yayını
4 Ekim 2014 Cumartesi günü 
Ankara Kocatepe Camii’nde kı-
lınan Kurban Bayramı namazı, 
kanalımızda canlı olarak yayın-
lamıştır.

İşte Hayat İşte Kur’an

Programın her bölümünde farklı 
meslek erbabı kendisini ve işinin 
ilginç taraflarını kısaca seyirci-
ye tanıtmakta kendi lisanında 
Kur’an okuyuşundan örnekler 
sunmakta. Program bir yönüyle 
de Kur’an okumanın sadece bir 
uzmanlık işi olmadığını, camiye 
ve hafızlara mahsus olmadığını 
göstermesi açısından önemli bir 
örnektir.

Kainatın Dilinden
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın rah-
met ve sanat eserlerini bize gös-
termek için önümüze serilen ve 
günlük hayatımızın bir parçası 
olan varlıkları yani bahar, ağaç-
lar, kuşlar, yavrular, anneler, bu-
lut, güneş, yağmur vb. tabiat 
olayları gibi konuları ele alan bir 
programdır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu İle 
Ruh ve Beden Sağlığı

Yurt içi ve yurt dışında bitkile-
rin şifalı dünyası üzerine yayım-
lanmış bilimsel çalışmaları olan 
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bu 
programda bilimsel testler ışı-
ğında sağlıklı yaşamayı öğret-
mektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Tara-
fından Yapılan Programlar

Divan
Felsefi ve sosyal açıdan hayatın 
tüm boyutları, farklı pencere-
lerden bakan akademisyenlerin 
ve uzmanların görüşleriyle bu 
programda dile getirilmektedir.

Diyanet’e Soralım
İslam’la ilgili her türlü soru bu 
programda cevaplanmaktadır.
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Kur’an Öğreniyorum

Osman Eğin’in anlatımıyla te-
mel seviyeden tecvitli okumaya 
giden yolda, en faydalı Kur’an-ı 
Kerim öğrenme programıdır.

Çocuk Atölyesi

Çocuklar ile yapılan atölye çalış-
malarının; tekerleme, resim, ya-
rışma gibi etkinliklerin yapıldığı 
programdır.

Yeni Güne Merhaba

Günün bereketini, huzurunu, 
mutluluğunu birlikte yaşaya-
cağımız; üzüntüleri, zorlukları 
paylaşacağımız bir program. 
Kadına dair haberler, farklı hayat 
hikâyeleri, eğlenceli sorular, sa-
nat, sağlık, psikoloji, moda, kısa-
cası günlük yaşamı kucaklayan 
ne varsa hepsi bu programın 
içeriğini oluşturmaktadır.

Bad-ı Saba

Kimler geldi kimler geçti... Geç-
mişten günümüze tasavvuf ve 
cami musikimize yön veren mu-
sikişinas hafızlarımız, mevlid-
hanlarımız ve kasidehanlarımız 
Bad-ı Saba da buluşmaktadır. 
Gönüllerden lisana, lisandan da 
Yaradan’a arz edilen dua tadın-
da bir sohbet programıdır.

Önce Çocuk

Çocuklarımızda sık görülen 
hastalıklar, bunların tipik belir-
tileri, anne ve babaların bilmesi 
gerekenler, merak edilenler ve 
önemli tavsiyeler bu programda 
yer almaktadır.

Şehirlerin Ruhu

Şehirler, güneşin, ayın ve yıldız-
ların altında, her mevsim görü-
len, ruhunu taş yapıların hapse-
demediği, insanlığa yüzyılların 
rüyasını gelecek hayalleri içinde 
sunan, sokak ve caddelerle ya-
zılmış birer kitabedir.

Bir şehri gezmek, görmek insan-
lığın uzun macerasını bu kitabe-
den okuyabilmek demektir.

Şimdi Ne Yapmalı?

Programda genel olarak gün-
lük hayatta karşılaşılan sorun-
lara karşı çözüm yolları sunmak 
amaçlanmaktadır.

Diyanet Haber
Dinimizin en kutsal ibadetleri 
bile bilgi kirliliği ile yozlaştırıl-
maya çalışılırken Diyanet Haber 
kendine özgü anlayışıyla izleyi-
cileri en doğru bilgi ve haberle 
buluşturmaktadır.

Kitap Oku-Yorum
Edebiyatı, dünyayı, kültürü, 
medeniyeti ve dini üniversite 
gençlerinin perspektifinden ve 
okudukları eserlerden, onların 
üslubu ile gündeme getirmek 
bu programın amacıdır.

İslam’ın Zihin Tarihi

Medeniyet, estetik, tasavvuf, 
demokrasi, millîyet, şiir, mimari 
gibi birçok kavramın ele alındığı 
program, İslam’ın temel kodları-
nı izleyicilere aktarıyor. 



96

2014 Faaliyet Raporu

İlmihal

İlmihal programı; Allah’a, ken-
dimize ve topluma olan sorum-
luluklarımızı hatırlatırken iba-
detler, akaid, sosyal ve gündelik 
hayata dair konuları dinî ve fıkhi 
boyutuyla ilmihal ışığında de-
ğerlendirmektedir.

Genç İlahiyat

Aktüel bir din dilinin oluşmasına 
katkı sağlamak için genç ilahi-
yatçıları buluşturmayı amaçla-
yan programdır.

Yusuf’un Dünyası

Yusuf’un Dünyası, çocuklara 
dinimizin temel öğretilerini ha-
yatın içinden örneklerle aktar-
maktadır. Yusuf, dedesi, annesi, 
babası ve kardeşleriyle yaşadığı 
tecrübeleri ekranları başındaki 
akranlarıyla paylaşıyor...
Çizgi filmde, İslam’ın akıl, sevgi 
ve barış mesajları çocukça bir 
dille yansıtılıyor...

Vav Çocuk

Teknoloji çağında büyüyen ço-
cuklara, dinimizi ve peygam-
berlerimizin hayatını eğlenceli 
oyunlar ile öğretmeyi amaçla-
yan bir yarışma programı.

Lahuti

İlahilerimizi batı enstrümanları 
ve modern aranjelerle birleştire-
rek onlara bambaşka bir yorum 
katarak ekrana getirmektedir.

Vahyin Işığında

Vahyin Işığında, yıllarını ilim öğ-
renmeye ve öğretmeye adamış 
Ali Rıza Temel, insan fıtratından 
ahlaki erdemlere, ibadetlerden 
iman esaslarına kadar pek çok 
konuda izleyenleri aydınlatıyor. 
Ayetler ve hadislerden örnekler 
gösteren Ali Rıza Temel, Kur’ani 
bir hayatın kodlarını izleyicilerle 
paylaşıyor. 

Eksen İnsan
Toplumu ilgilendiren güncel 
meselelerin ele alındığı prog-
ram, toplumsal meselelere mü-
nevver kadınların nasıl baktığını, 
farklı çözüm önerileri getirebil-
me imkânları ile fıtrat farklılığın-
dan doğan farklı bakış açılarını 
değerlendirmektedir.
Mahremiyetten, geleneğe; çok-
kültürlülükten İslamofobiye 
kadar farklı pek çok konuyu ele 
almaktadır.

Engelsiz Hayat

Engelli insanlarımızı doğru anla-
manın ve anlatmanın ipuçlarını 
arayan Engelsiz Hayat progra-
mında, her hafta farklı engel 
gruplarından bir konukla yapı-
lan samimi sohbeti engelliliği 
doğru anlamamızı amaçlayan 
uzman görüşleri, engellilere 
yönelik etkinlikler ve toplumun 
nabzını tutan sokak röportajları 
yer almaktadır.
 
Sözlük
Sözlük programı İslam termino-
lojisindeki pek çok sözün mana 
dünyasının kapılarını izleyici için 
aralayan, her bölümde farklı bir 
terimin anlamı ve içeriği hakkın-
da bilgiler içeren bir programdır.
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Adım Adım Hacca

Hac ibadetini anlamayı ve an-
lamlandırmayı, hacı adaylarına 
hac ibadetlerini yerine geti-
rirken gerekli bilgiyi vermeyi 
amaçlayan programdır.

Bilgi Treni

Benzerlerinden farklı olarak ço-
cuklara ahlaki ve dinî duyarlılık 
kazandırmayı amaçlayan yarış-
ma programıdır.

Elif Lam Mim

Kur’an-ı Kerim’de görünenin ar-
dındaki manayı; lafız ve harfler 
arasındaki mucizevi ses tasarı-
mını, kıssaları, kıraatı izleyiciyle 
buluşturan; dahası Kur’an’ı her 
yönüyle kavramayı ve yaşamayı 
anlatan programdır.
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YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ / ANKARA

Belgesel Drama Programları 

Televizyon kanallarımızın iç ve ortak programlarının yapım süreçleri Yapım Koordinatörlüğü tarafından 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülmüştür.

İÇ ve ORTAK YAPIMLAR

Programın Adı Bölüm /Süre Yayın Kanalı
Bir Ada İki Göç 1 Bölüm TRT 1
Kitaptaki Ses 1x30' TRT Belgesel
Renkler Solmasın 1x30' TRT Belgesel
Ankara'da Bir Kültür Adası 2x30' TRT Belgesel
Bir Müzenin Doğuşu 1x30'  
Gülcemal-Bir Vapurun Hikâyesi 1x53' TRT Belgesel
Dönüşüm (Kentlerin Ruhu Vardır) 1x60' TRT Belgesel
Vakit Nasıl Geçti (Wext Çawa Derbas Bû) 14x25' TRT Kurdi
İstanbul Gar: Sirkeci 1x30' TRT Belgesel
Yaşama Yerleşmek 10x45' TRT Belgesel
Hayata Yerleşmek 1x35' TRT 1
Anadolu'nun Önsözü 1x55' TRT Belgesel
Futbol Rehberi (Bundesliga) 17x120' TRT HD
Futbol Rehberi - FIFA 2014 17x120' TRT HD
Futbol Rehberi (1-13.blm) 13x150' TRT HD
Çankaya'ya Mektuplar 10x45'  
Hayat Bir Yolculuktur 1x30' TRT Belgesel
Şampiyon Olmasak da 1x50' TRT Belgesel
Kurt 1x52' TRT Belgesel
Şarkılar Seni Söyler 13x7' TRT HD
Hayat İşte (98-168) 71x80' TRT Okul
Öğrenci İşi 1x52' TRT Belgesel
Zümrüdü Anka 1x45' TRT 1
Öyle Bir Şehir ki 5x30' TRT Belgesel
Türkiye'nin Renkleri, Türkiye’nin Sesleri 8x40' TRT Avaz
Dağların Beş Sırdaşı 1x26' TRT Belgesel
"Boş" İşler 13x23' TRT Okul
Hamamönü, Ulucanlar (Hamamönü böl.) 1x28' TRT HD
Hamamönü, Ulucanlar (Ulucanlar bölümü) 1x52' TRT HD
50 Dakika (1-13. böl) 13x50' TRT Avaz
50 Dakika (14-33. böl.) 20x50' TRT Avaz
Çanak Çömlek Patladı 2x25' TRT El Arabia
Çanakkale Ruhu 1x60' TRT 1
Doğ Ey Güneş 1x52' TRT Belgesel
Bir Devir İki İsim 6x28' TRT Belgesel
Bilimin Kıyısında 10x52' TRT Belgesel
Pakistan'ın Yerli Türkleri 4x30' TRT Belgesel
Avaz’dayız 13x15' TRT Avaz
Daha Güzel Bir Hayat 1x52' TRT Belgesel
AB Yolculuğumuz 3x30'  
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Düşlerin Kenti Beyrut 1x30'  
Okulda Ramazan 30x60' TRT Okul
Okulda Ramazan Bayramı Özel 3x60' TRT Okul
Yesi'den Avrupa'ya Sıçrayan Köz 3x30'  
Ata Beyit Katliamı 1x52' TRT Haber
Surların Kenti Diyarbakır 2x52' TRT Belgesel
İnanç Merkezi Diyarbakır 2x25' TRT Belgesel
Yüzleşme 5x26'  
3. TBMM 1x52'  
Gidenler Dönmez 1x26' TRT Belgesel
Bela Bartok 1x45'  
Macaristan Tanıtımı 1x45'  
50 Dakika (34-85. bölümler) 52x50' TRT Avaz
Futbol Rehberi (14-38. bölümler) 25x150' TRT HD
Batmayan Güneşe Vefa 1x60' TRT HD

Müzik – Eğlence Programları
Programın adı Bölüm / Süre Yayın Kanalı
TSM Genç Mikrofon 1 X 90' TRT Müzik
THM Genç Mikrofon 1 X 90' TRT Müzik
Telli Göze Bağlama 3 X 30' TRT Müzik
Akşam Sefası 47 X 90' TRT Müzik
Bir Sesin Cazibesi 13 X 90' TRT Müzik
Kilis Özel Konseri 1 X 90' TRT Müzik
TRT 50. Yıl Konseri (Mersin, Antalya) 2 X 90' TRT Müzik
Türkçevizyon Denizli 2 X 90' TRT Müzik-TRT Avaz
Bozkırın Nefesleri 5 X 75' TRT Müzik
Müziğin Tutkusu 21 X 90' TRT Müzik
50. Yıl Özel Konseri 1 X 100' TRT Müzik
Dostlar Meclisi 13 X 60 TRT Müzik
Radyo Günleri Erzurum 11 X 90' TRT Müzik
Trabzon 50. Yıl Özel Konseri 1 X 100' TRT Müzik
Diyarbakır 50. Yıl Özel Konseri 1 X 100' TRT Müzik
Erzurum 50. Yıl Özel Konseri 1 X 90' TRT Müzik
İstekâr (Son Mevsim) 15 X 90' TRT Müzik
Hayatımız Türkülerimiz 13 X 45' TRT Müzik
Müzik Diyarı 5 X 75' TRT Müzik
Türkü Yolu 21 X 75' TRT Müzik
Kahramanmaraş Özel Konseri 1 X 90' TRT Müzik
İstanbul Radyosu Kuruluş Yıldönümü 1 X 90' TRT Müzik
Ustaların Sahnesi 13 X 90' TRT Müzik
Ustaların Sahnesi Bayram Özel 1 X 75' TRT Müzik
Sessizce 16 X 90' TRT Müzik
Rengârenk 13 X 60' TRT Müzik
Atakan Çelik Anma Konseri 1 X 70' TRT Müzik
Yaylaların Avazı 13 X 75' TRT Müzik
Oto Vizyon 8 X 30' TRT Avaz
Antalya Piyano Festivali 2 X 90' TRT Avaz
DOB Yeni Yıl Konseri 1 X 120' TRT Avaz
Kerkük 1 X 75' TRT Avaz
Türk Toyu 11 X 75' TRT Avaz
TRT Radyo Sanatçıları Konseri 1 X 75' TRT Avaz
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Beyaz Cam 6 X 30' TRT Avaz
Kültür Eşiği 18 X 35' TRT Avaz
Müzik Kutusu 30 X 25' TRT Avaz
Klasik Esintiler 29 X 90' TRT Avaz
TRT Personel Korosu Konseri 1 X 90' TRT Avaz
Türklerin Anadolu’ya Girişi, Malazgirt 1 X 240' TRT Avaz
Gezelim Görelim 36 X 30' TRT 1
Ankara Gündemi 242 X 30' TRT El Arabia
Akşam Sefası (Eskişehir Özel Konseri) 2 X 90' TRT Okul
Sizinleyiz 5 X 40' TRT Okul
Günlük Rehber 92 X 60' TRT Okul
Akşam Vakti 53 X 60' TRT Okul
Alâeddin Yavaşca 2 X 52' TRT Belgesel
Balkanlarda Müzikli Bir Yolculuk 3 X 50' TRT Belgesel
Kelam 2 X 30' TRT Diyanet
Seyreyle 26 X 60' TRT Diyanet
Şeb-i Arus Törenleri 1 X 210' TRT Diyanet
CSO Yeni Yıl Konseri 1 X 120' TRT HD
Aspendos Opera Festivali 3 X 120' TRT HD
Kasabada Zaman 8 X 10' TRT HD
Senfonik Dokunuşlar 13 X 30' TRT Türk
Celal Güzelses'i Anma Programı 1 X 90' TRT Müzik
TSM Konseri 13 X 90' TRT Müzik
Harput Senfonisi 1 X 90' TRT Müzik
Kutlu Medeniyetlerin Kadim Sesleri 1 X 90' TRT Müzik
Yürek Yangınımız Soma 1 X 90' TRT Müzik
23 Nisan Çocuk Şenliği Çocuk Konseri 1 X 90' TRT Müzik
Radyo Sanatçıları Konseri 1 X 90' TRT Müzik
Bayburt Sazendeleri (Genç Ozanlar) 3 X 30' TRT Müzik
THM Konseri 13 x 90' TRT Müzik
Senfonik Neşet Ertaş Türküleri 1 X 90' TRT Müzik-TRT Avaz
Büyükçekmece Uluslararası 90’ TRT Avaz
Halk Dansları Yarışması 1 X 120' TRT Müzik-TRT Avaz
TSM  TRT Personel Korosu 1 X 90' TRT Avaz
Birjan ve Sara Operası/Samsun 1 X 90' TRT Avaz
Hacettepe Üniversitesi 29 Ekim Özel Prog. 1 X 60' TRT Okul
Cuma Sevinci 26 X 90' TRT Diyanet

Anadolu’da Selçuklu Devleti 1 X 45' TRT HD

Nevruz Özel 1 X 40' TSR 
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YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ / İSTANBUL

Belgesel Programlar
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı

23 Nisan Belgeseli 1 x 20’ TRT Çocuk

Anılarla 50 Yıl 13 x 10' TRT Belgesel

Balkanlarda Kalan Sesler 6 x 26' TRT Belgesel

Anadolu’nun Sıcak Yüzleri  11 x 20' TRT Avaz

Çat Kapı 20 x 28’ TRT Belgesel

Dostluğun Müziği 1 x 58’ TRT Belgesel

Ekrem Hakkı Ayverdi Belgeseli 1 x 26’ TRT Belgesel

Japonya’dan Yakın Tatlar 1 x 40’ TRT Belgesel

Geleneğin Yansıyan Yüzü 1 x 28’ TRT Belgesel

Koşuburnu’nda Düğün 1 x 26’ TRT Belgesel

Orada Doğdum Burada Büyüdüm 1 x 29’ TRT Belgesel

Rastgele 3 x 28’ TRT Belgesel

Türkiye’nin Radyo Televizyonu 16 x 30’ TRT Belgesel

Van Gölü Havzasında Selçuklu İzleri 10 x 30’ TRT Belgesel

Tamgalar-Dengizli 3 x 26’ TRT Belgesel

Taşra Ruhum 3 x 26’ TRT Belgesel

Türküler ve Öyküleri 4 x 30’ TRT Müzik

Yapım Aşamasında Olan Belgesel Programlar
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı

Beş Vakit İstanbul 5 x 30’ TRT Diyanet

Dünyanın Beklediği Aşı 1 x 28’ TRT Belgesel

Havacılık Hikâyeleri 13 x 28’ TRT Belgesel

Huber Köşkü Restorasyonu 1 x 30’ TRT Belgesel

İnas Darülfünunu 1 x 26’ TRT Belgesel

Karadeniz’in Kıyısında 1 x 40’ TRT Belgesel

Köy 3 x 26’ TRT Belgesel

Kuantum ve Doğu Felsefesi 3 x 28’ TRT Belgesel

Kur’an-ı Kerim Coğrafyası Hazırlık TRT Diyanet

Kur’an-ı Kerim Coğrafyası 4x52’ TRT Diyanet

Rişvan Aşireti’nin Yolculuğu 7 x 30’                     TRT Avaz

Sesten Müziğe 1 x 26’ TRT Belgesel

Sır 13 x 5’ TRT Belgesel

Son Durak Harem 1 x 26’ TRT Belgesel

TRT ile 50 Yıl 1 x 50’ TRT Belgesel

Yayına Hazır Olan Programlar-Belgesel
 Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
Kahvenin Dünya Serüveni 3 x 28’ TRT Belgesel
Kayıp Osmanlı “İstanbul Lalesinin Peşinde” 1 x 52’ TRT Belgesel
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Çocuk Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı 1 x 120’ TRT Çocuk
Haberin Olsun 365 x 15’ TRT Çocuk
2014 Yılı 23 Nisan Şenlik Yürüyüşü 1 x 45’ TRT Çocuk                
Rüzgâr Gülü 28 x 60’ TRT 1
23 Nisan Şenliğe Doğru 45 x 10’ TRT Çocuk
2014 Yılı 23 Nisan Ülke Gösterileri 6 x 40’ TRT Çocuk
Tanıtım (Çocuk) 365 x 10’ TRT Çocuk
Tel Ali 261 x 7’ TRT Çocuk
Yarışçı  104 x 30’ TRT Çocuk
23 Nisan Güncesi 1x30’ TRT Çocuk
Mumbai'ye Sevgilerle "23 Nisan Belgeseli" 1x30’ TRT Çocuk

Yayına Hazır Olan Çocuk Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
Fotoğraf Atölyesi 30 x 7’ TRT Çocuk
Mimocan Her Yerde 20 x 10’ TRT Çocuk
23 Nisan Belgeseli 1x20’ TRT Çocuk

Din ve Ahlak Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
2014 İmam Hatip Okulları Kutlu Doğum Prg. 1 x 90’ TRT Diyanet
Kadir Gecesi Özel Programı Sultanahmet 1 x 120’ TRT 1
Aşk Meydanı 11 x 60’ TRT Diyanet
Bir Cuma Bir Cami 52 x 60’ TRT ElArabia
Enderun Nağmeler 13 x 60’ TRT Diyanet
Enderundan Nağmeler 13 x 60’ TRT Diyanet
Ramazan Bayramı Namazı 1 x 90’ TRT Diyanet
Ramazan ve Hayat 30 x 20’ TRT Haber
Soma Şehitleri Mevlid Programı 1 x 90’ TRT Diyanet

Eğitim-Kültür Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
1’de Bugün 15 x 15’ TRT 1 
11 Kahvesi 51 x 55’ TRT Türk
Akıllı Alışveriş  23 x 20’ TRT Okul
Aklıselim 24 x 60’ TRT 1
Başka Yerler Başka Şeyler 3 x 26’ TRT Belgesel
Bir Dakikanız Var Mı? 200 x 1’ TRT Belgesel
Bayram Yeri 4 x 45’ TRT 1
Gerçek Gündem Kalkınma 14 x 60’ TRT Diyanet
Gurbetten Sılaya 9 x 30’ TRT Avaz
Gündem Edebiyat 52x 25’ TRT Türk
Herkesin Avukatı 4 x 40’ TRT Okul
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İyi Fikir 192 x 90’ TRT 1
İyi Şeyler 115 x 10’ TRT 1
Kısa Kısa 26 x 5’ TRT Türk
Ne Okudum? 20 x 4’ TRT Okul
Sadece 19 x 5’ TRT Okul
Tasarım Okulu 22 x 20’ TRT Okul
TRT Belgesel Ödülleri Gala Gecesi 2014 1 x 90’ TRT Belgesel
Türkistan Gündemi 12 x 45’ TRT Avaz
TRT Bilmece 20 x 2’ TRT Belgesel
Yerini Sevdi 30 x 5’ TRT Okul
Sanat Sohbetleri 1x40’ TRT Okul

Yapım Aşamasında Olan Programlar-Eğitim-Kültür
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
Bu Benim Düşüncem 13 x 40’ TRT Okul
Korkunla Yüzleş 1 x 20’ TRT Okul
Prof.Halil İnalcık ile Tarih Sohbetleri   15 x 17’ TRT Türk
Sağlıklı Atıştırmalıklar 1 x 20’ TRT Okul
Sulak Gezegen Notları 13 x 10’ TRT Okul
Topraktan ve Kitaptan 9 x 30’ TRT Okul
Eksik Parça 6 x 20’ TRT Türk
Ustanın Elinden 13 x 5’ TRT Türk
TRT Bilmece 20 x 2’ Belli Değil
Ustanın Elinden 13 x 3’ TRT Türk

Haber Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
1’de Sabah 78 x 150’ TRT 1
Afaku El Sahafa 2012 260 x 90’ TRT El Arabia
Dünya Basınında Geçen Hafta 52 x 60’ TRT El Arabia
Muhabirin Gündemi 261 x 50’ TRT El Arabia
Fi Zilal Ahdas 261 x 55’ TRT El Arabia
Kelam Mübaşir 311 x 45’ TRT El Arabia
Olaylara Işık Tutuyoruz 103 x 60’ TRT El Arabia
Satır Arası 52 x 60’ TRT El Arabia

Kültür-Sanat Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
Açık Şehir 52 x 30’ TRT Türk
Gündem Kültür Sanat 43 x 25’ TRT Türk
Sanat Sözlüğü 70 x 3’ TRT Okul
Yeni Zamanlar 24 x 45’ TRT 1
Sinefil 20 x 20’ TRT Okul
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Müzik Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
19 Nisan Atiye Konseri 1 x 75’ TRT Çocuk
20 Nisan Emre Aydın Konseri 1 x 75’ TRT Çocuk
22 Nisan Melihat Gülses Konseri 1 x 30’ TRT Çocuk
14 Şubat Sevgililer Günü 1 x 90’ TRT Müzik
20. Magazin Gazetecileri Derneği 1 x 45’ TRT Okul
 Altın Objektif Ödül Töreni 1 x 180’ TRT Müzik
21. Sanat Gecesi ve 2014 Türk Müziğine Hizmet/Onur Ödülleri Gecesi 1 x 90’ TRT Müzik
30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri 1 x 60’ TRT Müzik
28. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 1 x 180’ TRT Avaz 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri 1 x 75’ TRT Müzik
2014 Nevruz Bayramı 1 x 10’ TRT Avaz
Alaeddin Yavaşça Besteleri Konseri 1 x 75’ TRT Müzik
Albümlerden 266 x 60’ TRT Müzik
Altın Anten Pop Müzik Beste Yarışması 1 x 120’ TRT Müzik
Anılarınla Gel 90’ TRT Müzik
Aynı Sahnede 90’ TRT Müzik
Başucu Şarkıları 20 x 90’ TRT Müzik
Bir Tutam Hasret 17 x 90’ TRT Müzik
Bin Yıllık Yankılar 90’ TRT Müzik
Bülbüllerden Güle 5 x 40’ TRT Müzik
CRR Senfoni Orkestrası 1 x 90’ TRT Müzik
Dinle Benden Ne Dilersen 22 x 90’ TRT Müzik
Dünya Müzik Günü Kadıköy 1 x 60’ TRT Müzik
Dünya Müzik Günü Ortaköy 1 x 90’ TRT Müzik
Eğin Senfoni Orkestrası 1 x 180’ TRT Müzik
En Sevilen 10 7 x 15’ TRT Müzik
En Sevilen 20 15 x 20’ TRT Müzik
Erguvan 15 x 90’ TRT Türk
Gönül Sesim 10 x 45’ TRT Müzik
Güz Konseri 1 x 60’ TRT Müzik
Fikrimin İnce Gülü 3 x 60’ TRT Müzik
Hayaller 1 x 90’ TRT Müzik
İBB Kent Orkestrası ve Sümer Ezgü 1 x 75’ TRT Müzik
İnci Çayırlı ile Tangolar 1 x 60’ TRT Müzik
İTÜ Mezunları Türk Müziği Konseri 1 x 75’ TRT Müzik
Kilimin Dili 1x 90’ TRT Müzik
Listesiz 365 x 75’ TRT Müzik
Listesiz Yaz 11 x 75’ TRT Müzik
Müzik Çalar 60 x 60’ TRT Müzik
Neşe-i Muhabbet 16 x 60’ TRT Müzik
Nihavend 13 x 90’ TRT Müzik
Radyo Sanatçıları Konseri 15 x 60’ TRT Müzik
Ramazan Gecesi 4 x 60’ TRT Müzik
Raşit Taha Konseri (Rachıd Taha) 1 x 36’ TRT Müzik
Sazlar Çalınır 4 x 75’ TRT Müzik
Sarıkamış Şehitlerini Anma Gecesi 1 x 90’ TRT Müzik
Seksenler Konseri 1 x 60’ TRT 1
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Seyran 6 x 70’ TRT Müzik
Sevdalı Türküler 5 x 60’ TRT Türk
Şiirimsin Şarkımsın 5 x 90’ TRT Müzik
TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Yıldızlar Geçidi Konseri 1 x 60’ TRT Müzik
Türkçe Yaz Okulu 2014 Programı 1 x 52’ TRT Avaz
Türkçevizyon 1 x 180’ TRT Müzik
Ustalara Saygı Gecesi 1 x 90’ TRT Müzik
Yılbaşı Özel Programı 1 x 215’ TRT 1
Yıldız Akşamı 14 x 90’ TRT Müzik

Yayına Hazır Olan Programlar-Müzik
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
Erol Köker Konseri 1x75’ TRT Müzik
Makedonya Sergej Mihajlou Müzik Okulu&İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı Konseri 1x60’ TRT Müzik

Mevlit Kandili Özel Konseri 1x60’ TRT Müzik
Sokak Sesleri 11x30’ TRT Müzik

Yapım Aşamasında Olan Programlar-Müzik
 Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
70’ler ve Müzik 13 x 30’ TRT Müzik
Aşıklar Dile Geldi 13 x 30’ TRT Müzik
Türkülerle 1 x 30’ TRT Müzik
Müzik Çalar 6 x 60’ TRT Müzik

Spor Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
Dünya Kupasına Doğru 2 x 75’ TRT 1
Stadyum 2013-2014 17 x 120’ TRT 1
Stadyum Cumartesi 14 x 60’ TRT 1
Stadyum ( Al Melab ) 39 x 60’ TRT El Arabia

Tartışma-Açık Oturum Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
Civak-u Siyaset 51 x 90’ TRT 6
Enine Boyuna 51 x 75’ TRT 1
Min İstanbul 49 x 90’ TRT El Arabia
Sabit ve Değişken 31 x 60’ TRT Diyanet
Tanık Olmak 1 x 60’ TRT 1
Tarafsız 23 x 60’ TRT El Arabia
Siyaseta Rast (Doğru Siyaset) 39 x 60’ TRT 6
Tarafsız 17 x 60’ TRT Arapça
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Tanıtım Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
7 Güzel Adam Gala 1 x 120’ TRT 1
Diriliş-Ertuğrul ve Filinta Gala 1 x 15’ TRT 1
Koyverdin Gittin Beni Filmi Gösterim Galası                1 x 14’ TRT 1
Stadyum ( Al Melab ) 39 x 60’ TRT El Arabia

Ödül Töreni Programları
Programın Adı Yayın Süresi Yayın Kanalı
Değerler Olimpiyatı Ödül Töreni 1 x 90’ TRT Diyanet
Aklıma Bir Fikir Geldi 1 x 88’ TRT Okul

YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ / İZMİR
Programın adı Yayın süresi Yayın kanalı

Yansıma 13x25’ TRT Belgesel
Hayatı Belgeleyenler   13x55’ TRT Belgesel
Kitab-ı Bahriye 5x28’ TRT Belgesel
Akvaryum Derinlikler 6x26’ TRT Belgesel
Gölge Oyununda Zaman 3x28’ TRT Belgesel
Batum 1x23’ TRT Belgesel
Güneş Altında Bisiklet 1x52’ TRT Belgesel
Sessiz Sığınak 1x28’ TRT Belgesel
Polonez Köy'den Polanya'ya 1x28’ TRT Belgesel
Çanakkale İçinde Vurdular Beni 1x12' TRT Belgesel
Güncel Sağlık 13x5’ TRT Belgesel
Karadeniz’in Kızı Fadime Gala 1x60' TRT Belgesel 
Karadeniz’in Kızı Fadime 6x26’ TRT Belgesel 
Gelmelisin Görmelisin 2x26' TRT Belgesel 
Hangi Gerçek? 1x45' TRT Belgesel 
Savaşın İç Yüzü 1x1' TRT Belgesel 
Aç Kapıyı Bezirgân Başı 1x52’ TRT Belgesel 
Yeşil Künye 26x5' TRT Belgesel 
Vadideki Yaşam Yusufeli 3x26' TRT Belgesel 
Hayat İçin 5 Dakika 13x5' TRT Belgesel 
Sisler Dağıldığında 1x60' TRT Belgesel
Çeşn-i Lezzet 10x5' TRT Belgesel
Sarayın Mücevherleri 2x26' TRT Belgesel
Arı Orkideleri 3x26' TRT Belgesel
Bir Şarkı Tut 1x15' TRT Belgesel 
Taştan Çiçeklerin 20.Yılı 1x55' TRT Belgesel 
Kuş Dili Karınca Kelamı 4x26' TRT Belgesel 
Piva Manastırı 1x26' TRT Belgesel 
10 Kasım Özel 1x10' TRT Belgesel 
Kopak 1x26' TRT Belgesel 
26. Bodrum CUP Yat Yarışları 1x25' TRT Belgesel 
Damağımın Tadı Yüreğimin İzi 9x15' TRT Belgesel 
İzler 10x28’ TRT Belgesel
Dünya Müzik Turu 4x30’ TRT Müzik
Avıla Müzik 4x30’ TRT Müzik
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Ufuktaki Nağmeler 13x60’ TRT Müzik
İzmir Akşamı 13x60' TRT Müzik
Şarkılardan Fal Tuttum 26x90' TRT Müzik
Şarkılarla İzmir Akşamı 13x60' TRT Müzik
Türkülerle İzmir Akşamı 13x60' TRT Müzik
İzmir Akşamları (Ege’den Ezgiler) 17x75' TRT Müzik
Ege Akşamları 13x60' TRT Müzik
12. Alanya Uluslararası Caz Festivali 2x30’ TRT HD
21. İzmir Avrupa Caz Festivali 9x90' TRT HD
15. Fethiye Hava Oyunları 1x26' TRT HD
Sessiz Dua 1x30' TRT Diyanet
Ev Yapımı 13x10’ TRT Avaz
Hoşgörü Medeniyetleri 12x25’ TRT Avaz
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Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğünce An-
kara, İstanbul ve İzmir’deki 17 adet prodüksiyon 
stüdyosu; 7 adet seslendirme stüdyosu; 15 adet 
naklen yayın aracı ve 9 adet up-link aracı işletil-
mektedir. Ülke genelinde gerektiğinde il müdür-
lükleriyle koordine olarak her türlü naklen yayın ve 
dış çekim hizmetleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca 
dekor, makyaj, grafik/animasyon, kurgu/montaj, 
post production, fotoğraf, seslendirme ve ölçü ba-
kım hizmetleri de yürütülmektedir.

2014 yılında gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan 
-(haber ve radyo stüdyoları hariç)- prodüksiyon hiz-
metlerine ait veriler tablolarda gösterilmiştir.

Stüdyo planlama tablosunda yer alan veriler, ha-
ber hariç işletilen stüdyoların, yapım hizmetlerine 
ait değerlerini göstermektedir. Tablodaki stüdyolar 
dışında TRT Avaz, TRT Haber, TRT Spor ve TRT Türk 
kanalları için günlük haber, spor, hava durumu, ha-
ber program kayıt ve yayınlarının yapıldığı stüdyo-
lar bulunmaktadır.

İstanbul A ve Ankara Arı Stüdyolarının teknik 
donanım yenileme çalışmaları tamamlanarak bu 
stüdyolarda yayınlara başlanmıştır. İstanbul İngiliz-
ce Stüdyosu’nun (Boğaziçi) TRT World yayınlarına 
yönelik teknik donanım ihtiyaçlarının temini, İstan-
bul B Stüdyosu teknik donanım yenileme çalışma-
ları ile Koordinatörlüğümüz bünyesindeki Seslen-

dirme Stüdyolarının senkron kullanımı düzenleme 
çalışmaları tamamlanmıştır.

Yıl içinde, TRT Arapça, TRT Spor (Arim) Stüd-
yosu ile Doğan Kasaroğlu Stüdyosunun dekor 
uygulama projeleri tamamlanmış ve stüdyolar 
yayına hazır hâle getirilmiştir. İstanbul A ve İngi-
lizce Stüdyosu’nun (Boğaziçi)  yeni dekor uygu-
laması, Ankara’da bulunan TRT Avaz Stüdyosu ve 
Kurumu’muz ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 
arasında imzalanan protokol kapsamında, Bayrak 
Radyo Televizyon Sitesi’nde bulunan televizyon 
stüdyosunun yeni dekor uygulaması tamamlan-
mıştır. TRT Spor Kanalı ve TRT Haber Kanalı’na tah-
sis edilen İstanbul B Stüdyosu’nda dekor uygulama 
çalışmalarına başlanılmıştır. Stüdyonun 2015 yılı 
içinde açılması planlanmaktadır.

Yapımcı üniteler, iç planlamalarındaki verimlilik-
lerini artırabilmek amacıyla Koordinatörlük tarafın-
dan verilen hizmetleri ARMAN programından on-
line takip edebilmektedir. 

Görsel Sanatlar ekiplerince; dekor, aksesuar, gra-
fik tasarım ve makyaj hizmetleri verilmektedir. Gör-
sel Sanatlar ekipleri 2014 yılı içinde, 150 adet prog-
rama (Ankara’da 82, İstanbul’da 49, İzmir’de 19) 
dekor; 28.516 kişiye (Ankara’da 20.536, İstanbul’da 
7643, İzmir’de 337 kişi) makyaj hizmeti verilmiştir. 

PRODÜKSİYON KAYNAKLARI 
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TRT radyoları, 2014 yılında 7 ulusal ve 5 bölgesel 
radyo kanalıyla dinleyicisine ulaşmıştır. Yapım ve 
yayınlar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, 
Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon olmak üzere sekiz 
radyo işletmesinden gerçekleştirilmiştir. Karasal 
vericiler üzerinden yayın yapan radyolarımız; ayrı-
ca uydu, İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden 
tüm dünyada dinlenebilmektedir.

Radyo 1: Söz ağırlıklı eğitim, kültür ve haber 
programları yayınlanmaktadır.

Radyo 2 (TRT-FM):  Türkçe sözlü popüler müzik 
yayınlanmaktadır. 

Radyo 3: Klasik Batı müziği, caz, yabancı pop ve 
rock müziği yayını yapmaktadır. 

Tematik radyo kanallarımız olan TRT Nağme’ de 
Türk sanat müziği, 

TRT Türkü’ de ise Türk halk müziği yayınlanmak-
tadır. 

Radyo 4 kanalımız da Nağme ve Türkü’ye bağlan-
mak suretiyle halk müziği ve sanat müziği yayını 
yapmaktadır. 

TRT Radyo Haber 2014 yılında, dönüşümlü bağ-
lantılarla TRT 1, TRT Haber ve TRT Türk televizyon 
kanallarımızın programlarını eş zamanlı olarak ya-
yınlamıştır. 

Radyo yayınlarımız, 2014 yılında yazılımı Kuru-
mumuz tarafından yapılan e-radyo yayın modülü 
üzerinden gerçekleştirilmiştir.

RADYO
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Eğitim, Kültür ve Haber Kanalı

Genel dinleyici kitlesine hitap eden Radyo 1; söz 
ağırlıklı yayın yapan eğitim, kültür ve haber kana-
lıdır. Dinleyicinin nabzını tutan güncel konuların 
yanı sıra ekonomiden çevreye, hukuktan sağlığa, 
spordan politikaya kadar hayatın her alanından 
pek çok konu bu radyoda ele alınmakta, gelişme-
ler her yönüyle irdelenerek dinleyiciye aktarılmak-
tadır.

2014 Program Örnekleri 
50 Yıl 50 Program (26 x 30’)
TRT’nin 50 yıllık geçmişinden farklı türlerde yayın-
lanmış 50 programı ele almaktadır.

Anadolu’da Zamanın Tanıkları  (52 x 28’)
Zamanın sessiz tanıkları, geçmişi günümüze taşı-
yan Anadolu antik kentleri ve ören yerleri anlatıl-
maktadır.

Beyaz Perde (52 x 28’)
Vizyona giren filmler, sinema üzerine söyleşiler,  si-
nema haberleri bu programda yer almaktadır.

Bir Dünya İki Dil (52 x 30’)
Öğrenim, çalışma gibi sebeplerle ülkemize yerle-
şen ya da geçici süre kalan yabancıların, geliş se-
bepleri, yaşamları, sosyal ve kültürel etkileşimleri; 
Türk kültürü, edebiyatı, eğitimi, ekonomisi ve di-
ğer önemli konulardaki bilgi, izlenim ve düşünce-
leri anlatılmaktadır.  

Eko Yaşam (52 x 28’)
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bunların özellik-
le ekoloji üzerine etkileri, bugün kullanılan ekoloji 
dostu teknolojiler, doğrudan ekolojiyi koruma-
ya yönelik teknolojiler, yarının öngörülen, henüz 
üzerinde çalışılan teknolojileri, bilimsel gelişme-
leri, buluşları, geçmişte yapılan ve bugünü inşa 
eden teknolojiler, buluşlar, icatlar, teknolojiyi et-
kin, ekonomik, ekoloji dostu kullanmanın yolları 
farklı kültürlerin teknolojiyi kullanma alışkanlıkla-
rı, yetişkin ve çocuklara yönelik, ekolojik, bilimsel, 
teknolojik yayınlar bu programda yer almaktadır.

Gönül Dili Sazın Teli (52 x 55’)
Geçmişten günümüze halk müziğimizin aldığı yol, 
türleri, halk müziğine emek verenler, halk müziği 
çalgıları ve bir toplumun ortak değerlerde buluş-
masında halk müziğinin önemi bu programda yer 
almaktadır.

Gündem (260 x 117’)
Genel dinleyici kitlesini ilgilendiren toplumsal, 
ekonomik, siyasal ve kültürel konular; bu konu-
larla ilgili haberler, yorumlar, sohbetler, röportaj-
lar, belgeseller ve magazinler bu programda yer 
almaktadır.

Hak Dostum Hak (52 x 28’)
Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli türleri 
olan meddah, orta oyunu, Karagöz, köy seyirlik 
oyunları ve özellikleri; yazılı ve sesli arşivlerde yer 
alan örnekler, bu türlerde geçmişten günümüze 
ürün vermiş sanatçılar ve hayatları bu programda 
yer almaktadır.

Hayat Sahnesi (104 x 71’)
Hayata dair her şey, güncel olaylar, insanı ilgilendi-
ren yaşamı boyunca insanın karşılaştığı nesneler, 
varlıklar; hissettiği duygular, öğrendiği kavramlar, 
kültür - sanat ögeleri ve bütün bunlarla kurduğu 
ilişkiler, gündelik yaşamda farkına varılamayan, 
hayata renk katan ayrıntılar anlatılmaktadır.

Kadınlar Kulübü (52 x 53’)
Yaygın olarak aile ile birlikte anılan kadınların 
yaşam içinde yer aldıkları tüm olay, durum ve 
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haberlerle ilgili bilgiler, bir birey olarak kadın bi-
yografilerinden yola çıkarak kadının var oluşu ve 
başarılarıyla ilgili gerçek hikâyeler, gerek toplum 
önünde simge olmuş kadınların gerekse evinden 
çok uzaklaşmamış kadınların yaşamları, psikolojik, 
sosyal ve hukuksal kadın sorunları ve çözüm öne-
rileri bu programda ele alınmaktadır. 

Kâinat Konuşuyor  (52 x 28’)
Kur’an-ı Kerim’in mucizevi yönünü ve Hz. 
Peygamber’in peygamberliğini farklı perspektif-
lerden ortaya koyan programdır.

Radyo Tiyatrosu (52 x 58’)
Çeşitli roman ve hikâyelerden radyoya uyarlanan 
veya doğrudan radyo için yazılmış oyunlar bu 
programda yer almaktadır. 
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Kamuoyu araştırmalarına göre Türkiye’nin en çok 
dinlenen radyosu olan Radyo  2 (TRT FM) her gün 
24 saat canlı yayın yapmaktadır.  TRT FM’n yayın-
ları 2014 yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, 
Çukurova ve Trabzon Radyolarının yapımlarından 
oluşmuştur. Her saat başı haber, eğitim ve kültüre 
katkıda bulunan kısa söz bölümleri, güncel olay 
ve etkinliklerle ilgili açıklama ve uyarılar ile din-
leyicilerle canlı bağlantılar, konuk sanatçılar ya-
yın akışında yer almıştır. Dinleyicinin müzik zevk 
ve kültürünün geliştirilmesine yardımcı olmayı 
amaçlayan kanal, yayınlarında yerli pop müziğin 
yanı sıra Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin 
popüler örneklerine de yer vermektedir.         

2014 Program Örnekleri
Arena 40 (52 x 240’)
40 şarkılık pop listesi, haftanın en çok çıkış/düşüş 
gösteren şarkıları, listeye en hızlı giriş yapan şarkı, 
listenin en yenileri, eskileri; müzik dünyasından en 
son haberler bu programda yer almaktadır.

Biz Bize ( 52 x 240’) 
Kaliteli ve iyi bir müzik anlayışı doğrultusunda 
müzik ve kültür sanat haberleriyle dinleyiciyi bil-
gilendiren programdır. 

Doğru Frekans (208 x 120’)
Kültür-sanat ve müzik alanından konuklar, 
Türkiye’nin her yerinden, dinleyenler aracılığı ile 

yol durumu bilgileri; tanınmış kişilerin sesleri, su-
numlar, skeçler, şarkılar; yeni çıkan albüm, kitap, 
dergi vb. tanıtımları, yarışmalar yer almaktadır.

Geceden Sabaha ( 365 x 420’)
Çağdaş yayıncılık anlayışının ve DJ sunum tarzı-
nın benimsendiği program, gece radyo başındaki 
dinleyicilere yayın saatine uygun müzik eserleriy-
le ulaşmaktadır.

İstasyon İzmir (260 x 120’)
Çalınan şarkılar ve paylaşılan metinlerle, dinleyici-
lerin keyifli vakit geçirmesini, günün yorgunluğu-
nu atmasını sağlayan programdır. 

Ondan Sonra (260 x 120’)
Pop müziğin güncel örnekleri, ünlü sanatçılarla 
röportajlar, haftanın filmleri, gezilecek görülecek 
yerler bu programda dinleyiciyle buluşmaktadır.

Pusulasız Gemi (52 x 120’)
Eskiden yeniye pop müzik örnekleri, ünlü şair, yo-
rumcu ve bestecilerin üretimleri bu programda 
yer almaktadır.

Yol Manzaraları (156 x 120’)
Yol Manzaraları, seyahat hâlindeki dinleyiciye yol 
ve yolculukla ilgili aydınlatıcı bilgiler sunmakta,  
eğlendirirken eğitici konularla bilgilendirmekte-
dir. 

Popüler Müzik Kanalı
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Yayınları Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya radyola-
rının yapımlarından oluşan Radyo 3, her gün 24 saat 
yayın yapmaktadır. Çok sesli müzik, caz, rock, opera 
ve yabancı pop türlerinde müzik programlarının 
yer aldığı kanalda, belirli saatlerde haberlere de yer 
verilmektedir. Nisan 2009’da yayına başlayan klasik 
müzik kuşağı NOTTURNO uygulaması 2014 yılında 
da devam etmiş; dünyanın önde gelen orkestra ve 
müzisyenlerinin yorumuyla Barok, Klasik ve Roman-
tik Dönem eserlerinden oluşturulmuş, dinamik ve 
dengeli bir repertuvar her gece 01.00 - 07.00 saatle-
ri arasında klasik müzikseverlerle buluşmuştur. 

2014 Program Örnekleri
80 60 80 ( 52 x 60’)
80’li yıllarda müzikseverleri peşinden sürükleyen 
şarkıcı ve gruplar, müzik örnekleri, akımlar, olaylar, 
haberler ve gelişmeler yer almaktadır.

Anda Yaşamak ( 52 x 57)
Çoğu günümüzden onlarca yıl önce bestelenip 
icra edilmiş olmalarına rağmen, her dönem sevi-
len caz parçalarını ve bu parçaları seslendiren sa-
natçıların diğer çalışmalarını aktaran programdır.

Aşkın Notaları (52 x 60’)
Aşkın Notaları; yaşamı ve insanı düşleriyle, hayal-
leri, acıları, hırsları, tutkuları, sevgileri, kavgaları 
ve doğayla ilişkisi ile anlatırken dâhi nitelemesi 
taşıyan bestecilerin yaşam öykülerine müzik tarihi 
açısından yaklaşmaktadır.

Barok Şarkılar (52 x 60’)
Müzikte Rönesans Dönemi’nin ardından 1600 yı-
lında başlayan ve Johann Sebastian Bach’ın 1750 
yılında ölümü ile sonlanan Barok Dönem’de ağır-
lıklı olarak üretilen opera, tiyatro müzikleri, dinsel 
ve din dışı şarklar; arya, motet, missa, kantat gibi 
vokal müzik türünün örneklerini aktaran prog-
ramdır.

Buluşmalar (52 x 57’)
Farklı müzik türlerinin, farklı kültürlerin ve farklı 
türlerde eser veren sanatçıların buluştuğu, müzik 
eserlerinin güzel örneklerinin paylaşıldığı prog-
ramdır.

Gözüm Kulağım Sinema (52 x 60’)
Sinemada müziğin nasıl kullanıldığına dair örnek-
ler, önemli film müziği bestecilerinin eserleri, si-
nemanın usta isimlerinin müziği filmlerinde nasıl 
kullandıklarına dair açıklamalar bu programda yer 
almaktadır.

Klasik Müzik, Caz, Yabancı Pop ve Opera
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24 saat Türk sanat müziği sunan TRT Nağme; mu-
siki kültürümüzü yaşatmak, Türk sanat müziğinin 
makamsal zenginliğini ortaya koymak, sevilen 
eserleri makam - usul uyumu içinde sunmak, Türk 
sanat müziğinin çeşitli formlarını ve türlerini (be-
raber ve solo şarkılar, sololar, saz semaisi, sirto, 
longa, köçekçe gibi) dinleyiciye ulaştırmak ama-
cıyla yayın hayatına devam etmektedir.  

2014 Program Örnekleri
Akşamın Neşesi  (365 x 117’)
Beraber ve solo şarkılar, düetler, sololar, saz se-
maisi, peşrev, longa, sirto, köçekçe, oyun havaları, 
müşterek taksimler; Türk sanat müziğinin çeşitli 
formlarını ve türlerini renkli bir sunumla dinleyi-
ciye sunmaktadır.

Türk Sanat Müziği
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Aşk-ı Muhabbet (52 x 57’)
Tasavvufi sanat müziği ve cami müziği türlerinden 
örnekler; ezan, tekbir, ilahi, kaside, gülbang, du-
rak, naat taksim, ayin-i şerif yayını yapılmaktadır.

Aşkın Nağmesi (52 x 60’)
Tarihte öne çıkan aşk mektuplarını ve Türk sanat 
müziğinin güzel örneklerini birlikte sunan; sev-
gi,  saygı, sabır, şefkat, merhamet gibi duyguların 
önemini hatırlatan programdır.

İzmir Akşamı (52 x 57’)
Türk sanat müziğinin seçkin ve sevilen eserleri-
ni bir konser bütünlüğü içinde sunan, bu müziği 
yeni nesle sevdirmeyi amaçlayan programdır. 

Ses Mimarlarımız  (52 X 27’)
Türk sanat musikisinde önemli bestelere imza at-
mış bestekârlarımızı kendileri için yazılmış şiir ve 
şarkılarla tanıtan programdır.
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Türk Halk Müziği

Ortak mirasımız halk türkülerinin en güzel örnek-
lerine yer vererek halk kültürümüzün yaşatılma-
sına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı 
amaçlayan TRT Türkü kanalımız 24 saat Türk halk 
müziği yayını yapmaktadır. Bölge radyolarının 
(Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP Diyarbakır, 
Trabzon) yapımlarından oluşan “TRT Türkü Ana-

dolu Kuşağı”nda bölge radyoları birer saatlik ya-
yın yaparak folklorik değerlerini ve yöre müzikle-
rinden örnekleri dinleyicilere sunmaktadır.   dolu 
Kuşağı”nda bölge radyoları birer saatlik yayın ya-
parak folklorik değerlerini ve yöre müziklerinden 
örnekleri dinleyicilere sunmaktadır.    

2014 Program Örnekleri
Bu Toprağın Dili (52 x 60’)
Bölgelere ait otantik türküler, oyun havaları, saz ve 
uzun havalardan örnekler, kaynak kişiler hakkın-
da bilgiler, radyo ve yöre sanatçılarının icraları bu 
programda yer almaktadır.

Gönül Penceresi (52 x 60’)
Türk Halk Müziği ile ilgili her türlü müzikal,  edebî 
konu ve kavramın aktarıldığı; Türk Halk Müziği sa-
natçılarının, halk bilimcilerin ve halk ozanlarının 
buluşturulduğu programdır.

Kadın Ezgileri (52 x 57’)
Kadın ağızlı, kadın konulu, kadına yakılmış türkü-
ler; türkü hikâyeleri, kadın yorumcular bu prog-
ramda yer almıştır. 

Kaynağından Türküler ( 52 X 60’)
İlçeleri ve köyleriyle bütün iller; bu il, ilçe ve köy-
lerden derlenen türkülerin kaynakları ve derleyi-
cileri; türkülerden, uzun havalardan örnekler; taş 
plaklar ve arşiv kayıtları bu programda yer almıştır.

THM Konseri (52 X 57’)
Yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen türkü-
leri Türk Halk Müziği dinleyicisine seyirci huzurun-
da sunan bir programdır.

Yaşayan Değerlerimiz (52 X 57’)
Yaşayan değerlerimizden ses ve saz sanatçılarının 
hayatlarını, kendi ağızlarından belgesel nitelikte 
kaydederek geleceğe taşıyan bir programdır.
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Haber Kanalı

TRT Radyo Haber; 2014 yılında TRT 1, TRT Haber 
ve TRT Türk televizyon kanallarının haber prog-
ramlarının dönüşümlü ve eşzamanlı yayınlama-
sından oluşmuştur.

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nin en gü-
zel ve özgün eserleri mikrofonlara taşınmıştır. Bu 
programda dinleyicilerinin bu alandaki beklenti-
lerini karşılamak ve müzik kültürümüzün yaşatıl-
masına, gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda 
bulunmak amaçlanmıştır.

Radyo 4, TRT Nağme ve TRT Türkü kanallarının dö-
nüşümlü yayınlarından oluşmakta ve 24 saat ya-
yın yapmaktadır.
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Bölgeye ilişkin olaylar, kültürel değerler, haber, müzik bölge radyolarında yer almaktadır.

BÖLGE RADYOLARI
(Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP Diyarbakır, Trabzon)

Antalya, Çukurova, GAP Diyarbakır, Erzurum ve 
Trabzon Bölge Radyoları 13.00-18.00 saatleri ara-
sında TRT Türkü kanalında  “Anadolu Kuşağı” ya-
yınını gerçekleştirmiştir. Programlarda; bölgelerin 
geçmişten günümüze ortak miras ve değerleri, 
gelenek ve görenekleri,  sözlü ve sazlı edebiyat 

ürünleri, tarihî, kültürel ve turistik değerleri böl-
gelerin türküleri eşliğinde aktarılmıştır. Bölge 
Radyoları ayrıca üretimleriyle diğer ulusal kanal-
lara da katkıda bulunmuşlardır.
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TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU 
Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara yönelik 
24 saat yayın yapan uluslararası radyodur.

TRT’nin yurt dışına yönelik radyo yayınlarını ger-
çekleştiren, çeşitli iç ve dış konularda Türkiye’nin 
görüşlerini yansıtan ve Türkiye’yi tanıtıcı yayınları 
yapan “Türkiye’nin Sesi Radyosu”ndan,(TSR)  2014 
yılında her gün; Türkçe, Afganistan Özbekçesi, Al-
manca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, 
Boşnakça, Bulgarca, Çince, Darice, Ermenice, Fars-
ça, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, İngilizce, İspan-
yolca, İtalyanca, Kazakça, Kırgızca, Macarca, Make-
donca, Özbekçe, Peştuca, Romence, Rusça, Sırpça, 
Tatarca, Türkmence, Urduca, Uygurca ve Yunanca 
yayın yapılmıştır.

2014 Temmuz sayısı, VİZYON dergisinin kapak 
konusu, Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın fa-
aliyetleridir.
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Türkçe Yayın
”2014 Yılı Programları Yapım ve Uygulama 
Talimatı”nda yer alan programlar, yapım ve yayın 
özelliklerine göre Türkçe Yayınlar Müdürlüğünce 
hazırlanmıştır. 2014 yılında Türkçe yayınlarda eği-
tim-kültür, din, müzik, drama, çocuk ve gençlik 
programlarının yanı sıra canlı söz ve müzik prog-
ramları da yer almıştır.

Canlı kuşak programlarda; Türkiye gündeminden 
hareketle siyaset, sanat, edebiyat, ekonomi, sağlık 
ve spor gibi konulara yer verilmiştir. 

TRT  Türkiye’nin Sesi Radyosu Türkçe ve yabancı 
dil yayınlarında kullanılmak üzere yurt içi ve yurt 
dışında fuar, konferans, festival, şenlik vb. etkin-
likler takip edilmiş; program, haber ve röportajlar 
yapılmıştır.

2014 yılında Türkiye’nin Sesi Radyosu stüdyoların-
dan günlük 24 saat Türkçe yayın yapılmıştır.

2014 yılında Türkçe yayınlara; toplam 10952 ileti 
(mektup, e-posta, sms, telefon) gelmiştir. Ayrıca, 
sosyal medyada Türkçe yayınların takipçi sayısı 
29343’ye ulaşmıştır. 

Avrupa’ya yönelik uydu, İnternet ve kablo üzerin-
den uluslararası radyo yayını yapılan “TRT Avrupa 
FM” kanalında da müzik ağırlıklı olmak üzere, spot 
bilgiler, dinleyici mesajları, istekler; haberler, Av-
rupa’daki hava ve yol durumu, güncel kültür ve 

sanat haberlerini içeren programlar yayınlamıştır.
Yunanistan Gümülcine’de yayın yapan “JOY FM” 
Radyosu, hafta içi her sabah 09.00-12.00 saatleri 
arasında TRT Avrupa FM’de canlı yayınlanan “Dün-
ya Dönerken” adlı programı eş zamanlı olarak ya-
yınlamıştır.

TRT Avrupa FM yayınları, 4 kuşak şeklinde sür-
mekte olup 01.01.2014 tarihinden itibaren yayın 
süresini 9 saatten 15 saate çıkararak gece 24.00’e 
kadar devam etmiştir.
Avrupa FM yayınlarında, sosyal medya aktif olarak 
kullanılmıştır. 2014 yılında Avrupa FM yayınlarına 
gelen e-posta, Facebook ileti, Facebook erişim sa-
yısı toplam 450299 olmuştur.

Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayın
“2014 Yılı Programları Yapım ve Uygulama 
Talimatı”nda yer alan programlar, yapım ve yayın 
özelliklerine göre Yabancı Dil ve Lehçeleri Müdür-
lüğünce hazırlanarak yayınlanmıştır.

Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan 31 dil ve lehçede 
yapılan yabancı dil yayınlarında Türkiye’yi siyasi, 
sosyal, tarihî, kültürel, ekonomik yönleri ve sahip 
olduğu zenginliklerle tanıtan programlar yayın-
lanmıştır. Yurdumuzu ziyarete gelen yabancı ülke 
temsilcileri, Türkiye’de eğitim alan yabancı uyruk-
lu öğrenciler ve konusunda uzman kişilerle yapı-
lan röportajlar da yayınlarda yer almıştır.

2014 Yılı Türkçe Yayın Sürelerinin Yayın Türlerine Göre Dağılımı
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Ayrıca,  perşembe günleri on beş günde bir Al-
manca “Türkei Live”  ile Kırgızca “Türkiye’deki Kır-
gızistanlılar” adlı programlar canlı olarak yayın-
lanmıştır. Canlı yayınlarda ise telefon ve stüdyo 
konuklarıyla gündemdeki konular hakkında söy-
leşiler yapılmış ve çeşitli müzik türlerine yer veril-
miştir.

2014’de, Türkiye’nin Sesi Radyosu stüdyolarından 
her gün 72 saat yabancı dil yayını yapılmıştır. 

2014 yılında yabancı dil yayınlarına 6505’sı mek-
tup, 71025’i e-posta/faks ve 4256’sı telefon olmak 
üzere toplam 81786 ileti gelmiştir. 24701 ileti ile 
Farsça, 2014 yılında en çok ileti alan yayın olmuş-
tur.  Farsça yayınını, 16604 ileti ile Urduca ve 8327 
ileti ile Arnavutça yayını takip etmiştir.

www.trt.world.com
Yayınlarını, kısa dalga vericileri, uydu ve İnternet 
üzerinden bütün dünyaya ulaştıran Türkiye’nin 
Sesi Radyosu, geleneksel radyo yayıncılığını sür-
dürürken web sitesiyle de her geçen gün daha 
fazla kullanıcıya hizmet vermektedir.

2 Nisan 2014 tarihinde Swahili ve Hausa dillerinin 
WEB sayfalarının da yayına girmesiyle birlikte 38 
dil, lehçe ve farklı alfabede İnternet yayını yapıl-
mıştır.

Altyapı eksiklerini gidermek ve web yayınlarını ta-
kipçilerimize,  daha da etkili bir şekilde ulaştırmak 
amacıyla Şubat 2014 tarihinde yeni altyapı ve yeni 
ara yüz değişikliği çalışması başlatılmış Haziran 
2014 tarihinde de yeni ara yüzle İnternet sayfaları 
hizmete girmiştir.

Yeni Web sayfalarıyla birlikte Kiril alfabesi ile de Ta-
tarca ve Türkmence yayınlarımız başlamıştır.

2014 yılında; 
- Çince, Gürcüce, Ermenice, Yunancada kendi alfa-
beleri ile,

- Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça, İngilizce, Fransız-
ca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Romence, Sırpça, 
İspanyolca, Özbekçede ve Swahili, Hausa dillerin-
de Latin alfabesi ile,

- Afgan Özbekçesi, Darice, Peştuca, Arapça, Urdu-
ca, Farsçada Arap alfabesi ile,

- Bulgarca, Kazakça, Kırgızca, Makedonca ve Rus-
çada Kiril alfabesi ile,

- Azerbaycan Türkçesi ve Türkmencede Arap ve 
Latin alfabesiyle,

- Tatarcada  Kiril ve Latin alfabesiyle,
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- Uygurcada ise Arap, Latin ve Kiril alfabesiyle,
olmak üzere 38 WEB sayfasında yapılmıştır.
Çalışan personeline SEO (Arama Motorları Opti-
mizasyonu) eğitimi verilmiş, bu eğitim sonrasında 
Web yayınlarımızdaki tıklanma oranında 100/300 
artış olmuştur.

Google Analytics tarafından yapılan analize göre 
Web sitelerimizin tıklanma sayısı, 2014 yılında 6 
milyona ulaşmıştır.

2014 yılında; Türkiye’nin Sesi Radyosu yabancı dil 
yayınlarına ilgiyi arttırmak, dinleyicilerimizle ilişki-
lerimizi geliştirmek ve ülkemizi tanıtmak amacıyla 
“İki Kıta Bir Şehir - İstanbul” konulu bir kompozis-
yon yarışması düzenlenmiştir.

15 Nisan-15 Temmuz 2014 tarihleri arasında 
Türkiye’nin Sesi Radyosu yabancı dil yayınlarında, 
radyo ve Web yayınları üzerinden 33 dilde yapılan 
yarışma dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmış-
tır. Yarışmaya 15 Temmuz -15 Ağustos 2014 tarih-
leri arasında e-posta ile toplam 389 kompozisyon 
gönderilmiştir. Gönderilen kompozisyonların 
167’si değerlendirilmeye layık görülerek Türkçe’ye 
çevrilmiş ve seçici kurula iletilmiştir. Yapılan ikinci 
bir değerlendirmenin ardından kurul, bu sayıyı ön 
elemeyle 39’a indirmiştir.

Elemelerin sonucunda Azerbaycan’dan Kamran 
Memedov, Bulgaristan’dan Teodora Krasimiro-
va Koleva, İran’dan Roksana Hamidi, İspanya’dan 
María Zabala Sánchez, Makedonya’dan Martin 
Nikolovski, Rusya’dan Vladimir İvanovich Gudzen-
ko ve Yunanistan’dan Dr. Thanasis Papageorgiou 
ödüle layık görülmüşlerdir. Adı geçen dinleyiciler 
10-15 Kasım tarihleri arasında TRT’nin davetlisi 
olarak Türkiye’ye gelerek misafirimiz olmuşlardır.
Davetli dinleyicilerimiz, kendileri için hazırla-
nan özel bir program çerçevesinde Ankara’da ve 
İstanbul’da ziyaretlerde bulunmuşlardır.

2014 yılında her yıl olduğu gibi Türkiye’nin Sesi 
Radyosu’na gelen iletiler değerlendirilmiş, dinle-
me raporu gönderen dinleyicilere QSL kart (alındı 
teyidi) ile Türkiye’yi ve Radyomuzu tanıtıcı mal-
zemeler gönderilmiştir. Tanıtım çalışmaları çerçe-
vesinde de dinleyicilerimize yollanmak üzere her 
ay farklı bir tema içeren QSL kart ve broşürler ve 
tanıtım malzemeleri tasarlanmış bastırılmış ve da-
ğıtılmıştır.
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Uluslararası Radyo

Uydu, İnternet ve kablo üzerinden uluslararası ya-
yın yapan “TRT Avrupa FM”; müzik ağırlıklı olarak, 
haber, hava ve yol durumu, kültür - sanat haberle-
ri, spot bilgiler, dinleyici istekleri ve mesajları içe-
ren yayınlar yapmıştır.

Yunanistan Gümülcine’de yayın yapan “JOY FM” 
radyosu, hafta içi her sabah 09.00 -12.00 saatle-
ri arasında “TRT Avrupa FM”de canlı yayınlanan 
“Dünya Dönerken” adlı programı eş zamanlı ola-
rak yayınlamaya devam etmiştir.

2014 yılı “TRT Avrupa FM” yayınlarına telefon, 
e-posta, ve Facebook üzerinden toplam 450.299 
erişim sağlanmıştır.
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Radyo
2014 Yılında Yapılan Özel Etkinlikler;
TRT Kurumunun 50. kuruluş yıl dönümü çeşitli 
etkinliklerle kutlanmış, özellikle Radyo 1 kanalın-
da TRT’nin 50 yıllık birikimini yansıtan program-
lara yer verilmiş, “Radyonun kamuoyu oluşturma 
gücü, değişen dinleyici algısı ve yeni içeriğiyle 
radyo” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. 

Doç. Dr. Bülent Arı tarafından,  ülkemizin 87 yıllık 
radyo yayıncılığı tecrübesinin arka planını irdele-
meyi, görünür hâle getirmeyi ve TRT’nin kurumsal 
tarihini akademik ve bilimsel çerçeveyi esas alarak 
aktarmayı amaç edinen  “TRT Radyoları Tarihi” adlı 
kitap çalışması başlatılmıştır.

Ülkemizde ilk resmî radyo yayınının başladığı gün 
olan 6 Mayıs, bütün radyolarda çeşitli etkinliklerle 
kutlanmış; programlarda günün anlam ve önemi-
ne ilişkin değerlendirmelere yer verilmiş ve özel 
konserler düzenlenmiştir.

Radyo kanallarımızın bilinirliğini artırmak ve rad-
yolarımızla ilgili kamuoyunda ve dinleyici nezdin-
de farkındalık oluşturmak amacıyla her radyonun 
kanal kimliğine uygun ve hedef dinleyicisinin ku-
lağında yer edecek radyo cıngılları, özgün cıngıl 
müzikleri ve TRT radyolarının tanıtım filmi hazır-
lanması için çalışma başlatılmış ve bunun için bir 
komisyon oluşturulmuştur.

24 Aralık 2014 akşamı Arı Stüdyosu’nda Ankara 
Radyosu koordinasyonu ile “Radyo Daima – Us-
talara Saygı Gecesi” düzenlenmiş, bu özel gecede 
hem TRT Radyoları’nın, hem de yeni yayın döne-
minde başlayacak olan programların tanıtımı ya-
pılmıştır. Kaybettiğimiz usta radyocular bu prog-
ramda anılmış, hayatta olanlarla buluşma olanağı 
sağlanmıştır.

Avrupa Radyo Yayın Birliği (EBU) resmi yayın kana-
lı olan “Euroradio”nun yapımı “Notturno” gece ku-
şağı Radyo 3’te yayınlanmaya devam etmiş, konu 
ile ilgili toplantılar takip edilmiş, EBU’nun farklı 

canlı yayın projelerinin Radyo 3’ten de yayınlan-
ması ayrıca yıl içinde yapılan konser kayıtlarının 
Euroradio yayınlarına katkısı için düzenli bir akış 
sağlanmıştır. 

Ankara Radyosu Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü’ne 
bağlı çalışmalarını sürdüren TRT Ankara Radyosu 
Çok Sesli Korosu, Türk bestecilerin eserlerinin yanı 
sıra dünya koro müziğinden örneklerin kaydını 
gerçekleştirmiş; ayrıca 12 Nisan 2014 Tarihinde 
“Tangolar” konserini gerçekleştirmiş. Radyo ve 
Televizyondan canlı yayınlanan konserin stüdyo 
kaydı yapılarak CD’si arşivimize kazandırılmıştır. 
24 Nisan 2014 tarihlerinde Çetin Işıközlü’nün “Ça-
nakkale Oratoryosu” eseri canlı konser performan-
sı ile gerçekleştirmiştir. Düzenli yapılan iki stüdyo 
konserinin yanında Koromuz, Besteci Şef Oğuz-
han Balcı’nın “İstanbul Süiti” adlı eserini 10 Kasım 
2014 tarihinde İzmir’de; 27 Kasım 2014 tarihinde 
Bursa’da orkestra eşliğinde seslendirmiştir. 2012 
senesinde başlayan Çok Sesli koromuzun 40 yıllık 
notaları elektronik ortamda paylaşılmaya başlan-
mıştır. Ayrıca bant kayıtlarının elden geçirme işle-
mine devam edilmiştir. 

“TRT Ankara Gençlik Korosu” 7 Eser bant kaydı ile 
dönemi sonlandırmıştır. Gençlik Korosu 2014 yılı 
içerisinde görevlendirmeler dışında 1 konser ve-
rerek yayına katkıda bulunmuştur.

 “TRT Ankara Çocuk Korosu”, 2014 Eğitim-Öğretim 
yılında Ankara Devlet Opera Ve Balesi ve Doğuş 
Çocuk Senfoni Orkestrası ile Arena Konserini ger-
çekleştirmiştir. Ayrıca eşlikli olmak üzere Ankara 
Radyosu Stüdyosu’nda da 2 konser etkinliğinde 
yer almıştır. 

2014 yılı içinde Ankara Radyosu Büyük Stüdyo-
sunda yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçıların 
katılımı ile 3 konser canlı olarak yayınlanmıştır. Bu 
konserlerin adları ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
•	 15	Ocak	2014	Azeri	Nağmeler
•	 23	Ocak	2014	Yıldız	İbrahimova	Konseri
•	 11	Kasım	2014	Gülsin	Onay	Resitali
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Sanal yayıncılık ortamı olarak tanımlanabilecek 
yeni medya, bilgi ve iletişim sistemlerinin medya 
sektörüyle eş zamanlı-uyumlu hareketinden olu-
şan güçle gazete, TV, radyo gibi geleneksel med-
yalardan farklı olarak etkileşimli ve kişisel yayıncı-
lığa olanak tanımaktadır.

Yeni medya sadece İnternet yayıncılığı alanında 
değil; cep telefonu, sayısal TV gibi açılımları nede-
niyle de oldukça kapsamlıdır.

Kurumumuz sayısal teknolojilerin gündeme ge-
tirdiği medyalarda, farklı dil ve lehçede İnternet 
yayını, mobil TV uygulamaları ve geniş podcast 
galerileri ile büyük ivme kazanmıştır.

2014 yılında yeni medya faaliyetleri kapsamında 
şu çalışmalar yapılmıştır:

Yazılım Alanında
•	 TRT’nin bütün yayıncılık  altyapısını kapsaya-

cak şekilde Web CMS ve  VMS yazılımı ihtiyaç-
ları belirlendi ve çalışmalar hızlandırıldı,

•	 Türk Telekom ile major kesinti senaryoları ger-
çekleştirildi ve başarıyla sonuçlandırıldı,

•	 TRT 1, TRT TV, TRT Diyanet sayfaları, TRT 50. yıl 
Türkiye’nin Radyo Televizyonu,  Popüler Ço-
cuk Şarkıları Yarışması, Ramazan Özel 2014, 
TRT Avaz sitelerinin yazılımları,

•	 Facebook TRT Radyo Canlı Yayın Sayfası yazı-
lımı,

•	 TRT Belgesel Arşiv Satış, Arayüz, TRT Müzik Ar-
şiv Satış, Uydu Frekansları Yenileniyor, Dijital 
Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığının Geleceği 
Konferansı Tanıtım sayfaları yazılımı,

•	 TRT Finans Sayfası yazılımı hazırlandı.

Animasyon Tanıtım Alanında
•	 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

spotları,
•	 TRT 30 Film Projesi reklam filmi,
•	 TRT Genel Müdürleri,  THM-TSM Genç Mikro-

fon Ses Yarışması, TRT Seçim Programı tanıtım 
filmi,

•	 TRT 50. yıl logo ve logo animasyonu,  KİT Ko-
misyonu filmi, TRT İngilizce Online animas-
yonları,

•	 TRT 50. yıl logosu tüm kanallar için HD ve SD 
ekran üzeri logo animasyonları,

•	 TRT Play logo ve TRT Sales logo animasyonu,
•	 Türk filmi dublaj parodileri (6 adet),
•	 “Soma Faciası Yardım Kampanyası”, Kurban 

Bayramı spotları,
•	 Uydu değişikliği spotu için senaryo çalışması 

ve bilgilendirme filmi animasyon çalışması,
•	 Türksat uydu değişikliğini Web üzerinden an-

latan grafik tasarımı,

YENİ MEDYA YAYINCILIĞI
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•	 Pepee karakteri mobil uygulama “ücretsiz”  ve 
Bizim Ninniler mobil uygulama “ücretsiz” spotu.

•	 “Dijital Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığının Ge-
leceği Sempozyumu” canlı yayın giriş-çıkış jene-
rikleri,

•	 “ Bulut Bilişim” tanıtım filmi revizyonu planlama-
sı, iş takibi ve dış ses eklenmesi,

•	 Seçim sistemi (SEÇSİS) kamu spotu,
•	 Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü için karakter 

tasarımı,
•	 “Bizden Ezgiler” web sayfası tanıtım filmi senar-

yosu ve storyboardları,
•	 Tüm kanallar için yarıya inmiş Türk bayrağı ani-

masyonu,
•	 TRT Proje başvuru formu için bilgilendirme vi-

deosu çalışması,
•	 Orman Bakanlığı ALO 171 Yangın İhbar Hattı 

kamu spotu hazırlanmıştır.

Tasarım Alanında
•	 2014 de yapılan promosyon sayısı 1323 adettir.
•	 2014 de www.trt.net.tr de kullanılan 175 adet 

banner çalışması,
•	 www.trt.net.tr  Gündemdekiler bölümü için 24 

adet açıklamalı banner alanı çalışılmıştır.
•	 2014 de www.trt.net.tr de kullanılan 111 adet 

Pop-up  çalışması,
•	 Afiş, Mailling, 
•	 CANLI YAYIN sayfası çalışması, 
•	 İzlesene.com için 5 adet kapak,
•	 Engelsiz Tv sayfası için 35 adet kapak,
•	 TRT Sales için 1 adet hareketli Gif banner,
•	 Ramazan Özel 2014 site tasarımı,
•	 TRT 50.yıl Türkiye’nin Radyo Televizyonu site 

tasarımı,
•	 TRT TSR Türkiye’nin Sesli Radyosu site tasarımı,
•	 Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması site tasarımı,
•	 Arayüz Tanıtım Web sayfası,
	 •	TRT	Belgesel	Arşiv	Satış	tanıtımı	sayfası,
	 •	TRT	Müzik	Arşiv	Satış	tanıtımı	sayfası,
	 •	Uydu	Frekansları	Yenileniyor	tanıtımı	sayfası,
	 •	Dijital	Çağda	Kamu	Hizmeti	Yayıncılığının		
   Geleceği Konferansı tanıtımı sayfası, 
•	 Ramazan Özel 2014 site tasarımı,
•	 TRT 50. Yıl Türkiye’nin Radyo Televizyonu site 

tasarımı,
•	 TRT  TSR  Türkiye’nin Sesi Radyosu site tasarımı,
•	  Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması site tasarımı,

•	 TRT 1 Yeni Yayın Dönemi site tasarımı,
•	 TRT World Sayfasının “Canlı Yayın, Video, Pod-

Cast, detay sayfaları tasarımı”,
•	 Facebook TRT Radyo canlı yayın sayfası,
•	 TRT 1 site tasarımı,
•	 TRT Avaz site tasarımı,
•	 TRT Finans sayfası tasarımı,
•	 TRT Video Portalı sitesi tasarımı,
•	 Diriliş Filinta lansmanı davetiye,
•	 Dünya Kupası gazete reklamları,
•	 Çocuk ve Medya Kongresi 2 kitap kapakları ta-

sarımı,
•	 Sunumlar ve logo tasarımları

 



2014 Faaliyet Raporu

137

trt.net.tr Üst banner örnekleri
 

Yan banner örnekleri
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Pop-up Banner Örnekleri
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trt.net.tr Promosyon Örnekleri
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Site Tasarım Örnekleri
Ramazan Özel 2014 Site Tasarımı

TRT 50. Yıl Türkiye’nin Radyo Televizyonu 
Site Tasarımı

Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması Site Tasarımı

TRT Diyanet Site Tasarımı
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Facebook TRT Radyo Canlı Yayın Sayfası

TRT Müzik Arşiv Satış Tanıtımı Sayfası

TRT Belgesel Arşiv Satış Tanıtımı Sayfası

Uydu Frekansları Yenileniyor Tanıtımı Sayfası
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İçerik Oluşturma ve Yönetimi
•	 2014 yılında toplamda 1711 adet video içeriği 

mobil  , smart tv,  TRT İnternet sitesi ve TRT En-
gelsiz sitesine yüklenmiş,

•	 21 tanıtım filminin metni yazılmış,
•	 2014’te yapılan 1323 adet promosyon yüklen-

miş,
•	 2014’te www.trt.net.tr’de 175 adet banner ça-

lışması kullanılmış,
•	 www.trt.net.tr  Gündemdekiler bölümü için 

24 adet açıklamalı banner yüklemesi yapılmış,
•	 2014’te www.trt.net.tr’ye 111 adet Pop-up  

çalışması yüklenmiştir.

engelsiztrt.tv sayfası için 
•	 Yedi Güzel Adam 20,
•	 Zengin Kız Fakir Oğlan 41, 
•	 Seksenler 67, 
•	 İşitme Engelliler Haber Bülteni 210,
•	 Engelsiz Spor 9,

•	 Arkası Yarın 72,
•	 Radyo Tiyatrosu 26,

•	 Ben Yaparım 14,
•	 Kuzucuk 13,
•	 Keloğlan 13,
•	 Canım Kardeşim 13,
•	 Cicicki 13,
•	 Toprağım Efsane 13,
•	 Mülkün Varisleri 13,
•	 Miraç Kandili 1,
•	 Dev Kanatlar 1,
•	 Ayı ve İnsan 1,
•	 Avrupa Avrupa 15  bölümden oluşan içerikler 

olmak üzere, toplamda  603  adet video en-
gelsiztrt.tv  sayfasına yüklenmiş ve erişilebilir 
duruma getirilmiştir.

engelsiztrt.tv  sayfası, TRT’ de yayınlanan diziler,  
haber bültenleri ve betimlemeleri yapılan birkaç 

Unutulmaz Filmler Satış Tanıtımı Sayfası

2014 İTİBARIYLA TRT MOBİL UYGULAMA İNDİRME TOPLAM SAYILARI
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belgesel ile yayınına başlamıştır. Bir yıl içinde 2014 
yılında, sayfanın içeriği genişletilerek dizi sayıları 
arttırılmış, “Arkası Yarın” ve “Radyo Tiyatrosu” gibi 
takipçilerin yoğun beğenisini kazanan radyo 
programları ile sayfamız daha da zenginleştiril-
miştir.

Youtube
•	 Youtube ve TRT arasında 12 Mart 2013 ta-

rihinde imzalanan “İçerik ve İçerik Yönetimi 
Sözleşmesi” ile  Youtube bünyesindeki TRT ya-
pımı videoların, telif hakları ve gelir durumları 
takip edilmeye aynı zamanda TRT kanallarına 
ait Youtube hesaplarına da ihtiyaçlar doğrul-
tusunda destek verilmeye başlanmıştır.

•	 Youtube Content Manager CMS tabanında 
TRT videolarının telif hakları ve gelir durumla-
rı takip edilmekte olup aynı zamanda kurum-
sal ağda bulunan kanallara destek verilmiştir.
Bunun dışında günlük videoların takibi yapıl-
mış ve gelen itirazlara cevap verilmiştir. Yine 
TRT Kurumsal Youtube hesabının bağımsız 
yükleyicilerle irtibatta kalması sağlanmıştır.

•	 Tüm bu çalışmalar neticesinde telifini topladı-
ğı videolardan sağlanan toplam kazanç yakla-
şık 586.693,67 Amerikan doları olarak Youtu-
be tarafından belirlenmiştir.

Youtube TRT Kurumsal Havuzunda Bulunan 
Kanallarımızın 1 Yıllık Performans Durumu (1 
Aralık 2013-1 Aralık 2014)

Görüntüleme     
100.886.866 
Tahminî izlenme süresi (dakika olarak)  
1.084.981.845
                    
Sosyal Medya 

•	 Twitter’da TRT’ye ait kanallar hesapları  veri-
fied account (onaylanmış hesap) yapıldı.

•	 Facebook’ta TRT 1 ve TRT FM verified page 
(onaylanmış sayfa) oldu.

•	 TRT’ye ait sosyal medya sayfaların isim ve 
URL düzenlemeleri yapıldı.

•	 Sosyal Medya Takip Analiz çalışmaları ge-
liştirmeleri devam ettirildi. Sosyal medya 
rating, Trend Topic takipleri, en çok RT ya-
pan kişiler gibi birçok uygulama çalışmaları 
yapıldı. Böylece birçok farklı analiz yapılır 
hale geldi.

•	 TRT Sosyal Medya Hesapları ve yöneticilere 
ait kişi hesaplarına ait Sosyal Medya Kriz Yö-
netimi çalışmaları başlatıldı.

En Popüler 10 Program, Kanal
Beni Böyle Sev 33.833.091 (34%) 340.564.872 (31%) 16.616,23 $ (24%)
TRT 1 30.288.486 (30%) 517.475.598 (48%) 26.170,07 $ (38%)
Yedi Güzel Adam 6.251.063 (6,2%) 67.812.540 (6,3%) 3.144,11 $ (4,6%)
trtcocuk 4.833.262 (4,8%) 18.789.447 (1,7%) 4.318,16 $ (6,3%)
TRT Okul 3.698.052 (3,7%) 16.705.091 (1,5%) 3.361,99 $ (4,9%)
TRT Televizyon 2.866.755 (2,8%) 26.015.985 (2,4%) 2.338,61 $ (3,4%)
Osmanlı Tokadı TV 2.288.866 (2,3%) 17.330.114 (1,6%) 1.377,66 $ (2,0%)
TRT Müzik 2.182.281 (2,2%) 16.888.052 (1,6%) 1.243,14 $ (1,8%)
trtturktv 2.143.815 (2,1%) 12.389.639 (1,1%) 1.739,41 $ (2,5%)
Kızılelma Dizi 1.820.292 (1,8%) 2.710.982 (0,2%) 640,42 $ (0,9%)



144

2014 Faaliyet Raporu

Dijital Medya Reklamları
•	Facebook’ta	TRT	‘ye	ait	kurumsal	reklam	panel-
lerinden TRT adına ve kanalları için Facebook
reklamları verilmiştir.
•	Twitter’da	reklam	vermek	isteyen	her	TRT	Twit-
ter hesabı için Twitter reklam paneli açılıp rek-
lam verilmiştir.
•	Google’da	TRT	‘ye	ait	kurumsal	reklam	panelin-
den TRT adına ve kanalları için Google reklam-
ları verilmiştir.
•	TRT	adına	ve	kanalları	için	Shazam	uygulaması
kullanılmıştır.
•	TRT	adına	ve	kanalları	için	Network	reklamları
verilmiştir.
•	“Adtech”	adserver	reklam	sözleşmesi	ile	TRT’ye	
ait sitelerin reklam alanları ve platformların rek-
lam alanlarına kampanya tanımlamaları için ça-
lışmalar başlatılmıştır.

Platformlar
•	İzlesene,	Tvyo,	Mynet,	Türkweb,	Vidivodo.com,	
diziler.com gibi sözleşmemiz olan platformlar 
ile içerik paylaşımları devam etmiştir.
•	İzlesene,	Tvyo,	Mynet,	Türkweb,	Vidivodo.com,	
Diziler.com gibi sözleşmemiz olan platformların 
reklam alanlarına video ve banner tanımlama-
ları yapılmıştır.

www.trt.world.com
Yayınlarını, kısa dalga vericileri, uydu ve İnternet
üzerinden bütün dünyaya ulaştıran Türkiye’nin
Sesi Radyosu, geleneksel radyo yayıncılığını sür-
dürürken web sitesiyle de her geçen gün daha 
fazla kullanıcıya hizmet vermektedir.

2 Nisan 2014 tarihinde Swahili ve Hausa dilleri-
nin WEB sayfalarının da yayına girmesiyle birlik-
te 38 dil, lehçe ve farklı alfabede İnternet yayını
yapılmıştır.

Altyapısal eksikleri gidermek ve Web yayınlarını
takipçilerimize, daha da etkili bir şekilde ulaştır-
mak amacıyla Şubat 2014 tarihinde yeni altyapı
ve yeni arayüz değişikliği çalışması başlatılmış;
Haziran 2014 tarihinde de yeni arayüzle İnter-
net sayfaları hizmete girmiştir.

Yeni Web sayfalarıyla birlikte Tatarca ve Türk-
mence; Kiril alfabesi ile de yayın yapılmaya baş-
lanmıştır.

2014 yılında;
•	Çince,	Gürcüce,	Ermenice,	Yunancada	kendi	
   alfabeleri ile,
•	Arnavutça,	Boşnakça,	Hırvatça,	İngilizce,
 Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Ro     
mence, Sırpça, İspanyolca, Özbekçede ve Swa-
hili, Hausa dillerinde Latin alfabesi ile,
•	Afgan	Özbekçesi,	Darice,	Peştuca,	Arapça,
  Urduca, Farsça dillerinde Arap alfabesi ile,
•	Bulgarca,	Kazakça,	Kırgızca,	Makedonca	ve
Rusçada Kiril alfabesi ile,
•	Azerbaycan	Türkçesi	ve	Türkmencede
  Arap ve Latin alfabesiyle,
•	Tatarcada	Kiril	ve	Latin	alfabesiyle,
•	Uygurcada	ise	Arap,	Latin	ve	Kiril	alfabesiyle	ol-
mak üzere 38 Web sayfasında yayın yapılmıştır.

Personele SEO (Arama Motorları Optimizasyo-
nu) eğitimi verilmiş, bu eğitim sonrasında Web 
yayınlarımızdaki tıklanma oranında 100/300 ar-
tış olmuştur.

Google Analytics tarafından yapılan analize 
göre Web sitelerimizin tıklanma sayısı, 2014 yı-
lında 6 milyona ulaşmıştır.

2014 Yılında Yapılan İşler:
•	Yurt	Haber	ve	Dış	Haber	Müdürlüklerinin	kul-
landığı haber toplama sistemlerinin yeni arayü-
zü hazırlanmıştır.
•	 2014	 cumhurbaşkanlığı	 seçiminde	 ajans	 ile	
yayın arayüzünü hazırlayan firmanın iletişimi 
organize edilmiş, verilerin kuruma sağlıklı gel-
mesi sağlanmıştır.
•	2014	cumhurbaşkanlığı	seçiminde	hazırlanan
yazılım ile kurum içinde seçim verilerine ulaşıl-
ması sağlanmıştır.
•	Haberweb	için	yeni	bir	video	dönüştürücü	ve	
yeni bir arayüz hazırlanarak ajans kliplerinin so-
runsuzca izlenebilmesi sağlanmıştır.
•	Ekonomi	verileri	uydu	üzerinden	geldiği
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için bazı aksamalar olduğu tespit edilmiş, firma
ile görüşülerek verilerin İnternet üzerinden gel-
mesi sağlanmış ve uydu iletişim yedek olarak 
bırakılmıştır.
•	İhlas	Haber	Ajansının	haber	sistemi	güncellen-
miş, Bilgi Teknolojilerinden alınan sunucu üze-
rine yeni yazılım kurularak haberlerin İnternet 
üzerinden alınması sağlanmış, yeni sistem Oc-
topus ve Haberweb ile entegre edilmiştir.
•	 Sargan	 için	 eski	 teknoloji	 ağ	 diskleri	 doldu-
ğunda yenisinin eklenmesi gerektiği için Bilgi 
Teknolojileri ile görüşülerek, yeni disk ekleme-
ye gerek kalmayan, gerektiğinde büyütülebilen 
yeni teknoloji disklerden bağlanmıştır.
•	Bilgi	Teknolojileri	 ile	çalışılarak	bütün	TRT’nin	
ftp’si ile birlikte haberftp.trt.net.tr sunucusunu 
da ftp kullanan haber personelleriyle görüşerek 
yeniden yapılandırılarak yenihaberftp.trt.net.tr 
sistemi kurulmuştur.
•	Reuters	Newssuite	sunucusu	firma	personeliy-
le birlikte yenisi ile değiştirilmiştir.
•	Euronews	sisteminde	kullanılan	sistemin	yeni-
si gönderilmiştir, gelen sistem Oktay Karabudak 
Bey’le birlikte kurularak Euronews’ten gelen vi-
deolar haberweb üzerinde oluşturulan ftp site-
sine entegrasyonu yapılarak kurum içinden bu 
videolara erişim sağlanmıştır.
•	 Dünya	 kupası	 için	 hazırlanan	 mobil	 uygula-
maların firma ve Yeni Medya tarafından takibi 
yapılmıştır.
•	 g.trthaber.com/go	 gazete	 sunucusu	 yeni	 su-
nucularına taşınıp Windows service uygulaması 
olarak yazılmıştır.
•	Yeni	Spor	arayüzleri	 için	VizRT	TRT	Spor	hava	
durumu yazılımı yapıldı ve yayına sunulmuştur.
•	Ekonomi	programı	için	anlık	verileri	ekrana
veren VizRT uygulaması yazıldı ve yayına sunul-
du. Aynı uygulama WASP için TRT Türk’ün kulla-
nımına sunulmuştur.
•	TRT	Spor	için	Ankara	ve	İstanbul	stüdyoları	do-
kunmatik ekran gazete okuma yazılımı kullanı-
ma geçirilmiştir.
•	Teletekst	servisi	için	otomasyon	sistemi	yazılı-
mına başlanmıştır.

2014 Yeni Medya Faaliyetleri
•	Radyo	Dairesi	Başkanlığı	kurumsal	web	sitesi-
nin yenilenme çalışmalarına başlanmış, görsel 
ve içerik olarak yenilikler tasarlanmıştır. Yeni 
web sitesinin Şubat 2015 tarihinde yayına çık-
ması planlanmıştır.
•	 Radyo	 kanallarımızın	 program	 planlamadan	
yayına kadar olan bütün iş sürecini sayısal orta-
ma taşımayı amaçlayan e-radyo projesi bütün 
kanallar için hayata geçilmiştir.
•	Projenin	ilk	modülü	olan	MİDAS’a	(Müzik	İletim	
Denetim Arama Sistemi) veri girişlerine 2014 yı-
lında da devam edilmiş, sayısal arşive taşınan 
toplam müzik eseri 245.881’e ulaşmıştır.
•	 Yayınlarımızı	 saatinde	 takip	 edemeyen	 ve/
veya beğendikleri programları arşivlemek iste-
yen dinleyicilerimiz için podcasting uygulama-
sına 2014 yılında da devam edilmiştir.
•	Bütün	kanallarımızdan	özet	yayını	yapan	“TRT	
Radyo” Facebook ve Twitter sayfalarıyla birlikte 
kanal bazında da Facebook sayfaları açılmış, ya-
pımcılarımızın hem kendi program sayfaların-
dan hem de kanal sayfalarından yayın yapabil-
mesine imkân verilmiştir.
•	 2014	 yılında	“TRT	 Radyo”	Youtube	 sayfası	 da	
faaliyete geçmiştir.
•	Radyolarımız	için	tanıtım	filmi	ve	80	adet	cıngıl	
yaptırılmış , e-radyoya yüklenmiştir
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TRT, televizyon ve radyo kanalları ile İnternet 
yayıncılığının yanı sıra 2014 yılında iki dergisi; 
“Tele VİZYON” ve “TRT Çocuk” ile basılı yayın ala-
nında faaliyet göstermiştir. 

TeleVİZYON Dergisi
“Çeyrek Yüz Yıl”
Kasım 1987’den itibaren aylık yayınlanan 
TRT’nin haber-aktüel, kültür-sanat ve kurumsal 
haber dergisi TeleVİZYON, hiç ara vermeden 27 
yıldır yayın hayatına devam ediyor. Gündemin 
ana başlıklarına, kültür-sanata, sinemaya, tek-
nolojiye, tarihe, televizyonculuğa, TRT’ye dair 
kurumsal haberlere ve daha fazlasına değinen 
TeleVİZYON dergisi görsel materyallerle dolu 88 
sayfalık zengin bir içeriğe sahiptir.

TeleVİZYON dergisi aynı zamanda medyanın ta-
nınan yüzleriyle ve konusunda uzman kişilerle 
gerçekleştirdiği söyleşilerin yanı sıra, TRT bün-
yesinde yayınlanan programlarla ilgili aktüel 
dosyalar hazırlayarak, tanıtım görevinde de bu-
lunmaktadır.

Basılı ve ücretsiz olarak okurlarıyla buluşan der-
gimiz, 2014 yılından itibaren web ortamında ve 
cep uygulaması şeklinde de okurlarına ulaşma-
ya başlamıştır.

TeleVİZYON dergisi, Türkiye’nin en uzun süreli 
basılı dergilerinden biri olmanın gururuyla üze-
rinde TRT logosunu taşımanın sorumluluğuyla 
ve kendini sürekli yenileme hedefiyle 2014 yılını 
tamamlamıştır.

TRT Çocuk Dergisi
2010 yılında yayın hayatına başlayan ve aynı 
hedef kitleye yönelik diğer çocuk dergilerinden 
farklı bir çizgiye sahip olan “TRT Çocuk” ise bir-
çok kahramanla okurlarını buluşturmaktadır.

BASILI YAYINLAR

Batı ile Rusya’nın 
mücadele alanı 
Ukrayna

Hierapolis 
“Türkçe” şarkılar söylüyor

Buzun hissiz hali
ALS
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Doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla dinleyicileri-
nin ve izleyicilerinin zihninde bir “güven” markası 
olan TRT, merkezdeki deneyimli habercilerinin 
yanı sıra; Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel mu-
habirleriyle, Amerika’dan Avrupa’ya ve Asya’ya, 
Ortadoğu’dan Kafkaslar’a kadar, pek çok önemli 
merkezde bulunan büro ve temsilciliklerle dina-
mik bir haber ağına sahiptir. 

Haber yayınları, ihtisas konularına göre temel 
yayın birimleri ile yurt içi ve yurt dışı bürolarıyla 
yürütülmektedir. Görgü tanıklarıyla, uzmanlarla 
ve vatandaşlarla röportajlar yapılmakta, bu kişi-
lerin anlatımları, görüş ve önerileri de yine canlı 
yayınlar veya hazırlanan haberlerle izleyiciye su-
nulmuştur.

Bültenler dışında, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi ulusal 
bayramlar, dinî bayramlar ve 10 Kasım gibi özel 
günlerde, bu günlerin gerektirdiği naklen yayın-
lar; törenler ve etkinlikler canlı yayınlarla ekranla-
ra taşınmış, bayramlar öncesinde liderler tarafın-
dan yayınlanan mesajlar ana haber bülteni önce-
sinde veya sonrasında izleyicilere ulaştırılmıştır. 

Güncel haberler, spor olayları, programlar ve or-
ganizasyonlar takip edilmiş, yayına hazırlanmıştır. 

2014 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2014’de toplamı 27.000’i geçen, toplam süresi 
ise  460 bin  dakikayı (7700 saat)  bulan yapım/
yayın; Haber Kamera-Uplink Grubunca 9500 
haber, program ve canlı bağlantı; Montaj Servisi 
tarafından 55.000 haber, program kurgusu; Ha-
ber Grafik ve Tanıtım Servisince toplam 130.000 
görsel gerçekleştirilmiştir. 

 2014 yılında, ağırlıklı olarak üç stüdyodan (Ke-
rim Aydın Erdem, Arim ve Doğan Kasaroğlu) 
yapım/yayın faaliyeti gerçekleştirilmiştir: TRT1, 
TRT Haber ve TRT3 Spor, TRT Diyanet kanalla-
rına bülten, haber/spor programı yapım/yayı-
nının yanı sıra, Ankara dışından programlar ile 
diğer kanallara da destek sağlanmıştır. 

TRT Haber yapım/yayınları ağırlıklı olarak Yeni 
Haber Stüdyosu (Ankara), Harbiye (İstanbul) ve 
Ulus’ta (İstanbul) olmuştur.                    

Doğan Kasaroğlu Stüdyosu’da, 20 Mart 2014 
tarihinde dekor yenileme çalışmalarına başlan-
mış, buradaki yayınlar Arim Stüdyosu’na akta-
rılmıştır. Stüdyo içindeki grafik monitörleri 3x1, 
2x1 ve 2x1 olmak üzere konuşlandırılmış, 60” 
led ekran kullanılmıştır. Çalışmalar 25 Haziran 
2014 tarihinde bitirilmiş, Arimde devam eden 

HABER YAYINLARI
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yayınlar tekrar bu Stüdyo’ya alınmıştır. Doğan 
Kasaroğlu Stüdyosu’nun yayınlarına HD olarak 
devam etmesi için de çalışmalar sürmektedir.

Arim Stüdyosu’nda 25 Haziran’da başlayan de-
kor yenileme çalışmaları 8 Aralık’ta bitmiş, bu 
tarihten sonra Stüdyo, TRT Spor kanalına hiz-
met vermeye başlamıştır. Stüdyo içinde, 4 adet 
60’ Orion Plazma, 10 adet 42’ Orion ekran kulla-
nılmıştır.

Ayrıca, Ankara dışından (stüdyo içi-dışı) birçok 
programın yapım, koordinasyon ve yayını da 
gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen 
bülten ve programların toplam sayısı 27.000’i, 
toplam süresi ise 460.000 dakikayı (7700 saat) 
bulmuştur. Bunların çok büyük bölümünün iç 
yapım olması, rakamları daha önemli hâle ge-
tirmektedir.

Özel Yayınlar
2014 yılı içinde yayını gerçekleştirilen önemli 
yayınlar şunlardır:

Bölge Dışişleri Bakanları Suriye Toplantısı, Şanlı-
urfa (17 Ocak 20014)

 Soçi Kış Olimpiyatları (7-23 Şubat 2014)

2014 FIFA Dünya Kupası (12 Haziran-13 Tem-
muz)

Cumhurbaşkanlığı Seçimi (10 Ağustos 2014): 
Propaganda konuşmaları, Doğan Kasaroğ-
lu Stüdyosu’nda kaydedildi, yayınları da bu 
Stüdyo’da yapıldı. Seçim Özel Yayını; Yeni Haber 
Stüdyosu’nda, sayısı bir hayli fazla olan iç ve dış 
bağlantılara rağmen, başarılı bir şekilde gerçek-
leştirildi.

Birleşmiş Milletler İnternet Yönetişimi Forumu 
(2 - 5 Eylül 2014)

İslam İşbirliği Teşkilatı İSEDAK 30. Zirvesi (24-28 
Kasım 2014)

Papa Franciscus’un Türkiye Ziyareti (28-30 Ka-
sım 2014): Papa Franciscus’un 28 Kasım’da 
başlayan Türkiye gezisinin önemli anları, bazı 
bölümlerinde helikopter ve “helicam” de kulla-
nılmak suretiyle, görsel zenginlik ve yayıncılık 
açısından başarılı bir şekilde ekranlara taşındı.

TRT 1 Haber Bültenleri
TRT 1 Ana Haber bültenleri hafta içinde 
İstanbul’da (Ankara’da da yedek ekip 
bulundurulmuştur.), hafta sonları da Ankara’da 
yapılmıştır. 
Toplam Bülten Sayısı 360’ı geçmiş, yapım/yayın 
toplam süresi ise 20 bin dakikaya yaklaşmıştır. 
Bu yapım/yayınların günlük yayın içindeki oranı 
% 3,6 olmuştur. TRT 1 iç yapımlar içindeki oran 
ise çok daha yüksektir .

Doğan Kasaroğlu - Yeni Dekor

Spor Stüdyosu (Arim) – Yeni Dekor
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TRT HABER Yapım/Yayınları
Gerçekleştirilen iç yayın /yapımların (bülten, 
spor bülteni, hava durumu, günlük ve haftalık 
haber programları) TRT Haber kanalı içindeki 
oranı % 53’ü bulmuştur. Özel yayın günlerinde 
bu oran, % 90’a yakın olmuştur. 

TRT HABER Bültenleri
2014 yılında, TRT Haber’de yaklaşık olarak 
11.000 haber bülteni (Hafta içi her gün 2 defa 
yapılan İşitme Engelliler Haber Bülteni dâhil) 
yapım ve yayını gerçekleştirilmiş olup bunların 
toplam süresi 124 bin dakikayı (2067 saat) 
bulmuştur. Bunların yayın içindeki oranı % 23.5’i 
bulmuştur. 

Bülten Sayısı Toplam Süre
Hafta İçi 6700 90.000 dakika
Hafta Sonu 4190 34.000 dakika
Genel 
Toplam 2900’dan fazla 20.000 dakikadan fazla

Yaklaşık 11.000 Bülten Yaklaşık 124.000 dakika

TRT HABER Günlük Haber ve Spor Programları   

2014’te günlük haber programlarının toplam 
sayısı 4000’i, toplam süre de 73 bin dakikayı 
geçmiştir. Bunların günlük yayın içindeki oranı 
% 14’e yaklaşmıştır. Hafta içleri yapım ve yayını 
gerçekleştirilen günlük haber programları şun-
lardır: Dünya Turu, Ekonomi, Gündem, Günlük, 
Konuk, Özel Gündem, Sağlık Olsun, Sosyal Med-
ya, Türkiye Ajansı, Yarından Önce.

TRT HABER Haftalık Haber Programları 
2014 süresince yapımı, yayını gerçekleştirilen 
haftalık programlar şunlardır:
(Tablo 14): Derin Analiz, Sigortalı Hayat, Ufuk 
Çizgisi, Haber Tadında, Pazartesi Sendromu.

TRT HABER Spor Bülten ve Programları
Hafta içleri günde 6, hafta sonları da 3 olmak 
üzere 3000’i aşkın spor bülteni ve hafta içi her 
gün Spor Kritik programı yapılmıştır. Toplam 
süre 25 bin dakikayı bulmuştur. Toplam yayın 
içindeki oranı yaklaşık  % 5 olmuştur (Tablo 9).

Bülten+Prog. Sayısı Toplam Süre
Hafta İçleri 1685 21.000 dakika
Hafta Sonları 250 3850 dakika
Genel Toplam 5000’den fazla 25.350 dakikadan fazla

Yaklaşık 2000 Yaklaşık 25 bin dakika

TRT HABER Hava Durumu Bültenleri
2014 süresince TRT Haber’de, bir kısmı canlı, 
yabancı şehir merkezlerinden (canlı) yayını da 
içeren, günlük toplam sayısı 20’yi bulan toplam 
7200 hava durumu bülteni yapılmıştır. Bunların 
toplam süresi 35 bin dakikayı geçmiştir.  

Bülten Sayısı Toplam Süre
Hafta İçleri 5245 24.700 dakika
Hafta Sonları 2080 10.400 dakika
Genel Toplam 2900’dan fazla 20.000 dakikadan fazla

7200’den fazla 35.000 dakikadan fazla
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TRT  3 SPOR Bültenleri
TRT 3 Spor Kanalı’nda 1700’den fazla spor bül-
teni yapılmış olup bunların toplam süresi      41 
bin dakikayı aşmıştır. TRT 3 spor bültenlerinin 
toplam yayın içindeki oranı % 8 olmuştur. 

Bülten Sayısı Toplam Süre
Hafta İçleri 1430 33.000 dakika
Hafta Sonları 300 8300 dakika
Genel Toplam 2900’dan fazla 20.000 dakikadan fazla

1730 41300 dakika

TRT 3 SPOR Programları
2014 yılında, TRT Spor’da 900’e yakın, toplam 
süresi 120 bin dakika olan spor programı yapıl-
mış olup bunların günlük yayın içindeki oranı 
yaklaşık % 23 olmuştur. 2013 süresince yapım 
ve yayını gerçekleştirilen haftalık programlar 
şunlardır: 90’dan Sonra, FİFA 2014, Futbol Dışı, 
Hedef Süper Lig, Künde, PTT 1. Lig, Spor Artı, 
Spor Gündemi, Spor Stüdyosu, Telesmaç.

TRT DİYANET Haber Yayınları

MERKEZ HABERLER
Merkez Haberler Müdürlüğünce 2014 yılında 
Ankara’daki tüm olaylar, gelişmeler izlenmiş, 
haberleştirilmiştir.
Alanlarında uzmanlaşmış muhabirlerle tüm ge-
lişmeler takip edilmiş ve gerek son dakika ge-
rekse sesli haber ya da dosya olarak hem bül-
tenlere hem de Ana Haber kuşaklarına hızlı bir 
şekilde haberler sunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Masası   
Cumhurbaşkanı’nın gerek yurt içi gerekse yurt 
dışı temasları takip edilmiş, kendileri tarafından 
yapılan tüm yazılı ve/veya sözlü açıklamaları 
anında TRT ekranlarına yansıtılmıştır. 
Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Millî Gü-
venlik Kurul toplantıları, Cumhurbaşkanlığı Ge-
nel Sekreterliği ile Devlet Denetleme Kurulunun 
çalışmaları ve açıklamaları da haberleştirildi.
Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak ülkemizde 
bulunan devlet ve hükûmet başkanlarının zi-
yaretleri, Çankaya Köşkü’nde yapılan sosyal ve 
toplumsal duyarlılık projeleri haberleştirilmiştir.

İlk kez halkın oylarıyla belirlenen 12. 
Cumhurbaşkanı’nın seçim süreci, propaganda 
dönemi, açıklamaları, mitingleri takip edilmiş; 
devir teslim töreni, yemin töreni başta olmak 
üzere tüm gelişmeler aktarılmıştır.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev 
sahipliğinde yapılan 30 Ağustos Resepsiyonu 
aralıksız canlı yayınla aktarılmıştır.      
12.Cumhurbaşkanı’nın ilk yurt dışı yurt için zi-
yaretleri, ilk yabancı konukları ve ilk kabulleri 
haberleştirilmiştir.

Başbakanlık Masası   
Başbakanın günlük programları, başkanlık etti-
ği Bakanlar Kurulu toplantıları, yurt içi ve yurt 
dışı programları, yazılı ve sözlü açıklamaları ha-
berleştirilmiştir.
Yurt içi ve yurt dışında katıldığı program ve 
zirvelerin öncesinde ön haberler yapılarak söz 
konusu ziyaretlerin ve toplantıların önemi öne 
çıkarılmıştır.
Başbakanlık Basın Merkezi’nin güncel olaylara 
ve bilgilendirmelere yönelik duyuru ve açıkla-
maları da haber haline getirilip izleyicilere akta-
rılmıştır.
62. Hükûmetin kuruluş aşaması, yeni Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun göreve başlaması, sonra-
sındaki toplantılar, açıklamalar ve Başbakanlık 
merkezli tüm zirve ve etkinlikler aktarılmıştır.
Yeni bakanların devir teslim törenleri, ilk top-
lantı ve etkinlikleri, Başbakanlık Müsteşarlığı-
nın açıklamaları ve çalışmaları da takip edilmiş; 
Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yıl 
boyunca gerçekleştirdiği açılış, toplantı ve du-
yurular haber konusu yapılmıştır.
Başbakan Yardımcılıklarının görev alanlarındaki 
çalışmaları, açıklamaları ve yurt içi ve yurt dışı zi-
yaretleri haber olarak sunuldu. Gerek Başbakan 
gerekse Başbakan Yardımcılarının basına açık 
programları canlı yayınlarla izleyicilere aktarıldı.

Savunma Masası 
Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakan-
lığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ile bağlı birimlerini faaliyetleri bu 
masa tarafından takip edilmiş, haberleştirilmiş-
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tir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki tatbikat, 
organizasyon ve fuarlar izlenip haberleştirildi. 
Özellikle Genelkurmay Başkanlığınca yapılan 
açıklamalar son dakika gelişmesi olarak ekrana 
yansıtılmıştır.
 
Polis- Adliye- Yargı masası   
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayış-
tay Başkanları ile İçişleri ve Adalet Bakanları ve 
bağlı birimlerin faaliyet ve açıklamaları bu masa 
tarafından izlenerek haberleştirilmiştir. 
Polisiye olaylar, adli vakalar yerinde takip edil-
miş, kamu yararı gözetilerek haberleştirilmiştir.
 
Diplomasi Masası   
Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa  Bakanlığı ile Avru-
pa Birliği Genel Sekreterliğinin yıl içindeki faa-
liyetleri izlenerek haberleştirilmiştir. Yurt dışın-
dan gelen önemli yabancı konuklar ile röportaj-
lar yapştır. Ülkemizin ev sahipliği yaptığı ulusla-
rarası toplantı ve zirveler haberleştirilmiştir.

Ekonomi Masası   
Ekonomiyle ilgili bakanlar ve onlara bağlı ku-
rum ve kuruluşların tüm faaliyetleri bu masa 
tarafından izlenip haberleştirilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ayrıca her iki bakan-
lığa bağlı kuruluşlar da bu masanın görev ala-
nındadır.
Merkez Bankası, BDDK, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı gibi ekonomi alanındaki kurum ve 
kuruluşlar da takip edilmiştir.

Ulaştırma Masası-TRT ve Medya Kurumları
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
bağlı kuruluşlar,  Radyo Televizyon Üst Kurulu-
nun faaliyetleri yakından takip edilmiş ve ha-
berleştirilmiştir.
Özellikle yüksek hızlı tren, haberleşme alanın-
daki son gelişmeler, teknolojik yenilikler haber-
leştirilmiştir.
Ankara-İstanbul yüksek hızlı trenin hizmete 

açılması Ankara- Eskişehir- Bilecek ve Pendik is-
tasyonlarından canlı yayınlarla aktarılmıştır.
 
Eğitim Masası  
Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK ve bağlı tüm birim-
lerini faaliyetleri yıl içinde bu masa tarafından 
izlenerek haberleştirildi.  Sınav takvimleri, so-
nuçları, eğitim öğretim yılının başlangıcı, sona 
ermesi başta olmak üzere eğitim alanındaki 
tüm gelişmeler haberleştirilmiştir.
Millî Eğitim Bakanı’nın ve Bakanlığın açıklama-
larına da haber bültenlerimizde yer verilmiştir.
 
Kültür - Sanat - Turizm Masası   
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili tüm kurum 
ve kuruluşların faaliyetleri izlenip haberleştiril-
miştir.
Kültür ve sanat alanındaki gelişmeler, sosyal so-
rumluluk projeleri de haberleştirilmiştir.
 
Sağlık Masası  
İnsan ve toplum sağlığını ilgilendiren her ko-
nuda haberler hazırlanmıştır, tıp alanındaki ye-
nilikleri kamuoyuna duyurmanın yanı sıra top-
lumda sıkça görülen hastalıklara karşı alınacak 
önlemler ve sağlık başlığındaki halkın aydınla-
tılmasına yönelik tüm haberler bu masa tarafın-
dan hazırlanmıştır.

Sağlık Bakanı’nın yıl içindeki faaliyetleri takip 
edilip, haberleştirilmiş, sağlık çalışanları ve hiz-
met alanlara ilişkin haberler yapılmıştır.

Çevre - Orman - Tarım - Kent Masası   
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı ve bağlı tüm kuruluşların Ankara 
içindeki faaliyetleri bu masa tarafından izlenip 
haberleştirilmiştir.
Toplu konut alanındaki yeni yatırımlar, kentsel 
dönüşüm projeleri ve ormanların korunması ve 
orman alanlarının arttırılmasına dönük projele-
rin duyurulması ve farkındalığın artırılması ile 
ilgili haber yapılmıştır.
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Çalışma Hayatı Masası  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalış-
maları, iş yaşamı, sendikalar, memur konfede-
rasyonları gibi kuruluşların faaliyetleri  izlenerek 
haberleştirilmiştir.
   
 2014 Yılında
* Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın tüm faaliyetle-
ri, Meclis’te grubu bulunan partilerin Ankara’da-
ki faaliyetleri, genel başkanların programları iz-
lenmiş; tamamına yakını canlı yayın araçları ya 
da 3G cihazları ile izlenerek haberleştirilmiştir.
* 2014  yılı içindeki Millî Güvenlik Kurulu ve Yük-
sek Askeri Şûra toplantıları canlı yayınlarla izle-
nerek haberleştirilmiştir.
* Kamuoyunca yakından takip edilen davalar 
bütün boyutlarıyla izleyerek haberleştirilmiştir.
* Demokratikleşme Paketi’nin bölgelere, ekono-
miye ve toplumsal hayata yansımaları, yankıları 
haberleştirilmiştir.
* 30 Mart yerel seçimleri seçim takviminin başla-
masından itibaren büyük bir özenle takip edilip, 
haberleştirilmiş; parti genel başkanlarının tüm 
il ve ilçelerdeki miting, toplantı ve açıklamaları 
izleyicileri aktarılmıştır.
* 10 Ağustos Cumhurbaşkanı seçiminde de 3 
adayın tüm miting, toplantı ve açıklamaları TRT 
ekranlarında yer bulmuştur.
* AK Parti’nin ilk olağanüstü kongresi, CHP’nin 
18. Olağanüstü Kurultayı tüm ayrıntılarıyla izle-
yiciler aktarılmıştır. Her iki partideki söz konusu 
seçim gündemli toplantılarda canlı yayın konuk-
ları, gazeteciler ve siyaset bilimcileriyle Kongre/
Kurultay’ın önemine ilişkin yayınlar yapılmıştır.
* Dinî ve millî bayramlarda özel yayınlar yapıldı, 
Ramazan ayında toplumun dinî yaşamına katkı 
yapacak program ve bilgilendirmeler yapılmış-
tır. 
Millî bayramlardaki resmî kutlamalar, etkinlikler 
sivil toplum örgütlerinin vatandaşların millî bay-
ramlardaki programları izlenip, haberleştirilmiş-
tir.
* 301 işçimizin hayatını kaybettiği Soma’daki 
maden faciasındaki gelişmeler, yapılan çalışma-
lar, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin 
yardımları, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili 

bakanlar ile muhalefet partilerinin genel baş-
kanları ve temsilcilerinin Soma’ya ziyaretleri ha-
berleştirilmiştir.
* Paralel yapıyla mücadele noktasında gerek 
Cumhurbaşkanlığı, gerek Başbakanlık gerekse 
ilgili bakanlıklarca yapılan açıklamalar, atılan 
adımlar ve şüphelilerin gözaltına alınması süreç-
leriyle ilgili gelişmeler izlenmiş, izleyicilere akta-
rılmıştır.
* Ankara - İstanbul yüksek hızlı trenin hizmete 
açılması Ankara - Eskişehir - Bilecek ve Pendik is-
tasyonlarından canlı yayınlarla aktarılmıştır. Ko-
nuklarla söz konusu projenin topluma ve ulaşım 
hayatına kattığı yenilikler ve kolaylıklar haber-
leştirilmiştir.
2014 yılında haber merkezinin takip etmesi ge-
reken bütün gelişmeler muhabir eliyle izlenmiş, 
TRT’nin ilgili kanallarındaki haber bültenlerinde 
yayınlanmak üzere haber hâline getirilmiştir. 
Muhabirler hemen her gün canlı bağlantılarla 
gelişmeleri anında izleyicilere aktarılmıştır.

Parlamento Haberleri 
TRT Parlamento Haberleri Müdürlüğü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki güncel bilgi ve ge-
lişmeleri kamuoyuyla ve izleyicilerimizle pay-
laşmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte, 
TBMM’deki gelişmeler, TRT‘nin kurumsal kimliği, 
kamu yayıncılığı sorumluluğu ve yayın ilkeleri 
çerçevesinde aktarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın hem 
yurt içi hem yurt dışı çalışmaları izlenmiş, Mec-
lis Başkan Vekillerinin, Meclis Genel Kurulu’nun, 
İhtisas ve Araştırma Komisyonları’nın çalışmaları 
(tasarı ve teklifler), siyasi partilerin (AK Parti, CHP, 
MHP ve BDP) grup çalışmaları ile söz konusu 
partilere ait milletvekillerinin basın toplantıları 
takip edilmekte ve haberleştirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın günlük 
programlarından basına açık olanların yanı sıra, 
yurt dışı temasları da izlenmekte ve haberleşti-
rilmektedir. Kendisi ile canlı yayınlarda özel rö-
portaj da yapılmıştır. Meclis Başkanı’nın tebrik ve 
taziye mesajları da bu çalışmalar kapsamındadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haf-
ta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri çalış-
maktadır. Ancak alınan karar gereği pazartesi, 
cuma ve hafta sonu da çalışabilmektedir. Genel 
Kurul çalışmaları her gün bir nöbetçi muhabir 
ve kameraman tarafından izlenmiş, gerek yasa-
ma faaliyetleri gerekse haber değeri taşıyan di-
ğer gelişmeler ve konular ekranlara taşınmıştır. 
Hükûmet üyelerinin sunumları, milletvekilleri-
nin sorularına verdiği cevaplar da haberleştiril-
miştir.

Salı günleri gerçekleştirilen partilerin grup top-
lantıları canlı yayınla ekranlara taşınmış, geliş-
meler muhabirlerle TRT bünyesindeki kanallara 
canlı yayınlarla aktarılmış; parti genel başkanla-
rının TBMM’ye geliş ve gidişleri, grup toplantı-
larının öncesinde ve sonrasında yapılan açıkla-
malar yakından takip edilip haberleştirilmiştir.

Grup toplantılarının gün, saat ve sıraları yasama 
yılı başında belirlenmektedir. Grup toplantıları 
öncesinde yapılan canlı yayınlarla parti genel 
başkanlarının konuşmalarında gündeme taşı-
yabilecekleri konular aktarılır, canlı verilen grup 
toplantısının hemen ardından “KISA SES” olarak 
ifade edilen ve genel başkanların en dikkat çe-
ken gündem açıklaması saat başı bültene, ken-
di sesinden verilmek kaydıyla hazırlanır. Ayrıca 
canlı bağlantılarla da grup toplantılarındaki ko-
nular toplu bir şekilde aktarılır.
 
Yine iç ve dış gündeme ilişkin önemli gündem 
başlıklarına ilişkin perde arkası veya hükûmet 
üyeleri ile komisyon başkanları ve siyasi parti-
lerin liderlerinden gelebilecek olası açıklamalar, 
izlenmiş ve ekranlara taşınmıştır.

TBMM’de 18 İhtisas Komisyonu bulunmaktadır. 
Komisyonda alınan kararlar, kabul edilen tasa-
rı veya teklifler, güncelliğine ve önemine göre 
önce “ SON DAKİKA” gelişmesi olarak aktarılmış-
tır.

Gündemdeki konu başlıklarına göre, İhti-
sas Komisyonlarının veya Meclis Araştırma 

Komisyonları’nın başkan ve üyeleri, kimi zaman 
da milletvekilleri TRT HABER’de canlı yayınlanan  
“Ondan Ötesi”, “Sıcak Gündem” “Haber Hattı” ve 
“Gün Biterken” programlarına davet edilerek ta-
sarı, teklif veya konu başlığına ilişkin bilgilerin 
kamuoyu ile paylaşılması sağlanmıştır.

Öte yandan, kamuoyunun yakından takip ettiği 
araştırma komisyonlarına – Kadına Şiddetin Ne-
denlerini Araştırma Komisyonu, Mevsimlik Ta-
rım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 
Soma Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu 
gibi- ilişkin haberler yapılmış, komisyon üyeleri 
canlı yayınlara konuk edilmiştir.

Meclis çatısı altındaki Parlamentolararası Dost-
luk Grupları Başkanları’nın ve ihtisas komisyon-
ları başkanlarının görüşmeleri, kabulleri ve açık-
lamaları da izlenmiş, Meclis Başkanlığına sunu-
lan kanun tasarıları ve teklifleri haberleştirilerek 
kamuoyunun içerik hakkında bilgi edinmesi 
sağlanmıştır.

Yasama çalışmalarının yanı sıra, TBMM’nin de-
netim faaliyetleri de haber merkezimiz tarafın-
dan takip edilmiştir.

Ayrıca hükûmet üyelerine yöneltilen soru öner-
gelerine verilen cevaplar, gensoruların günde-
me alınıp alınmayacağına ilişkin faaliyetler de 
takip edilmiş ve haber yapılmıştır.

İktidar ve muhalefet partisine mensup millet-
vekillerinin Meclis Genel Kurulunun çalışma 
saatlerinde zaman zaman bulundukları “İktidar 
ve Muhalefet Kulis” leri de yakından izlenmiş ve 
buradan elde edilen arka plan bilgiler veya alı-
nan açıklamalar da –teyit edildikten sonra- ha-
berleştirilmiştir.

Pazartesi’den cuma gününe kadar (hafta içi) her 
gün -bazen sayıları 10-15’e varan-  basın toplan-
tıları düzenlenmektedir. İzlenen basın toplan-
tıları haberleştirilmiş, zaman zaman da başka 
müdürlüklerle koordineli olarak diğer haberler-
le birleştirilmiştir.
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Basın toplantılarından gündemdeki ağırlığına 
göre önemli görülenler canlı yayınla da aktarıla-
bilmektedir.

Haftada ortalama 8 ana haber, 10 sesli haber, 15-
20 DSF haber üretimi yapılmıştır. 

Radyo Haberleri 
Radyo Haberleri Müdürlüğü, hazırladığı haber 
bültenleri ile tüm TRT radyolarına hizmet etmek-
tedir. Bu kapsamda söz konusu müdürlük Radyo 
1 kanalında günlük olarak yayınlanan 4 ana ha-
ber bültenini hazırlamaktadır. 
Bülten saatleri ve tahmini öngörülen süreleri ise 
şu şekildedir:
1. 07.30 Ana Haber Bülteni (10-15 dakika)
2. 13.00 Ana Haber Bülteni (15-20 dakika)
3. 19.00 Ana Haber Bülteni (20-30 dakika)
4. 23.00 Ana Haber Bülteni (10-20 dakika)
Ana Bültenler dışında Radyo 1, TRT FM, TRT Tür-
kü, TRT Nağme, TRT Radyo 3 ve Kent Radyo  ka-
nalları için saat başı ara bültenler hazırlanmak-
tadır. Bu bültenlerin süresi ortalama 4 dakika 
civarındadır. 
Radyo Haberleri Müdürlüğünce hazırlanan bül-
tenlerden Türkiye’nin Sesi radyo kanalları da ya-
rarlanmaktadır.  
Ana bültenlerde günün gelişmeleri bülten sü-
releri dikkate alınarak haberler seçilmekte, ve-
rilen haberlerin mümkün olduğunca kapsayıcı, 
detaylı ve fazlalıklarından arındırılarak Radyo 
diline uygun hâle getirilmesine çalışılmakta, ara 
bültenlerinin ise daha kısa ve öz  haberlerden 
seçilmesine özen gösterilmektedir. 
Ayrıca Radyo 1 kanalı ana haber bültenlerinde, 
günlük-haftalık-aylık periyotlarda  
             1. Hükûmet Bildirileri
             2. Yüksek Seçim Kurulu Bildirileri
             3. Millî Savunma Bakanlığı Bildirileri
         4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bildirileri 
yayınlanmaktadır. 

Yurt Haberler
Yurt Haberleri Müdürlüğünün koordinatörlü-
ğünde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, 

Erzurum ve Diyarbakır il müdürlükleri  ile  bu 
müdürlüklere bağlı Çanakkale, Bursa, Samsun, 
Rize, Konya, Van, Elazığ, Denizli, Manisa, Aydın, 
Hatay, Gaziantep ve Edirne’deki haber merkez-
lerinde olay ve gelişmeler izlenmekte ve haber-
leştirilmektedir.

Yurt Haberleri Birimi ve Büroların Çalışmaları

Ankara’da    
Görev alanı 24 il ve bu illere bağlı ilçelerdir. 2014 
yılında 4500 haber yazılmış ve yayınlanmıştır. 
Yurt genelinde bir yılda yaklaşık 450 kaşeli mu-
habirle çalışılmıştır. Kaşeli muhabirlerden yıl 
boyunca toplam 15.157 adet haber hizmeti alın-
mıştır. 

Trabzon , Rize ve Samsun’da
Görev alanı 7 il ve bu illere bağlı ilçelerdir. Yıl 
içinde ortalama 1000 haber hazırlanmış, naklen 
yayın aracı ile 250 civarında canlı bağlantı yapıl-
mıştır.

Çukurova’da
Görev alanı  8 il ile bu illere bağlı  ilçelerdir. Yıl 
içinde toplam 2262 haber hazırlanmıştır. Hafta-
da ortalama en az 4 kez Sabah Haberleri ve Gün-
dem Programı’na canlı bağlantı yapılmıştır.
      
Antalya’da
Görev alanı  4 il ile bu illere bağlı  ilçelerdir.
Günlük gelişmeler, montaj ve seslendirmesi 
yapılarak haber programları ve canlı yayınlarla 
kurumumuz TV kanallarında, yayına hazır hâle 
getirilmiştir.
2014 yılında toplam 1270 haber yapılmıştır.

Erzurum’da
Görev alanı  9 il ve bu illere bağlı  ilçelerdir. Bu 
iller; Gürcistan, İran, Ermenistan, Nahçıvan gibi 
ülkelere sınır oluşturmaktadır. 
2014 yılında 1870 montajlı ve sesli haber ve TRT 
Haber kanalında yayınlanan “Gündem” Progra-
mına 80 canlı bağlantı ve bant çekimi yapılmıştır. 
İzmir’de
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Görev alanı  7 il ve bu illere bağlı  ilçelerdir. Gün-
lük 10-18 arası haber üretilmiştir. Bu sayı aylık 
300 ila 500’ü bulmaktadır. 

Diyarbakır, Van, Elazığ’da
Görev alanı  12 il ile bu illere bağlı  ilçelerdir. 
2014 yılında haber bürosunda 4680 adet haber 
üretilmiş ve 250 adet canlı bağlantı yapılmıştır.
Van Haber Bürosu’nda 228 haber, Elazığ Haber 
Bürosunda 150 haber yapılmıştır.
      
İstanbul’da
Günlük haber sayısı ortalama 30 olup günlük 
canlı yayın sayısı ortalama 3’tür.
2014 yılında 1.095 canlı yayın yapılmış, 10.950 
adet haber üretilmiştir.

Dış Haberler
Uluslararası Haber Yayınları ve Haber Görüntü-
leri Müdürlüğü,  TRT Haber ve Spor yayınları Da-
iresi Başkanlığının gerek yurt dışından alınan ve 
gerekse yurt dışına verilen haber ve spor olayla-
rının koordinasyonundan ve yayınların gerçek-
leştirilmesinden sorumlu birimdir. 

Ülkemizde düzenlenen siyasi, kültürel, ekono-
mik, sanat, tarih vb. alanlarda toplantı ve spor 
organizasyonlarının ev sahibi yayıncı kuruluşu 
olarak hazırlıklarını yürütmektedir. Bu nedenle 
TRT’nin EBU (Avrupa Yayın Birliği), ABU (Asya-
Pasifik Yayın Birliği) gibi yayın birlikleri ile ilişki-
lerinde irtibat görevi görmekte ayrıca diğer ya-
yıncı kuruluşlar, prodüksiyon şirketleri, ajanslar, 
federasyonlar ile iş birliği yapmakta, birlik top-
lantılarında Kurumumuzu temsil etmektedir.

2014 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler
Koordinasyonu sağlanan önemli bazı uluslara-
rası haber ve spor olayları yayınlanmıştır; 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın yurt dışı gezileri 
ile ilgili faaliyetleri canlı pool hizmet olarak ve-
rilmiştir. 

Nükleer Güvenlik Zirvesi Lahey’de Sn 
Cumhurbaşkanı’nın konuşması,

Türkiye - Gürcistan - Ermenistan Zirvesi - Tiflis - 
Cumhurbaşkanı,

BM Zirvesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın BM’deki 
konuşması ve  New York’taki diğer temasları,

Nato- Galler Sayın  Başbakan’ın konuşması,

G20  Brisbane zirvesi  Sayın Başbakan’ın  görüş-
meleri, 

Türkiye, Afrika Zirvesi, Ekvator Ginesi 
Cumhurbaşkanı’nın konuşması, görüşmeleri, 
vb.

Ülkemizde gelişen önemli haber ve spor olayla-
rının özellikle Eurovision, Asiavision aracılığıyla 
yurt dışına aktarılması sağlanmıştır. 

Türkiye, Pakistan, Afganistan Zirvesi 
Cumhurbaşkanı’nın konuşması vb. 

Papa’nın Türkiye ziyareti, uluslararası standart-
larda prodüksiyonu ve yurt dışı koordinasyonu 
sağlanmıştır. 

Spor Uzun Dönem Yayın Hakları

Futbol
2014 - 2015 Sezonları Almanya 1. Lig Yayınları 
12 Haziran - 13 Temmuz 2014, Dünya Kupası, 
Brezilya 
2015 - 2016 - 2017 - 2018 FIFA Organizasyonları
Nisan 2014 FIFA U17 Bayanlar, Kosta Rica 
2013-2014 ve 2014-2015 Futbol Sezonları İtal-
ya, Fransa 1. Futbol Ligleri ve İngiltere Kupası
2014-2015-2016 Güney Amerika Kupası
FIFA Dünya Kulüpler Kupası Aralık 2014

Atletizm
2013 - 2014 - 2015 Avrupa Atletizm Şampiyo-
naları
12 - 17 Ağustos 2014 Avrupa Atletizm Şampiyo-
nası, Zürih-İsviçre
7-9 Mart 2014 Dünya Salon Atletizm Şampiyo-
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nası, Polonya

Halter
2013-2014-2015-2016 Avrupa Şampiyonaları
5-12 Nisan 2014, Avrupa Halter Şampiyonası, 
İsrail
8-16 Kasım 2014, Dünya Halter Şampiyonası, 
Kazakistan-Almatı

Güreş
2013-2016 Uzun Dönem
01-06 Nisan 2014, Avrupa Güreş Şampiyonası, 
Finlandiya
08-14 Eylül 2014, Dünya Güreş Şampiyonası, 
Özbekistan

Yüzme
16-24 Ağustos 2014, Avrupa Yüzme Şampiyo-
nası, Almanya-Berlin
03-07 Aralık 2014, Dünya Kısa Kulvar Şampiyo-
nası, Katar

Ayrıca
07-23 Şubat 2014, Soçi Kış Olimpiyatları, Rusya

TELEGÜN
3 Aralık 1990 tarihinde başlayan Teletekst yayı-
nın temel amacı, “Türkiye’nin bilgi toplumuna 
dönüşmesine hizmet etmek” olarak belirlen-
miştir.
Kuruluşundan beri bu amaçla hizmet veren ya-
yınlarda 2014 yılında hazırlanan haberler, TELE-
GÜN sayfalarında da izleyicisiyle buluşmuştur. 
Bu kapsamda;

Gündem, Türkiye Haberleri, Dünya Haberleri, 
Spor Haberleri (Türkiye’den Futbol Süper Lig, Bi-
rinci Lig, İkinci Lig ve Üçüncü Lig, Futbol Ziraat 
Türkiye Kupası, Basketbol Erkekler ve Kadınlar 1. 
Ligi, Voleybol Erkekler ve Kadınlar 1. Ligi, Hent-
bol Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi;  Avrupa’dan 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, UEFA Avrupa 
Ligi, Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi, 
Almanya Ligi, Fransa Ligi ve İngiltere Ligi maç 
sonuçları ve fikstürleri), Ekonomi Haberleri ve 
Canlı Borsa Yayını, Sağlık Haberleri, Kültür-Sanat 
Haberleri, Turizm-Seyahat Haberleri ve Bilgileri,
Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tiyatro, opera, 
bale, konser etkinlikleri,
TRT Televizyon ve Radyolarının Yayın Akışları,
Eğitim Sayfası,
Asker Alma, Seferberlik İşlemleri,
TRT Uydu Yayın Frekansları,
TRT Market,
TRT Aktif Hat,
Son Depremler, 
İş ilanları,
Resmî Gazete sayfaları hazırlandı.
Yüksek Seçim Kurulu Duyuruları yayınlanmıştır.

Ocak - Aralık 2014 Uluslararası Yayın 
Faaliyetleri
YAYIN ADET SÜRE
UNILATERAL (ÖZEL) HABER 
ALIŞ 5842 640 Saat 6 dakika

UNILATERAL (ÖZEL) HABER 
VERİŞ 11 7 Saat 15 Dakika

PROGRAM ALIŞ 1.087 2.107 Saat 36 Dakika
PROGRAM VERİŞ 16 40 Saat 10 dakika
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Müzik yayınlarının genel hedef ve esaslarını 
belirleyerek, müzik programlarını repertuvar 
ve tür açısından genel planlamasının yanı sıra, 
Kurumumuzun üstlendiği müzik okulu olma 
geleneği sürdürülerek çeşitli dallarda yetiştiri-
len sanatçı ve topluluklarla 2014 yılında da kül-
türümüzün korunması ve geleceğe aktarılması 
konusunda çalışmalar yapılmıştır.

2014 yılında, ”TRT müzik arşivinin dijital ortama 
aktarılması” çalışmalarına devam edilmiş, THM - 
TSM plak ve bantlarından, toplam 782 adet yeni 
eser dijital ortama eklenmiştir. 

THM, TSM ve ÇSM dallarında Repertuvar, De-
netleme ve Araştırma Kurulu toplantılarında 
3113 eser değerlendirilmiş, bunlardan 1817’ si 
“Yayınlanabilir”, 1283’ü ise “Yayınlanamaz” nite-
likte bulunmuştur.

THM, TSM ve ÇSM Müdürlüklerince, Kurum sa-
natçılarına çeşitli etkinliklere katılmak üzere gö-
revlendirilmiş ve toplam 38.678,00  TL gelir elde 
edilmiştir. 

TRT’ nin kuruluşunun 50. yılı faaliyetleri kapsa-
mında sürdürülen Özel THM ve TSM Genç Mik-
rofon Ses Yarışması THM ve TSM elemeleri; Ni-
san -2014 ayında; İzmir, Erzurum, Çukurova, An-
talya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, İstanbul’da, 
yurt dışında ise Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde yapılmıştır. Final Yarışmaları 
Ankara’dan canlı yayınla gerçekleştirildi. TRT’ 

nin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen, “Altın Anten Pop Müzik Beste 
Yarışması” nın finali, 21 Haziran 2014 tarihin-
de İstanbul Tepebaşı Stüdyosunda gerçekleş-
tirilmiştir. Yarışma sonucunda, bestesi Onur 
YILDIZDOĞAN’a ait, Selin ERGEN tarafından 
seslendirilen ”Olmam Olamam’’ adlı eser,  %50 
uzman jüri, %50 SMS oyları ile birinci seçilmiştir.

TRT Çukurova ve Antalya Müdürlüklerinde TSM 
çocuk korolarına, TRT Ankara ve İstanbul Rad-
yoları ile TRT Trabzon ve Antalya Müdürlüklerin-
de ise TSM gençlik korolarına takviye sınavları 
yapıldı.

Ankara ve İstanbul Radyoları ÇSM gençlik koro-
ları takviye sınavları yapıldı. 

26.03.2014 tarihinde Meslek Birliklerinden İLE-
SAM ile 31.03.2014 tarihinde MÜYORBİR ile 
15.04.2014 tarihinde MÜZİKBİR (Bağlantılı Hak 
Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) ile  
22.04.2014 tarihinde MÜYABİR (Bağlantılı Hak 
Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) ile 
02.06.2014 tarihinde MÜZİKOTEK ile “Müzik 
Kullanım Sözleşmesi” 24.06.2014 tarihinde  MÜ-
YAP Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları 
Meslek Birliği ile 15.08.2014 tarihinde Musiki 
Eserleri Sahibi Gurubu Meslek Birliği (MSG) ile 
15.10.2014 tarihinde Türkiye Musiki Eseri Sahip-
leri Meslek Birliği (MESAM) ile Yayın İzni Sözleş-
meleri imzalandı.

MÜZİK YAYINLARI
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2014 yılı içinde meslek birliklerinden; MESAM’a, 
MSG’ye, MÜYORBİR’e, MÜ-YAP’a, MÜYABİR’e, 
MÜZİKBİR’e ve İLESAM’a yayınlarımıza ait telif 
ücretleri ödenmiştir.  
                                                                            
2014 yılında hazırlanarak satışa sunulan al-
bümler şunlardır:

TSM Eda ŞİMŞEK/Tangolar
TSM Yılmaz YÜKSEL
TSM 50.Yıl Özel Bugünden Sesler
TSM 50.Yıl Özel Dünden Sesle
TSM TRT 50. Yıl Özel Serisi-Dünden Sesler-3
TSM Bestekarlar Serisi - Turhan Taşan
TSM Bestekarlar Serisi – Mahmut Oğul
TSM Bestekarlar Serisi Selahattin Coşar Altınbaş 
- O Gece
TSM Solo Albümler Serisi - Ayşen Birgör Gür
TSM Dünden Sesler 2
 TSM Nesrin Sipahi’den Seçmeler
ÇSM TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu - 
Tangolar
ÇSM Piyano Eşlikli Türküler
ÇSM TRT İzmir Çocuk Korosu
ÇSM 50. Yıl Özel TRT Ankara Radyosu Çoksesli 
Korosu
ÇSM 50. Yıl Özel TRT İstanbul Hafif Müzik Caz 
Orkestrası
TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Biz-
den Ezgiler.
THM 50. Yıl Özel Günümüzden Seçmeler
THM 50. Yıl Özel Ustalardan Seçmeler 
THM 50. Yıl Özel  İL İL Türkülerimiz Enstrümantal 
İç Anadolu Bölgesi 1
THM 50. Yıl Özel  İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
İç Anadolu Bölgesi 2
THM 50. Yıl Özel  İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
İç Anadolu Bölgesi 3
THM 50. Yıl Özel  İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
İç Anadolu Bölgesi 4
THM 50. Yıl Özel  İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
THM 50. Yıl Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Karadeniz Bölgesi 1
THM 50. Yıl Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 

Karadeniz Bölgesi 2 
THM 50. Yıl Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Karadeniz Bölgesi 3 
THM 50. Yıl Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Karadeniz Bölgesi 4
THM 50. Yıl Özel  İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Ege Bölgesi 1 
THM 50. Yıl Özel  İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Ege Bölgesi 2 
THM 50. Yıl Özel  İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Marmara Bölgesi 1
THM 50. Yıl Özel  İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Marmara Bölgesi 2 
TRT 50. Yıl Özel   Ustalardan Seçmeler Longplay 
(Plak)
TRT 50. Yıl Özel   Zehra EREN Tangolar Longplay 
(Plak)  
TRT 50. Yıl Özel   Dünden Sesler Longplay (Plak) 
THM 50. Yıl Özel  Serisi “Güldeste 3 Uzun Hava-
lardan Seçmeler 
THM 50. Yıla Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Doğu Anadolu Bölgesi 1 
THM 50. Yıla Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Doğu Anadolu Bölgesi 2 
THM 50. Yıla Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Doğu Anadolu Bölgesi 3
THM 50. Yıla Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Doğu Anadolu Bölgesi 4
THM  İl İl Türkülerimiz-Aksaray 
THM Vatan Türküleri, 
THM 50. Yıla Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Akdeniz Bölgesi 1 
THM 50. Yıla Özel İl İl Türkülerimiz Enstrümantal 
Akdeniz Bölgesi 2
THM Ali Demirhan
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Arşivlerimizde bulunan zengin arşiv materyali-
nin zaman ve mekândan bağımsız, kolay erişimi 
sağlamak; yapım maliyetlerini düşürmek, tüm 
kaynakların arşivde toplanmak amacı ile fotoğ-
raf, film, 1 inç,  darbant gibi eski formatlarda 
olup kullanıcıların bilgisine ve hizmetine açıla-
mamış değerli ses ve görüntülerin restorasyon 
işlemlerini yapmak içerik bilgileri arşiv veri ta-
banına girerek ya da var olan bilgileri güncelle-
yerek kullanıma açmak gibi çalışmaları devam 
ettirmektedir. 

Arşivlerimizde yaklaşık 210.000 adet görsel 
(180.000 saat) materyal mevcuttur.  Ayrıca An-
kara, İstanbul ve İzmir radyo arşivlerinde ise 
yaklaşık 150.000 adet işitsel materyal bulun-
maktadır.

Görsel arşiv materyalinden 80.000 saatin üze-
rinde program ve 25.000 adet fotoğraf mater-
yali Sayısal Arşiv Sistemine (SAS) kaydedilmiştir.

Arşivlerimize teslim edilen bant materyallerin 
düzenlenmesi, uygun koşullarda saklanması, 
bantların sayısallaştırılması ve “iş başlatma” bil-
gilerinin arşiv veri tabanına girilerek ya da var 
olan bilgileri güncellenmek sureti ile kullanıma 
sunulması çalışmaları sürdürülmüştür. 

Eski formatlardan aktarım ve restorasyonun 
yanında, yayından veya ham materyal olarak 
arşivimize teslim edilen görsel ve işitsel yayın 
materyallerinin düzenli olarak arşivleme işlemi 
de 2014 yılında aksamadan devam ettirilmiştir.

Arşiv Araştırması, İzleme, Aktarma
2014 yılı içinde,  bant arşiv materyallerinden;

- 3200 adet “tekrar” yayın olarak program,
- 2300 adet haber spor materyali,
- 2976 adet siyah beyaz fotoğraf materyali,
- Radyo Yayınları Arşivi Servisinden 15.238 adet 
banttan dinleme ve aktarma hizmeti,
TV ve radyo kanallarımıza temin edilmiştir.
Ayrıca ;
- Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklara,
- Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına,
- Ülke tanıtımı ve politik açıdan desteklenmesi 
uygun görülen yurt dışı kuruluşlara,
- İkili işbirliği protokolü imzalanan TV kanalları-
na toplam 643 bölüm (571) saat materyal veril-
miştir.

1965-2004 yılları arasına ait basılı radyo ve tele-
vizyon haber bültenlerinin dijital ortama geçi-
rilmesi işlemleri bitirilmiş ve bu ürünler kamuya 
açılarak araştırmacılara kaynak oluşturması için 
Devlet Arşivlerine gönderilmiştir. 

ARŞİV

2014 Yılında Arşive Kaydedilen Materyal

Ünitesi Tür Adet

TV Arşiv TV Program-Haber 13.130

Radyo Arşiv Müzik, Eğitim-Kültür programı 1.258

TOPLAM 14.388
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Yayın Arşiv Materyalinin Korunması ve Ya-
rarlandırılması
•	 2014 yılında “Bant Arşiv Depo”larının yeni-

lenme çalışmaları yapılmıştır. Yayın arşiv bi-
rimleri, yayın arşiv materyalini her türlü za-
rarlı tesir ve unsurlardan korumak, asıllarını 
bozmadan, tasnif edip ve saklamakla ilgili 
gerekli tedbirleri almaktadır. 

•	 Ankara İstanbul ve İzmir’deki Arşiv depo-
larındaki mevcut alanlar daha fonksiyonel 
kullanılarak yeni alanlar oluşturulmuş, 18 
adet arşiv deposuna ulaşılarak yaklaşık 3 
yıllık bir alan kazanılmış ve bu alanlara de-
ğişik depolardaki yaklaşık 70.000 adet bant 
yerleştirilmiştir.

•	 Talep edilen materyal SAS’ta kayıtlı değil 
ise depoda bulunan kasetlerden aktarılarak  
kullanıcıya verilmektedir. 

•	 Depolarda kaset olarak saklanan arşiv ma-
teryalleri hızla sayısallaştırılmaktadır.

Sayısal Arşiv Sistemi
2014 yılında toplam 40.150 adet klip talep, 
2.150 adet direkt indirme, 8.200 adet web ser-
vislere gönderme olmak üzere toplam 50.500 
adet klip (6.500 saatlik materyal) SAS’tan çıkış 
olarak verilmiştir. 

24 kanal SD/HD sayısallaştırma kapasitesinde 
Teyp Kütüphanesine sahip Sayısal Arşiv Siste-
mi’ nde (SAS) 80.600 saatin üzerinde görsel ve 
25.000 adet fotoğraf arşiv materyali mevcuttur.

2014’de Sayısal Arşiv Sistemi (SAS)
•10.300	saat	görsel	materyal,
•25.000	adet	fotoğraf		
aktarılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 
Sistemin kullanıcı sayısı yaklaşık 1.100 kişiye 
ulaşmıştır ve aylık ortalama 600 saat materyal 
çıkışı kullanıcılara ulaştırılabilmektedir. Yeni 
medya uygulamalarına farklı formatlarda ve 
xml (üstveri) bilgileri ile direk materyal indirme 
imkanı sağlanmıştır. Kurumsal ağa ulaşılabilen 
tüm bölgelerden SAS kullanılabilmekte ve tek-
nik ekip tarafından yaklaşık 1100 kullanıcıya 
uzaktan kurulum, eğitim ve yerinde teknik des-

tek destek sağlanmaktadır.

 Sayısal Arşiv Sistemi (SAS) Üzerinde Yapılan 
İşlemler
Kullanıcı listeleri takibi/aktif directory kullanı-
cı, grup ve yetki ekleme, TEDIAL Administrator 
işlemleri (Metadata, Thesaurus, Kullanıcı yetki-
lendirme) gibi kullanıcı, yetki ve metadata alan-
ları yönetimi yapılmıştır.

12.000 adet bozuk düşük çözünürlüklü (lowres) 
İzleme dosyası onarılmıştır.
620 adet Lto-4 kartuştan 155 adet Lto-6 kartuşa 
aktarımı, 

95.000 adet materyalin, ses kanallarının ayrıştı-
rılması işlemi yapılmıştır. 

İçerik Çözümleme ve Sorgulama
Sayısal Arşiv Sistemine (SAS) aktarılan mater-
yalin gerekli miktarda kliplerinin oluşturulması 
ve içerik çözümlenerek sisteme aktarılmış, talep 
edilen materyal sistem üzerinde sorgulanmış, 
farklı formatlara aktarılmıştır.

Video render (Restorasyon ve video kurgu 
için, farklı formatlara çevrim dâhil), işlenmiş vi-
deo dosyasını DVD, Bluray, Harddisk, XDCAM, 
HDCAM, Digibeta’ya basma / kopyalama,  SD 
Kasetten (Digital Betacam, Betacam Sp, 1 inch) 
DVD’ye video aktarma işlemleri Sayısal Arşiv 
Sistemi ekibi ile koordineli olarak yürütülmek-
tedir. 
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2014 yılı içinde 2.968 adet program ve 1493 
adet haber film materyali olmak üzere 4.462 
adet arşiv materyalinin çözümlemesi yapılarak 
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 

2006-2014 yılları arasında 22.943 adet (13.989 
saat) programın içerik çözümlemesi tamamlan-
mıştır. 

PROJELER
Aktarma ve Restorasyon projesi
Kullanım ömrü dolmak üzere olan, eski format-
larda kayıtlı bulunan zengin arşiv materyalleri-
nin restore edilerek çağdaş formatlara aktarıl-
ması, kullanıma açılarak, gelecek nesillere kül-
tür mirası olarak bırakılması amacıyla başlatılan 
Restorasyon ve Yeniden Kazanım Projesi kapsa-
mında; 

TRT 50. yıl etkinlikleri ve belgesel film çalışmala-
rı için 9 adet film telecine’den geçirilmiş
ve restore edilmiştir.
35 mm’lik ve 16 mm’lik filmlerden oluşan film 
arşivi sayısallaştırılmakta (Telecine Projesi kap-
samında), temel renk düzeltme ve restorasyon 
işlemleri yapılmaktadır.
2350 adet haber filminin, 33 adet televizyon fil-
minin telecineden geçirilip iş akışları başlatıla-
rak SAS’a yüklemesi, 2151 adet dar bant ve 624 
adet CD’ye aktarımı, 113 adet içten dışa plağın 
CD ortamına aktarımı ve aktarma servisinde, 
edius setlerden ve bantlardan 2670 adet aktar-
ma yapılmıştır.

TRT ARŞİV ve ARŞİV TV Projesi
TRT Arşiv web sayfasına 8.200 adet materyal 
eklenmiştir. Yine Kurum olanakları ile yürütü-
len Arşiv’den Yayın (ARŞİV TV) projesini hayata 
geçirmek için gerekli altyapı çalışmaları devam 
etmektedir. Bu şekilde bir kültür mirası olarak 
görsel işitsel yayın arşivlerinin;

•	 Gelecek kuşaklara sağlıklı aktarımını sağla-
mak, 

•	 Merkezî Arşiv (Tüm kaynakların arşivde top-
lanması. Sayısallaştırılmış radyo arşivi vs.),

•	 Arşiv materyallerine; zaman ve mekandan 
bağımsız, kolay erişimi sağlayarak yapım 
maliyetlerini düşürmek,

•	 Yerel ve bölgesel kanallara abonelik sistemi 
ile online arşiv erişim projesi,

•	 Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü ile ko-
ordineli olarak yürütülmekte olan Arşivden 
yayın (Nostalji TV) projesini hayata geçir-
mek, 

•	 İşitsel arşivin oluşturulması (MİDAS ile en-
tegrasyon),

•	 Film materyalleri sayısallaştırma işleminin 
hızlandırılması,

•	 Bölgeler arası materyal transferini hızlandı-
racak bir sistem,

•	 Arşiv hizmetlerinin en sağlıklı biçimde yü-
rütülmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Pazarlama ve Satış
Yurt içi ve dışındaki yayın kurum ve kuruluşları 
ile yapılan sözleşmelere göre Kurumumuz yayın 
arşivlerinin İnternet dâhil medya ortamlarında 
değişimine, araştırma, sorgulama ve izleme ya-
pılabilmesi teminine devam edilmiş, bireysel ve 
kurumsal taleplerin kullanım şartları taahhütna-
mesi ve ücretlendirmesi gibi işlemlerinin temin 
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edilerek, istenen formatlarda DVD, CD gibi or-
tamlara kaydedilerek satışına devam edilmiştir. 
Kurum yayın arşivlerini, yurt içi ortamlarda ta-
nıtmak, pazarlamasını geliştirmek üzere ve telif 
hakları konusunda, ilgili birimlerle iş birliği ça-
lışmalarına devam edilmiştir. 
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Reklam faaliyetleri kapsamında, 2014 yılında 
da, reklam pazarlama hizmeti ile mevcut rek-
lam kuşaklarındaki reklam süreleri satılmaya 
devam edilmiştir. Firma üzerinden yapılan rad-
yo, televizyon kanallarımıza ait reklam zaman-
larının satışı konusunda, RTÜK kuralları çerçe-
vesinde, her bir kanalın hakkı olan reklam yayın 
sürelerinden belli bir bölümü firma tarafından 
pazarlanmış; kalan süreler ile sponsorluk yayın 
hakları, barter ve özel organizasyonların reklam 
ve sponsorluk satış hakları Kurumumuz tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çeşitli reklam 
ajansı ve reklam veren firmalarla pazarlama ça-
lışmaları yapılmış ayrıca değişik kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla da karşılıklı mali destek anlaşma-
ları gerçekleştirilmiştir. 

Bu çerçevede 2014 yılında Kurum kanallarının 
reklam zamanlarının satışına yönelik sözleşme-
ler ve bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve 
yükümlülükler titizlikle takip edilmiş ve uygu-
lanmıştır. Kuruma ait olan reklam sürelerinin sa-
tışı ise ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak 
sponsorluk ve barter yoluyla yapılan satışlarla 
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 2014 yılında 
da çeşitli reklam ajansı ve reklam verenlerle 
pazarlamaya yönelik çalışmalar yapılmış, deği-
şik kurum ve kuruluşlar ile de program destek-
lemesi ve isim hakkı sponsorluğu,  barter   ve  
medya sponsorluğu anlaşmaları gerçekleştiril-
miştir.  

2014 yılına ilişkin reklam gelirleri tablosu aşağı-
daki gibidir:

REKLAM

Reklam süre satışlarının yanı sıra Kurumumu-
zun marka ve bilinirliğini arttırıcı organizasyon-
lara ve fuarlara katılımlar gerçekleşmiş, kurum-
sal kimlik ve bu kimliğin korunması tanıtılması 
konusunda çalışmalar başlatılarak bu alandaki 
uluslararası projeler takip edilmiştir. Farklı dil ve 

lehçelerde yayın yapan kanallarımızın yayın ala-
nı içinde bulunan ülkelerde tanıtımı yapılmıştır.

Yeni Medya mecralarındaki reklam alanlarına 
yönelik çalışmalar yürütülmüş ve bu çerçevede; 
Kurumumuz televizyon ve radyo kanalarında 
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TRT Televizyon Kanalları 2014 Reklam Süreleri (saniye)

yayınlanan programlarda SMS servisi kullanımı 
sağlanmış, GSM operatörleri ile anlaşmalar ya-
pılarak izinli ve profili çıkarılmış toplu SMS pa-
ketleri ile (Bulk SMS)  Radyo ve TV programların 
tanıtımı ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçek-
leştirilmiştir. 

Turkcell ve Vodafone müşterilerine, yeni nesil 
mobil cihazlar üzerinden TRT kanallarını izleme 
imkânı sunulmuş, TRT WEB alanları ve WAB özel-
likli cihazlara yönelik mobil yayınlardaki reklam 
alanlarının pazarlanması faaliyetleri yürütülmüş 
ve bu uygulamalardan gelir elde edilmiştir.

TRT Market ürünlerinin (CD, VCD, DVD ve basılı 
yayınlar) satış ve gelirlerini artırmak amacıyla 
mobil ödeme uygulaması hayata geçirilmiştir. 
Uygulamanın ve ürünlerin tanıtımına yönelik 

tanıtıcı alt bant görselleri hazırlanmış ve rek-
lam yayınları gerçekleştirilmiştir. Çeşitli video 
ve sosyal paylaşım platformlarında (Youtube, 
Mynet, İzlesene, Turkweb, tvyo, vidivodo ve 
Samsung smart tv) TRT’ye ait içeriklerin paylaşı-
mı ve  bu ortamlardaki reklam gösterim sayıları 
üzerinden gelir elde edilmiştir.

Kurumsal tanıtıma yönelik olarak 7. Uluslara-
rası Balkan Forumu, Dünya Türk Forumu, 2014 
Saraybosna İş Forumu, Türk Dünyası Şehirci-
lik Kurultayı, Uluslararası Yatırım Zirvesi, Akıllı 
Şebekeler 2014, 5. Karayolu Trafik Güvenliği 
Sempozyumu ve Fuarı, 14. Frankfurt Türk Film-
leri Festivali, Hollanda Kırmızı Lale Film Festivali, 
Malatya Kitap ve Kültür Fuarı vb. etkinliklerde 
medya sponsorluğu gerçekleştirilmiştir.
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Haber ve spor yayınları ile canlı yayınlar hariç 
olmak üzere tüm radyo ve televizyon program-
larımızın metin, ses ve görüntüleri ile Kurum re-
pertuvarına alınacak müzik eserlerinin sözleri; 
yerli, yabancı sinema ve televizyon filmleri ile 
müzik klipleri yayından önce, yayın denetmen-
leri tarafından Genel Müdür adına denetlen-
mektedir.

Bu çerçevede 2014 yılı içinde 39 Bin 977 prog-
ramın/program materyalinin denetimi gerçek-
leştirilmiştir. 

Bu programların tür olarak dağılımı şu şekilde-
dir; 
•	 2 bin 394 televizyon program metni
•	 14 bin 833 televizyon programı görüntüsü, 

film veya dizi film
•	 3 bin 475 radyo program metni 
•	 2 bin 480 prodüksiyonu yapılmış radyo 

programı  
•	 3 bin 205  radyo reklam spotu
•	 8 bin 923 görüntülü reklam spotu/filmi
•	 2 bin 933 müzik eseri güfte denetimi 
•	 1 bin 468 TRT Kürdi (TRT 6)
•	 263 TRT Arapça kanalı 

39 bin 977 program/yayın materyalinden bir 
adedi TRT Arapça kanalında yayını düşünülen 
program olmak üzere toplam 6 adet televizyon 
programı, 39 adet reklam spotu ve 106 adet 
güfte (49 adedi TRT Kürdi) çeşitli yasal gerekçe-
lerle “Yayınlanmaz.” olarak raporlandırılmıştır.

2014 yılında 39 bin 977 olarak gerçekleşen de-
netim,  2013 yılında program 39 847 olarak ger-
çekleşmiştir.

Yapılan denetimlerde, programlara yasallık açı-
sından bakılmakta, estetik ve teknik hususlar ile 
yerindelik konusu yapımcı üniteye sorumlulu-
ğuna bırakılmıştır.

Denetim dışında, genel yayın planı ve yıllık ya-
yın planlarının hazırlanması görevleri yürütül-
müştür.

YAYIN DENETLEME FAALİYETLERİ
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Merkezi Ankara olan Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu, yurt içinde İstanbul, İzmir, Antalya, 
Çukurova, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Mü-
dürlükleri ile hizmet vermektedir. Bulundukları 
bölgede Kurumumuzu temsil ederek yayın ilke-
lerimize ve kamu hizmeti yayıncısı kimliğimize 
uygun hizmet veren müdürlükler aracılığıyla, 
gelişmeler anında takip edilmekte ve bölgelerin 
özellikleri dikkate alınarak, radyo ve televizyon 
yayıncılığı ile verici işletmesi yapılmaktadır. 

TRT Müdürlüklerinde yürütülen ve 2014 yılı 
içinde öne çıkan faaliyetler, başlıkları itibari ile 
aşağıda yer almaktadır.

TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
Haber ve Spor Yayınları
Başta İstanbul olmak üzere Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Yalo-
va’daki her türlü haber takibi yürütülmüştür. 
Toplumsal olaylar, sıcak haber gelişmeleri, 
uluslararası toplantılar, devlet ya da hükûmet 
başkanlarının katıldığı zirveler titizlikle takip 
edilmiş, özellikle Marmaray Projesi’nin açılış tö-
reni ve Papa ziyaretleri gibi kesintisiz sahadan 
yapılan yayınlar tüm dünya televizyonlarına ve 
ajanslarına gerek canlı gerekse bant yayın ola-
rak geçilmektedir. 2014 yılı içinde 20’den fazla 
üst düzey toplantının pool (havuz) olarak tabir 
edilen yayını gerçekleştirilmiştir.
Bunun yanında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşik-
taş, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir Spor gibi 
futbol ekonomisinin devlerinin bütün faaliyet-
leri haber yapılmıştır.
Günde ortalama 50 özel habere imza atılmış, is-

tihbarat ve spor servisleri her ay ortalama 900 
ile 1100 haber izlemekte ve bunların yayınlan-
mıştır.

İstanbul Radyosu
Tüm radyolara program üreten ve canlı yayın-
larla katkı sağlayan İstanbul Radyosu 2014 yı-
lında da, TRT Nağme postasının yayın merkezi 
olarak 24 saat kesintisiz yayındadır. Radyo yıl 
içinde, eğitim kültür yayınları, tiyatro ve eğlen-
ce yayınları, Türk sanat müziği, Türk halk müziği 
ve çok sesli müzikler için program üretimlerini 
gerçekleştirmiştir.

Toplumu ilgilendiren konularda, bilgilendirme 
ve eğitici amaçlı programlar yapılmış; haber 
programlar, eğlendirici programlar, tarih prog-
ramları, teknoloji ve bilim programları, kültür-
sanat, din, felsefe ve edebiyat programları, iş 
dünyası, yerel ve kurumsal yönetimlerin ele 
alındığı programlar ve dilimizin gelişimine kat-
kıda bulunan Türkçenin güzel konuşulması ve 
yaygınlaştırılması için yapılan programlarla  eği-
tim kültür yayınları toplumsal gelişime katkıda 
bulunabilecek türlere yapımlarına yer verilmiş-
tir.

İstanbul Radyosu, Radyo 1 postasında, haftada 
toplam 38 program hazırlamaktadır. Bu prog-
ramların 30 adedi içyapım ve 8 adedi ise dış 
yapımdır, 19’unun gece yayınlarında tekrarları 
yayınlanmaktadır ve 11 adedi arşivden yayına 
verilmiştir. İstanbul Radyosu, Radyo 1 postasın-
da tekrar yayınlar dâhil olmak üzere toplamda 
haftalık 78 yayın gerçekleştirmiştir.

TRT MÜDÜRLÜKLERİ
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Radyo 1 Postası programları, Ankara, İstanbul ve 
İzmir ağırlıklı olarak hazırlanmakla birlikte diğer 
radyoların da katkıları bulunmaktadır. Radyo 1 
Postasındaki yayınlara İstanbul Radyo’sunun 
hazırladığı programların haftalık süre üzerinden 
katkısının oranı ise haftalık 3125 dakika ile top-
lam yayının %31’ idir.

Türk sanat müziği alanında, TRT Nağme’nin ya-
yın merkezi olması açısından birçok canlı prog-
ram üretimi yapılmıştır. 

9 canlı yayın, 2 CD çalışması (alt yapı), 1 solo 
band, 2 toplu program, 1 konser, 2 TRT Nağme 
program için kayıt, CD okumalar TRT Nağme ya-
yınına 51 adet band program (7 adet 15/1 dö-
nüşümlü), 12 adet canlı yayın. 

Kurumumuz tarafından hazırlanan 9 albüm 
çalışması için ve çeşitli kanallarda yayınlanan 
konser programları için çalışmalara katkı sağ-
lanmıştır.

Türk halk müziği içinde TRT Türkü yayınlarında 
değerlendirilmek üzere Yurttan Sesler solo ve 
toplu programlarının kayıtları gerçekleştirilmiş-
tir.

6 adet canlı yayın, 1 adet Yuttan Sesler kaydı, 2 
adet alt yapılı solo program kaydı, 1 adet özel 
CD çalışması, 1 adet konser, CD okumaları ger-
çekleştirilmiştir.

TRT Türkü yayınına 22 adet band program  (1 
program 15/1 dönüşümlü), 6 adet canlı yayın 
yapılmıştır.

Çok sesli müzikler için yabancı kaynaklı birçok 
türünü içinde barındıran klasik batı müziği, 
pop, rock blues, caz, ülke müzikleri, elektronik, 
house, tango ve dünya müziklerine konu edildi-
ği programlar hazırlandı. 

TRT Hafif Müzik Caz Orkestrası “Bizden Ezgiler” 
albümü yapılmış ayrıca Orkestra 2014 yılı içinde 
11 stüdyo konseri gerçekleştirmiştir. TRT Belge-

sel Günleri Özel Konseri, Cumhuriyet Bayramı 
Özel Konseri, Yıldızlar Geçidi Özel Konseri gibi. 
Bunun yanında aylık konserlere devam etmiştir.

İstanbul Radyosu bünyesinde Türk Sanat Mü-
ziği, Türk Halk Müziği ve Çok Sesli Müzikler 
müdürlerinin koordinasyonu ve kontrolünde, 
çocuk ve gençlik korolarının eğitimleri, çalışma-
ları, kayıtları ve yıl sonu konserleri gerçekleşti-
rilmiştir.

TRT FM için Türkçe sözlü pop müziğinin ağırlık-
ta olduğu, güncel şarkıların yanı sıra geçmişten 
günümüze bu alanda üretilen şarkılara yer ve-
rilen canlı programlar hazırlanmış, bu sayede 
eğlenceli zaman geçirmenin yanı sıra bu alanda 
üretilen yeni şarkılar da dinleyicilerimize ulaştı-
rılmıştır.

Özellikle piyasaya yeni çıkan albümler dikkate 
alınarak sanatçıların canlı olarak programlarda 
yer alması sağlanmış, bu çerçevede haftada or-
talama altı sanatçı programlara konuk edilmiş-
tir.

Tiyatro eğlence yayınları TRT FM için yıllık top-
lam canlı yayın süresi 155.340 dakika yani 2589 
saat yayın yapılmış, Arkası Yarın ve Radyo Tiyat-
rosu gibi TRT markası olan programların toplam 
2702 saat yayınlarda değerlendirilmesi sağlan-
mıştır.

İstanbul Radyosunun toplam yayınlara haftalık 
katılım oranları;  Radyo 1 için 3125 dakika  ile 
%31, Radyo 2 (TRT FM ) 3300 dakika ile %32.73, 
Radyo 3 için1800 ile %17.85, Radyo 4 için 4120 
ile %50.7, TRT Nağme için 6135  dakika ile 
%62.63 ve TRT 3 için 1815  dakika ile %24.2 ola-
rak gerçekleşmiştir.

TRT İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ
Haber ve Spor Yayınları
İzmir merkez olmak üzere, Ege Bölgesi’nde Ay-
dın, Balıkesir, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak il-
leri ile 125 ilçe TRT İzmir Müdürlüğünün sorum-
luluk alanındadır.  
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Günlük 10-15 arası haber üretilmekte, günde-
min yoğun olduğu günlerde geçilen montajlı 
haber sayısı 20’yi bulabilmektedir. Müdürlüğe 
bağlı 6 il ve ilçelerindeki yurt muhabirlerinin 
gönderdiği haberlerle birlikte aylık haber sayısı 
400’ü bulmakta,  özellikle yaz aylarında turizmin 
hareketlenmesiyle birlikte bu sayı aylık 500’lere 
kadar çıkmaktadır. 

TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayınlanan haber 
sayısı haftalık 15 ile 20 arasında değişmekte, ha-
zırlanan haberler TRT Haber başta olmak üzere 
TRT Spor, TRT Anadolu, TRT Avaz, TRT Türk gibi 
kanallarda yayınlanmaktadır. 

Özel gündemler ve rutin istihbaratlar dışında, 
İzmir’in siyasi ve ekonomik potansiyeli ile insan 
öykülerini içeren özel çalışmalara da yer veril-
mektedir. 

Gündeme ilişkin konularla ilgili TRT 1 Sabah Ak-
tüel programı için haftada 2 gün 10-15 dakikalık 
canlı yayınlar gerçekleştirilmektedir. Aynı şekil-
de canlı bağlantılar, TRT Haber günlük programı 
için de yapılmaktadır.

2014 yılı Mayıs ayında Manisa’nın Soma ilçesin-
de 301 madencinin hayatını kaybettiği faciada 
birim kesintisiz görev yapmış, kurtarma çalış-
maları sırasında yapılan açıklamalar ve son du-
rum 2 canlı yayın aracı kullanılarak anında ka-
muoyuna duyurulmuştur. 

Yine yıl içinde yapılan yerel seçimler ile Cumhur-
başkanı seçimi öncesinde bütün yurtta olduğu 
gibi bölgemizde de seçim çalışmaları ve miting-
ler açısından yoğunluk yaşanmış, İzmir dâhil 7 
ilde siyasi partilerin ve adayların düzenlediği et-
kinlikler canlı yayınlarla ekrana taşınmıştır.

İzmir Müdürlüğünün görev alanına giren ve 
Türkiye liglerinde temsilcisi bulunan illerden 
spor canlı yayınları gerçekleştirilmiş ve yıl içinde 
300’den fazla haber hazırlanmıştır. 

Radyo
İzmir Radyosu tarafından 2014 yılında;
425 saat Radyo 1 yayın,
8760 saat Radyo 2 yayın,
290 saat TRT Türkü yayın,
498 saat TRT Nağme yayın,
3162 saat ses montaj hizmeti verilmiştir.

Programlar;
Ege’den    (260x57’)
THM Konser              (Ayda bir yayın x57’)
Beraber ve Solo Türküler (208x30’)
Solo    (312x15’)
Bizden Size   (156x60’)
Solistlerden Seçmeler  (104x30’)  
Ege’den (Band)   (104x55’)
Türküler ve Oyun Havaları ( 104x30’)
Aşk u Muhabbet  (52 x 60’ )
Şarkılardan Fal Tuttum  (52x 90’)
Müzikle Yaşayanlar  (52x 90’)
Akşamın Neşesi   (52x117’)
İzmir Akşamı   (52x 60’)
İzmir Esintisi   (52x 60’ )
İzmir’den Ezgiler   (52x 60’ )                            
Saz Eserleri   (52 x 12’)
Sazlarla TSM   (104 x 15’ )
Şarkılar Bizi Söyler  (52x60’)
Gönülden Nağmeler  (52x60’)
Arşivden Mikrofona  (52x27’ )
Arşivden Sololar  (52x30’ )
Fasıl    (104x30’)
Makamlar ve Şarkılar  (52x30’ )
Solo    (156x15’)
Şarkılar ve Oyun Havaları (52x30’)

2014 yılında;
Radyo 1 de Yayınlanan Programlar
Kadınlar Kulübü
Evin Neşesi
Biz de Varız
Sesli Rehber
Deniz Dünyası
Dünden Bugüne Çalgılarımız
Gönül Dili Sazın Teli
Gecenin İçinden
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TSHM
Radyo 2’de Yayınlanan Programlar
Geceden Sabaha
Müzik Arenası
İstasyon İzmir
Arena 40
Biz Bize

Radyo 3’te Yayınlanan Programlar
Gün Işığı
Radyo 3 Sabah
Kulak Misafiri
Avrupa Konserleri
Müzik Bankası
Sesin Söylediği
Aşkın Notaları
Notaya Hayat Verenler
Sonsuzluk Senfonisi
Rock’tan Caza Pop
Garaj
Ezgi Defteri
Dünyadan Pop
Film Başlıyor
Konser Salonlarından
Radyo Kafe
Klasik Kolaj Gece ve Müzik
Sonsuza Dek Müzik

07 Şubat 2014 Cuma günü TRT Müzik 
Kanalı’ndan “50.Yıl Özel Konseri”,  12 Ekim 2014 
Pazar günü İzmir Bayraklı Seyir Tepesi’nden, İz-
mir Valiliği “Gaziler Günü Etkinliği”  izleyicilerle 
paylaşılmıştır.

TRT İzmir Çocuk Korosu
43 küçük, 32 büyük koristle çalışmalarına devam 
eden Koro, 19 Ocak 2014 tarihinde İsmet İnönü 
Sanat Merkezi’nde konser vermiş, dönem bo-
yunca 5 şarkının kaydını yapmıştır. 30.11.2014 
tarihinde Cennet Dünya, 75.Yıl Marşı ve Küçük 
Şarkı adlı albümleri denetlenerek Müzik Dairesi 
Başkanlığına yollanmıştır.

TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlük, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’yle Akdeniz Bölgesi’ne uzanan 3 ülkey-
le sınırı bulunan geniş bir alanda yayın hizmeti 
vermektedir.  

Televizyon, Haber ve Radyo birimleriyle böl-
genin kültürel ve sosyal değerlerinin dünya ve 
Türkiye kamuoyuna tanıtılmasına önem veril-
mektedir. Sorumlu yayıncılık anlayışıyla hayatın 
güzel yönlerine dair program ve haberlere ya-
yınlarda daha fazla yer vermeye çalışmaktadır.

Haber ve Spor Yayınları
2014 yılı boyunca Güneydoğu ve Doğu Anado-
lu’daki gelişmeler takip edilmiş, ekonomi, kül-
tür, turizm ve diğer birçok alandaki hareketlilik-
ler izlenmiş ve bu gelişmeler, yerinde gerek can-
lı yayınlarla gerekse de haber olarak verilmiştir.

* Çözüm sürecinin oluşturduğu olumlu hava ile 
birlikte bölgeye yapılan yatırımlar, girişimcilerin 
bölgeye ilgisi canlı yayınlar ve haberlerle izleyi-
ciye aktarılmış, sürecin bölge insanına olumlu 
yansımaları bölgenin birçok köşesinden yapılan 
yayınlar ve haberlerle paylaşıldı.  
* 30 Mart yerel seçimlerinde siyasi partilerin 
bölgedeki seçim kampanyaları takip edilmiştir. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 
Mart yerel seçimleri ve 10 Ağustos Cumhurbaş-
kanı seçimi için bölgede yaptığı mitingler ve 
programlar izleyicilerle paylaşılmıştır.
* Irak’ta yaşanan iç savaştan kaçan Yezidilerin 
büyük bölümü bölgeye sığınmış ve Yezidilerin 
yaşadığı dram ve onlara yönelik sosyal faaliyet-
leri yayınlanmıştır.
* Terör örgütü DEAŞ’dan kaçıp Türkiye’ye sığı-
nan yaklaşık 200 bin  Kobanilinin geçişi ve onla-
rın barınma imkanları ve onlara yapılan yardım-
lar paylaşılmıştır.
* Terör örgütü DEAŞ’ın kaçırdığı Türk vatandaş-
larının kurtarılıp Türkiye’ye getirilmesi, 
* Bölgedeki yasa dışı faaliyetler (kaçakçılık-
uyuşturucu-asayiş) izleyicilerle paylaşılmıştır.
 * Suriye’deki iç savaşın Türkiye sınırına yansıma-
ları ele alınmıştır.
*  Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan Suriyelilerin kaldıkları çadır ve kontey-
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nır kentlerdeki hayat şartları (eğitim-sağlık-ba-
rınma-ekonomik) ele alınmıştır.
* Bölücü terör örgütünden kaçanlar incelenmiş-
tir.
* Bölge insanının yaşamları (spor-sanat-kültür-
ekonomi-sosyal... vb)  haberleştirilmiş ve yayını 
sağlanmıştır.
* Sosyal sorumluluk projeleri ve eğitime dair 
projelere dair özel gündem dosyalar hazırlan-
mıştır.

Televizyon Yayınları
2011 yılı içinde, HD tabanlı olacak şekilde tü-
müyle yenilenen prodüksiyon stüdyosunda TRT 
Kürdî iç yapımlarının yüzde 60’ ını gerçekleştir-
mektedir. (10 program haftada 16 ayrı canlı ya-
yın-2 Bant) 

2014 Yılı İçinde Gerçekleştirilen Yayın ve Ya-
pımlar
TRT Kürdî için stüdyodan Yapılan Canlı Yayınlar:
FUTBOL GECESİ (Şeva Futbolê) – Canlı- Pazar: 
22.40 - 24.00
Programda haftanın süper lig ve alt liglerdeki 
maçları yorumlanıyor özet görüntüleri ekrana 
gelmiştir.
HAKİKAT PINARI (Yeneye Haqîkat)-Canlı-
Perşembe: 15.55
Zazaca dini içerikli bir programdır.
YEREL GÜNDEM (Rojeva Heremê)- Canlı- Cu-
martesi: 11.00 - 12.00
Programda bölgenin gündemi usta gazeteciler-
le değerlendirilmiştir.
SIRA GECESİ (AWAZÊN XWEŞ)- Canlı-Cuma: 
22.30 - 24.00
Program ses sanatçısı Hüseyi TATAR’ın sunumu 
ile ekrana gelmiştir.
BEREKETLİ TOPRAKLAR (BEREKETE AXÊ)-
Aktüel - Pazar: 11.30
Tarım ile ilgili her hafta bir konu ele alınmıştır.
GECENİN SÜSÜ (XEMLA ŞEVÊ)Canlı Pazar: 20.45
Sanatçı Fatê’nin sunumuyla her hafta farklı ko-
nuklarla ekrana gelmiştir.
İFTAR VAKTİ (DEMA FİTARE)
Ramazan ayı boyunca her gün yapılan if-
tar programıdır. Program dört farklı ilden   

(Batman,Siirt,Bitlis,Muş) ve her gün farklı bir 
mekandan canlı olarak gerçekleştirilmiştir.
ÖĞLEDEN SONRA (PİŞTİ NİVRO)-Canlı-Hafta içi 
Hergün: 15.00 
Haftanın 5 günü ekrana gelen programda ağır-
lıklı olarak kadın sorunları işlenmiştir.
FATE İLE GÜN BE GÜN (Bİ FATERE ROJ Bİ ROJ)-
Canlı-Hafta içi her gün: 10.00
Hafta içi her gün sabah saat 10.00 -12.00 saatleri 
arasında konuklu müzik yayınıdır.
ŞEHİRLERİMİZ(BAJAREN ME) Canlı-Pazar: 12.00
Her hafta farklı bir şehirden o şehrin sorunları 
ekrana taşınmıştır.

1 HD naklen yayın aracı, 1 mobil Up-link ve böl-
geden TRT’nin tüm kanallarına prodüksiyon 
hizmeti verilmiştir. 

Diyarbakır Radyosu
TRT Gap-Diyarbakır Radyosu bölgesel ve ulusal 
ölçekte yaptığı yayınlarla 2014 yılında kuruluşu-
nun 50. yılını kutlamıştır.

Bölge Radyosunda yıl boyunca cuma günleri 
12.00 – 13.00 saatleri arası TRT Nağme’de “Hoş 
Sada” programı, her Cumartesi 13.30 – 14.00 
saatleri arasında Radyo 1’de “Şehirlerimiz Tür-
külerimiz” programı, her pazartesi ve çarşam-
ba günleri 20.30 – 21.00 saatleri arasında Radyo 
1’de   “Sizin İçin Seçtiklerimiz” programı,   her 
cumartesi 18.00 – 19.00 saatleri arasında TRT 
Türkü’de “Yurdun Dört Bucağından”  Progra-
mı,  hafta içi her gün 15.00- 16.00 saatleri arasın-
da TRT Türkü’de  “Türkü Diyarı” programı, her 
salı 07.00 – 10.00 saatleri arası TRT Nağme’de 
“Sabahın Nağmesi Programı”, her çarşamba 
günü de 08.00 – 10.00 saatleri arası TRT Türkü’de 
“TRT Türkü’de Sabah” adlı müzik programı, 
yayınlanmıştır. Ayrıca play-list uygulamalı bazı 
müzik programlarının prodüksiyonu da gerçek-
leştirilerek e-radyo üzerinden ilgili postada ya-
yını sağlanmıştır.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı’nda her gün 15.00 
– 16.00 saatleri arasında canlı olarak yapım ve 
yayını gerçekleştirilen Türkü Diyarı’nın her hafta 
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en az bir bölümü, bölge illerinden birinden, o 
yöreden konuk edilen mahalli sanatçılar tara-
fından seslendirilen türküler eşliğinde naklen 
yayınlanmıştır.

2014 yılı yayın döneminde; Şanlıurfa, Mardin, 
Elazığ, Malatya, Bingöl, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak, 
Batman, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Muş ve 
Tunceli illeriyle bağlı ilçelerin önemli bir bölü-
münden Türkü Diyarı programına canlı bağ-
lantılar gerçekleştirilmiş, yörede isim yapmış 
mahallî sanatçılar eşliğinde anılan yerlerin tarihî 
turistik değerleriyle bu yörelerin musiki kültürü 
tanıtılmıştır.  

Daha çok müzik ağırlıklı hazırlanan bu prog-
ramda, yörenin kendine özgü renkleri, tarihî 
ve kültürel değerleri, turistik zenginlikleri, yöre 
kaynaklı Türk Halk Müziğimizin özgün örnekleri 
de dinleyicilere tanıtılmıştır. 

Diyarbakır Radyosu’nun Mahallî İcra Grubu, Di-
yarbakır Kültür ve Turizm Derneği Eyvan Grubu 
ile Grup Mazi’nin haftalık periyotlarla canlı ola-
rak gerçekleştirilen Türk Halk ve Türk Sanat Mü-
ziği Konserlerine 2014’te de Şark Bülbülü Celal 
Güzelses Müzik Stüdyosu’ndan devam edilmiş-
tir. 

Salı ve Cuma günleri canlı olarak yayınlanan 
konserler çoğunlukla genç öğrencilere yönelik 
olarak seyircili gerçekleştirilmiştir. 

2014 yılından itibaren radyoda, yayınların ağır-
lığı ulusal postalara kaydırılmıştır. Halen, Radyo 
1, TRT Nağme ve TRT Türkü postalarına hafta 
içi değişik saatlerde canlı ve bant olmak üzere, 
müzik ağırlıklı toplam 19 programın yapım ve 
yayını gerçekleştirilmiştir.

Radyo Müzik Programları, Konserler ve Ço-
cuk Koroları
Diyarbakır Radyosu Şark Bülbülü Celal Güzel-
ses Müzik Stüdyosu’nda 2014 yılı süresince her 
hafta, salı ve cuma günleri, seyircili ve canlı Türk 
Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konser icraları 

gerçekleştirilmiştir. 
Radyo bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk 
Halk ve Türk Sanat Müziği Çocuk Koroları, her 
hafta pazar günleri müzik hocaları nezaretinde 
müzik dershanelerimizde haftalık üçer saat uy-
gulamalı ders görerek çalışmalarını sürdürmüş-
tür.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla aynı gün, Diyarbakır Cahit Sıtkı Ta-
rancı Kültür Merkezi’nde yaklaşık 500 kişilik da-
vetli topluluğuna, iki misafir sanatçının da ko-
nuk edildiği 3 saat süreli bir konser verilmiştir. 

Halen Türk Halk Müziği Çocuk Korosu’nda 37, 
Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’nda 38 öğren-
ci, 6 eğitmen eşliğinde çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu korolara Ekim ayında takviye 
sınavıyla öğrenci alınmış ve yeni öğretim yılına 
başlanmıştır.

TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Haber ve Spor Yayınları
1967 yılında  Haber Bürosu olarak hizmete 
başlayan Müdürlüğün görev alanı içerisine Er-
zurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Muş, Ardahan, Bay-
burt, Artvin (Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ilçeleri), 
Tunceli ve Iğdır illeri girmektedir. 

Müdürlük, Doğu Anadolu Bölge’sindeki 9 il ve 
64 ilçenin haber potansiyelini değerlendirerek 
130 bin km karelik bir alanda, yaklaşık 7 milyon 
nüfusa hitap etmektedir. Haber hizmetleri, so-
rumluluk alanındaki illerin Gürcistan, İran, Er-
menistan, Nahçıvan gibi ülkelere sınır oluştur-
ması nedeniyle stratejik konum olarak önem 
taşımaktadır.

Sorumluluk alanındaki olaylar, haber niteliği ta-
şıyan etkinlikler, yapılan canlı bağlantılarla tele-
vizyon ve radyo bültenlerinde yer almakta; TRT 
Haber kanalında yer alan Yurt Bülteni’ne görün-
tülü haberlerin yanı sıra canlı ses ve görüntü 
bağlantıları yapılmaktadır. 

2014 yılında 1870 montajlı, sesli haber ve TRT 
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Haber kanalında yayınlanan “Gündem” progra-
mına 80 canlı bağlantı ve bant çekimi yapılmış, 
Up-Link aracıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir 
çok ilinde meydana gelen olaylar ve etkinlikler 
canlı yayınlarla aktarılmış.

Bölgede meydana gelen olaylarla ilgili haberler 
hazırlanarak Haber Merkezi’ne ulaştırılmakta; 
olaylar, haber niteliği taşıyan etkinlikler, yapılan 
canlı bağlantılarla televizyon ve radyo bültenle-
rinde yer almaktadır.

Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber, 
spor ve magazin programlarına özel çekimler 
ve röportajlarla katkıda bulunulmaktadır.

TRT Haber kanalında yayınlanan Türkiye 
Ajansı’na görüntülü haberler ve canlı bağlantı-
lar yapılmaktadır.

Televizyon Yayınları
Aşık Reyhani Stüdyosu teknik prodüksiyon alt 
yapısını tamamlamış ve personele gerekli eği-
timler verilerek işlevsel hâle getirilmiştir.

TRT Müzik kanalında yayınlanan Radyo Günle-
ri programının 24 hafta canlı yayını, teknik ve 
prodüksiyon hizmetleri bu stüdyoda verilmiştir. 
Yine TRT Müzik kanalında yayınlanan Yaylaların 
Avazı adlı programının yayını da Aşık Reyhani 
Stüdyosu’nda gerçekleştirilmiştir.
 
Erzurum Radyosu
TRT Türkü kanalında canlı olarak haftanın her 
günü 17.00-18.00 arasında “Bizim Eller” (Yapım-
cılar: İsmail Bingöl, Feridun Fazıl Özsoy, Azer Yıl-
maz, Hafize Batmaz) adlı programı;
Radyo 1 kanalında, salı günleri 16.30-17.00 ara-
sında “Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde” (Yapımcı: 
İsmail Bingöl), perşembe günleri 20.30-21.00 
arasında “Kopuzdan Saza” (Yapımcı:  Feridun Fa-
zıl Özsoy), cuma günleri 16.05 -16.30 arasında 
(ocak-haziran dönemi) “Kitap Sevgisi” (Yapımcı: 
Hafize Batmaz) belgesel türü programları bant 
olarak gerçekleştirmiştir.
2014 yılında bölgesel yayın olmamış, ülke 

çapında yayın yapılan TRT Türkü kanalında 
katkı sağlanan “TRT Türküde Sabah-(salı 
08.00-10.00)” ve “Bizim Eller-(her gün-17.00-
18.00)” “Yurdun Dört Bucağından(çarşam
ba-18.00-19.00)”  programlarında ise, geçmiş-
ten günümüze Türk halk müziğinden örneklere, 
türküyle ilgili kısa sohbetlere ve metinlere yer 
verilmiştir. Ayrıca stüdyo dışı canlı bağlantılarla 
bölgedeki iller gezilmiş ve yörenin sanatçılarıyla 
canlı yayınlar yapılmıştır. 

Yine 2014 yılında “Şarkılar Bizi Söyler (TRT 
Nağme - pazar - 11.00 - 12), “Arşivden Saz 
Eserleri (TRT Nağme - cuma - 17.00 - 17.30)”, 
“Saz Eserleri - perşembe - 20.00 - 20.15)”ve 
“Bir Şarkıdır Yaşamak(TRT Nağme - cumarte-
si - 22.00 - 23.00), “Sanatçılardan Birer Türkü 
(TRT Türkü - cuma - 23.00 - 24.00)” adlı müzik 
programları yapılmıştır.

TRT Türkü aracılığıyla ulusal yayına katılan rad-
yo; hem bölge radyosu olarak dinleyiciden alı-
nan geri dönüşümleri değerlendirmiş hem de 
mahallî sanatçıların müziklerini, âşıkların kendi 
seslerinden yayınlayarak kanalın dinlenirliğine 
katkı sağlamıştır.

Programlarda, canlı yayın ekibinin bölgede ya-
pılan sosyal ve kültürel faaliyetlere (Dede Kor-
kut Şenlikleri, Kafkasör Şenlikleri, Âşıklar Bayra-
mı, Üzümlü Şenlikleri, Tortum Şenlikleri vb.) ka-
tılımı sağlanarak sorumluluk alanlarındaki her 
il, ilçe ve köyden, yerinde yayın, röportajlar ve 
canlı telefon bağlantılarıyla; programların dina-
miği ve etkinliği artırılmaya çalışılmıştır. 

Hedef kitle açısından daha çok dinleyiciye ula-
şabilmek amacıyla yapımlarda, dinleyici beklen-
tileri ve günün gerekleri de göz önüne alınarak 
her zaman daha kaliteli yayın doğrultusunda 
değişiklikler ve yenilikler yapılmış ve yapılmaya 
devam edilmektedir.

TRT Erzurum Radyosu’nda mevcut bulunan 
yedi kişilik Türk Halk Müziği Sanatçı Kadrosu, 
bölgedeki sanat ve kültürel etkinliklerde aktif 
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görev üstlenmekte, düzenlenen birçok kültürel 
etkinliklikte yer almaktadır. TRT Türkü kanalında 
yayınlanan “Bizim Eller” adlı programda canlı 
müzik icra eden sanatçılar, Erzurum Radyosu 
bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Çocuk 
Koroları’nın eğitimini yürütmektedirler.

Korolor, yılda iki kez halka açık konser vererek 
TRT’nin halkla olan bağını güçlendirmesine 
yardımcı olmuş, özellikle çocuklar ve gençlerle 
ilgili (23 Nisan Çocuk Bayramı, Anneler Günü, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum’un 
Düşman İşgalinden Kurtuluşu vb.) özel gün, 
hafta ve etkinliklerde radyo programlarına da 
katkı sağlamaktadır.

TRT Erzurum Radyosu arşivinde bulunan ses 
materyalinin (Bant, CD. kaset, plak vb.) büyük 
bölümü, dijital ortama aktarılmıştır. Diğer eser-
lerin temizlenmesine ve arşive kazandırılması-
na devam edilmektedir. 

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ
Haber ve Spor Yayınları 
1968 yılında Radyo Müdürlüğü’ne bağlı Haber 
Servis Şefliği olarak kurulan birimin sorumluluk 
alanı içinde; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 
Rize, Samsun ve Trabzon illeri ile bu illere bağlı 
ilçeler yer almaktadır.

Bölgedeki haber kaynaklarından gelen bilgi ve 
görüntüler, haber hâline getirilip Ankara’ya ge-
çilmesi, gerekli görüldüğü durumlarda Ankara 
Haber Merkezi ile koordineli olarak canlı yayın-
lar yapılmaktadır.

Bölgeye gelen devlet görevlileri ve siyasi lider-
lerin programları, seçim çalışmaları, Cumhur-
başkanlığı seçimleri, doğal afetler ve buna ben-
zer gelişen olaylar izlenip gerek canlı yayınlar 
gerekse haber yapılmaktadır. 2014 yılında yak-
laşık, 1000 montajlı ve sesli haber yapılmış; bu-
nun 300’e yakını DSF haber, geri kalanı sesli ha-
ber olarak üretilmiş; ayrıca TRT Haber Gündem, 
TRT Haber Günlük ve TRT1 Sabah Haberleri’ne 
10-15 dakikalık canlı haber programları ve canlı 

haber bağlantıları yapılmıştır.

TRT’nin bütün kanallarına canlı haber bağlan-
tıları yapılmakta, ihtiyaç olduğunda televizyon 
ünitelerine de imkânlar ölçüsünde haber ve 
program olarak destek verilmektedir, ayrıca ya-
kın komşumuz Gürcistan’dan da haber ve canlı 
yayınlar yapılmaktadır.

Süper Ligde Trabzonspor ve Rizespor’un ayrıca 
Trabzonspor’un UEFA maçlarına, PTT 1. Ligin-
den , Orduspor, Giresunspor ve Samsunspor’un 
maçlarına zaman zaman kameraman ve Up-
Link olarak destek verilmekdedir. 

Trabzon Radyosu
Trabzon İl Radyosu 1 Aralık 1968’de Adana il 
radyosundan getirilen 2 KW’lık vericisiyle yayı-
na başlamıştır. Bundan 10 yıl sonra 11.11.1978 
tarihinde de Orta Dalga 300 KW gücündeki ve-
ricisiyle  Bölge Radyosu’na dönüştürülmüştür.
Yayın alanına Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, 
Giresun, Ordu, Sinop ve Samsun  illeri girmek-
tedir.

Trabzon Bostancı’da kurulu gücü 300 KW  olan 
orta dalga vericisi Artvin’den Samsun’a kadar 
06.00-13.15 saatleri arasında yayın yapmakta-
dır.         
  
2014 yılında Radyo 1, TRT FM, TRT Türkü ve TRT 
Nağme’ye radyo programları üretilmiştir.
                     
2014 Yılında Yapılan Program Üretimleri
TRT FM, Geceden Sabaha - Gece Yolculuğu 
(Canlı/Bant) 
52 adet, 420 dakika, Yıllık 21.840 dakika,
Radyo 1, Günaydın Türkiye
52 adet, 58 dakika, Yıllık 3.016 dakika,
TRT Türkü, Karadeniz’den(Canlı) 
365 adet, 60 dakika, Yıllık 21.900 dakika,
TRT Türkü’de Sabah(Canlı) 
104 adet, 117 dakika, Yıllık 12.168 dakika,
Yurdun Dört Bucağından(Canlı)
52 adet, 57 dakika, Yıllık 2.964 dakika, 
Sanatçılarımızdan Birer Türkü
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52 adet, 60 dakika, Yıllık 3.120 dakika,
TRT Nağme, Stüdyo Trabzon
52 adet, 117 dakika, Yıllık 6.084 dakika, 
Şarkılar Bizi Söyler
60 adet, 52 dakika, Yıllık 3.060 dakika, 
Toplam yayın saati 74.152 dakikadır.

ÇSM, THM, TSM Çocuk koroları ile TSM ve THM 
gençlik koroları ocak-mayıs ve  ekim-aralık eği-
tim dönemlerinde 8 eğitici ve 192 öğrenci ile 
çalışmalarını sürdürmekte olup yıl içinde 10  
konser faaliyeti gerçekleştirmiştir.

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 
Haber ve Spor Yayınları
Antalya, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta illeri 
ile bu illere bağlı 58 ilçeden sorumlu olan mü-
dürlük günlük gelişmeleri, haber programları 
ve canlı yayınlarla bölgenin haberlerini takip 
etmektedir.

2014 yılında toplam 1270 haber yapılmış, bu 
haberler çeşitli kanallarımızın canlı yayınlarında 
izleyiciye aktarılmıştır.

Ayrıca TRT Haber kanalında yayınlanan Gün-
dem programı için bölgeden Türkiye günde-
mine yönelik önemli konular canlı olarak akta-
rılmaktadır. 2014 yılında 9 “Gündem”, 3 “Sabah 
Aktüel” ve 23 “Sabah Haberleri” yayını ile prog-
rama katkı sağlamıştır.

Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası ve Dün-
ya Şampiyonalarına Up Link ve kamera desteği 
verilmiş, her branştaki millî takımların kampla-
rından haber ve programlar yapılmış, Eurovisi-
on aracılığı ile gelen yurt dışı görüntü geçme ve 
canlı yayın talepleri başarıyla yerine getirilmiş-
tir.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 29. Antalya Basın 
Ödülleri Yarışması’nda Televizyon Haber da-
lında Müdürlük Muhabiri Mert Çağlar Güdekli 
“Bungee Jumping” ve Televizyon Programı da-
lında Muhabir Ahmet Rışvanlı “ Apranti Okulu” 
çalışmalarıyla ödüle layık görülmüştür.

Antalya Radyosu
2013 yılında sonlandırılan bölgesel yayınların 
ardından 2014 yılında, Kurumumuzun diğer 
radyo postalarına (TRT FM, Radyo 1, TRT Tür-
kü, TRT Nağme ve Radyo 3) canlı yayın ve band 
programlar üretilmiştir.

2014  Yılında Yapılan Haftalık Yayın ve Ya-
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pımlar

Yayın Postası Canlı Yayınlar Band
Programlar

Toplam
(Saat/hafta)

RADYO  1 1,5 1,5 3

RADYO 2 (TRT  FM)

7
3 Kasım 2014 
tarihinden itibaren 
3 saat canlı

-
3 Kasım 2014 tarihinden 
itibaren 4 saat band 7

RADYO  3 - 3 3

TRT TÜRKÜ 10 1 11

TRT NAĞME 3 3,5 6,5

GENEL TOPLAM 30,5

RADYO 1
Anadolu’dan Damlalar: 30’dk. süreli band ola-
rak hazırlanan program, halk bilimi ve halk ede-
biyatının giderek azalan günümüzdeki temsilci-
lerini ürünlerini tanıtmak sanatçıları ve ürünleri 
kayda geçirerek yeni nesillere aktarmak ama-
cındadır.

Günaydın Türkiye: Band program hâlinde ku-
şak olarak çarşamba günleri yayınlanan prog-
ramda tarım, hayvancılık, tarih, folklor, edebi-
yat, kültür, müzik ve aktüalite konularına yer 
verilmiştir.

Gecenin İçinden: Kuşak program canlı olarak 
çarşamba günleri yayınlanmıştır. Programda 
genel dinleyici kitlesine yönelik uyarıcı, eğlen-
dirici bilgi ve beceri kazandırıcı; sosyo-kültürel, 
bilimsel ve sportif konular işlenmiştir.

RADYO 2 (TRT FM)
Geceden Sabaha: (3 Kasım itibariyle Gece Yol-

culuğu): Pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 
24.00 – 07.00 saatleri arasında canlı olarak ya-
yınlanan kuşak programdır. Program gece çalı-
şan, yolculuk-taşımacılık yapan veya her hangi 
bir nedenle radyo dinleyenlerin pop müziğin 
yanı sıra her türden kaliteli müziklerle iyi vakit 
geçirmelerini, eğlenmelerini, sohbet bölüm-
leriyle bilgilenmelerini amaç edinmiştir. DJ su-
num tarzıyla sunulan programa sosyal medya 
aracılığıyla dinleyicilerin katılımları sağlanmıştır.

RADYO 3
Cazın Usta Sesleri: Usta caz sanatçıları ve al-
bümleri hakkında kısa bilgiler vermek ve türün 
sevilen örneklerini dinleyiciyle buluşturmak 
amacında olan program, banttan haftalık yayın-
lanmıştır.

Gökkuşağı: Klasik Batı müziğinden örnekleri 
dinleyiciyle buluşturan program, banttan hazır-
lanmış haftalık olarak yayınlanmıştır.

2014 Yılında Antalya Radyosu’nda Hazırlanan Programlardan Örnekler;
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Latin Dünyasından Esintiler: Latin müziği-
ni daha geniş kitlelere tanıtma ve sevdirmeyi 
amaç edinen program her salı 21.00-22.00 saat-
leri arasında yayınlanmıştır.

TRT TÜRKÜ
Akdenizin Renkleri: TRT Türkü Anadolu ku-
şağında her gün 13.00-14.00 saatleri arasında 
canlı olarak yayınlanan programda bölgemizin 
seçkin türkülerine yer verilerek folklor unsurları 
hakkında bilgiler aktarılmıştır.

Yurdun Dört Bucağından: Her perşembe canlı 
yayınlanan ve yurdumuzun her yöresinden seç-
kin türkülere yer verilen program, her perşembe 
18.00 -10.00 saatleri arasında radyomuz stüdyo-
larından canlı olarak yayınlanmıştır. Amaç farklı 
türkülerle kültürel zenginliğimizi dinleyiciye ha-
tırlatmaktır.

TRT TÜRKÜ’de Sabah: Yurdumuzun çeşitli yö-
relerinden derlenen türkülere yer verilen prog-
ram her cuma 08.00-19.00 saatleri arasında 
radyomuz stüdyolarından canlı olarak yayınlan-
mıştır.

Sanatçılarımızdan Birer Türkü: Her çarşamba 
23.00-24.00 saatleri arasında yayınlanan prog-
ram, anonssuz olarak playlist şeklinde hazırla-
mış programın amacı farklı sanatçılardan farklı 
türkülerle keyifli zaman geçirtmektir.

TRT NAĞME
Sabahın Nağmesi: Türk sanat müziğinin seçkin 
örneklerini kimi zaman sanatçı katılımıyla dinle-
yiciyle buluşturan program, her cumartesi radio 
stüdyolarından canlı olarak yayınlanmıştır.

Bestekarlarımız: Banttan hazırlanan ve her pa-
zar günü 13.00-14.00 saatleri arasında yayınla-
nan program, Türk musikisi bestekarlarının ha-
yatları hakkında bilgi aktarmak ve musiki konu-
sundaki bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını 
sağlamak amacını gütmektedir.

Makamlar ve Şarkılar: Türk sanat müziğinin 

makamsal zenginliğini ortalaya koymayı ve öğ-
retici icralardan örnekler sunmayı amaçlayan 
program banttan her pazar 10.30 -11.00 saatleri 
arasında yayınlanmıştır.

Gönülden Nağmeler: Türk sanat müziği seven-
lere kaliteli müzik dinletmek amacıyla banttan 
her cuma 21.00 - 22.00 saatleri arasında yayın-
lanmıştır.

Arşivden Mikrofona: TRT arşivini dinleyiciyle 
paylaşmak, saz ve ses musikimizin eski icra ve 
icracılarını tanıtmak amacıyla banttan her per-
şembe 10.00-10.30 saatleri arasında yayınlan-
mıştır.

TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU
Güney Rüzgârı: Ülkemizdeki yerleşik veya tu-
ristik amaçla ülkemize gelen Rusça konuşan-
ların ülkemiz hakkındaki olumlu izlenimlerini 
aktarmak; yerleşik olanların sosyal, kültürel et-
kinliklerini ve uyumlarını, hukuki sorunlarını, 
halkla olan ilişkilerini konu alan ve Rusça dilinde 
röportajlar şekliyle hazırlanan program on beş 
günlük periyotlarla yayınlanmaktadır.

Bunun yanında 2014 yılında;
TRT’nin 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle böl-
gede düzenlenen Medya Seminerleri’ne ev sa-
hipliği yapılmış; bu çerçevede Akdeniz Üniver-
sitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde seminerler 
gerçekleştirilmiştir.

Yine 50.yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen  
TRT 50.yıl Özel THM-TSM Genç Mikrofon Ses 
Yarışması elemeleri, 03-04-05 Nisan 2014 tarih-
lerinde  Antalya Radyosu stüdyolarında gerçek-
leşmiştir. 

15 Nisan 2014 tarihinde de Antalya Kültür 
Merkezi’nde 50. Yıl Özel Konseri düzenlenmiştir.

Korolar
Antalya Radyosu bünyesinde 2005 yılında kuru-
lan Türk Halk Müziği Çocuk ve Gençlik Koroları 
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ile Türk Sanat Müziği Çocuk ve Gençlik Koroları, 
hâlen üç koro şefi eşliğinde çalışmalarını sür-
dürmektedir.

Korolar 2014 yılı çalışmalarını, 9. Geleneksel 
ATSO Türk Müziği Günleri kapsamında Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda, 50. yıl Özel Konse-
rini Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu’nda 
yıl sonu kapanış etkinliğini ise 13 Haziran 2014 
tarihinde TRT İzmir, İstanbul ve Ankara Radyo-
su ses ve saz sanatçılarının katılımıyla Antalya 
Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda halka açık 
verdiği konserlerle gerçekleştirmiştir.

TRT Antalya Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk ve 
Gençlik Koroları ile Türk Sanat Müziği Çocuk ve 
Gençlik Korolarına takviye amaçlı sınavlar, 11 ve 
18 Ekim 2014 tarihlerinde yapılmıştır.

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ
Çukurova Müdürlüğü, toplam 14 ile  (Adana, 
Gaziantep, Hatay, Mersin, Niğde, Karaman, 
Osmaniye ve Kilis’in tamamı ile Konya, Kahra-
manmaraş ve Aksaray illerinin büyük bölümü, 
Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri illerinin bir bö-
lümüne) radyo, haber ve verici hizmetini sun-
maktadır.

Bu illerin toplam nüfusu yaklaşık 12 milyon 500 
bin olup ülke nüfusunun % 16.7’sine tekabül et-
mektedir. 

Haber ve Spor Yayınları
Adana’da Genel Müdürlük Haber Bürosu bulun-
makta olup Yönetim Kurulu kararı gereğince fa-
aliyetlerini Çukurova Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
sürdürmektedir. 
Haber Büromuz, muhabir-kameraman-uplink 
ve kurgu gibi temel unsurlarıyla Adana’nın yanı 
sıra Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, 
Osmaniye ve Niğde illerinde gelişen haberleri 
izleyip değerlendirmektedir. Mersin’deki geliş-
meler ise bu ildeki ekiplerce izlenmektedir. 

Çukurova Radyosu
Bölgemizde ilk yerel radyo 1962 yılında 
Adana’da il radyosu olarak faaliyetine başlamış-
tır. 2 KW gücündeki bu radyo, Mersin Kazanlı’da 
300 KW gücünde Orta Dalga verici istasyonu 
kurulmasıyla bölge radyosuna dönüşmüş ve 
TRT Çukurova Radyosu adıyla 3 Mart 1968 tari-
hinden itibaren yayın hayatına geçmiştir. 

TRT Çukurova Radyosu;  Radyo 4 kanalının yayın 
merkezi olup haftanın çeşitli gün ve saatlerinde 
TRT FM, TRT  Türkü ve TRT Nağme kanalları ile 
ortak yayın yapılmaktadır. Ayrıca Radyo 1 kanalı 
için yapımcılarımız tarafından çeşitli eğitim-kül-
tür ve müzik programları da bant olarak hazır-
lanmaktadır. 



2014 Faaliyet Raporu

179



180

2014 Faaliyet Raporu

Kurumumuz stratejik noktalara açtığı temsilcilik-
leri ile dünyanın önemli bir kısmına, yayınlarını ka-
liteli bir biçimde iletirken, temsilciliğin bulunduğu 
ülke ve bölgenin nabzını yerinde tutarak olay 
anında ve sürecinde hazırladığı haber ve prog-
ramlarla izleyicilerin doğru, hızlı ve güvenilir bilgi 
almasını sağlamaktadır.

07.03.2013’te Almanya’da Köln Temsiliciliği, Şubat 
ayında Bosna Hersek  Temsilciliği ve Irak’ta Erbil 
temsilciliği 28.05.2013’te İngiltere–Londra’da Yurt 
dışı Bürosu,  açılarak faaliyetlerine başlamıştır.
TRT yurt dışı temsilciliklerinde yürütülen ve 2014 
yılı içerisinde öne çıkan faaliyetler başlıklar altında 
sunulmaktadır:

TRT BERLİN TEMSİLCİLİĞİ - ALMANYA
Avrupa genelinde yaşayan yaklaşık 5 buçuk  
milyon nüfuslu Türk toplumunun 3 milyonu 
Almanya’da yaşamaktadır.  200 binin üzerindeki 
Türk toplumu da Almanya’nın başkenti Berlin’de 
yaşamaktadır. TRT Berlin Temsilciliği, kamu ya-
yıncılığı bilinciyle, Avrupa’daki Türklerin beklen-
tilerini, sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yansıtan, Türkiye ile Türklerin yaşadığı 
Avrupa ülkeleri arasındaki önemli etkinlikleri de 
kapsayan haberler ve haber programları hazırla-
maktadır.

Haber Hizmetleri
2014 yılında Almanya’da yaşanan güncel geliş-
meler Türk ve Dünya kamuoyunda dikkatlerin 
Almanya’da toplanmasına sebep olmuştur. 2011 
yılı sonunda ortaya çıkan ırkçı cinayetler ve Nas-
yonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü ile ilgili 

gelişmeler 2014 yılı boyunca Almanya gündemi-
ni meşgul etmiştir. Konu Türkiye’yi ve Türk toplu-
munu yakından ilgilendirdiğinden, bu çerçevede 
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yürütülen 
davaya ilişkin gelişmeler gerek yapılan haberler-
le takip edilmiş, gerekse haber bültenlerine ve 
programlara uzman konuklarla canlı bağlantılar 
gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla TRT’nin önemi ve 
varlığı her platformda bu doğrultuda öncü bir rol 
üstlenmiştir.

Almanya’da yaşanan ve Türk toplumunun karşı-
laştığı ırkçılık ve ayrımcılık olayları takip edilerek 
konunun gündemde kalması sağlanmıştır.

Almanya genelinde ırkçı yaklaşımlar sonucu za-
man zaman camilerin kundaklanması ve saldırılara 
maruz kalınması da yine TRT Berlin Temsilciliği’nin 
gündeminde yer almış, buna ilişkin sıcak haberler 
ve yerinden canlı bağlantılarla konunun gündem-
de tutulması sağlanmıştır.

Yine ırkçı saldırı sonucu Almanya’nın Solingen ve 
Mölln kentlerinde hayatlarını kaybeden Türkleri 
anma törenlerinde, TRT Berlin Temsilciliği yaptığı 
haberlerle ve gerçekleştirdiği canlı bağlantılarla 
konunun gündemde tutulmasına önemli katkıda 
bulunmuştur. 

2014 yılının son aylarında patlak veren ve yaban-
cı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığıyla bilinen 
Pegida hareketi izlenmiş; buna karşı sağduyu ve 
hoşgörünün hakim olduğu Anti-Pegida hareketi 
haber ve canlı yayınlarla gündeme getirilmiştir. 
Pegida’ya karşı Almanya’daki Türk toplumunun ve 

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER



2014 Faaliyet Raporu

181

tüm Müslüman göçmenlerin haklarını ve menfa-
atlerini gözeten bir doğrultuda TRT haber bülten-
lerinde özel canlı yayınlar yapılmıştır. Bu çerçeve-
de İslamiyet karşıtı, ırkçı ve ayrımcı yönüyle gün-
deme gelen Pegida hareketine karşı,  sağduyu ve 
hoşgörüyü ön plana çıkaran ve İslamiyet’in terörle 
ilgisi olmadığını vurgulayan Berlin Brandenburg 
kapısı önündeki törene Almanya Cumhurbaşkanı,  
Başbakanı ve Alman bakanlar katılmış; bu tören 
canlı yayınlarla gündeme taşınmıştır.

Saldırıya uğrayan iki Alman kızını kurtarmak için 
kendi canından olan ve yaptığı yardımla Alman-
ya genelinde sembol haline gelen Türk kızı Tuğçe 
Albayrak’ın saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili ha-
berler yapılmış, cenaze töreninde canlı bağlantılar 
gerçekleştirilmiştir. 

Almanya’daki Türk toplumunun sorunları arasında 
yer alan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, çifte va-
tandaşlık, aile birleşimi gibi konular ve Türk top-
lumunun bunlara ilişkin tepkileri de yapılan haber 
ve canlı yayınlarla ekrana yansıtılmıştır.

Almanya’daki Müslümanların dini yaşantılarını 
yansıtmak için Ramazan ayında Almanya’da oruç 
ve Ramazan’la ilgili haberler hazırlanmış, Dort-
mund’daki “Fest-i Ramazan Şenlikleri” haber ve 
canlı yayınlarla TRT ekranlarına taşınmıştır. 

TRT Berlin Temsilciliği ayrıca spordan siyasete, 
millî ve dini bayramlardan şenliklere geniş bir yel-
pazede Türk toplumunu yakından ilgilendiren her 
türlü gelişmeyi haber ve programlarla seyircilere 
aktarmıştır. Bu çerçevede, Ramazan ve Kurban 
Bayramı’nda Berlin Şehitlik Camii’nden bayram 
namazı çıkışı canlı yayınlar yapılmış; ayrıca Türk 
ailelerin evine konuk olan TRT buradaki bayram 
ziyaretlerini de TRT ekranlarına canlı yayınlarla ta-
şımıştır. 

Ayrıca Almanya’nın Köln kentinde TRT’nin medya 
sponsorluğunda Ramazan ayında özel iftar prog-
ramı yapılmış; buradan haber ve canlı yayınlar 
gerçekleştirilmiştir.

Almanya’daki Türkler için bir ilk olan Türkiye’deki 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanılması ile 

ilgili  günler öncesinden ön haberler yapılmıştır. 
Ayrıca seçim sürecinde (oy verme işlemi sırasında) 
ve seçim akşamında gerçekleştirilen özel canlı ya-
yınlar TRT kanallarında ekranlara yansıtılmıştır. Bu 
çerçevede TRT radyolarında da canlı telefon bağ-
lantıları yapılarak gündemin nabzı tutulmuştur.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Almanya 
arasındaki ilişkiler de yine TRT ekranlarında gerek 
haberlerde gerekse canlı bağlantılarda yer almıştır.  
Bu çerçevede bazı bakanların gerek Almanya’nın 
başkenti Berlin’de gerekse Almanya’nın diğer 
kentlerinde yaptığı resmi temaslar ile basın top-
lantıları ve Türk toplumu ile bir araya gelmeleri 
canlı yayınlanmış ve buna ilişkin ayrıca haber ve 
canlı haber bağlantıları gerçekleştirilmiştir.

 Türkiye’nin tanıtımına katkı yapacak her türlü 
uluslararası organizasyon yakından takip edilip 
haber yapılmıştır. Bu bağlamda Münih Güvenlik 
Konferansı, çeşitli kentlerde Türkiye’den bazı ba-
kanların da katıldığı fuarlar ve diğer uluslararası 
etkinlikler de gerek haber gerekse canlı bağlantı-
larla gündeme taşınmıştır.

Türk ve Alman toplumlarının kaynaşmasında ve 
Türk kültürünün tanınmasında büyük katkısı olan 
Frankfurt’taki Türk Film Festivali ve Uluslararası 
Berlin Film Festivali geniş şekilde takip edilmiş, 
Türk sanatçı ve yönetmenlerle canlı yayınlar ger-
çekleştirilmiştir.

TRT Berlin Temsilciliği ayrıca uluslararası mese-
lelerin Almanya tarafındaki yansımasımalarını 
da gündeme taşımıştır. Örneğin Berlin’de İsrail’in 
Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edilmiş ve TRT 
Berlin Temsilciliği bu protestoyu haber yaparak 
canlı bağlantılarla ekranlara taşımıştır. 

Yine Almanya’nın Türkiye’yi dinleme iddiaları da 
geniş biçimde takip edilmiş, bu konuda Türkiye’nin 
millî çıkarları göz önünde tutulacak biçimde dip-
lomasi haberleri yapılmıştır. Bu tür haberler ayrıca 
TRT radyolarına da canlı telefon bağlantılarıyla da 
yansıtılmıştır.

Almanya’da ve başkent Berlin’de uluslararası ka-
muoyunu da ilgilendiren haberler ve canlı bağ-
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lantılar TRT ekranlarına taşınmıştır. Örneğin iki 
Almanya’nın birleşmesi ve bu çerçevede Berlin 
Duvarı’nın yıkılması da özel yayınlarla gündeme 
getirilmiştir.

Berlin’de düzenlenen “Uluslararası Suriyeli Sığın-
macılar Konferansı” takip edilmiş ve konferansa 
katılan Türk yetkililerin konuşmaları haber yapıl-
mıştır.

Alman Birinci Ligi Bundesliga’nın yayın hakları 
TRT’de olduğundan 2014 yılında Bundesliga’nın 
önemli derbileri, haber ve canlı yayınlarla Türk 
sporseverlere TRT ekranları vasıtasıyla aktarılmış-
tır.

TRT Berlin Temsilciliği, yaptığı hizmetlerle TRT’nin 
sadece Almanya’ya değil, Avrupa’ya ve dünyaya 
açılan önemli bir penceresi olmuştur.

Bu yayınlar ağırlıklı olarak TRT 1, TRT HABER, TRT 
TÜRK, TRT SPOR, TRT AVAZ ve gerektiğinde diğer 
kanallarca hazırlanan haber ve programlara yöne-
lik yapılmıştır.

Bu yayınlar TRT Berlin Temsilciliği bünyesindeki 
3G cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca konunun 
önemine göre bazı TRT Radyolarına da canlı tele-
fon  bağlantısı sağlanmıştır.

TRT BAKÜ TEMSİLCİLİĞİ – AZERBAYCAN
TRT Bakü Temsilciliği yürüttüğü haber ve program 
faaliyetlerinde, Türk dış politikası ve Kurumun ge-
nel yayın esasları başta olmak üzere, uluslararası 
yayın ilkelerini esas almaktadır. Azerbaycan’da ka-
rasal yayında 1 devlet, 1 kamu, 5 özel kanal ile TRT 
1 kanalı yer almaktadır. TRT 1 iki ülke arasındaki 
anlaşmalar gereği yayınlarını sürdürmekte ve TİKA 
tarafından kurulan 7 verici ile yayınlarını daha sağ-
lıklı ulaştırmaktadır.

Haber Hizmetleri
2014 yılı içinde 500’ü aşkın haber, 175 program 
hazırlanmış; TRT1, TRT Haber, TRT Türk ve TRT Avaz 
haber bültenlerinde yayınlanmış, bu televizyon 
kanalları ile TRT radyolarına canlı telefon bağlan-
tıları yapılmıştır.  Haberlerde Türkiye ve Azerbay-
can ilişkileri, Azerbaycan’ın özel günleri, Karabağ 

savaşına ilişkin gelişmeler, Azerbaycan ekonomisi, 
enerji anlaşmaları, petrolü, doğalgazı, kültürü, il-
ginç olayları, Azerbaycan’da  yaşayan Türk işadam-
ları ve faaliyetleri ile Türkiye’den bu ülkeye gelen 
cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların, dernek, 
vakıf ve sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri ile iki-
li anlaşmalar konu alınmıştır.

Program Faaliyetleri:
Azerbaycan Ulduzları, Can Azerbaycan, Gurbette-
ki Elçilerimiz , Bakü Günlük, Rüya Gibi  adlı haftalık 
programlar yapılmıştır.

Mevcut programların dışında, Azerbaycan ve 
Kafkaslar’daki özel gün ve anmal törenleriy-
le ilgili “Hazar’ın Nazlı Kızı: Bakü”,  “Azerbaycan 
Sevdalısı:Haydar Aliyev”, “Bakü’nün Kurtuluşu”, 
“Bağımsızlık Günü”,”Nuri Paşa” gibi özel program, 
dosya ve klipler hazırlanarak yayınlanmıştır.

Azerbaycan’ın sanatı, edebiyatı, tarihi, kültürü, 
ekonomisinin yanı sıra şehirleri, turizmi ve özel 
günleri ele alınmıştır. Programlarımızda Rusların 
Bakü’de yaptığı  20 Yanvar Katliamı, Ermenilerin 
gerçekleştirdiği Hocalı Soykırımı, Azerbaycan 
Türkleri’ne yönelik Ermenilerin yaptığı 31 Mart 
Soykırımı, Bakü’nün Kurtuluşu, Kafkas İslam Or-
dusu, Cumhuriyet gibi belgeseller hazırlanmıştır. 
Bazı programlar da Türkiye Türkçesinde hazırlan-
mıştır.

Ayrıca Türkiye’nin Sesi Radyosu, “Radyo Gündem 
“programı, TRT Müzik’te “Selam Olsun” programı, 
TRT Avaz’da “Avrasya Gündemi” ve diğer program-
lar için de canlı bağlantılar ve röportajlar yapıldı. 
Hazırlanan program ve belgeseller Azerbaycan 
kamuoyuyla paylaşılmış, televizyon ve basın yayın 
organları ile haber portallarında geniş yankı bul-
muştur. 

TRT Bakü Temsilciliği sadece haber ve program 
hazırlamakla yetinmemiş, hazırladığı haber ve 
programlardan bazılarını Azerbaycan kamuoyu ile 
paylaşarak Türkiye ve kurumumuzun adını bu ül-
kede en iyi şekilde temsil etmiştir. Her etkinliğimiz 
ülkede faaliyet gösteren 8 televizyon kanalının 
ana haber bülteninde onlarca gazete ve İnternet  
sitesinde yayınlamış, TRT Bakü Temsilciliği’nden 
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bahsedilmiştir. Yani Türkiye ve TRT lehine bir ka-
muoyu oluşturulmuştur. 

TRT Bakü Temsilciliği sosyal medyada da etkin 
olarak yer almıştır. TRT Bakü Temsilciliği’nin oluş-
turduğu Facebook, Twitter ve İnstagram hesapları 
ciddi takipçi sayılarına ulaşmış ve büyük beğeni 
toplamıştır. 

TAMEP (Türkiye Azerbaycan Medya Emektaş-
lık Projesi) kapsamında Kurum’un ilgili birim-
leriyle koordinasyon halinde biri Ankara diğeri 
Antalya’da olmak üzere iki eğitim projesi hayata 
geçirilmiş ve iki ülkenin medya kurumlarında ça-
lışanları arasında bilgi, belge ve tecrübe aktarımı 
sağlamış; bu çalışmalar da ulusal ve yerel medya-
da geniş yankı bulmuştur. 

TRT AŞKABAT TEMSİLCİLİĞİ 
TÜRKMENİSTAN
Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak ve yapı-
lan haber ve programlarla Türkmenistan’ın sosyal, 
kültürel ve ekonomik potansiyelinin dünyaya açı-
lımını ve tanıtımını sağlamak, aradaki bağları ye-
niden tesis etmek amacıyla 1999 yılında TRT’nin 
Orta Asya’daki ilk temsilciliği Türkmenistan’ın baş-
kenti Aşkabat’ta açıldı.

Türkmenistan’da, medya alanında yabancı ülkele-
rin kurduğu tek temsilcilik olan TRT Temsilciliği’nde 
hazırlanan haber ve programlar, iki ülke arasındaki 
derin bağları yeniden gözler önüne sermektedir.

Haber Hizmetleri
1991 yılından bugüne yaklaşık 1500 proje gerçek-
leştiren Türk işadamları özellikle inşaat sektörün-
deki yatırımlarıyla Türkmenistan’ın modernleşme-
sinde ve gelişmesinde 2014 yılında da öncülük ya-
pıyorlar. Bunların yanında Türkiye’yle aynı kültür-
den gelen Türkmenistan’da ortak kültür değerleri 
de sayılamayacak kadar çok.

Temsilciğin haber hizmetleri de yukarıda sayılan 
unsurları dünya kamuoyuna duyuracak şekilde 
yürütülmektedir.

Temsilcilik tarafından 38 görüntülü haber yapıl-

mıştır. Ayrıca Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 89 
Türkmence haber yayınlanmıştır.

Program Faaliyetleri:
2014 yılında TRT Avaz’da yayınlanan Yenigün 
programında 9 canlı bağlantı gerçekleştirilmiştir.

Yayın politikasında değişikliğe giden TRT Avaz,  
program dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir. 
Türkmence hazırlanan Türkmen Diyarı programı 
da bu değişiklik çerçevesinde 10 bölüm hazırlan-
mış ve sonlandırılmıştır. 

Türkmenistan Televizyon Kurumu’nun 2017 Asya 
Oyunları’nda görev alacak yayın personelinin eği-
timinin planlamasını yapmak ve haber-program 
hizmetlerinin yapılması sırasında yaşanılan bazı 
sıkıntıları aktarmak için TRT’den yardım talep edil-
miş; bu doğrultuda Basın ve Kültürden Sorumlu 
Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcısı Maysa 
Yazmuhammedova İle bir görüşme yapılmıştır.

TRT Avaz’ın 21 Mart Nevruz özel yayınına Temsil-
cilik olarak canlı bağlanılarak Türkmenistan’daki 
kutlamalar ekranlara yansıtılmıştır.

Türkmenistan’ın 27 Ekim Bağımsızlık Bayramı kut-
lamalarının TRT Avaz’dan canlı yayınlanması sağ-
lanmıştır.

Ayrıca, 26-27 Nisan’da 11. Cumhurbaşkanı Sayın 
Abdullah Gül’ün At Bayramı nedeniyle yaptığı 
ziyaret ve 6-7 Kasım’da 12. Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyareti Ankara’dan 
gelen ekiple birlikte izlenmiş, up-linkle canlı bağ-
lantılar gerçekleştirilmiştir.
      
TRT TAŞKENT TEMSİLCİLİĞİ
ÖZBEKİSTAN
TRT Taşkent Temsilciliği 2005 yılında faaliyete 
geçmiştir. Özbekistan merkez olmak üzere Kaza-
kistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan haber ve prog-
ram yapmak amacıyla açılan temsilcilik özellikle 
TRT Avaz kanalına program üretimi yapmakta, 
aynı zamanda Orta Asya’nın merkezi konumunda-
ki Özbekistan’dan, kurumumuzun bütün kanalla-
rına haber akışı sağlamaktadır. TRT, Orta Asya’nın 
en önemli ülkesi olan Özbekistan’da faaliyet gös-
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teren, akredite olmuş tek yabancı “radyo-televiz-
yon” temsilciliğidir. 

Temsilcilik çalışmaları kapsamında 2014 yılı içeri-
sinde toplam 111 adet haber üretilmiştir. Özbe-
kistan Cumhurbaşkanı İslam KERİMOV’un doğum 
günü ile ilgili bir özel haber , TRT Müzik kanalın-
da yayınlanan “Selam Olsun” programı için ya-
pılan çekimler, TRT Avaz Kanalı için 15 dakikalık 
Özbekistan’ı anlatan bir tanıtım programı, Türk 
Matematikçi ve Astronom Miza Uluğ Bey ‘in 620. 
doğum yılı münasebetiyle hazırlanan program, 
TRT Haber ve TRT Avaz için 13 dakikalık İmam 
Buhari Belgeseli bunların içinde dikkati çekenler 
olarak sayılabilir.  10-12 Temmuz tarihlerinde ger-
çekleşen Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun 
Özbekistan ziyaretindeki, temasları takip edilmiş, 
Semerkand’ta TRT Haber Dairesi Başkan Yardım-
cısı Serhat AKÇA’nın Dışişleri Bakanı DAVUTOĞLU 
ile yaptığı özel program kısıtlı imkanlarla çekilip 
montajlanarak Ankara’ya ulaştırılmıştır. 

Özbek Turizm Genel Müdürlüğü’nün isteği doğ-
rultusunda Semerkand-Buhara ve Hiva şehirleri-
ni tanıtan bir video hazırlanması için çalışmalara 
başlanmış ve bilahare bu film tamamlanarak ilgili 
kurumlara iletilmiştir.

8-14 Eylül tarihlerinde yapılan Dünya Güreş 
Şampiyonası’na yayın yapmak üzere katılacak 
olan TRT ekibinin davet mektupları ve akreditas-
yon işlemleri takip edilerek sonuca ulaştırılmıştır. 

TİKA tarafından Fergana’da düzenlenen plastik 
cerrahi operasyonları takip edilerek haberleri 
Ankara’ya ulaştırılmıştır. TRT Müzik kanalına TRT 
Avaz Kanalına istenen haber ve program malze-
meleri gönderilmiş; Taşkent Turizm Fuarı ile ilgili 
haber ve görüntüler ilgili kanallara ulaştırılmıştır.
Yine Ekim ayında TİKA’nın Buhara ve Ürgenç’te yü-
rüttüğü faaliyetlerin haberleri yapılmış, TİKA Baş-
kanı Dr. Serdar ÇAM’ın bu illeri kapsayan gezisi ve 
faaliyetleri ile ilgili haberler yapılmıştır. 3-14 Kasım 
tarihlerinde yapılan TRT seminerine Özbekistan 
ekibinin katılımı sağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanı İslam KERİMOV’un konuşma yap-
tığı “Anayasa Günü”  ve 21 Aralık tarihinde gerçek-

leştirilen parlamento seçimleri ile ilgili haberler 
geniş bir biçimde günü gününe Ankara’ya ulaştı-
rılmıştır. 

Ülkenin en önemli Sanat Kurumu olan Bedii 
Akademi’nin bu yıl medya dalındaki en büyük 
ödülü, Özbekistan Kültür ve Sanat hayatına katkı-
larından dolayı TRT Kurumu’na verilmiştir. 

TRT BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ – BELÇİKA
2014 yılı içerisinde televizyon, radyo ve İnternet 
haberlerinin yanı sıra, canlı yayınlar ile Avrupa 
Birliği (Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, 
Avrupa Konseyi ve dönem başkanlığı çalışmaları), 
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği iç 
gelişmeleri, NATO, Avrupa Konseyi (COE, AKPM, 
AİHM), Belçika’daki iç gelişmeler ve Türk nüfusu 
ana başlıkları altında faaliyetlere devam edilmiştir.

Haber Hizmetleri
AB, NATO ve Belçika’daki Türk toplumuna dair 
gelişmeler büromuzun haber önceliklerini teşkil 
etmektedir. Brüksel merkezli olmakla birlikte res-
mi temaslar ve önemli gelişmeler ışığında hem 
Belçika’nın başka şehirlerinde hem de Lüksem-
burg, Fransa ve Hollanda gibi civar ülkelerde gö-
rev yapmaktayız. 

Dış Haberler birimi kanalıyla gündelik gelişmeleri 
sesli veya dsf haber formatında merkeze aktar-
manın yanı sıra, TRT1, TRT Türk, TRT Haber ve TRT 
Avaz kanallarına canlı bağlantılar yoluyla en sıcak 
gelişmeleri paylaşmaktayız. Radyodan da zaman 
zaman yayın talebi gelmekle birlikte ağırlıklı ola-
rak televizyon kanallarına yayın hizmeti vermek-
teyiz.

Sıcak gelişmeler dışında konuklu yayınlar ve özel 
dosyalar ile program hizmeti de sağlamaktayız. 
Böylelikle rutinin bir adım ötesine geçerek rakip 
kanallara fark atmayı amaçlıyoruz. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Volkan Bozkır, KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami, 
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi gibi yetkilileri yayın konuğu al-
makla beraber, resmi temas trafiğiyle yetinmiyo-
ruz. Sözgelimi Hamas’ın AB terör listesinden çı-
karılması ve Avrupa Parlamentosu’ndan Filistin’in 
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tanınmasına dair tavsiye kararı çıkması neticesin-
de Filistin Büyükelçisi Leyla Şahid ile canlı yayında 
özel röportaj yaptık ve bu röportaj TRT Haber ile 
TRT Türk ortak yayınında kullanıldı. Bir diğer örnek 
Mons kentindeki Türklere dairdi. Göçün 50. yılı do-
layısıyla düzenlenen konferans ve kermesi sıradan 
bir haber gibi takip etmek yerine, üç kuşağın ha-
yat hikayesini anlatan özel bir dosya hazırladık. 
Göçe dair belgesel görüntüleri ve her kuşaktan 
temsilcilerin röportajlarıyla Belçika’daki Türk top-
lumunun fotoğrafını çekmeye çalıştık. 

TRT WASHINGTON TEMSİLCİLİĞİ – ABD
TRT ABD Temsilciliği yaklaşık 15 senedir ülke-
nin başkenti Washington D.C.’de, pek çok basın 
kuruluşunun bulunduğu “Ulusal Basın Merkezi” 
binasında, basın ve yayın faaliyetlerini gerçekleş-
tirmektedir. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Sa-
vunma Bakanlığı, Amerikan Kongresi, Türkiye’nin 
Washington Büyükelçiliği, Türk temsilci ve der-
neklerinin faaliyetleri yakından takip edilmekte-
dir. Amerikan Bakanlıkları ve Kuruluşlarının, Tür-
kiye ile ilgili görüş, bildiri ve açıklamaları değer-
lendirilerek, gerekli görülenler haber haline geti-
rilmektedir. Haberlerin niteliği ve önemine göre, 
canlı yayın ya da telefon bağlantısı yapılmaktadır. 

Haber Hizmetleri
69’uncu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İk-
lim Zirvesi, Sayın Cumhurbaşkanı R. Tayyip 
Erdoğan’ın, T.C. Cumhurbaşkanı unvanıyla yaptığı 
ilk ABD ziyareti izlenerek haber merkezlerimize 
ulaştırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, BM Genel 
Kurulu görüşmeleri çerçevesinde 24 Eylül’de yak-
laşık 21 dakika Genel Kurula hitap etmişlerdir. Bu 
yayın, işaret ettiği konulara olan ilgiyi artırmıştır.

TRT ABD Temsilciliği  2014 yılı boyunca 161 adet 
haber ve program hazırlamıştır. 

Haber merkezinin talepleri doğrultusunda haber-
lerin niteliği ve önceliği belirlenmekte, temsilcilik 
tarafından takip edilmesinde fayda görülen ha-
berler de haber merkezine bildirilmektedir. 

10 Ağustos 2014’te T.C. Cumhurbaşkanı Sayın 
Erdoğan’ın doğrudan halk tarafından seçilen ilk 
Cumhurbaşkanı olması ABD’de önemli ilgi topla-

mış ve basında sıkça yer almıştır. 

Siyahi genç Michael Brown’un Ferguson’da polis 
tarafından öldürülmesiyle büyüyen protestolar ve 
yansımalarıın yanında dünyanın korku dolu göz-
lerle EBOLA’yı takibi de gündemde yerini almıştır.

Ayrıca T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihî BM 
konuşması, ABD Savunma Bakanının istifası, CIA 
işkence raporu ve dünyadaki yansımaları, 4 Ka-
sım Temsilciler Meclisi ABD seçimleri, Filistin ile 
ilgili müteaddit haberler, DEAŞ ile ilgili ABD ma-
kamlarının açıklamaları, Beyaz Saray’ın güvenlik 
zaafları hakkında yorumlar, Amerikan Merkez 
Bankası (FED) tarafından yapılan açıklamalar, ABD 
Başkan Yardımcısı Biden’ın ve ABD makamlarının 
Türkiye’ye ziyaretleri dikkati çeken diğer haberler-
dendir. Bunların dışında gerçekleşen pek çok olay  
kaydedilerek arşivlenmiştir.

Yayın dili ingilizce olan global haber kanalımız 
TRT World’un, açılış araştırmalarına faydası olması 
amacıyla, birçok yayın kuruluşunun Beyaz Saray 
Temsilcisi ve diğer mühim yayıncıları/muhabirleri 
ve bazı medya danışmanlık kuruluşları ile profes-
yonel görüşmeler yapılmıştır. Önde gelen görsel 
medya organlarının Washington büroları ziyaret 
edilerek, şartlar yerinde görülmüş ve tespit edil-
miştir. 

TRT KÖLN TEMSİLCİLİĞİ - ALMANYA
07.03.2013’te açılan Köln Temsilciliği tarafından 
hazırlanan haberler, TRT kanallarının haber bül-
tenlerinde yayınlanmaktadır.

Muhtelif zamanlarda stüdyomuzda yaptığımız 
canlı yayınlarımızda NSU davası, Keup caddesinin 
bombalanması vakası ve Avrupa’da Türk ve Müs-
lümanlara yapılan saldırılar, Türklerin ev ve işye-
rine yapılan kundaklamalar ve fiiller ele alınmış; 
Türkiye ve Avrupa bilgilendirilmeye çalışılmıştır.
Almanya’da yaşayan Türk toplumunun sosyal, 
ekonomik, eğitim ve kültürel sorunları uzman ko-
nuklar tarafından ele alınarak canlı yayınlarla ek-
rana taşınmıştır.

Genç Mikrofon halk ve sanat müziği yarışması 
Avrupa elemelerinin yapılmasında Müzik Dairesi 
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Başkanlığı ile ortak çalışılarak Avrupa elemeleri 
Köln’de gerçekleştirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Köln ziyareti kapsa-
mında gerçekleştirilen canlı yayın hazırlıklarında 
aktif bir çalışma yürütülmüş ve gelen ekiplere 
destek verilmiştir. 

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Köln’deki 
genel merkezinde verilen iftar ve sahur yemekle-
rinde canlı yayın yapılmıştır.

Türk lobisinin oluşması ve Avrupa’da bulunan Türk 
gazetecilerin mesleki gelişimini sağlamak amacı 
ile TRT Avrupa Medya Akademisi programını baş-
latmak için bütün STK temsilcileriyle görüşülmüş 
ve bu doğrultuda bir proje hazırlanmıştır.

TRT AVAZ için “Avrupa’daki Başarılı Türkler” prog-
ramının çekimleri başlamış, 10 bölümün montajı 
yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

TRT BOSNA HERSEK TEMSİLCİLİĞİ
BOSNA HERSEK
Şubat 2013 yılı itibariyle Bosna Hersek Radyo Te-
levizyonu (BIIRT) binası içinde göreve başlamıştır. 
TRT Bosna Hersek Temsilciliği, 2014 Ocak ayından 
itibaren toplam 100 kadar görüntülü haber, 60 ci-
varında Bosna Hersek ve çevre ülkelerin gündem-
lerine dair 3G bağlantısı, 25 kadar telefon bağlan-
tısı ve 8 defa 8-10 dakikalık Bosna Tanıtım Serisi 3G 
bağlantısı gerçekleştirmiştir. Ramazan ve Kurban 
bayramı ve diğer dini günlerle ilgili haberler, ülke-
nin ekonomik durumuna ait haberler, medreseler, 
ahitname etkinlikleri ve 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 
Ekim gibi resmi bayramların Bosna Hersek’te kut-
lanması ile ilgili haberler yapılmış ve bunun gibi 
birçok alanda haber üretilmiştir. Ülkede her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen ve binlerce kişinin 
katıldığı programlar, anma törenleri ve şenliklerde 
yine temsilciliğimizin odaklandığı haberler içeri-
sinde yer aldı. Her yıl düzenlenen Srebrenica anma 
törenlerinde temsilciliğimiz vasıtasıyla Srebrenica 
şehrinden canlı yayın gerçekleştirildi. Yine Bosna 
Hersek’te her yıl binlerce insanın katıldığı, İslam’ın 
Bosna Hersek’e gelişini sembolize eden Ayvaz 
Dede Şenlikleri, temsilciliğimiz vasıtasıyla canlı 
olarak verildi. 

Bosna Hersek’te yılın en önemli olayları seçimler, 
sel felaketi ve protestolar olmuştur. 

Bosna Hersek’te geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan 
sel felaketleri ülkenin en önemli gündem madde-
si olarak uzun bir süre yer etti. Temsilcilik olarak, 
olayların yaşandığı ilk günden itibaren ülke gene-
linde yaşanan felaket, yapılan canlı yayınlarla ve 
hazırlanan haberlerle ekranlara taşımaya çalışıldı. 
Bu süreçte hemen her gün 3G bağlantısı vasıtasıy-
la haber bültenlerine bağlanılarak mevcut durum 
anlatılmaya çalışıldı. Sel felaketinin yaşandığı yer-
lere gidilerek bölgede özellikle yardım faaliyetle-
rinde bulunan Kızılay, Afad, İstanbul Belediyesi 
gibi kurumların faaliyetleri yerinden yapılan yayın-
larla izleyiciye aktarılmaya çalışıldı.

Ülkede diğer bir öne çıkan olay Bosna Hersek’te 
yaşanan seçimlerdi. Seçim öncesi yapılan canlı ya-
yınlar ve haberlerle seçim öncesi atmosfer ekran-
lara getirilmeye çalışıldı. Seçim günü de sabahın 
erken saatlerinden gece geç saatlere kadar mer-
kez seçim kurulu takip edilerek sonuçlar hızlı bir 
şekilde merkeze bildirildi.

Bosna Hersek Türk siyasetçilerinin de sık ziyaret 
gerçekleştirdikleri bir nokta. Yıl içerisinde Ahmet 
Davutoğlu, Ali Babacan, Bülent Arınç, Emrullah İş-
ler, Nihat Zeybekçi, Sadullah Ergin gibi çok sayıda 
siyasetçi ve bürokrat ülkeye ziyaretlerde bulundu. 
Gerçekleşen bu ziyaretlerin hepsi başından sonu-
na kadar takip edilmiş, yapılan görüşmeler gerek 
3G bağlantılarla gerekse hazırlanan haberlerle ha-
ber merkezine iletilmiştir. 

TRT ERBİL TEMSİLCİLİĞİ – IRAK                                     
2013 yılında açılan TRT Erbil Temsilciliği tarafından 
bölgeden iletilen haberler, canlı yayınlar ve özel 
haberler; TRT 6  (TRT KURDİ) Kanalı vasıtasıyla böl-
gede Duhok ve Erbil’de izlenmektedir. TRT HABER, 
TRT AVAZ ve TRT ELARABİA (TRT ARAPÇA) kanalla-
rı ile de daha çok izleyiciye ulaşılmaktadır.

2014 yılı içerisinde temsilcilik tarafından TRT 6 , 
TRT Haber ve TRT Avaz kanalları için bölgenin si-
yasi hareketliliği ve gündelik hayatı üzerine 60’tan 
fazla özel haber yapılmış; TRT RADYO1 “Gündem” 
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programına 6 kez canlı bağlantı, TRT 6’nın “Denge 
Sibe” programı için 9 kez canlı bağlantı gerçekleş-
tirilmiştir. 

Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU’nun  Erbil’e 
gelişi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Devlet Baş-
kanı Mesud Barzani ile yaptıkları  basın toplantısı, 
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın Anadolu 
Ajansı Erbil şubesi açılışına katılması temsilciliğin 
bölgeden aktardığı haberlerdir.

Bölgede gerçekleşen  olaylar takip edilerek en hızlı 
şekilde izleyiciye aktarılmaktadır. 

Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başta özellikle TRT 
KURDİ olmak üzere TRT’nin Arapça ve TRT Haber 
kanallarına olan ilgisi her geçen gün artmakta ve 
bu kanalların programları yakından takip edilmek-
tedir.

TRT KAHiRE TEMSİLCİLİĞİ - MISIR
Günü gününe takip edilen gelişmeler, günlük bül-
tenler halinde, haber merkezine, kanalların haber 
birimlerine iletilmiştir.

Bu bağlamda TRT Ankara’nın Sesi Radyosu, Gün-
dem programına 16 kez, 

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’na 5 kez, 

TRT Türk Kanalı’na 7 kez, 

TRT Haber Kanalı’na da 3 kez bağlanılarak Mısır’da-
ki gelişmeler, yerinden aktarılmıştır. 

Yabancı gazetecilerin bağlı bulunduğu Mısır En-
formasyon Bakanlığı’nın Yabancı Gazeteciler Mer-
kezi sıklıkla ziyaret edilmiş, son gelişmeler takip 
edilmeye çalışılmıştır.

Mısır’da canlı yayın ve program yapma izni olan 
çeşitli yapım firmalarıyla görüşülmüş, karşılıklı iş-
birliği ve haber/program üretimi konusunda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 

Mısır’daki yerel ve ulusal bazı gazete ve televizyon 
kanallarının çalışanları ve yöneticileriyle görüşül-

müş ve işbirliği imkanları araştırılmıştır. Bunların 
dışında, çeşitli makam sahipleriyle yapılan resmi/
gayri resmi görüşmelerde, TRT kurumu ve yayın 
politikaları anlatılmış; Mısır’ı dost ve kardeş ülke 
olarak gördüğümüz belirtilmiştir. 
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Radyo ve televizyon yayınlarımızın, yurt içinde 
ve yurt dışında her geçen gün daha çok izleyiciye 
ulaştırılmasını sağlamak üzere, uydulardan iletim/
yayın takip edilerek bu hususta araştırmalar yapıl-
maktadır. Yayınlarımızda tespit edilen güçlük, ak-
saklık ve sorunlar değerlendirilmekte, belirlenen 
ölçü, ayar ve bakım esas ve standartları ile yapım, 
yayın ve iletim sistemlerine ait tesisler için ihtiyaç 
duyulan her türlü malzeme ve yatırım sağlanmak-
tadır. Arıza ve aksaklıklar konusunda veri tabanı 
oluşturulmaktadır.  

İşletme faaliyetleri kapsamında;
•	 Kurumumuz radyo ve televizyon stüdyola-

rının ihtiyacı olan her türlü yedek malzeme, 
işletme malzemesi, televizyon, monitör, ka-
set, CD, DVD ve profesyonel disk alımlarına 
devam edilmiş, ihtiyaç duyulan yerlerde tamir 
ve bakım hizmetleri yaptırılmıştır.

İletim sistemi çalışmaları kapsamında;
•	 Kurumumuzun radyo TV kanalları yurt içi ve 

yurt dışında toplam 11 farklı uydu ve 27 ülke-
de anlaşmalı kablo/IPTV operatörleri aracılı-
ğıyla izleyicilere ulaştırılmaktadır.

•	 TRT-FM, Radyo-3 ve Radyo-4 kanallarının Di-
gitürk platformundan da yayınlanması için 
sözleşme imzalanmış, 

•	 Türksat 2A uydusunun batı kapsamalı ışının-
daki buketimiz yeni hizmete giren Türksat 4A 
uydusuna aktarılmış, 

•	 Türksat 3A uydusundaki 2 kanallı HD buke-
timize 3 adet TV kanalımızın (TRT Haber, TRT 
Spor ve TRT Belgesel) daha katılımıyla HD bu-
ketimiz 5 kanallı olarak yayınlanmaya başlan-
mış, 

•	 Kurumumuz ile Türksat A.Ş. arasında imzala-
nan uydu kapasite sözleşmeleri yeni uydunun 
hizmete girmesiyle birlikte güncellenmiş, 

•	 TRT-Türk kanalının Gürcistan’da kablo siste-
minden dağıtımı amacıyla “Super TV Firması” 
ile sözleşme imzalanmış,

•	 NOORSAT Firması ile Kurumumuz arasında-
ki eski sözleşmenin süresi bitip hükümsüz 
kaldığından; TRT-Arapça (TRT El Arabia) ve 
TRT-6 (TRT Kurdi) TV kanallarımızın Nilesat 
uydusundaki yayınlarına devam edilmesi için 
NOORSAT Firması ile yeni sözleşmeler imza-
lanmış, 

•	 Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile EBU FNRMN pro-
je sözleşmesi imzalanmıştır.

Anakumanda merkezi çalışmaları kapsamında;
•	 TRT Spor HD, TRT Belgesel HD ve TRT World 

HD kanallarının yayına başlayabilmesi için ge-
reken teknik altyapı ve uydu head-end konfi-
gürasyon işlemlerini gerçekleştirmiş,

•	 EBU FM RMN Projesi kapsamında Eurovision 
uydu şebekesinin Kurumumuzdaki ayağı ola-
cak olan uydu yer istasyonu için altyapı çalış-
maları yapılmış, Uplink ve Downlink sistemi 
EBU tarafından kurularak testleri yapılmış, 

•	 Ankara, İzmir ve İstanbul Kent Radyolarının 
yayına başlayabilmesi için gereken teknik alt-
yapı ve uydu head-end konfigürasyon işlem-
leri gerçekleştirilmiş, 

•	 TRT Avaz kanalında Subtitle sisteminin, izle-
yiciye erişimini sağlamak üzere uydu uplink 
sistemine entegrasyonu sağlanarak gerekli 
konfigürasyonlar yapılmış ve yayınlanır hale 
getirilmiş,

•	 Türksat 4A uydusunun devreye alınması ile 
birlikte, TRT BATI, DOĞU ve HD uydu paket-
lerinde gereken teknik altyapı ve uydu kon-
figürasyon işlemleri gerçekleştirilmiş, Türksat 
uydusuna iletim için kullanılan Anten sistem-
lerinin Cross-Pole ayarları yapılmış,

•	 TRT Belgesel Kanalının HD-SDI olarak 
İzmir’den Ankara’ya iletimi için gereken ko-
misyon ve ihale çalışmaları tamamlanmış,

•	 İstanbul Harbiye Stüdyosu-Ankara arasındaki 
HD-SDI iletim hattı devreye alınmış, 

•	 Ankara Uydu Yer istasyonu ve Eurovision Mer-
kezine ait 9 Adet Uplink sistemine ait Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Anten ser-

STÜDYOLAR VE PROGRAM 
İLETİM SİSTEMLERİ
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tifikası başvuruları yapılarak tüm sistem ruh-
satlandırılmış,

•	 Anakumanda Merkezi, 4 Adet Devamlılık 
Stüdyosu ve Eurovision Bağlantı Merkezi ye-
nilenmesi işi için gereken komisyon çalışma-
ları tamamlanmış, Teknik Şartname hazırlana-
rak ihale için hazır hale getirilmiş,

•	 İstanbul-Ankara arasındaki fiber iletim hatla-
rının arttırılması kapsamında çalışmalara de-
vam edilmiş,

•	 Arı ve Orkut Stüdyoları ile Anakumanda Mer-
kezi arasındaki fiber iletim sistemi,  HD-SDI 
sinyali taşıyacak şekilde yenilenmiş,

•	 Çeşitli uydulardan sinyal alabilmek amacıyla 
3,8 m çapında motorlu downlink anten kuru-
larak testleri tamamlanmış,

•	 Mevcut sabit uplink sisteminin HD’ye dönüş-
türülmesi ve mevcut antenin değiştirilmesi işi 
kapsamında, komisyon çalışmalarını tamam-
lamış, ihale yapılmış ve kurulum aşamasına 
geçilmiş,

•	 Devamlılık Kayıt, Yapım ve Yayın Video Ser-
ver sisteminde kullanılmakta olan Ağa Bağlı 
Depolama Sistemi (NAS) kapasite yetersizliği 
nedeniyle yenilenmiş, yeni sistem montajı ta-
mamlanarak devreye alınmış,

•	 Tüm Bölge Radyolarının uydu üzerinden alı-
mının yanı sıra, IP iletim hattı üzerinden ye-
deklenmesi sağlanmış,

•	 Kanallarımız için  sesli betimleme için gerekli 
olan uydu head-end konfigürasyon işlemleri 
yapılmış,

•	 TRT El-Arabia kanalı için, eski Ar-İm binası ile 
Devamlılık Merkezi arasına fiber iletim hattı 
kurularak devreye alınmıştır.
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 TRT TÜRKÜ 405 12
RADYO HABER

TRT ANTALYA RAD

TRT ÇUKUROVA RAD

TRT ERZURUM RAD

TRT TRABZON RAD



2014 Faaliyet Raporu

193

 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 
Kurumumuz ARGE biriminde, radyo ve televizyon 
yayın teknolojisindeki gelişmeler takip edilerek, 
yayın ve prodüksiyona yönelik donanım gücünü 
yükseltmek,  yayınların ve katma değerli servisle-
rin izlenirliği ve cazibesini artırmak amacıyla ulu-
sal sanayi işbirliği ile kurumsal çözümler getirecek 
projeler üretmek amaçlanmaktadır. 
Kurumumuz adına tescilli “Arim” markası ile imal 
edilen birçok cihaz, diğer ulusal kanallar ile kamu 
kuruluşları ve özel kuruluşlara pazarlanmaktadır.

 Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında amaç;
•	 Radyo ve televizyon yayın teknolojisindeki 

gelişmelerin takip edilmesi ve uygulamaya 
konulmasında kurumsal çözümler getirecek 
projeler üretmek,

•	 TRT’nin teknolojik altyapısının yayıncılık sek-
töründeki gelişmelere uygun yapılandırılması 
için Ar-Ge çalışmaları yapmak,

•	 TRT’nin yayın ve prodüksiyona yönelik dona-
nım gücünü yükseltmek,  yayınların ve katma 
değerli servislerin izlenirliği ve cazibesini ar-
tırmak amacıyla ulusal sanayi işbirliği ile geliş-
tirme-imalat faaliyetlerini yürütmektir.

ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLEN ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME PROJELERİ
Sayısal Yayıncılık
DVB-T-T2 verici ve etkileşimli yayın sistemleri için 
laboratuvar ortamında araştırma çalışmalarına 
devam edilmiş, sayısal radyo yayıncılığı konusun-
da gelişmeler takip edilmiş ve Türkiye’de sayısal 
radyo yayıncılığının gelişimi ve yeni eğilimler ko-
nulu sunumlar yapılmıştır.   “Türkiye’de Karasal 
Ortamda Analog Yayınlardan Sayısal Televizyon 
ve Radyo Yayınlarına Geçiş Planı”  çerçevesinde 
DVB-T2’ye geçiş sürecindeki ilerleme kaydedi-
lebilmesi için 6112 sayılı Kanunun geçici 4’üncü 
maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve madde-
ye bir fıkra eklenmiştir. Bu değişiklik ile radyo ile 
ilgili düzenlemenin televizyona bağlılığı ortadan 
kaldırılmıştır.

6112 Sayılı RTÜK Kanunu’nun yeni düzenlenmiş 
4. maddesi hükümleri ve konuyla ilgili RTÜK tara-
fınca hazırlanacak yönetmelikler doğrultusunda 

“Türkiye’de Karasal Ortamda Analog Yayınlardan 
Sayısal Televizyon ve Radyo Yayınlarına Geçiş Pla-
nı” çerçevesinde sayısal yayıncılığa geçiş süreci 
takip edilmektedir. Ayrıca Verici Tesis ve İşletim 
Şirketi ile TRT’nin olası işbirliği ile verici tesis ve iş-
letme teçhizatına yönelik yatırımların yapılış yön-
temleri de dikkate alınarak, verici teçhizatı üreti-
minde yerli sanayi üreticileri ile aşağıdaki muhte-
mel işbirlikleri üzerinde çalışılmaktadır:
1. DVB-T2 Modülatör kısmının yurt dışından 
veya Türkiye’de üreten firmalardan temin edilerek 
ihtiyaç duyulacak düşük güçlü vericilerin imalatı-
nın yapılması,
2. Satın alınması planlanan DVB-T2 verici-
lerinin bir kısmının, yapılacak sözleşmeler kapsa-
mında montaj ve testlerinin AR-GE laboratuvarla-
rında yapılması söz konusu olabilir.

Uzaktan Kontrol ve Bilgi Aktarımı İçin Sistem-
ler
Verici istasyonlarının uzaktan monitör ve kontrol 
edilmesi için geliştirilen sistemin; -radyo katma 
değerli servis uygulamaları, RDS içinde TA ve TP 
(Trafik Anons ve Trafik Program), trafik-hava-yol 
durumu bilgilendirmelerini içeren TMC (Trafic 
Message Channel) servisi bilgilerinin adrese da-
yalı iletilmesi gibi- kurumumuz ihtiyaçları doğrul-
tusunda geliştirilmesi/adaptasyonu çalışmalarına 
devam edilmiştir.  

Radyo vericilerinden acil durum anonslarının ya-
yınlanması amacıyla çalışmaları sürdürülen Acil 
Durum Uyarı Sistemi Projesi EWS Pilot Sisteminin 
temini gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme ve muh-
temel işbirliklerin geliştirilmesi için kurumumuz 
üniteleri ile AFAD Yönetimi Başkanlığı ilgili perso-
neline EWS Sisteminin tanıtımı ve test uygulaması 
2014 yılında gerçekleştirilmiştir.  Radyo vericileri-
ne konulacak bir cihaz ile acil durum uyarıları iste-
nilen vericilerin acil durumlarda merkezden gön-
derilen veya cihazda kayıtlı mesajın (ses ile birlikte 
radyo veri sistemi aracılığıyla metin) radyo yayını 
yerine vericiden iletilmesi sağlanacaktır. Acil du-
rumlarda toplumun ve yetkililerin bilgilendirilme-
sinde kullanılacak sistem, deprem kuşağında yer 
alan ülkemiz için önemlidir. EWS Pilot Sistemi’nin 
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tanıtımı ve ülkemizde uygulanması için AFAD ve 
TÜBİTAK ile işbirliklerin geliştirilmesi çalışmalarına 
2015 yılında da devam edilecektir.

Stüdyo Işık Sistemlerinin Modernleştirilmesi- 
Geliştirilmesi
Kurumumuz stüdyolarında kullanılan ışık sistem-
lerinin yeni teknolojiler ile üretilmesi, modernize 
edilmesi, geliştirilmesi ve sanal stüdyo, HDTV gibi 
yeni yapım ortamı ve cihazları ile uyumlu çalışma-
larının sağlanması amacıyla yeni modellerin geliş-
tirilmesi/imalatı için AR-GE çalışmalarına devam 
edilmiştir.  Işık askı hoist, ışık askı teleskop ve dim-
mer sistemlerin uzaktan oto kontrolünü sağlayan 
DMX ve PLC çözümleri konularında ilgili persone-
lin eğitimi ve kumanda birimlerinin tasarım çalış-
maları devam etmektedir.  Bu proje kapsamında; 

Stüdyo dışı TV çekimlerinde kullanılmak üzere, 6 
kanallı her biri 5kW’lık bilgisayar-DMX kontrollü 
“arim-556 portatif dimmer sistemi” geliştirilmiş ve 
işletmelerde kullanıma sunmak için 40 adet üre-
tilmiştir. PC kontrollü,  enerji dağıtım panolu dış 
çekim portatif ışık sistemi; Ankara, İstanbul, Diyar-
bakır, Erzurum ve İzmir Prodüksiyon Birimlerine 
tahsis edilmiş ve bu sistem işletmelerin kullanımı-
na sunulmuştur.

Arim-555A: 6x5kW Portatif  Dimmer ve Arim-
554A: Optik Dağıtıcı

LED’li Aydınlatma  
Stüdyo Işık Sistemlerinin Yeni Stüdyo 
Teknolojilerine Uygun Geliştirilmesi 
kapsamında, mevcut projektörlerin  %90’a 
kadar enerji tasarrufu sağlayan LED’li 
aydınlatma sistemleri ile yenilenmesi 
çalışmaları ile AR-GE tasarımı olan yeni tip 
LED’li projektör, soğuk ve RGB ışık kaynaklarının 
geliştirme-imalat çalışmaları sürdürülmektedir.  
AR-GE tasarımı olan Arim-557A 80W-LED ve 
Arim-557B 120W-LED fresnel ile Arim-557D 
100W-LED Panel tip projektörlerin üretimleri 
gerçekleştirilmiş İstanbul TV prodüksiyon 
ve TRT Spor Ankara Haber Stüdyolarında 
kullanıma sunulmuştur. İzmir Prodüksiyon, 
TRT Parlamento Stüdyosu’nun talepleri 
ile kurumumuz işletmelerinin ihtiyaçları 
kapsamında LED’li spotlar ile Soğuk Işık ve RGB 
Boyama Led ışık kaynaklarının geliştirilmesi, 
üretilmesi ve işletmede kullanıma sunulması 
çalışmalarına 2015 yılında da devam edilecektir.   

 Arim-557 Led’li Spot Projektör ve Soğuk Işıklar 
(TRT Spor Arim- Haber Stüdyosu)

Yayın İzleme ve Ölçüm Sistemleri
Yeni yayın teknolojilerinin test edilmesi, sayısal 
yayınların izlenmesi ve kalite kriterlerine 
uygunluk testlerinin yapılabilmesi için Teknik 
AR-GE tarafından geliştirilen ve kurulumu 
gerçekleştirilen “Yayın İzleme ve Ölçüm 
Sistemleri” projesi ile Kurumumuz yayın 
hizmetlerinin 7/24 temelli gözlemlenmesi 
ve yayın standartlarına uygunluğu ve kalite 
ölçümlerinin otomatik ve uzaktan erişimle 
yapılması sağlanmıştır.
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Bu sistem, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren 
Teknik AR-GE Müdürlüğü Etimesgut binasında, 
2013 yılı başlarından itibaren de Devamlılık 
Stüdyoları kontrolünde merkezde uydu yer 
istasyonuna kurulmuştur. Sistem sayesinde 
TURKSAT uydularındaki TRT Doğu ve TRT Batı 
buketindeki TRT sayısal (SD ve HD) uyduya çıkış 
ve uydu dönüş yayınları gerçek zamanlı olarak 
gözlemlenebilmektedir. Planlama, işletme 
ve ölçü-bakım birimlerinden ilgili personele 
sistemle ilgili teknik bilgi ve kullanıcı eğitimleri 
verilmiş olup TRT ağına dâhil edilmiş sisteme ağ 
üzerinden erişilerek gerekli izleme ve ölçümler 
de yapılabilmektedir. 

Bu projenin ikinci aşaması ile farklı ortam ve 
platformlarda yayın sayısı artan denizaşırı TRT 
yayınlarının da uzaktan erişimle ölçümleri 
ve kontrolleri yapılabilecektir. NileSat 7.0W 
uydusu üzerinden “TRT Arapça”  Kuzey Afrika, 
Ortadoğu ve Arap yarımadasına iletilmektedir. 
Bu proje kapsamında; 2014 yılı sonlarında   
“TRT Çukurova Müdürlüğü- Mersin” de; Nilesat 
uydusundaki yayınımızın teknik parametrelere 
uygunluğunun denetlenmesi ve görsel 
olarak gözlemlenmesi için “Uydu alış ve Mpeg 
Analizör Sistemi” kurulmuştur. Kurulan sistem, 
7/24 esasında ölçümler yapmakta ve yayın 
parametrelerini kayıt altında tutmaktadır. ABD 
ve Avustralya gibi uzak denizaşırı bölgeler için 
de geliştirme, sistem temini ve yerine tesis 
edilme çalışmalarına başlanmıştır. 2015 yılından 
itibaren öncelik sırasına göre kurulumlarının 
yapılması planlanmaktadır.   

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Özellikle verici istasyonlarında harcanan elektrik 
enerjisinin kısmen de olsa güneş ve rüzgar 
enerjisi üretim kaynaklarından karşılanması 
amacıyla Ar-Ge çalışması başlatılmış ve 
verimlilik analizine imkan veren 20-30kW 
gücünde sabit ve/veya hareketli Pilot Güneş 
Enerjisi Sistemi’nin kurulması planlanmıştır.                       

PROTOTİPİ SERİ İMALATA DÖNÜŞTÜREN 
PROJELER
Stüdyo Işıklandırma ve Kontrol Sistemi 
Mevcut ve yeni kurulacak prodüksiyon 
stüdyoları için tasarlanmış;  Hoist, Ray Motorlu 
Teleskopik Işık Askı ve 30x5kW Dimmer 
Sistemleri ile kontrol-kumanda birimlerinin 
gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar kapsamında 
geliştirilme çalışmalarına devam edilmiştir.

Yeni Haber Stüdyosu için 92 adet teleskopik 
askı ve kontrol-kumanda birimlerinin üretim 
ve yerine tesis edilmesi işi tamamlanmış ve 
kullanıma sunulmuştur. İstanbul TV A ve B 
Stüdyoları için üretimleri tamamlanan; 110-adet 
Teleskop, 70 adet 2 ve 3 metrelik Hoist ve Sayısal 
Dimmer Sistemlerinin yerine kurulumları 2014 
yılında tamamlanmıştır. Ayrıca İstanbul Tepebaşı 
Stüdyosu Işık Askı Sistemi tadilatı kapsamında 
55 adet 2 ve 3 metrelik hoist tipi askı sisteminin 
montajı ve testleri yapılarak sistemler 2014 yılı 
sonlarında kullanıma sunulmuştur.

Ray Arabalı-Motorlu Teleskopik Askı Sistemi- Yeni 
Haber Stüdyosu



196

2014 Faaliyet Raporu

Uydudan Senkron Saat Sistemi 
Yayında zaman birliğinin sağlanması için 
geliştirilen uydudan senkron saat sistemi 
ve bağımsız çalışan düşük maliyetli saat 
göstergelerin geliştirilmesi çalışmalarına devam 
edilmiştir. Kurum ihtiyaçlarının karşılanmasının 
yanı sıra DHM İşletmeleri, Genelkurmay 
Başkanlığı, Özel Yayıncı Kuruluşlara da sistemin 
satışı gerçekleştirilmektedir.  

Önceki yıllarda üretimi tamamlanan toplamda 
1000 adet GPS alıcılı ana saatler ile EBU–LTC 
standardında zaman bilgisi ile çalışan çeşitli 
tiplerdeki göstergelerin ünitelere dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. Ünitelerden gelen taleplerin 
karşılanması ve ambar stok miktarları da 
dikkate alınarak 2014 yılında üretim planlaması 
yapılmıştır. Ayrıca yeni geliştirilmiş bağımsız 
çalışan-düşük maliyetli, ana-saat özelliği 
olan GPS alıcılı saat ve tarih bilgilerini aynı 
göstergede sunan sistemin yanında “TRT-
NEWS” İngilizce Haber Kanalı İstanbul Yayın 
merkezinde kullanılması için talep edilen ve 
yerel saatleri gösteren sistemlerin üretimleri 
de yapılarak 2015 yılında işletmede kullanıma 
sunulması planlanmaktadır.  

                                          
               

     
Arim-407 GPS’li Ana Saat ve Saat Göstergeleri  

Nostaljiik Görünümlü Radyo
2014 yılında 4500 adet (bir kısmı 50.Yıl logolu) 
Nostaljik Görünümlü Radyo üretimi yapılmış ve 
ünitelere tahsis edilmiştir.  Analog malzemelerin 
temininde yaşanan güçlük nedeniyle, nostaljik 
görünüm korunarak 3000 adet yeni tip mp3 
çalar özellikli digital radyo  imalatının 2015 
yılında yapılması planlanmaktadır.

Arim–319 Nostaljik Görünümlü radyo 
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Kurumumuz hizmet alanlarında kullanılan bilgi ve 
medya teknolojileri ile ilgili gelişmeler yakından 
takip edilerek çalışmalarımızda etkin olarak kulla-
nılmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan güncel 
kaynakların temin edilmesi; yazılımların öncelikle 
Kurum olanakları dâhilinde geliştirilmesi; net ağının 
planlanması, işletilmesi ve yönetilmesi; TRT-net ve 
İnternet ağı üzerinden veri, dosya, ses ve görüntü 
iletişiminin sağlanması ve iletişim cihazlarının ke-
sintisiz işletilmesi; yeni medya yayıncılığına ait bili-
şim donanımlarının kurulumu, yönetim bilgi ve ka-
rar destek sistemini oluşturan bilgi alt sistemlerinin 
kurulması ve işletilmesi hizmetleri yürütülmektedir.

Kurumumuz, izleyici kitlesine kaliteli yayın iletilmesi 
aşamasında gerekli donanım ve teçhizat desteği ile 
günümüz teknolojisini uygulamaktadır. 

Bu kapsamda 2014 yılında yapılan faaliyetler:

Yayın Kalitesini Arttırmak İçin Yapılan Çalışmalar:
*Ankara Radyosu naklen yayın aracı, İstanbul A, B 
stüdyoları video ve ses teçhizatı ile ana kumanda 
Router sistemi, Arı Stüdyosu video teçhizatı HD 
teçhizat ile PA sistemi sayısal PA konsolu ve uyumlu 
teçhizat ile yenilenmiştir.

* TRT İngilizce kayıt, yapım ve yayın sisteminin kuru-
lumunun tamamlanmıştır.
(Sistem; TRT İngilizce haber kanalının prodüksiyon 
ve yayın çözümlerini içerecek şekilde kayıt, transco-
de, yayın akış hazırlama, proxy editing, arşiv,içerik 
yönetimi, okuma işlemlerini tek tip arayüz üzerin-
den yapabilecek kapasitededir. )

* Belgesel amaçlı dış çekim teçhizatı 1 adet porta-
tif kaydedici/okuyucu, 12 set HD sistem kamerası, 
lensleri ve taşıyıcı sistem teçhizatı, 2 set dijital SLR 
fotoğraf makinası ve aksesuarları, İstanbul A ve B 
stüdyolarında, 6 set aktüel kamera, lens ve tripod, 
Haber ve Spor yayınlarında, 2 set kızılötesi ışık ve 
akü besleme grubu, 3 set video kapan ile 2 set gü-
neş paneli sisteminin alımı gerçekleştirilmiştir.

* İstanbul A, B stüdyoları video ve ses teçhizatı ile 
ana kumanda Router sistemi, 

* Çift zincir tam otomatik yedekli radyo up-link sis-
temleri, stüdyo ile ana kumanda merkezi arasındaki 
video sinyallerinin fiber üzerinden iletiminde kulla-
nılmak amacıyla, fiber optik iletim sistemi teçhizatı, 

* Kurumumuzun Eurovision bağlantı merkezi, ya-
yın sürekliliğinde kullanılmak üzere ses kodekleri, 
Harbiye-TRT Or-an Sitesi arasındaki yayın ve prog-
ram iletim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ko-
dek teçhizatı, İstanbul ana kumanda merkezinde 
yayın dağıtımı ve izleme işlerinde kullanılmak üzere 
32x32 L Band Router, Kurumumuz İstanbul (Ku-
ruçeşme, Harbiye ve Tepebaşı), Ankara (Uydu Yer 
İstasyonu) ve TRT İzmir Müdürlüğü hizmet binala-
rında uydu üzerinden haber ve program geçiş hiz-
metlerinde, HD yayın iletimine de uygun çift zincir 
tam otomatik yedekli sabit uydu up-link sistemleri, 

* 36 MHz genişliğindeki uydu kapasitesi üzerinden 
HD kanallarımızın istatistiksel çoklama yöntemiyle 
iletimi amacıyla, 8 kanal HD yayın iletim özelliğine 
sahip HD paket iletim sistemi teçhizatı, IP tabanlı şe-
bekelerden iletim yapan alıcı ve verici cihazları, HD 
uydu up-link sistemi teçhizatı ile desteklenip izleyi-
cilerimizin hizmetine sunulmuştur.

* Ayrıca, subtitle sistemi, mevcut head-end sistemi 
ile entegre bir şekilde çalışır duruma getirilmiştir.
Subtitling sistemine yeni dil eklentileri yapılmış, 
TRT Avaz Kanalımız Türkmence, Kazakça Kırgızca ve 
Özbekçe olmak üzere 4 farklı dilde aynı anda alt yazı 
hizmeti ile Türksat 4A uydusundan yayın yapabilcek 
konuma yükseltilmiştir. Haber ve TRT Spor kanalla-
rında HD kayıt, yapım ve yayın yapılması amacıyla 
haber merkezi kayıt, yapım ve yayın sistemi video 
sunucuları SD’den HD’ye yükseltilmiştir. İstanbul 
Harbiye Stüdyoları için de 8 port yedekli HD Video 
server kurulmuştur.

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı bün-
yesinde kullanılmakta olan mevcut Isoft Smart 
Suite Yayın Otomasyon ve İçerik Yönetimi yazılımı, 
ilave yazılım lisansları ve donanım bileşenleri de ek-
lenerek SD’den HD’ye yükseltilmiştir. TRT Haber ve 
TRT Spor Kanallarımızın HD kayıt, yapım ve yayın 
yapmaya elverişli hale getirilmesi sağlanmıştır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
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 Sesli Sözlük
TRT spikerleri tarafından Türkiye’de bir benzeri ol-
mayan, TRT çalışanları başta olmak üzere Türkiye’de 
eğitim-öğretim faaliyeti veren iletişim fakülteleri ve 
ilgili birçok kişi kurum ve kuruluşlarında yararlana-
bilecekleri; içerisinde haber metinleri, öykü, hikaye 
gibi metinlerin de seslendirileceği halk tarafından 
yanlış telaffuz edilen kelimelerin de doğru kullanı-
mının vurgulandığı, TRT ’yi güzel Türkçe konusunda 
bir kez daha rakipsiz kılacak Web Tabanlı Sesli Söz-
lük için kurulum çalışmalarına başlanmıştır.

İzleyicilere kaliteli yayın izletebilmek için; 4 adet özel 
amaçlı portatif çekim kamerası, 2 adet dört kanatlı 
havadan görüntüleme sistemi, 2 adet altı kanatlı 
havadan görüntüleme sistemi, 1 adet dokunmatik 
ekran sistemi, ARİM Spor Stüdyosu ekran sistemleri, 
TRT İngilizce Kanal Stüdyosu görüntü sistemleri ve 
TRT AVAZ Stüdyosu görüntü sistemlerinin kurulu-
muna devam edilmektedir.

Telegün, Teletekst
Telegün ve Teletekst Projesi hayata geçirilmiş olup, 
Telegün Borsa İstanbul hisse senetleri, teletekst, 
haber, spor, finans, akış otomasyon yazılımlarının 
kesintisiz çalışması sağlanmış, Telegün editörlerinin 
kullandığı Teletekst sayfaları oluşturma ve güncel-
leme yazılımı (Cyclone) için teknik destek verilmeye 
devam edilmiştir. Telegün Ankara, İstanbul ve İzmir 
havalimanları uçuş bilgileri ile deprem veri yayını-
nın kesintisiz sürmesi sağlanmış, sistemlere gelen 
güncel yamalar sorunsuz olarak yüklenmiş, yayın 
devamlılığının sorunsuz bir şekilde yürütülmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

Teletekst deprem otomasyon projesi üzerinde ge-
rekli değişiklikler gerçekleştirilip güncel hali Tele-
tekst serverine yüklenmiştir.

Telegün Borsa İstanbul hisse senetleri projesinde 
ulusal ve varant hisselerindeki artış nedeniyle ge-
rekli sayfa düzenlemesi ile proje revize işlemleri 
gerçekleştirilmiş; yayının kesintisiz sürmesi, ileri 
saat uygulaması ile ilgili olarak tüm sistemlere hot-
fix yaması yüklenmiş, sistemlerin sorunsuz olarak 
ileri saat uygulamasına geçişi sağlanmıştır.  

Teletekst otomasyon sistemi içinde yer alan IMKB 

eşanlı veri yayın sisteminde Forex’ten gelen hatalı 
verileri yayına düzgün yansıtabilmek için veri tabanı 
üzerinde gerekli çalışma ve değişiklikler yapılmıştır. 

İftar-İmsak Vakitleri
2014 yılı Ramazan ayı boyunca yerli ve yabancı 
merkezlerin iftar-imsak saatlerini gösteren ve her 
gün hazırlayıp Teletekst 571-576 numaralı sayfaları 
yayınına verecek olan teletekst otomasyon yazılımı 
hazırlanıp test edilerek yayına hazır duruma getiril-
miştir.

Hazırlık aşamasındaki yeni haber içerik yönetim sis-
teminin Telegün haber içeriklerine yönelik de kulla-
nılabilmesi için veri yayın sistemi  çalışmaları devam 
etmektedir. 

Ramazan yayınlarında verilecek olan İftar-Sahur 
saatlerinin grafiksel olarak yayınına ilişkin, yazılım 
ve grafik testleri yapılmış, veriler düzenlenerek ilgi-
li veri tabanlarına aktarılmış, devamlılık rejilerinde 
TRT 1, TRT 6 ve TRT Avaz Viz Engine cihazlarına ilgili 
grafiklerin import’lama ve setup kurma işlemleri ta-
mamlanmış; TRT 1,  TRT AVAZ, TRT HD Kanalları için 
ramazan iftar imsak programları grafik tasarımları 
yapılmış, yayın testleri yapılmış, TRT Avaz kanalına 
iftar ve imsak saatlerinde ezanı okunacak il için alt 
bant tasarımı yapılmış olup, devamlılık stüdyoların-
daki engine makinesine yüklenerek Trioadan test 
edilip yayına hazır duruma getirilmiştir. 

Vizrt
“Rektörler Anlatıyor” programına yayında üniversi-
teleri sıralamak ve grafiksel olarak yayına aktarmak 
için daha önceden hazırlanan yazılım ve grafiklerin 
program içerisinde kullanılması amacıyla; yazılım 
ve grafik testleri yapılmış,  Sevgi Stüdyosu Vizrt En-
gine cihazı taşınmış ve resim masası entegrasyon 
testleri sağlanmıştır. Bir Kelime Bir İşlem programın-
da kullanılmakta olan mevcut ses kartı Vizrt yeni sü-
rüme geçiş çalışmaları kapsamında: HP Z800 cihaza 
aktarılmış, win7 64x ve Vizrt 3.5 versiyonu ile çalışır 
duruma getirilmiş, cihazın Sefaretler stüdyosu test 
reji denemesi gerçekleştirilmiştir. 

TRT Avaz Kanalı Haber birimince kullanılan (De-
vamlılık Prodüksiyon Reji) Vizrt Engine Cihazı 3.6 
versiyonuna yükseltilmiştir. Haber Editörlerinin ta-
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mamına Vizrt Client kurulumları tamamlanmış, ba-
şarılı bir şekilde 3.6 versiyonuna geçişi sağlanmıştır.
Vizrt sistemlerinin 3.6 versiyonuna yükseltme ça-
lışmalarına ilişkin program ve değerlendirmelerde 
mevcut olan Vizrt sistemleri formatlanarak yeni ver-
siyon kurulumuna hazır duruma getirilmiştir. 

Kurumiçi Verimliliği Artırma Çalışmaları
*Bilgi Edinme Projesi üzerindeki TC Kimlik numarası 
sorgulama modülü geliştirilerek detaylı aramalara 
açık hale getirilmiş ve güncel hali web servere ku-
rulmuş, BİMER yoluyla Kurumumuza gelen yazılı 
talep üzerine Bilgi Edinme Projesi’nde yer alan 2013 
yılına ait tüm soru tipleri üzerinde istenen istatistik-
ler hesaplanarak çıkarılmıştır.

Kurumsal dokümanlar üzerinde değişiklikler ger-
çekleştirilmiş ve kullanıcının daha hızlı ve aynı anda 
iki farklı bölüme verisini atabilmesi sağlanmıştır.

Kurumsal üzerinde Lokal, Misafirhane ve Spor Tesis-
leri ile ilgili anket altyapısı oluşturulmuş ve personel 
formlarında kullanım kolaylıkları sağlanmıştır.

E-Televizyon kapsamında “Yapım” modülleri ta-
mamlanmış ve test hazırlıkları yapılmış, kullanıl-
makta olan modüller yeniden revize edilmiş, yayın 
kontrol modülü test çalışmaları yapılmıştır.

Farklı konularda sorgu ve raporlama işlemlerinde 
ilgili revizeler yapılmış ve teknik destek verilmeye 
devam edilmiştir.

Yeni işletim sistemi kurulması için offline sistem-
den, network altyapısı ile otomatize edimiş olan 
SCCM (System Center Configuration Management) 
sistemi bölgelere entegre edilerek gerekli eğitimler 
verilmiştir.

Sunucu Sanallaştırma Yazılımı yapılmıştır (vmware).
Microsoft sunucu sanallaştırma platformu olan 
HYPER-V tüm bileşenleri ile birlikte yeni versiyona 
(2012 R2) yükseltilmiş, Microsoft LYNC server 2013 
tüm bileşenleri ile kurulup hizmete alınmıştır.

Vmware sunucu sanallaştırma yazılımı ve sesli söz-
lük, CS (seçim sunucusu), EBYSAPPS, EBYSEDGES, 
EBYSOCRS, EXİNDA, GRİDCONTROL, MALBEYANI, 

NETFLOW_ME, ORACLEOUD1, YBSTEST  isimli su-
nucular kurulmuş,

TRT Net Ağı yenileme projesi yürütülmüş; bu proje 
kapsamında 6000 adet cat6a FTP kablolama çalış-
maları yapılmış ve aktif cihazların kurulumu ger-
çekleştirilmiştir. Networkte kullanılan Cisco 6509 ve 
4510, Cisco core switchler, Cisco Gbit kenar switc-
hler gibi cihazların İstanbul TV ve İzmir Müdürlükle-
rinde kurulumları ile birlikte bu binalarda network 
iyileştirmesi yapılmıştır. 

Server ağ bağlantılarının (Fiber Kablo/ Cat6 bakır 
kablo) sağlanması ve konfigürasyonu yapılmış, 

Yayın sistemleri (İsoft, Headend, Eradyo, Radyo En-
coder, Gusto vb. )TRT Net ağına dahil edilerek sis-
tem entegrasyonları sağlanmış,

Genel sistem bakımları yapılmış,
Firewall cihazının versiyonları yükseltilmiş, Firewall 
üzerinden url filtering(site filtreleme) sistemi test 
aşamasında devreye alınmış,

Ssl vpn uygulaması güvenlik duvarı üzerinden veril-
meye başlanmıştır.
Sisteme 4. Log toplama sunucusu eklenmiştir.

e-Radyo kapsamında yer alan 34 sunucu bilgisa-
yarının ve üzerilerinde koşan servislerin (APACHE2, 
TOMCAT, MYSQL, NFS, NTP, FTP vs.); yayın ve Midas 
Veri Giriş iş istasyonlarının işletmesi yapılmıştır.

Kurumumuz Kurumsal Kaynak Projesi (ERP)
Kurumumuz Kurumsal Kaynak Projesi (ERP) çalış-
malarının Finans Kaynakları Yönetim Sistemi tara-
fında yer alan Genel Muhasebe, Finans Yönetimi, 
Satınalma, Satış/Pazarlama, Stok Yönetimi, Gelir Gi-
der Yönetimi, Bütçe/Yatırım Yönetimi, Şube Yöneti-
mi, Sabit Kıymetler Yönetimi, seyahat (Harcırah) yö-
netimi, İç ve Dış Yapım Mali iş süreçlerine tarafından 
teknik destek verilmiş, 

Kurumun Kurumsal Kaynak Projesi (ERP) çalışma-
larının insan kaynakları tarafında yer alan Personel 
Bilgi Sistemi, Tahakkuk Bilgi Sistemi, İzin Takip Sis-
temi, Harcırah Takip Sistemi, Kamp Takip Sistemi, 
Hastane ve İlaç Takip Sistemi, Sendika Bilgi Sistemi 
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Personel Bölge Sistemi programlarını içeren İnsan 
Kaynakları projelerini, Kurum genelinde İnsan kay-
nakları Programı Kullanıcılarının Web Tabanlı olarak 
http//trtybs adresinden ulaşıp kullanmaları sağ-
lanmış, proje içinde yer alan İzin Takip Sistemi ve 
Harcırah Takip Sistemi programlarının yurt içinde  
yaygınlaştırılarak kullanıma geçilmesi sağlanmış, 
eğitimler verilmiş, uygulama bazında teknik destek 
sağlanmıştır.

Söz konusu programların Aktif Dizin ile entegras-
yonu sağlanarak, program kullanıcılarının ayrı bir 
şifreye ihtiyaç duymadan, kullandıkları bilgisayar 
sistemindeki şifreleri ile programlara bağlanmaları 
sağlanmıştır. 

İnsan Kaynakları Sistemi
İnsan Kaynakları Sisteminin Sosyal Güvenlik Kuru-
mu (SGK) sistemi ile entegrasyon çalışmaları yapıl-
mıştır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları veri tabanın-
da bulunan kurum personelimize ait bütün veriler, 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile koordineli 
çalışılarak incelenmiş, gözden geçirilmiş ve söz 
konusu veriler SGK HİTAP projesinde istenen stan-
darda getirilmiştir. Kurumumuz personelinin özlük, 
hizmet, öğrenim, unvan, askerlik, diğer sigortalılık 
süresi, fiili hizmet ve itibari hizmet süresi, makam- 
temsil-görev tazminatı, açık süre ile tashih ve kaza-i 
rüşt bilgileri SGK veri tabanına gönderilerek, kuru-
mumuz ile SGK sistemi arasında online entegrasyon 
sağlanmıştır. 

Kurumumuz İnsan Kaynakları Modüllerinde kuru-
mumuz personeli bilgilerinde herhangi bir güncel-
leme yapıldığı zaman, online olarak SGK sistemine 
yansımaktadır. Ayrıca 2014 yılı içerisinde de İnsan 
Kaynakları yazılımı modüllerinde, İlgili Daire Başkan-
lığı tarafından talep edilen yazılımsal güncellemeler 
Başkanlığımız personeli tarafından yapılmıştır.

Elektronik Belge Yönetimi Sistemi
Elektronik Belge Yönetimi Sistemi projesi kapsamın-
da; kurumumuz bütün birimlerinden EBYS birim 
sorumluları seçilmiş, birimlerin iş akışlarını yazılıma 
aktarmak üzere toplantılar düzenlenmiştir. Birimle-
rin iş akışlarının tespit edilerek yazılıma aktarılması 
ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı için 

bandrol gelirlerinin takibi amacı ile java kodları ile 
Bandrol Takip Programı başkanlığımız personeli ta-
rafından yazılıp geliştirilerek Muhasebe ve Finans-
man Dairesi Başkanlığının kullanımına sunulmuş-
tur. Ayrıca Muhasebe ve Finansman Dairesi Baş-
kanlığının talebi üzerine, Gümrük Müsteşarlığı’nın, 
Gümrük Veri Ambarı Sisteminden (GÜVAS) gümrük 
beyannameleri anlık olarak alınıp, kurumumuz 
veri tabanlarına aktarılmış, Bandrol Takip Sistemi 
içerisinde kullanıma sunulması için söz konusu 
programda gerekli yazılım Başkanlığımız personeli 
tarafından geliştirilmiştir. 2014 yılında da program 
üzerinde talepler doğrultusunda güncellemelere 
devam edilmiştir.

Kurum spikerlerinin okuduğu 13456 adet ham söz-
cük, Başkanlığımız tarafından montajla parçalara 
ayrılarak sunuculara atılması işlemi devam etmek-
tedir. 

Ülkelere ait bilgi notları ve imzalanmış olan işbirliği 
protokollerinin word/pdf formatında kaydedilmesi 
ile gerektiğinde bilgi girişi, güncellemesi ve yazıcı 
çıktısının alınabilmesi için program hedeflenmiştir. 

*Kurumumuz kurumsal web sayfalarında söz ko-
nusu işlemler içinde mevzuat bilgi ve doküman 
yönetim sistemi üzerinde yapılabilmesine ve 2001 
yılından beri kullanılan MS Office Access tabanlı fa-
tura ve teknik veri takip projesi için yeni yazılımda 
yer alacak olan veri alanlarının belirlenmesine ilişkin 
gerekli çalışmalara başlanmıştır.

*Bunun yanında Kurum personelinin kendisini ge-
liştirmesi ve hizmet kalitesini arttırmak için eğitim-
ler verilmiştir. Bu çerçevede;
*Microsoft Outlook ve Microsoft Word eğitimi,
*Vizrt Artist eğitimi,
*Ağ bileşenleri ile ilgili eğitim,
*Altyazı operatörlerine yönelik Vizrt Trio işletme eği-
timi,
*Gürcistan yerel televizyonundan gelen misafirlere 
.net c# eğitimi,
*Photoshop eğitimi,
*Web sitesi tasarım aşamaları ve web sitesi tasarımı 
eğitimi,
*Adobe Connecy (Sanal Sınıf) program eğitimleri 
verilmiştir.
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VERİCİ İŞLETMELERİ



202

2014 Faaliyet Raporu

Etkili kitle iletişim araçlarından olan radyo ve te-
levizyon yayınlarının, bu alandaki en ileri tekno-
lojileri kullanarak yurt içi ve sınır ötesine yönelik 
olarak en ekonomik ve en etkin biçimde dinleni-
lip izlenebilmesini sağlamak amacıyla karasal ve-
rici istasyonlarının planlama, tesis ve işletilmesi, 
Kurumumuz verici işletmeleri birimince yürütül-
mektedir. 

Verici işletmeleri hizmetlerinde;
•Verimlilik,
•Teknolojik	gelişmelerin	takip	edilmesi,
•Yayınların	ülke	geneline	yaygınlaştırılması,
•İzleyicilere	daha	etkin	ulaşımın	sağlanması,
•Yeni	ihtiyaçlara	uygun	planlamanın	yapılması,
•Yayının	sürekliliğinin	sağlanması,
•İşletme-bakım	faaliyetlerinin	en	az	maliyetle	yü-
rütülmesi,
•Sayısal	yayıncılığa	geçiş	için	planlama	yapılması	
ve alt yapı oluşturulması,
esas alınmaktadır.

Bu kapsamda yeni yayıncılık teknolojileri konu-
sunda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulu-
nulmuş, düzenleyici kuruluşlarla işbirliği yapılmış 
ve ülkemiz için seçilmesi gereken yayıncılık tek-
nolojileri konusunda girişimlerde bulunulmuş, 
kurumun yatırım ve teknoloji değişimine esas 
olacak politikalarının belirlenmesi için gerekli ça-
lışmalar yapılmış, karasal sayısal TV deneme ya-
yınlarında katkılar sağlanmış, daha etkin ve daha 
ekonomik yayıncılık için planlama faaliyetleri 
yapılmış, yayın kalitesinin kontrolü ve kapsama 
alanlarının belirlenip enterferansların önlenmesi 
için saha ölçümleri yapılmış, verici istasyonları-
nın kiraya verilmesi için şartları belirlenerek pro-
tokoller hazırlanmış, yapılan planlarla kurumun 
yayın teknolojileri konusunda kısa ve uzun vade-
li ihtiyaçları belirlenerek projeler hazırlanmıştır.

VERİCİ İŞLETMELERİ

Ülkemizdeki TV/FM verici istasyonları
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Bu ilkeler doğrultusunda 2014 yılında gerçek-
leştirilen faaliyetler;

TELEVİZYON VERİCİLERİ
2015 yılı Mayıs ayı itibari ile analog TV yayınların 
sonlandırılacağı göz önüne alınarak sayısal karasal 
yayına geçiş sürecinde analog TV sistemi yatırımı en 
aza indirilmiş olup zorunlu olmadıkça TV verici sis-
tem montajı yapılmamıştır. RTÜK planından sonra 
sayısal TV yatırımı yapılması uygun görülmektedir.

Trt Fm Programı Kapsama Alanları
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2014 Yılı TV Verici cihazlarının program bazında dağılım tablosu

Bu ilkeler doğrultusunda 2014 ylnda gerçekleştirilen faaliyetler; 
 

TELEVİZYON VERİCİLERİ 
   

2015 yl Mays ay itibari ile analog TV yaynlarn sonlandrlacağ göz önüne alnarak 
saysal karasal yayna geçiş sürecinde analog TV sistemi yatrm en aza indirilmiş olup, zorunlu 
olmadkça TV verici sistem montaj yaplmamştr. RTÜK planndan sonra saysal TV yatrm 
yaplmas uygun görülmektedir. 
 

2014 Yl TV Verici cihazlarnn program baznda dağlm Tablosu 
 
 

      TV VERİCİLERİ 

PROGRAM ADI VERİCİ SAYISI  ERP GÜCÜ (W) TÜRKİYE GENELİ NÜFUS(%) 

TRT-1 1117 7.539.170 98.4 

TRT-Haber 1075 7.035.191 98.1 

TRT-3/Meclis 955 6.526.821 96.8 

TRT-4/Çocuk  543 5.751.366 92 

TRT-Türk 7 226.750 28 

TRT-Avaz 2 41.865 5,8 

TRT-Kürdi 19 86.970 16,01 

TOPLAM: 3718 27.208.133   

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

FM RADYO VERİCİLERİ 
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FM Radyo Vericileri
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, 
Kocaeli, Antalya ve Trabzon illerinde deneme 
amaçlı olarak TRT FM yayınlarında Dinamik RDS 
( radyo alıcısı ekranında şarkı ve şarkıcı isminin 
geçmesi özelliği) deneme yayınlarına başlan-
mıştır. Dinamik RDS uygulamasının ülke gene-
lindeki TRT FM vericilerinde yaygınlaştırılması 
için çalışmalar sürdürülmektedir.

VİD-2014/01 sipariş işareti ile 72 adet 1 kW ve 
354 adet 250 W FM verici alımı için çalışmalar 
yapılmış, cihazların fabrika üretimlerine baş-
lanmıştır. Alımı yapılacak söz konusu FM verici 
sistemlerinin temin edilip yayına verilmesi ile 
Radyo-1, TRT Türkü ve TRT Nağme yayınlarımı-
zın kapsama alanları yaklaşık %34 oranında ar-
tacaktır.  

18 adet Alan Şiddeti Ölçü Aleti Alımı, 6 adet Ge-
niş Bantlı EMR Cihazı Alımı ve Selektif EMR Ciha-
zı için çalışmalar yapılmıştır.

Karayolları Trafik Anons Sistemi: 
Kurumumuz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
(KGM) arasında yapılan protokolle, trafik anons 
bilgilerinin Ankara Radyosu ile koordineli bi-
çimde sesli şekilde verilerek; yol bilgileri, yol ve 
yolcu güvenliğinin sağlanması amacıyla Barter 
sözleşmesi kapsamında KGM tarafından belirle-
nen yerlere 4 istasyon kurulmuş olup; aşağıda 
konum ve frekans bilgileri verilen noktalardan 
FM yayına başlanmıştır. Uygulamada yaşanan 
bazı sıkıntıların giderilmesi için KGM ile ek pro-
tokol yapılmış ve anons işleminin yeniden baş-
laması için  çalışmalar yapılmış ve vericiler tek-
rar faal hale getirilmiştir. KGM tarafından anons 
yayınlarına en kısa sürede başlanması için karşı-
lıklı görüşmeler devam etmektedir. 

FM vericilerinden anons yapılması için kurulan 
istasyonlar:

FM İnkişaf ve Tüplü FM Verici Yenileme Pro-
jeleri 
200 adet 250 W FM vericinin alımı için ihale ya-
pılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak  
çalışmalar yürütülmüş ve proje tamamlanmıştır.

1.Boludağı Bakımevi : Bolu  D100 Karayolu   :   103.3MHz,
2.Çamkoru Bakımevi: AnkaraD750 Karayolu   :     89.4MHz,
3.Köroğlu  Bakımevi: Afyon D260 Karayolu   :     88.3MHz,
4.Gökçeören Bakımevi:ManisaD300 Karayolu :     99.4MHz,

KGM anons sistemi kapsamında kurulan 
istasyonların bazıları.
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* Yine aynı proje kapsamında muhtelif istas-
yonlara ve Radyo 4 programı yayınlanan yerlere 
ilave verici kurularak yayının TRT Türkü ile TRT 

Nağme olarak değiştirilmesi amacıyla 28 adet 5 
kW FM Verici alımı için çalışmalar devam etmek-
tedir.

2014 YILINDA ALIMI YAPILAN FM VERİCİ CİHAZLARI 
Çeşitli güçlerde FM Verici sistemi ve %5 yedek malzemelerinin alım çalışmaları yapılmış, bu mal-
zemelerin istasyonlara dağıtımları yapılmıştır.

SIRA BÖLGE İLİ İLÇESİ İSTASYON PROGRAM FREKANS 
1 ANKARA ANKARA K.HAMAM K.HAMAM RADYO NAĞME 88.4
2 ANKARA ANKARA NALLIHAN NALLIHAN RL RADYO NAĞME 99.2
3 ANKARA ÇORUM BAYAT BAYAT RADYO NAĞME 89.0
4 ANKARA ÇORUM OSMANCIK OSMANCIK RADYO NAĞME 88.0
5 ANKARA KASTAMONU İNEBOLU İNEBOLU RL RADYO NAĞME 87.9
6 ANKARA KASTAMONU TOSYA TOSYA RADYO NAĞME 100.2
7 ANKARA KIRSEHİR KAMAN KAMAN RADYO NAĞME 107.5
8 ANKARA TOKAT REŞADİYE REŞADİYE RADYO NAĞME 96.3
9 ANKARA YOZGAT ÇEKEREK ÇEKEREK RADYO NAĞME 97.5
10 ANKARA ANKARA K.HAMAM K.HAMAM RADYO TÜRKÜ 97.5
11 ANKARA ANKARA K.HAMAM K.HAMAM RADYO 1 92.7
12 ANTALYA ANTALYA DEMRE DEMRE RADYO NAĞME 91.3
13 ANTALYA ANTALYA KAŞ KAŞ RADYO NAĞME 95.2
14 ANKARA ANKARA  K.HAMAM K.HAMAM RADYO 2 90.3
15 ERZURUM IGDIR MERKEZ IĞDIR RADYO NAĞME 89.0
16 ERZURUM ERZİNCAN İLİÇ İLİÇ RADYO-1 102.9
17 ERZURUM IGDIR MERKEZ IĞDIR RADYO-2 104.9
18 İSTANBUL BILECIK BOZÜYÜK BOZÜYÜK RADYO NAĞME 95.8
19 İSTANBUL CANAKKALE BİGA BİGA-II RADYO NAĞME 94.7
20 İZMİR AYDIN KARACASU KARACASU RADYO NAĞME 101.6
21 İZMİR İZMİR BERGAMA BERGAMA RADYO NAĞME 89.8
22 İZMİR MANISA DEMİRCİ DEMİRCİ RADYO NAĞME 105.4
23 İZMİR MUGLA MİLAS MİLAS RL RADYO NAĞME 104.2
24 TRABZON TRABZON MAÇKA-II MAÇKA-II RADYO-1 89.1
25 TRABZON ARTVİN YUSUFELİ MERKEZ RADYO-1 92.3
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SIRA BÖLGE İL İLÇE İSTASYON  PROGRAM  FREKANS 

1 ANKARA BOLU MERKEZ BOLU-II RD NAĞME 87.7
2 ANKARA ESKISEHIR MERKEZ ESKİŞEHİR RD NAĞME 107.8
3 ANKARA KAYSERI BÜNYAN KAYSERİ RD NAĞME 103.2
4 ANKARA SIVAS MERKEZ SİVAS RD NAĞME 95.8
5 ANKARA ZONGULDAK MERKEZ ZONGULDAK RD NAĞME 87.8
6 ANKARA ÇANKIRI ELDİVAN ELDİVAN RD TÜRKÜ 98.8
7 ÇUKUROVA GAZIANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP RD NAĞME 102.2
8 ÇUKUROVA HATAY İSKENDERUN İSKENDERUN RD 4 88.0
9 DIYARBAKIR DIYARBAKIR MERKEZ DİYARBAKIR RD NAĞME 100.8
10 DIYARBAKIR ELAZIG BASKİL ELAZIĞ RD NAĞME 107.9
11 DİYARBAKIR MARDIN MERKEZ CUMATEPE RL RD NAĞME 94.7
12 DİYARBAKIR VAN MERKEZ VAN RD NAĞME 93.8
13 ERZURUM ERZINCAN MERKEZ ERZİNCAN RD NAĞME 94.7
14 ERZURUM IGDIR ARALIK YENİDOĞAN RD NAĞME 90.5
15 İSTANBUL KIRKLARELI DEMİRKÖY DEMİRKÖY RD NAĞME 98.5
16 İSTANBUL KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA RD NAĞME 101.5
17 İSTANBUL KÜTAHYA MERKEZ MERKEZ RD 2 95.4
18 İZMİR AYDIN KUŞADASI DİLEK RD NAĞME 91.3
19 İZMİR BALIKESIR SINDIRGI BALIKESİR RD NAĞME 104.3
20 İZMİR CANAKKALE BAYRAMİÇ ÇANAKKALE RD NAĞME 104.2
21 İZMİR DENIZLI MERKEZ DENİZLİ RD NAĞME 97.8
22 İZMİR MUGLA DATÇA DATÇA RD NAĞME 87.5
23 İZMİR MUGLA MARMARİS MARMARİS RD NAĞME 93.5
24 İZMİR MUĞLA KÖYCEĞİZ KÖYCEĞİZ RD 3 95.4
25 İZMİR MUĞLA KÖYCEĞİZ KÖYCEĞİZ RD 4 92.8
26 TRABZON AMASYA MERKEZ AMASYA RD NAĞME 104.2
27 TRABZON ORDU PERŞEMBE ORDU RD NAĞME 102.8
28 TRABZON SAMSUN MERKEZ SAMSUN RD NAĞME 106.8

2014 Yılı FM Verici Cihazlarının Program bazında dağılım Tablosu

FM RADYO VERİCİLERİNİN DURUMU

PROGRAM ADI VERİCİ SAYISI ERP GÜCÜ (W) TÜRKİYE GENELİ 
NÜFUS(%)

RADYO-1, BÖLGESEL 253/138 2.442.960 87,69

RADYO-2 (TRT-FM) 580 3.970.590 99,72

RADYO-3 40 767.940 58,44

RADYO-4 35 343.620 17,51

TRT-NAĞME 121 1.696.800 77,63

TRT-TÜRKÜ 151 1.986.440 80,24

RADYO-6 10 200.760 5,92

KENT RADYO(Ankara) 1 75.000 5,94

KENT RADYO(İstanbul) (1) 100.000 18,51

KENT RADYO(İzmir) 1 30.000 5,31

TOPLAM: 1192 11.614.110  
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KARASAL SAYISAL TV YAYINCILIĞI (DVB-T2)
DVB-T2 verici ağı kurulması çalışmalarına yöne-
lik olarak planlama, maliyet, eğitim ve araştırma 
çalışmaları sürdürülmüş ve bu kapsamda Anten 
AŞ tarafından yapılmakta olan DVB-T2 yayın 
deneme çalışmalarına teknik personelimizle 
katılım sağlanmıştır. RTÜK tarafından belirlenen 
957 emisyon noktasında bu plan doğrultusun-
da DVB-T2 yayınlarına geçiş için planlama çalış-
malarına devam edilmiştir.

TV VE FM ANTEN SİSTEMLERİ
Çeşitli güçlerde Kombaynır (Birleştirici) alımı 
için yapılan ihale sonucunda, 32 adet 4x1 kW 
FM Kombaynır alımı için,

116 adet 4X1 kW FM Starpoint Kombaynır (Bir-
leştirici) sistemi alımı için,

FM Anten Sistemi Malzemeleri alımı için,
 
VİD-2010/02 sipariş işaretli sözleşmeye ilave 
olarak 5 adet 5 kW, 20 adet 30 kW FM Birleştirici 
Hücre ve 30 adet 1 giriş-2 çıkış FM güç bölücü-
lerin (splitterin) alımı için,

DVB-T istasyonları için muhtelif yapılarda UHF 
anten sistemi ve montajı, UHF güç bölücü, UHF 
birleştirici, RF kablo ve konektör alımı için, 

Antalya ve Adana istasyonları FM anten sistem-
leri ve montajı (anten, güç bölücü, birleştirici ve 
birleştirici hücresi)  alımı için çalışmalar yürütül-
müştür.

Eskişehir TV-FM ana verici istasyonunun per-
formansı kötü olan ve yaklaşık 30 yıldır yayında 
olan FM anten sistemi personel tarafından yeni 
kapsama alanları da dikkate alınarak projelendi-
rilmiş ve montajları yapılarak yayına verilmiştir. 
İstasyona 10 KW da yayın yapabilecek kapasite-
de bir adet yedek dipol anten sistemi montajı 
yapılmış, Kastamonu-Bozkurt ve Kastamonu-
Araç istasyonları anten sistemleri yenilenmiştir.   
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Kütahya, Bolu-Abant, Zonguldak, Eskişehir, Si-
vas, Kayseri istasyonlarında, radyo verici cihaz-
larını mevcut anten sisteminden yayına vermek 
amacıyla alınan 30KW CIF (Sabit empedans) 
kombaynır hücrelerinin montajları yapılarak ya-
yına verilmiştir.

GENLİK MODÜLASYONU RADYO VERİCİLERİ 
(GM)
Ülkemizde yayında olan 6 adet GM radyo verici-
sinin kapsama alanları aşağıda verilmiştir. 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde coğrafi 
yapının çok engebeli olması nedeniyle FM ya-
yınları ile tam olarak kapsanamayan bölgelere 
GM yayınlarının ulaştırılması amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda, kapatılan Van Uzun dalga 
GM radyo vericisinin yerine konulmak üzere 

Orta dalga radyo verici sistemi kurulması için 
proje başlatılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumundan frekans koordinasyonu talebinde 
bulunulmuş olup komşu ülkelerle koordinasyo-
nun sağlanması durumunda projeye başlanma-
sı planlanmaktadır. 

Ayrıca Ankara-Polatlı ve Erzurum istasyonları 
için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun-
dan frekans koordinasyonu talebinde bulu-

GM Radyo Yayınları Kapsama Haritası
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nulmuş olup koordinasyon sağlanmıştır. Van 
istasyonunun yeni verici alınarak yayına veril-
mesinin ardından bu istasyonların da yayına 
verilmesi planlanmaktadır.

Bu yayınlar, genellikle FM radyo yayınlarının 
kapsama alanının dışındaki dinleyiciler ile açık 
denizlerde seyreden gemilerdeki ve yurt dışın-
daki dinleyicilerin tercih ettiği yayınlardır. 

Bunların 5 adedi Kısa Dalga (HF) , 6 adedi de 
Orta Dalga (OD) vericilerdir.

Van Ortadalga Radyo Radyo Vericisi kurulması durumunda oluşacak kapsama alanı

2014 Yılı GM Radyo Vericilerinden Yayınlanan Program Tablosu
Van Ortadalga Radyo Radyo Vericisi kurulmas durumunda oluşacak kapsama alan 

 
2014 Yl GM Radyo Vericilerinden Yaynlanan Program Tablosu 

GM RADYO VERİCİLERİNİN DURUMU 

PROGRAM ADI 
VERİCİ FREKANSI (KHz) 

NOMİNAL GÜÇ ÇALIŞMA GÜCÜ 

(KW) 
VERİCİ İSTASYONLARI 

RADYO-1 927 2*50   / 100 İzmir-Torbalı 

RADYO-1 702 2*600 / 600 İstanbul-Çatalca 

RADYO-

1/BÖLGESEL 891 1*300 / 300 Antalya-Aksu 

RADYO-

1/BÖLGESEL 630 1*300 / 300 Mersin-Kazanlı 

RADYO-

1/BÖLGESEL  954 1*300 / 300 Trabzon  

RADYO-6 1062 1*100 / 100 Diyarbakır-Çınar 

KISA DALGA Muhtelif    5x500 / 5x500 Ankara-Emirler (5 Adet verici) 

TOPLAM   4200   

 
Bu yaynlar, genellikle FM radyo yaynlarnn kapsama alannn dşndaki dinleyiciler ile 

açk denizlerde seyreden gemilerdeki ve yurtdşndaki dinleyicilerin tercih ettiği yaynlardr. 
Bunlarn 5 adedi Ksa Dalga (HF) , 6 adedi de Orta Dalga (OD) vericilerdir.  
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İstanbul Çatalca GM Radyo Verici istasyonu 
235 m yüksekliğindeki anten kulesi bölgedeki 
olumsuz hava koşulları nedeniyle yıkılmış olup 

bu kulenin yerine yeni kule yapımı için proje ça-
lışmalarına başlanmıştır.

Asya’ya yapılan yayınlarımız

Kısadalga Radyo Vericileri
Türkiye’nin Sesi Radyosu yayını, kısa dalga yayın 
bandından Ankara-Emirler verici istasyonun-

dan yapılmakta olup yayın yapılan bölgelere ait 
kapsamalar aşağıdaki haritalarda verilmektedir:



212

2014 Faaliyet Raporu

Batı Afrika’ya yapılan yayınlarımız

Doğu Afrika’ya yapılan yayınlarımız

Ortadoğu’ya yapılan yayınlarımız
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Kuzey Amerika’ya yapılan yayınlarımız

Avustralya’ya yapılan yayınlarımız

Uzaktan İzleme Ve Kontrol Sistemleri
Kurumumuz TV/FM verici istasyonlarının uzak-
tan gerçek zamanlı izlenmesi ve kontrolü ama-
cıyla kurulan 250 adet UZİ sistemi aktif olarak 
kullanılmaya devam edilmiştir. Bu sistemlerin 
kurulması ile istasyonlarda teknik eleman bu-
lundurma zorunluluğu ortadan kalktığı gibi gü-
venlik problemi olmayan istasyonlar da tama-
men personelsiz hale getirilebilecektir. Böylece 
hem işletme bakım giderlerinden önemli tasar-
ruflar elde edilecek, hem de hangi sistemde ne 

tür arıza olduğu bilgisi alınabildiği için çok kısa 
sürede arıza giderilip yayın sürekliliği sağlana-
bilecektir. 

UZİ sistemlerinde veri aktarımının GSM hatlar 
yerine Uydu İnternet Erişimi kullanılarak yapıl-
ması için Ankara-Dikmen istasyonumuzda de-
neme yapılmış, başarılı olunmuştur. Bu sistem-
lerin diğer istasyonlarımızda yaygınlaştırılması 
için araştırma çalışmaları devam etmektedir. 
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Enerji Ve Altyapı Faaliyetleri
İşletmede olan TV/FM Verici istasyonlarımıza 
ait altyapıların (Arazi, Bina, Kule, ENH) kurulu 
bulunduğu arazilerin mülkiyet durumlarının 
belirgin hale getirilmesi ile ilgili çalışma tamam-
lanmış, 

Askeri Coğrafya konusundaki çalışmalar devam 
ettirilmiş,

Kurumumuz ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı-
na bağlı Hava Lojistik Komutanlığının ortaklaşa 
kullandığı 8 adet TV/FM Ana Verici İstasyonu 
irtibat yollarının 2014 yılı bakımı ve 2014-2015 
yılı kış sezonu kar temizliği yapılmış, 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan pro-
tokolle, Çankırı-Eldivan TV/FM istasyonu yolu-
nun 2014-2015 yılı kış dönemi kar mücadelesi 
çalışması yürütülmüş, 

Mülkiyetleri kurumumuza ait olan TV/FM Verici 
istasyonları ENH tesislerinden ortak kullanım 
haline gelenlerin ilgili mevzuat gereğince ilgili 
elektrik dağıtım şirketlerine bedeli mukabilinde 
devredilmesine ilişkin örnek bir uygulama ger-
çekleştirilmiştir.

İşletme-Bakım Faaliyetleri
GSM ve Telsiz-Röle protokollerinin takibi yapı-
larak bu hizmetler karşılığında alınacak ücretle-
rin zamanında ve düzenli olarak tahsil edilmesi 
sağlanmıştır.

FM vericilerin transistörlü yeni nesil vericilerle 
değiştirilmesi, tüplü olarak çalışan TV vericileri-
nin TRPA dönüşümlerinin yapılarak transistörlü 
hale getirilmesi, istasyonlara uzaktan izleme 
sistemlerinin montajlarının yapılarak istasyon 
dışından erişim imkânlarının sağlanması ile Bo-
lu-Merkez-Erenler Doruğu ve Çorum-Merkez-
Ulaştıran Tepe Verici İstasyonları personelsiz 
hale getirilmiştir.
 
Antalya, Çukurova ve Trabzon GM vericilerinin 
DCC AMC çalışma modunda ortalama % 70-
100 modülasyon seviyelerinde çalıştırılmalarına 
devam edilmiş, vericilerin şebekeden çektikleri 
güçten yaklaşık % 20-25 oranında tasarruf sağ-
landığı görülmüştür.

Ekonomik ömrünü dolduran, verici sistemlerin-
de kullanılmak üzere palet yükselteç ve bunlara 
ait güç kaynakları alınmakta, Başkanlığımız la-
boratuvarında dizayn edilen montaj kitleri ile 
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birlikte vericilere montajı yapılmak üzere TRT 
Müdürlüklerine dağıtımları yapılmaktadır. Bu 
çalışmalar neticesinde; sistemlerin daha karar-
lı, daha ekonomik ve daha etkin yayın yapması 
sağlanarak kapsama alanları genişletilmiş, işlet-
me-bakım giderlerinde azalma olmuş ve yük-
sek enerji verimliliği elde edilmiştir.

Bu amaçla yapılan çalışmalarla 2014 yılında 20 
adet TV vericisi, 41 adet FM radyo vericisinde 
modifikasyon işlemi gerçekleştirilmiş; 32 adet 
bölgelerden gelen arızalı TV vericisi, 14 adet FM 
radyo vericisi tamir edilmiş; 171 adet mal temin 
edilerek hizmet amaçlı kullanılmış ve 53 adet 
FM radyo vericisi, 4 adet RDS encoder, 55 adet 
RF dedektör, 20 adet BE FM Verici cihazları için 
adaptasyon seti imal edilmiştir. 

01.01.2014 tarihinden itibaren İzmir, Antalya, 
Çukurova, Trabzon radyo verici İstasyonların-
dan 06.00-13.15 saatleri arasında 7 saat 15 da-
kika süreyle Radyo-1; Çatalca-Radyo Verici İstas-
yonundan 06.00-01.00 saatleri arasında 19 saat 
süreyle TRT Türkü yayını yapılmaya başlanmıştır.

Orta dalga radyo yayınları 2014 yılında günde 
61 saat olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

İMALAT 

FM VERİCİ  RDS encoder 

besleme 

RF BE adaptasyon 

seti-tamirat 

Malzeme 

temini 

30 W 250-500 

W 

1 KW Toplam  Dedektör Adaptasyon seti 

ANKARA     4       3 20 

ANTALYA     1     10 10 14 

BOLU     1   3     1 

BURSA 1         1   8 

GAZİANTEP     2           

İSTANBUL 1   3     20 1 6 

İZMİR     1         12 

KASTAMONU                 

MALATYA                 

SAMSUN 1   6         7 

TRABZON 1   3     20   11 

VAN     3     4   14 

ÇUKUROVA 3   10       4 41 

DENİZLİ     1         8 

D.BAKIR     3   1     9 

SİVAS     1           

ERZURUM 1   6       2 20 

TOPLAM 8 0 45 0 4 55 20 171 

 

 
Radyo-Nağme yayn yaplabilmesi için Kayseri, Sivas, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak 

TV/FM istasyonlarna yeni alm yaplan 30KW FM combiner hücre montajlar yaplarak geçici 
kabulleri yaplmş,     
 

Başkanlğmzca satn alnan 32 adet 4x1 KW FM Starpoint combiner sistemlerinden, 
Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğüne (AVİM) sevk edilen 7 adeti Kzlcahamam, Krkkale-
Ahl, Nevşehir-İdiş-R/L, Kayseri-Pnarbaş, Beypazar-Karlktepe, Kastamonu-Tosya-II, 
Zonguldak-Çaycuma ve Çorum-Bayat istasyonlarna monte edilerek geçici kabulleri yaplmştr. 
Ayrca Nevşehir–İdiş R/L istasyonuna 5 KW FM combiner hücresi montaj yaplmştr. 
 

Başkanlğmzca alm yaplan 25 adet 250W FM vericiden, Ankara Verici İşletmeleri 
Müdürlüğüne (AVİM) sevki yaplan 10 adetinin, Krşehir–Kaman, Nallhan R/L, Kastamonu-
İnebolu R/L, Kastamonu-Tosya II, Çorum-Osmanck, Ankara-Kzlcahamam istasyonlarna 
montajlar yaplmş ve TRT-Nağme olarak işletmeye verilmiştir. Ankara-Kzlcahamam 
İstasyonunda Radyo-1 ve TRT-Türkü TRT-FM vericileri yeni alnan 250W FM verici ile 
değiştirilmiştir. 
 

Başkanlğmzca alm yaplan 5KW FM vericilerinden, Ankara Verici İşletmeleri 
Müdürlüğüne (AVİM) sevki yaplan 6 adetinin Eskişehir TV/FM, Kayseri TV/FM, Sivas 
TV/FM, Bolu–Abant TV/FM, Zonguldak TV/FM, Çankr-Eldivan TV/FM İstasyonuna montaj 
yaplmş ve TRT-Nağme olarak işletmeye verilmiş, 
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Radyo Nağme yayını yapılabilmesi için Kayseri, 
Sivas, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak TV/FM istas-
yonlarına, alımı yeni yapılan 30KW FM combi-
ner hücre montajları yapılarak geçici kabulleri 
yapılmış,    

Başkanlığımızca satın alınan 32 adet 4x1 KW 
FM Starpoint combiner sistemlerinden, Ankara 
Verici İşletmeleri Müdürlüğüne (AVİM) sevk edi-
lenler Kızılcahamam, Kırıkkale-Ahılı, Nevşehir-
İdiş-R/L, Kayseri-Pınarbaşı, Beypazarı-Karlıkte-
pe, Kastamonu-Tosya-II, Zonguldak-Çaycuma 
ve Çorum-Bayat istasyonlarına monte edilerek 
geçici kabulleri yapılmıştır. Ayrıca Nevşehir–İdiş 
R/L istasyonuna 5 KW FM combiner hücresi 
montajı yapılmıştır.

Başkanlığımızca alımı yapılan 25 adet 250W FM 
vericiden, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü-
ne (AVİM) sevki yapılan 10 adetinin, Kırşehir–
Kaman, Nallıhan R/L, Kastamonu-İnebolu R/L, 
Kastamonu-Tosya II, Çorum-Osmancık, Ankara-
Kızılcahamam istasyonlarına montajları yapıl-
mış ve TRT Nağme olarak işletmeye verilmiştir. 
Ankara-Kızılcahamam İstasyonunda Radyo 1 ve 
TRT Türkü, TRT FM vericileri yeni alınan 250W 
FM verici ile değiştirilmiştir.

Başkanlığımızca alımı yapılan 5KW FM vericile-
rinden, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğüne 
(AVİM) sevki yapılan 6 adetinin Eskişehir TV/FM, 
Kayseri TV/FM, Sivas TV/FM, Bolu–Abant TV/FM, 
Zonguldak TV/FM, Çankırı-Eldivan TV/FM İstas-
yonuna montajı yapılmış ve TRT Nağme olarak 
işletmeye verilmiş,

TRT Nağme yayını verilen istasyonlarda, Radyo 
4 program yayını yapan FM vericilerin program-
ları yapılan planlama doğrultusunda TRT Türkü 
olarak değiştirilerek yayına verilmiş,

Yayınlarımızda meydana gelen enterferanslarla 
ilgili BTK-11 formları düzenlenerek gereği ya-
pılmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) 
gönderilmiş, 

İstasyonlardaki FM ve TV verici cihazları, enerji 
sistemleri, jeneratör, uzaktan izleme sistemleri 
vs. arızalarına en kısa sürede müdahale edilmiş, 

İzleyici şikâyetleri değerlendirilmiş ve en kısa 
sürede gereği yapılmış,

Verici cihazlarına ait BTK‘dan Güvenlik Sertifika-
ları alınmış ve süresi içerisinde EMR ölçümleri 
yapılmış,

GSM ve Telsiz-Röle protokollerinin kontrolü ile 
GSM firmalarına ait tüm sistemlerin rutin dene-
timleri yapılmış,

İstasyonlardaki enerji nakil hatlarında ve istas-
yonların kompanzasyon sistemlerinde bakım 
ve ıslah çalışmaları yapılmış,
 
3 adet istasyonun OG enerji nakil hattı dağıtım 
şirketlerine ücreti mukabil devri yapılmış, 3 adet 
kapatılan istasyonun enerji nakil hattı, taliplile-
rine bedeli karşılığı satılmıştır.

2014 YILI VERİCİ İŞLETMELERİ

İSTANBUL
Radyo ve Televizyon yayınlarını karasal verici is-
tasyonlarından, çağın teknolojik olanakları çer-
çevesinde sorumluluk alanında bulunan 12 İl 
( BALIKESİR, BİLECİK, BURSA, ÇANAKKALE, EDİR-
NE, İSTANBUL, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KÜTAHYA, 
SAKARYA, TEKİRDAĞ, YALOVA ) kapsamında 25 
milyona yaklaşan nüfus yoğunluğundaki böl-
geye yaygın bir şekilde hizmet götürebilmek 
için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu amaçla; TRT Nağme adlı Radyo programı ya-
yınları ile birlikte 7 Adet TV/FM  Ana Verici  ve  76 
Adet Küçük Güçlü TV/FM Verici İstasyonlarında  
281 Adet TV  Verici/Aktarıcı  Cihazları  ile  TRT 
1, TRT Haber, TRT 3, TRT Çocuk, TRT Türk tele-
vizyon yayınları dinleyici ve izleyicilere ulaştırıl-
maktadır.

TV/FM Ana Verici İstasyonları ile GM Radyo Veri-
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ci istasyonlarında kurulu bulunan elektron tüp-
lü verici cihazlarındaki elektron tüplerin çalışma 
saatleri ve durumları her ay düzenli olarak işlen-
mekte,

Bölge sınırları içerisinde TRT TV ve FM Radyo 
yayınlarını enterferansa uğratan Özel TV ve FM 
Radyo yayınları tespit edilip düzenlenen ra-
porlarla birlikte önlem alınması için band dışı 
enterferanslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu İstanbul Bölge Müdürlüğüne iletilmekte, 
band içi enterferanslar da RTÜK’e iletilmek üze-
re Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığına bildiril-
mektedir.

TEM Otoyolu Ankara – Edirne güzergâhında 
RDS’li TRT FM yayınının kesintisiz olarak dinle-
nebilmesi için görev alanındaki RDS’li TRT FM 
Radyo Verici İstasyonlarının yayınları günlük pe-
riyotlarla Uzaktan İzleme Sistemleri ile kontrol 
edilmekte ve meydana gelen arızalara en kısa 
sürede müdahale edilerek gerekli arıza-bakım 
çalışmaları yapılmaktadır.

23.04.2014 tarihinde Bozüyük TV/FM İstasyo-
nunda 101.9 MHz 250 w FM Verici montajı yapıl-
mış olup, Radyo Türkü yayını devreye verilmiş,  
Bozüyük TV/FM İstasyonunda 4X1 kw  FM  com-
biner  montajı  yapılmış, 

07.05.2014 Tarihinde Biga TV/FM istasyonunda 
98.7 MHz FM verici montajı yapılmış olup Radyo 
Türkü yayını devreye verilmiş,

11.09.2014 tarihinde Kütahya TV/FM ana verici 
istasyonunda 101.50 MHz 30 KW FM ek hücre 
montajı yapılmış, TRT FM vericisi yerine 5 KW 
FM verici montajı yapılmış olup TRT FM yayını 
(95.4 MHz)  yeni kurulan vericiden yapılma-
ya başlanmış, 5 KW FM verici montajı yapılmış 
olup Radyo Nağme yayını (101.5 MHz) devreye 
verilmiş,  Radyo 4 vericisinden Radyo Türkü ya-
yını yapılmaya başlanmıştır.

18.09.2014 tarihinde Kırklareli - Demirköy (Mah-
yadağ) TV/FM verici istasyonunda 98.5 mhz 30 

kw fm ek hücre montajı, Kırklareli TV/FM Verici 
istasyonunda 5 kw FM Verici montajı yapılmış, 
Radyo Nağme yayını (98.5 mhz) devreye veril-
miş, verici yayına verildikten sonra Radyo 4 veri-
cisinden Radyo Türkü yayını yapılmaya başlan-
mıştır. 

Sorumluluk alanına bağlı TV/FM Verici İstasyon-
larına montaj edilen 35 Adet uzaktan izleme sis-
teminin modifikasyon çalışmaları ile sistemlerin 
bağlantı çalışmaları devam etmektedir. 

İZMİR
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak illeri-
nin tamamıyla Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya 
illerinin bir kısmından oluşan sorumluluk saha-
sında; TV, FM ve GM vericilerinin işletme-bakım, 
etüt, montaj ve denetim çalışmaları ile bu tesis-
lerin her türlü teknik altyapı ve idari destek hiz-
metleri yürütülmektedir.

Bölgede bir adet GM Radyo vericisi (100 KW İz-
mir), üç adet teknik personelli Ana Verici İstas-
yonu (İzmir, Denizli, Çanakkale), 11 adet bekçi 
personelli orta güçlü verici (Muğla, Karaburun, 
Balıkesir, Datça, Ayvalık, Köyceğiz, Salihli, Fethi-
ye, Söke, Bodrum, Kuşadası) ve 122 adet perso-
nelsiz verici istasyonu bulunmaktadır. 

İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya il-
lerinin bölge sorumluluğunda bulunan kısım-
larının tamamıyla Denizli Başmühendisliği ile 
sorumluluk paylaşımı yapılan Aydın, Muğla ve 
Uşak illerinde kurulu bulunan Verici ve Aktarıcı 
istasyonlarından Radyo ve TV yayınlarının izle-
yicilerimize kesintisiz olarak ulaştırılmasını sağ-
lamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Sorumluluk sahasındaki tüm istasyonlarda;
*Tüm TRT Radyo ve Televizyon yayınlarının kali-
teli kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, 
vericilerin arıza, onarım, işletme ve bakım çalış-
malarına devam edilmiş,

*İzleyicilerden gelen arıza ihbarları değerlendi-
rilerek arızaların süratle giderilmesine çalışılmış, 
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*Özel Radyo-TV kanallarının enterferansı ile ilgi-
li raporlar düzenlenmiş,

*Sorumluluk alanında sınır bölgelerinde yaban-
cı yayınlarla ilgili ölçümler yapılarak raporlar dü-
zenlenmiş,

*Radyo-TV istasyonlarına ait AG ve OG enerji 
nakil hatları ile bu istasyonlarda işletmede olan 
elektrojen gruplarının bakım ve onarım çalış-
malarına devam edilmiştir. 

*Sorumluluk sahası içinde meskûn mahalde bu-
lunan tüm istasyonlarda kurulu bulunan verici-
ler için Telekomünikasyon Kurumuna başvuru 
işlemleri tamamlanmış, alınan geçici güvenlik 
sertifikaları kesin onaylı güvenlik sertifikalarına 
dönüştürülmüş, yeni açılan vericiler için de ça-
lışmalara devam edilmiştir.

*FM Vericilerine RDS ünitelerinin bağlanması ve 
kontrol çalışmalarına devam edilmiştir; ayrıca 
Anten Sistemlerinin yenilenmesi çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

Yapım işleri bakımından;
*DVB-T noktalarına ilişkin mülkiyet tespiti çalış-
maları tamamlanmış,

*Mevcut halde hizmet veren ancak kiralama iş-
lemi bulunmayan istasyonlarda mülkiyet tespiti 
çalışmaları tamamlanmış,

*Datça istasyonunda mevcut geçici binaların 
yenileri ile değişimi kapsamında proje çalışması 
yapılmıştır.

DİYARBAKIR 
TRT Diyarbakır sorumluluk alanında bulunan il 
ve ilçelerde TRT yayınlarının kaliteli bir şekilde 
izlenilip dinlenebilmesi için kurulu olan veya 
kurulacak TV/FM verici istasyonlarının her türlü 
işletme, bakım, onarım ve altyapı faaliyetleri yü-
rütülmektedir.

2014 yılı içinde;
TRT Aktif Hat üzerinden gelen yayın şikâyetleri 
ve vatandaşların telefon ile yaptıkları yayın 
şikâyetlerine anında müdahale edilerek prob-
lemler giderilmiş ve şikâyet sahibi kişilere ge-
rekli bilgiler verilmiş,

İstasyonlarda yayın yapan cihazların çalışma 
performanslarının takibi için istasyonlara mon-
tajı yapılan kameralı uzaktan izleme üniteleri ile 
istasyonlardaki tüm cihazlar ve istasyon binaları 
kontrol altına alınmış,

5 kw FM verici cihazlarının Diyarbakır TV/FM, 
Elazığ TV/FM, Cumatepe TV/FM, Van TV/FM ve-
rici istasyonlarına montajları yapılarak Radyo 
Nağme yayınları verilmeye başlanmış,

Elbistan, Adıyaman ve Tunceli TV/FM Ana verici 
istasyonları ile Keban Aslankaşı TV/FM Verici is-
tasyonuna OG Parafudur ayırıcısı montajı; Elbis-
tan ve Tunceli TV/FM Ana verici istasyonlarına iç 
yıldırımlık montajı , OG ve AG ENH ve Elektrik 
Panosu iyileştirmeleri yapılmıştır.

ERZURUM 
Sorumluluk alanında bulunan Erzurum, Erzin-
can, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Bayburt illerinin 
tamamı ile Bingöl-Yedisu ve Tunceli-Pülümür 
ilçelerinde olmak üzere toplam 84 Adet küçük 
güçlü (personelsiz) TV/FM verici istasyonu, 5 
adet 1 KW güçlü TV/FM verici istasyonu (gü-
venlik personelli) ve 5 adet TV/FM ana verici 
istasyonu (teknik ve güvenlik personeli)  bulun-
maktadır. İstasyonlarımızda kurulu bulunan 360 
adet TV vericisi, 115 adet radyo vericisi olmak 
üzere toplam 475 adet  TV-FM vericilerinin işlet-
me, bakım, etüt, montaj ve denetim çalışmaları 
yapılmaktadır.  

Şenkaya-Tütenocak TV/FM istayonu Şenkaya-
Merkez DVBT-2 istasyonuna taşınmış,
Iğdır Merkeze Radyo Nağme vericisi monte 
edilerek yayına başlanmış, Radyo 4 vericisi ise 
Radyo Türkü yayınlarını yayınlamak üzere ayar-
lanmıştır. 



2014 Faaliyet Raporu

219

31 eski nesil ve 18 yeni nesil UZİ sistemi ile uzak-
tan izleme gerçekleştirilerek arızalara ivedi mü-
dahale sağlanmış,

2014 yılı içerisinde bakım ekibi tarafından 5 
adedi personelli istasyon olmak üzere 89 adet 
istasyona denetleme, montaj, demontaj, arıza 
ve bakım çalışmaları için 380 istasyona müda-
hale edilmiş, 
Yeni hizmete giren Türksat 4a uydusunun aktif 
olması ile birlikte tüm vericilerin alış frekanları 
değiştirilmiş,

Erzurum Radyosunun aktif edilme çalışmaları 
öncesi Radyo 1 alışları Erzurum Radyosuna çev-
rilmiş,

Müdürlüğe bağlı beş ana verici istasyonunda 
yapılmakta olan TV ve FM yayınları Elektron 
tüplü ve transistorlu sistem olarak 1 KW 5 KW 
ve 10 KW düzenlenmiştir.

5 ana verici istasyonundaki 46 vericiden Doğu 
Anadolu Bölgesine yapılan yayınlara ek olarak;
Ermenistan’a TRT 1, 2, 3, 4 Radyo 1, 2, 4, Türkü, 
Nağme ve Vot World; Nahçivan’a TRT 1, 2, 3, 4 
Radyo 1, 2, 4, Nağme yayınları yapılmaktadır. 

2014 yılında Erzincan ve Yenidoğan istasyonla-
rında mevcut yayınlara ek olarak Radyo Nağme 
yayını için alımı yapılan 5 KW vericiler ile yine FM 
anten sistemine ek olarak Combiner montajları 
yapılmış, güvenlik sertifikaları da alınmıştır. 

Erzurum Ejder TV/FM ana verici istasyonunda 
kaliteli yayın iletimi için FM Anten sisteminin 
yenilenmesi hususunda çalışmalar devam et-
mektedir. 

Sorumluluk alanında bulunan Erzurum, Ağrı, 
Kars, Iğdır, Erzincan ve Ardahan illerindeki TV/
FM Ana Verici, 1 KW verici ve GM’li Radyo veri-
ci istasyonlarımızda mevcut 24 adet jeneratör 
grubu ve 11 adet regülatör sistemlerinin arıza, 
periyodik bakım, tamir ve onarım işleri yürütül-
mektedir.

Ağrı Radyo Verici İstasyonuna ait 2 adet 250 
metrelik anten kulelerinin demontaj işleri yapı-
larak Erzurum Kahramanlar Radyo Verici İstas-
yonuna nakli yapılmış, 

Ağrı Eleşkirt Atatürk Çeşmesi TV/FM Ana Verici 
İstasyonu tadilat işleri gerçekleştirilmiş,

Bayburt Demirözü Yazıbaşı TV/FM Verici İstas-
yonu enerji nakil hattının bakımı yapılarak istas-
yon faal hale getirilmiş, 

Erzurum Ejder TV/FM Ana Verici İstasyonu yer 
altı enerji nakil hattında bakım onarım çalışma-
ları yapılmış,

Ağrı Atatürk Çeşmesi ve Erzincan Karadağ TV/
FM Ana Verici İstasyonlarına ait 86 metre kule 
topraklamalarının bakım onarımları tamamlan-
mış,

TV/FM Verici İstasyonlarında 5 adet 50 KVA trafo 
değişimi yapılmış,

Ardahan Posof Ucuntepesi TV/FM Verici İstasyo-
nuna ait 100 KVA’lık trafonun değişimi yapılmış-
tır.

TRABZON
Sorumluluk sahasında bulunan Trabzon, Rize, 
Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, 
Amasya, Tokat, Yozgat (Çekerek) ve Sinop ille-
rinde toplam 196 adet personelsiz TV/FM ve-
rici-aktarıcı istasyonu, 4 adet TV/FM Ana Verici 
İstasyonu ve 1 adet Genlik Modülasyonlu Radyo 
Verici İstasyonu bulunmaktadır. 

Sorumluluk alanı içinde kalan illerdeki TV/FM 
verici cihazları arıza bakım çalışmalarına devam 
edilmiş, UZİ Sistemine, gelen arıza ihbarları de-
ğerlendirilerek en kısa zamanda müdahale edil-
miş,

Artvin-Yusufeli ve Trabzon-Maçka istasyonların-
da FM vericiler hizmete verilmiş,
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Çeşitli istasyonlarında kurulu bulunan FM com-
bayner kabulleri yapılmış, verici sistemlerine 
BTK nezdinde güvenlik sertifikası alınması için 
gereken ölçüler mahallinde yapılmış, yayınlarda 
oluşan enterferanslar tespit edilip raporları ha-
zırlanmıştır.

Ordu-Sakarat TV/FM Ana Verici İstasyonuna 5 
kW FM verici cihazı monte edilerek Radyo Nağ-
me yayına verilmiş,

350 KVA gücündeki jeneratör, panosuyla birlikte 
Trabzon O.D. Radyo Verici istasyonuna;  250 KVA 
gücündeki jeneratör, panosuyla Amasya-Akdağ 
TV/FM verici istasyonuna montajları yapılmış ve 
faaliyete geçirilerek yayın sürekliliği sağlanmış,

Samsun sorumluluk sahasında 2’si ana verici ol-
mak üzere 73 adet Radyo/TV verici istasyonun-
da arıza ve bakım çalışması yapılmış, 

Samsun ve Amasya TV/FM Ana Verici İstasyo-
nunda 5 KW gücünde FM verici cihazı montajı, 
Reşadiye ve Çekerek istasyonuna 250 W FM ve-
rici cihazları ve FM kombayner montajı yapılmış 
ve yayına verilmiş,

Tokat Çamlıbel istasyonuna FM verici ve anten 
montajı yapılmış, TRT FM yayını verilmiştir.

ANTALYA
Sorumluluk alanında bulunan 2 adet ana veri-
ci istasyonu, 3 adet yardımcı verici istasyonu, 4 
adet Türk Telekomünikasyon A.Ş.’deki sistemler 
ve 89 adet personelsiz istasyonun işletilmesi 
görevleri yürütülmektedir.

Antalya ili Demre ilçe merkezi ve civarına Radyo 
Nağme programımızın dinlenebilmesi amacıyla 
montajı yapılan FM Verici, 03.07. 2014 tarihinde; 
Kumluca ilçe merkezi ve civarına Radyo Nağme 
programımızın dinlenebilmesi amacıyla monta-
jı yapılan FM Verici,  22.08.2014 tarihinde servi-
se verilmiş,

İptal edilen istasyonlardaki alt yapıların tasfi-

yesi çalışmalarına devam edilmiş, kullanılabilir 
malzemeler demonte edilerek Aksu Radyo Ve-
rici İstasyonuna getirilmiş, taşınamayacak olan 
binalar yıkılarak istasyon sahaları temizlenmiş,
 
Sorumluluk alanı dahilinde bulunan istasyonla-
rın Enerji sistemlerindeki arıza-bakım-sayaç için 
kontrol amaçlı olarak göreve gidilmiş ve bunun 
sonucunda 98 adet görev dönüş raporu hazır-
lanmış,

İstasyonlarımız altyapısından faydalanan GSM 
şirketlerinin sistem sayıları kontrolleri yapılmış-
tır.

ÇUKUROVA 
Müdürlük, Mersin, Adana, Karaman, Niğde, Ga-
ziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve 
Kilis illerinin tamamından; Konya, Aksaray, Kay-
seri, Adıyaman, Şanlıurfa illerinin ise bir kısmın-
dan olmak üzere 14 il ve KKTC bulunan verici ve 
aktarıcıların işletmesinden ve yayınların izleyici 
ve dinleyiciye ulaştırılmasından sorumludur.

Bu illerde yayın yapan 463 TV vericisi ve KKTC’ 
de TRT FM yayınlarını yapmak üzere 114 FM 
Radyo vericisi bulunmaktadır. Ayrıca başta böl-
ge olmak üzere sınır ötesine de yayın yapan GM 
Kazanlı Radyo Vericisi, 06.00 -13.00 arasında 
Radyo 1 yayını, 20.00-22.00 arasında Arapça ya-
yın yapmaktadır. 

2014 yılında yapılan işler:
•	 Hatay TV/FM Ana verici istasyonunda Rad-

yo 4 yayını yapmak için 5 KW’lık FM verici-
nin montajı,

•	 2011 Yılında Tunceli TV istasyonundan de-
montajı yapılan transistörlü 10 KW lık UHF 
TV vericisinin Adana TV /FM ana vericisinde 
çalışan tüplü 20 KW UHF vericinin yerine 
montajı,

•	 Anamur RL istasyonunda Radyo 1, Radyo 2 
ve Radyo Türkü yayınlarını yapan FM verici-
lerin yerine 1KW FM Palet amplifikatörlerin 
montajı,

•	 Hadim RL istasyonunda Radyo 1, Radyo2 ve 
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Radyo Türkü yayınlarını yapan FM vericile-
rin yerine 1KW FM Palet amplifikatörlerin 
montajı,

•	 Ermenek –Seyditepe istasyonunda Radyo 
1, Radyo 2 ve Radyo Türkü yayınlarını yapan 
FM vericilerin yerine 1KW FM Palet amplifi-
katörlerin montajı,

•	 Gülnar istasyonuna 91,60 MHz’den TRT FM 
yayınını yapmak için 250 W Arim Marka FM 
verici montajı,

•	 Gaziantep TV/FM Ana verici istasyonunda 
Radyo Nağme yayını yapmak için 5 KW’lık 
FM vericinin montajı,

•	 Gaziantep TV/FM Ana Verici istasyonuna 
4*1 FM anten montajı, 

•	 Kilis istasyonunda Radyo Türkü yayınını ya-
pan vericinin yerine 1KW FM Palet amplifi-
katörlerin montajı yapıldı.

•	 Yeşilkent istasyonundaki FM combiner de-
ğiştirildi, Kahramanmaraş istasyonundaki 
FM anten sistemi yenilendi, Mersin İline 
yayın yapan Kocahamzalı istasyonunda ku-
rulu 70 metre kuleye TV-FM anten sistemi 
montajı yapıldı.
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FİNANSAL DURUM
Yıllık Bütçe: 1.737,2 milyon TL.

2014  yılı öngörülen: 
            Gelir :     1.818.405.000.-TL
            Gider:     1.781.961.000.-TL

31.12.2014 tarihi itibariyle gerçekleşen:
            Gelir :  1.639.763.392.-TL
            Gider:  1.487.494.909.-TL

Bütçe onayı Hazine Müsteşarlığı vizesine tabi oldu-
ğundan, ilgili müsteşarlık tarafından yayımlanan 

temel varsayımlar göz önünde bulundurulmuştur. 
Kurumumuzca hazırlanan bütçede 1.742.1milyon 
gelire karşılık 1.683,9 milyon gider olarak öngörül-
müş ve Hazine Müsteşarlığı’nın19.11.2014 tarih ve 
35087  sayılı yazılarıyla   vize edilen 2014 yılı büt-
çemizde 1.818,4 milyon TL gelire karşılık 1.781,9 
milyon TL gider ve 36,4 milyon TL gelir fazlası ön-
görülmüş ve 2014 yılı bütçemiz Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Sermaye Yapısı
31.12.2014 tarihi itibariyle sermayesi 182.000.000- 
TL’dir.

FİNANSAL FAALİYETLER

Varlık ve Kaynaklar Dağılımı Tablosu

AKTİF 
( VARLIKLAR )

2013 Yıl Sonu 
Fiili

Toplam 
İçindeki 

%'si

2014 Yıl Sonu 
Fiili

Toplam 
İçindeki %'si Fark (+,-) Artış %'si

I-DÖNEN 
VARLIKLAR 959.681.937,78 47.90 1.014.518.142,03 46.77 54.836.204,25 5,71

II- DURAN 
VARLIKLAR 1.043.530.390,97 52.10 1.154.794.766,59 53.23 111.264.375,62 10,66

 VARLIKLAR 
TOPLAMI 2.003.212.328,75 100.00 2.169.312.908,62 100.00 166.100.579,87 8,29

PASİF 
( KAYNAKLAR) 2013 Yıl Sonu Fiili Toplam 

İçindeki %'si 2014 Yıl Sonu Fiili Toplam 
İçindeki %'si Fark (+,-) Artış %'si

I-KISA VADELİ 
YAB.KAYNAKLAR 55.387.774,31 2.77 66.004.037,80 3,04 10.616.263,49 19,17

II-UZUN VADELİ 
YAB. KAYNAKLAR 43.438.013,56 2,17 46.653.847,31 2,15 3.215.833,75 7,40

III-ÖZ 
KAYNAKLAR 1.904.386.540,88 95,06 2.056.655.023,51 94,81 152.268.482,63 8

KAYNAKLAR 
TOPLAMI 2.003.212.328,75 100.00 2.169.312.908,62 100.00 166.100.579,87 8,29

GELİR
Kurumumuzun ana gelir kaynaklarını; elektrik 
hasılatından alınan pay 802,2 milyon TL, bandrol 
geliri 600,6 milyon TL, ilan ve reklam geliri 84,7 
milyon TL’den oluşturmaktadır. Banka hesapları-
mızdaki mevduattan 31.12.2014 tarihi itibariyle 
47,9 milyon TL faiz geliri elde edilmiştir. 

TRT Genel Müdürlüğü faaliyetleri sonucunda elde 
edilen gelirler.

1-Reklam Gelirleri
2-Enerji Payı Gelirleri 
3-Bandrol Gelirleri 
4-Diğer Gelirler
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Reklam Gelirleri
Reklam pazarlama hizmeti ile mevcut reklam 
kuşaklarındaki reklam süreleri, çeşitli reklam ajan-
sı ve reklam veren firmalara pazarlanmış; kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla mali destek kapsamlı 
karşılıklı anlaşmalar yapılmıştır. Reklam süre satış-
larının yanı sıra sponsorluk ve barter satışları da 
yapılmıştır.

Reklam birim satış fiyatları iki ana unsur çerçeve-
sinde belirlenmektedir:

1. AGB ölçüm rakamları doğrultusunda oluşan 
reyting değeri,

2. Kanal yayın prototipleri, program içerikleri, 
genel yayın performansı ve özel projeler kapsa-
mında oluşturulan tarifeler.

AGB ölçümüne dayanan reyting bazlı reklam 
anlaşmaları sadece TRT 1 kanalı için yapılmakta-
dır. Diğer kanalların ölçümleri yapılmadığı için 
belirlenen tarife üzerinden reklam satışları yapıl-
maktadır.

31.12.2014 tarihi itibariyle  reklam gelirleri

 Gelir

Televizyon 84.425.345,21

Radyo 281.851,85

Sponsorluk 19.033.346,77

TOPLAM 103.740.543,83
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Enerji Payı Gelirleri
31.12.2014 tarihi itibariyle elektrik hasılatı payı 
802.2 milyon TL’dir. 2014 yılında enerji payı gelir-
lerinde bir önceki yıla göre %  0,18 artış olmuştur.

Lisanslı Mükellef Sayısı
Mükellef Sayısı

Kamu Teşebbüsü

Özel Şirket 266

Organize Sanayi Böl. Müd. 134

TOPLAM 400

Enerji Payı Gelir Türü ve Miktarı
Tahsilat Miktarı

TRT Payı 788.792.022,50
Ceza             239.288,17

Geçmiş Yıl Geliri        13.184.138,52

TOPLAM 802.215.449,19
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Bandrol Gelirleri
1984 yılında yürürlüğe giren 3093 sayılı Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununa 
göre; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları 
imal veya ithal edenler satıştan önce, ticari ithalat 
maksadı dışında yurda getirenler de ithal işlemle-
rinden önce bandrol veya etiket almaya mecbur 
kılınmıştır. 

Bandrol ücretlerinden 2014 yılında 600.606.875,54.
TL tahsilat yapılmıştır. Bandrol gelirleri bir önceki 
yıla göre % 7,29  artmıştır. 

Diğer Gelirler
Brüt satışlardan (yurt içi, yurt dışı, vs.) 
1.550.092.370,44 TL diğer faaliyetlerden 
74.890.853,27 TL, olağandışı kar ve gelirlerden 
14.780.168,33 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelir 
gruplarını oluşturan başlıca kalemler; faiz gelirle-
ri, reeskont faiz gelirleri, kambiyo karları, icra ge-
lirleri, önceki dönemden aktarılan gelir ve karlar, 
olağandışı gelirler ve çoğaltılan ürünlerden elde 
edilen gelirlerdir.

 TRT Market Gelirleri
Kaset, CD, VCD, DVD ve kitap satışlarından elde 
edilen gelir  ( KDV dâhil ) 272.987,24. TL’dir.

Gider
Kurumumuz ana gider kalemleri; personel gider-
leri, ilk madde ve malzeme giderleri, amortisman 
ve tüketim payları, dışarıdan sağlanan hizmetler 
ve diğer giderlerdir. Bunların dağılımları:
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Özel Bütçeli Giderler
TRT-INT TV yayınlarının EUTELSAT HOTBIRD uy-
dusundan Avrupa’ya iletilmesi için ödenecek kira 
bedeli Başbakanlık Bütçesine konan ödenekten 
alınarak TÜRKSAT A.Ş.’ye ödenmiştir.

Gelir- Gider Farkı
31.12.2014 tarihi itibariyle toplam 1.639,7 milyon 
TL gelire karşılık, 1.487.4 milyon TL gider gerçek-
leşmiştir. Faaliyet dönemi 152,3 milyon TL gelir 
fazlasıyla kapanmıştır.

BİLANÇO

AKTİF ( VARLIKLAR ) 2013 Yıl Sonu 
Fiili

Toplam 
İçindeki 

%'si

2014 Yıl Sonu 
Fiili

Toplam 
İçindeki 

%'si
Fark (+,-) Artış 

%'si

I. DÖNEN VARLIKLAR 
 A. Hazır Değerler 549.857.605,40 27,45 595.402.278,68 27,45 45.544.673,28 8,28
    1. Kasa 122.446,45 0,01 103.021,61 0,00 -19.424,84 -15,86
    2. Alınan Çekler 0,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 100,00
    3. Bankalar 549.674.971,32 27,44 595.261.107,07 27,44 45.586.135,75 8,29

    4. Verilen Çekler ve Öd. Emirleri.(-) 0,00 0,00 4.161,10 0,00 4.161,10 100,00

    5. Diğer Hazır Değerler 60.187,63 0,00 1.311,10 0,00 -58.876,53 -97,82
 B. Menkul Kıymetler
    1. Hisse Senetleri
    2. Özel Kesim Tahvil, Sen. ve Bon.  
    3. Kamu Kesimi Tahvil,Sen. ve Bon.  
    4. Diğer Menkul Kıymetler
 C.  Ticari Alacaklar 36.945.338,88 1,84 49.385.079,60 2,28 12.439.740,72 33,67
    1. Alıcılar 35.335.332,55 1,76 47.872.027,07 2,21 12.536.694,52 35,48
    2. Alacak Senetleri 0,00
    3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)  
    4. Verilen Depozito ve Teminatlar 62.942,79 0,00 43.295,69 0,00 -19.647,10 0,00
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    5. Diğer Ticari Alacaklar 1.547.063,54 0,08 1.469.756,84 0,07 -77.306,70 -5,00
    6. Şüpheli Ticari Alacaklar 160.025.733,31 7,99 160.781.638,79 7,41 755.905,48 0,47
    7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı          (-) -160.025.733,31 -7,99 -160.781.638,79 -7,41 -755.905,48 0,47
 D. Diğer  Alacaklar 21.295.045,76 1,06 20.024.901,25 0,92 -1.270.144,51 -5,96
    1. Ortaklardan Alacaklar
    2. İştiraklerden Alacaklar
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
    4. Hazineden Alacaklar
    5. Personelden Alacaklar 303.917,47 0,02 225.523,13 0,01 -78.394,34 -25,79
    6. Diğer Çeşitli Alacaklar 20.991.128,29 1,05 19.799.378,12 0,91 -1.191.750,17 -5,68
    7. Diğ Al. Senetleri Reeskontu   (-)  
    8. Şüpheli Diğer Alacaklar 188.920.735,29 9,43 197.695.072,50 9,11 8.774.337,21 4,64
    9. Şüp. Diğ.Alacaklar Karşılığı      (-) -188.920.735,29 -9,43 -197.695.072,50 -9,11 -8.774.337,21 4,64
 E. Stoklar 66.401.581,90 3,31 66.965.531,32 3,09 563.949,42 0,85
    1. İlk Madde ve Malzeme 14.437.053,27 0,72 13.957.324,20 0,64 -479.729,07 -3,32
    2. Yarı Mamüller Üretim Hesabı
    3. Mamüller 185.048,85 0,01 164.159,45 0,01 -20.889,40 -11,29
    4. Ticari Mallar 1.001.336,05 0,05 1.068.344,26 0,05 67.008,21 6,69
    5. Satın Alınan Programlar 49.201.223,97 2,46 49.013.709,87 2,26 -187.514,10 -0,38
    6. Yapımı Devam Eden Programlar  
    7. Yapımı Tamamlanan 
Programlar  

    8. Diğer Stoklar
    9. Stok Değ Düşüklüğü Karşılığı (-)  
  10. Verilen Sipariş Avansları 1.576.919,76 0,08 2.761.993,54 0,13 1.185.073,78 75,15
 F. Yıllara Yay.Yat.ve On. 
Maliyetleri  

 G. Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.
Tahakkukları 275.641.086,34 13,76 264.683.585,40 12,20 -10.957.500,94 -3,98

   1. Gelecek Aylara Ait Giderler 34.042.889,67 1,70 23.080.830,84 1,06 -10.962.058,83 -32,20
   2. Gelir Tahakkukları 241.598.196,67 12,06 241.602.754,56 11,14 4.557,89 0,00
 H. Diğer Dönen Varlıklar 9.541.279,50 0,48 18.056.765,78 0,83 8.515.486,28 89,25
   1. Devreden Katma Değer Vergisi  
   2. İndirilecek Katma Değer Vergisi  
   3. Diğer Katma Değer Vergisi
   4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 4.017.813,26 0,20 7.014.902,48 0,32 2.997.089,22 74,60
   5. İş Avansları 5.136.280,72 0,26 10.416.571,22 0,48 5.280.290,50 102,80
   6. Personel Avansları 387.185,52 0,02 625.292,08 0,03 238.106,56 61,50
   7. Sayım ve Tesellüm Noksanları
   8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
   9. Diğer Dönen Varlıklar karşılığı    
(-)  

TOPLAM-I 959.681.937,78 47,91 1.014.518.142,03 46,77 54.836.204,25 5,71
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AKTİF ( VARLIKLAR ) 2013 Yıl Sonu Fiili
Toplam 
İçindeki 

%'si
2014 Yıl Sonu Fiili

Toplam 
İçindeki 

%'si
Fark (+,-) Artış %'si

A. Ticari Alacaklar 1.286.362,32 0,06 1.917.512,35 0,09 631.150,03 49,06
    1. Alıcılar
    2. Alacak Senetleri
    3. Alacak Senetleri Karşılığı             
(-) 0 100,00

    4. Verilen Depozito ve 
Teminatlar 1.286.362,32 0,06 1.917.512,35 0,09 631.150,03 49,06

B. Diğer Alacaklar 1.411.171,10 0,07 1.411.171,10 0,07

    1. Ortaklardan Alacaklar
    2. İştiraklerden Alacaklar
    3. Bağlı Ortaklıklardan 
Alacaklar
    4. Hazine lacakları
    5.Personelden Alacaklar
    6. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.411.171,10 0,07 1.411.171,10 0,07 0,00 0,00
C. Mali Duran Varlıklar 11.375.591,06 0,57 11.795.117,06 0,54 419.526,00 3,69
    1. Bağlı Menkul Kıymetler
    2. İştirakler ( Anten Aş.) 12.635.591,06 0,63 12.635.117,06 0,58
    3.İştiraklere Sermaye 
Taahhütleri  (-) -1.260.000,00 -0,06 -840.000,00 -0,04

    3. Bağlı Ortaklıklar
    4. Diğer Mali Duran Varlıklar
D. Maddi Duran Varlıklar  375.029.311,75 18,72 356.277.833,44 16,42 -18.751.478,31 -5,00
    1. Arazi ve Arsalar 13.076.109,96 0,65 13.076.109,96 0,60 0,00 0,00
    2. Yer altı ve yer üstü Düzenleri 4.263.915,49 0,21 4.224.223,19 0,19 -39.692,30 -0,93
    3. Binalar 343.200.730,13 17,13 343.462.096,85 15,83 261.366,72 0,08
    4. Tesis, Makine ve Cihazlar 204.808.338,73 10,22 202.617.984,47 9,34 -2.190.354,26 -1,07
    5. Taşıtlar 11.088.793,73 0,55 12.324.433,00 0,57 1.235.639,27 11,14
    6. Demirbaşlar 202.295.576,67 10,10 235.467.495,79 10,85 33.171.919,12 16,40
    7. Diğer Maddi Duran 
Varlıklar 4.066.193,60 0,20 4.355.848,72 0,20 289.655,12 7,12

    8. Birikmiş Amortismanlar               
(-) -428.426.287,34 -21,39 -476.193.002,54 -21,95 -47.766.715,20 11,15

    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.632.455,46 0,08 3.045.443,48 0,14 1.412.988,02 86,56
  10. Verilen Avansları 19.023.485,32 0,95 13.897.200,52 0,64 -5.126.284,80 -26,95
E. Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar 759.723,96 0,04 3.217.906,22 0,15 2.458.182,26 323,56

    1. Haklar 7.355.368,34 0,37 11.773.051,74 0,54 4.417.683,40 60,06
    2. Şerefiye
    3. Kuruluş ve Örgütlenme 
Giderleri
    4. Araştırma Geliştirme 
Giderleri
    5. Özel Maliyet Giderleri
    6. Yapımı Devam Eden TV. 
Prog.
    7. Tekrar Yayınlanabilir TV. 
Prog.
    8. Diğ. Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar
    9. Birikmiş Amortismanlar (-) -6.595.644,38 -0,33 -8.555.145,52 -0,39 -1.959.501,14 29,71
   10. Verilen Avanslar
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F. Özel Tüken.Tabi Varlıklar 
G. Gel.Yıl.Ait Gid. Ve Gel.Tah.ları 95.824,82 0,00 2.262.048,15 0,10 2.166.223,33 2.260,61
   1. Gelecek Aylara Ait Giderler 95.824,82 0,00 2.262.048,15 0,10 2.166.223,33 2.260,61
   2. Gelir Tahakkukları
H. Diğer Duran Varlıklar 653.572.405,96 32,63 777.913.178,27 35,86 124.340.772,31 19,02
   1. Devreden Katma Değer 
Vergisi 650.247.483,05 32,46 774.314.261,31 35,69 124.066.778,26 19,08

   2. Gelecek yıllar İhtiyacı 
Stoklar
   3. Eld.Çık.Stok.Maddi Duran 
Varlıklar 3.324.922,91 0,17 3.598.916,96 0,17 273.994,05 8,24

   4. Peşin Ödenen Vergiler ve 
Fonlar
   5. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
   6. Birikmiş Amortismanlar         
(-)

TOPLAM-II 1.043.530.390,97 52,09 1.154.794.766,59 53,23 111.264.375,62 10,66
A K T İ F (VARLIKLAR) TOPLAMI 
( I + II ) 2.003.212.328,75 100,00 2.169.312.908,62 100,00 166.100.579,87 8,29

P A S İ F   (KAYNAKLAR)  2013 Yıl Sonu Fiili
Toplam 
İçindeki 

%'si
2014 Yıl Sonu Fiili

Toplam 
İçindeki 

%'si
Fark (+,-) Artış %'si

I. KISA VAD YABANCI 
KAYNAKLAR 
 A. Mali Borçlar 
    1. Banka Kredileri
    2.Hazine Kredileri
    3. Finansal Kiralama Borçları

    4. Diğer Mali Borçlar

 B. Ticari Borçlar 36.497.286,53 1,82 44.670.022,07 2,06 8.172.735,54 22,39
    1. Satıcılar 22.089.615,63 1,10 26.078.267,58 1,20 3.988.651,95 18,06
    2. Borç Senetleri
    3. Alınan Depozito ve 
Teminatlar 6.108.322,04 0,30 9.838.552,99 0,45 3.730.230,95 61,07

    4. Diğer Ticari Borçlar 8.299.348,86 0,41 8.753.201,50 0,40 453.852,64 5,47
 C. Diğer Borçlar 2.164.838,76 0,11 3.633.796,50 0,17 1.468.957,74 67,86
    1. Ortaklara Borçlar
    2. İştiraklere Borçlar
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
    4. Hazine Borçları
    5. Personele Borçlar 1.007.869,66 0,05 897.202,93 0,04 -110.666,73 -10,98
    6. Diğer Çeşitli Borçlar 1.156.969,10 0,06 2.736.593,57 0,13 1.579.624,47 136,53
 D. Alınan Avansları 6.947.768,95 0,35 6.939.186,27 0,32 -8.582,68 -0,12
   1. Alınan Sipariş Avansları 30.451,85 0,00 30.451,85 0,00 0,00 0,00
   2. Alınan Diğer Avanslar 6.917.317,10 0,35 6.908.734,42 0,32 -8.582,68 -0,12
 E. Yıllara Yay.İnş.ve On. 
Hakedişleri 0,08

 F. Öd. Vergi ve Diğer 
Yükümlülükler   9.546.196,44 0,48 10.494.994,87 0,48 948.798,43 9,94

   1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 9.424.323,05 0,47 10.364.375,12 0,48 940.052,07 9,97
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   2. Öd. Sosyal Güvenlik 
Kesintileri 115.585,05 0,01 125.575,24 0,01 9.990,19 8,64

   3. Ödenecek Diğer 
Yükümlülükler 6.288,34 0,00 5.044,51 0,00 -1.243,83 -19,78

 G. Borç ve Gider Karşılıkları
   1. Dön Karı Vergi Diğ.Yük.
Karşılıklar 86,56

 H.Gel.Aylara Ait Gel ve Gid.
Tahakkukları 231.683,63 0,01 266.038,09 0,01 34.354,46 14,83

   1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0!
   2. Gider Tahakkukları 231.683,63 0,01 266.038,09 0,01 34.354,46 14,83
   3. Ertelenmiş Gelirler
 I. Diğer Kısa Vad. Yabancı 
Kaynaklar
   4. Sayım Tesellüm Fazlaları
TOPLAM-I 55.387.774,31 2,76 66.004.037,80 3,04 10.616.263,49 19,17
II. UZUN. VAD. YAB. KAYNAKLAR 
 A. Mali  Borçlar 
 B. Ticari Borçlar 14.962,65 0,00 14.962,65 0,00 0,00 0,00
 C. Diğer Borçlar
 D. Alınan  Avansları
 E. Diğer Borç ve Gider 
Karşılıkları 43.423.050,91 2,17 46.638.884,66 2,15 3.215.833,75 7,41

    2.Diğer Borç ve Gider 
Karşılıkları 43.423.050,91 2,17 46.638.884,66 2,15 3.215.833,75 7,41

 F. Gel.Yıl.Ait Gid ve Gel 
Tahakkukları
 G. Diğ. Uzun Vad Yabancı 
Kaynaklar
TOPLAM-II 43.438.013,56 2,17 46.653.847,31 2,15 3.215.833,75 7,40
III. ÖZ KAYNAKLAR 
 A. Sermaye 182.000.000,00 9,09 182.000.000,00 8,39 0,00 0,00
    1.Sermaye 182.000.000,00 9,09 182.000.000,00 8,39 0,00 0,00
    4.Ser.Enf.Düzlt.Olumsuz 
Farkı    (-)
 C. Kâr Yedekleri 1.609.250.417,25 80,33 1.722.386.540,88 79,40 113.136.123,63 7,03
    1.Yasal Yedekler 59.406.194,03 2,97 59.406.194,03 2,74 0,00 0,00
    2.Statü Yedekleri 1.530.166.619,71 76,39 1.643.302.743,34 75,75 113.136.123,63 7,39
    3.Olağanüstü Yedekler 19.677.603,51 0,98 19.677.603,51 0,91 0,00 0,00
 F. Dönem Kârı (Zararı) 113.136.123,63 5,65 152.268.482,63 7,02 39.132.359,00 34,59
TOPLAM-III 1.904.386.540,88 95,07 2.056.655.023,51 94,81 152.268.482,63 8,00
PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI 
(I+II+III) 2.003.212.328,75 100,00 2.169.312.908,62 100,00 166.100.579,87 8,29
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Yatırım planlama ve izleme çalışmala-
rı; Kurumumuz yatırımcı ünitelerinin (Bilgi 
Teknolojileri, Verici İşletmeleri, Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlıkları) yatırım proje tekliflerini in-
celemek, noksanlıklarını gidermek, proje taslak-
larını mali ve teknik yönden değerlendirmek ve 
bu kıstaslar dikkate alınarak hazırlanan yatırım 
projelerini ilgili makam ve mercilere ulaştırmak; 
ayrıca Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı 
ile koordinasyonu sağlamak şeklinde gerçekleş-
mektedir.

93 milyon TL öz kaynak olarak onaylanan 
2014 Yılı Yatırım Programı ödeneği, müzakere 
ve onay için  Kalkınma Bakanlığına gönderil-
miş; Kalkınma Bakanlığı ve Yüksek Planlama 
Kurulunca  93 milyon TL öz kaynak ve 1milyon 
TL  Evrensel Hizmet Fonundan sağlanan kay-
nak olmak üzere toplam 94 milyon TL  onay-
lanmış ve 14 Ocak 2014 tarih ve 28882 sayılı 
Resmi Gazete’nin mükerrer baskısında yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Bakanlar 
Kurulu’nun “2014 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ının 5. 
Maddesi uyarınca; Kurumumuzun ilgili olduğu 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı tarafın-
dan  2014 Yılı Yatırım Programı alt proje detayları 
onaylanmıştır.

 “2013 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ının 
7-f maddesi uyarınca; 

5. madde (proje detaylarının tespiti), 6. madde  
(yıl içinde proje alınması ve çıkarılması) ve 7. 
madde (proje parametrelerinde yıl içinde yapı-
lacak değişiklikler)  kapsamındaki Bakan onay 
yetkileri Genel Müdürlüğümüze devredilmiş, 
planlanan alt proje ödenekleri dışındaki taleple-
ri karşılamak amacıyla alt projeler arası ödenek 
aktarımları gerçekleştirilmiştir. 

 2014 yılı Yatırım Programıyla verilen ödenek-
ler, 2013 yılı yatırım harcamalarının bir kısmının 
2014 yılına sarkması nedeniyle Kurumumuzun 
ihtiyaçlarını karşılayamadığından Yönetim 

Kurulu kararımız sonrası Kalkınma Bakanlığının 
onayı ile 2014 yatırım program ödeneğimiz  re-
vize edilecek 58.500.000 TL öz kaynak ilavesi ile 
birlikte toplamda 151.500.000 TL’ye (ayrıca  1 
milyon TL fon olmak üzere) yükseltilmesi sağ-
lanmıştır. 

Bu ödenek artırımındaki temel ihtiyaç, 2015 yılı 
içinde yayın hayatına sokulması beklenen TRT 
World Haber kanalı yatırımları olmuştur.

Buna göre toplam  151.500.000 TL öz kaynak 
ödenekten 2014 yılında 84.468.115 TL, 2013 
yılından devreden 33.595.000 TL ödenek ile 
birlikte toplamda 118.063.115 TL  ödenek tah-
sisi yapılmıştır. Tahsis edilen ödeneklerden 
(2013 yılından devreden ve 2014 yılında veri-
len) 2014 yılında, 30.389.888 TL harcama yapıl-
mıştır. Haberleşme Genel Müdürlüğü Sermaye 
Transferleri Fonundan (Evrensel Hizmet Fonu) 
bütçeye konulan 1.000.000 TL ödenekten her-
hangi bir harcama yapılmamıştır.    

 2014 Yılı Yatırım Programı Projeleri; 

•	 TV ve Radyo Vericileri Teçhizatı, 

•	 TV ve Radyo Vericileri İnşaatı,

•	 Stüdyo ve Dış Çekim Teçhizatı 
Modernizasyonu,

•	 TV ve Radyo Program İletim Sistemleri,

•	 Bilgi ve İletişim Sistemi,

•	 İdame Yenileme ve Tamamlama, 

•	 Araştırma ve Geliştirme Projesi, 

•	 Taşıt Alımı (Yılın son çeyreği içinde progra-
ma dahil ettirilmiştir.) olmak üzere toplam 8 
adettir.

YATIRIMLAR
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2013 yılındaki harcamalar; 

Teçhizat Alımı İçin             
41.623.552 TL 

 İnşaat İçin               
3.954.816 TL 

 Toplam  45.578.369 TL’dir.

2014 yılındaki harcamalar ise; 

Teçhizat Alımı İçin             
29.607.005 TL 

 İnşaat İçin                  
782.883 TL 

Toplam 30.389.888 TL olmuştur.

2014 yılı toplam yatırım harcaması 30.389.888 
TL’ dir. 2014 Yılı Yatırım Programı toplam ger-
çekleşme oranı ekteki tabloda görüleceği üzere 
nakdi (mali) olarak % 20,06’dır.  2013 yılında bu 
oran  %50,64 olarak gerçekleşmişti. 

Yatırım projemizden ödenek tahsisi yapıldığı 

halde, harcamalar yönüyle 2015 yılına önemli 
miktarda sarkma olmuştur. Bu sarkmalar, 2015 
yatırım programımızda “Devam Eden Projeler” 
olarak takip edilecektir. 

Yürürlükte bulunan İthalat Rejimi Kararı ge-
reğince 2013 yılında, Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı’ndan Kurumumuz adına 1.10.2013 
tarih ve 112023 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi 
alınmıştır. Bu belge kapsamında yurt dışından 
ve yurt içinden temin edilen makine ve teçhi-
zat alımlarında Kurumumuz Gümrük Vergisi ve 
Katma Değer Vergisi İstisnası gibi devlet destek 
unsurlarından yararlandırılmıştır. Söz konusu bu 
belge ile 2014 yılı için yurt içinden ve yurt dışın-
dan olmak üzere; 19.490.0481 TL iç 28.671.490 
TL dış olmak üzere toplam 48.161.538 TL tuta-
rındaki harcama teşvik kapsamına alınmıştır.

Böylece Kurumumuza 2014 yılı içinde yaklaşık 
9.564.985 TL katma değer vergisi ile fon muafi-
yeti sağlanmıştır. 

YILLAR PROGRAM 
ÖDENEĞİ (TL)

REVİZE 
ÖDENEĞİ (TL)

TOPLAM 
HARCAMA 

(MALİ)

GERÇEKLEŞME
    %

2004 21.000.000 0 6.431.479 31
2005 23.000.000 0 3.618.242 16
2006 8.600.000 22.071.000 5.743.825 26
2007 16.450.000 23.750.000 10.315.271 43
2008 21.000.000 93.340.000 29.119.765 31

2009 98.000.000 159.650.000 62.305.271 39

2010 70.000.000 118.500.000 69.407.650 59
2011 80.000.000 136.498.000 31.789.000 23
2012 80.000.000 164.530.000 38.740.003 24
2013 90.000.000 0  45.578.369 51
2014 93.000.000 58.500.000 30.389.888 20

2014 ve öncesi 10 yıllık yatırım ödenekleri miktarları, harcama tutarları ve gerçekleşme 
oranları aşağıda verilmektedir:

2014  YILI YATIRIM PROGRAMI HARCAMALARI AYRINTILARI

1- TV ve Radyo Vericileri Teçhizatı

2014 Yılında bu proje için 12.450.000 TL ödenek ayrılmış olup,  bu projeden 2.290.387 TL  yatırım 
harcaması yapılmıştır. Bu projedeki en önemli yatırım harcaması anten ve kombaynır sistemleri 
alımı olmuştur. 
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2-TV ve Radyo Vericileri İnşaatı Projesi 

2014 yılında bu proje için 750.000 TL ödenek 
ayrılmış olup yıl içinde bu proje için ödenek ta-
lebi yapılmamıştır. 

3-Stüdyo ve Dış Çekim Teçhizatı 
Modernizasyonu

2014 yılında 99.270.000 TL ödenek ayrılmış olup 
bu fasıldan 45 adet alım için toplam 60.235.111 
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 15.861.656 
TL’lik harcama yapılmıştır. Bu projedeki harca-
malarda TRT World Haber kanalı için yapılan 
harcamalar önemli yer tutmaktadır. 

4- TV ve Program İletim Sistemleri

2014 yılında 15.950.000 TL ödenek ayrılmış olup 
bu fasıldan 17 adet alım için toplam 8.249.479 
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 3.289.104 TL’lik 
yatırım harcaması yapılmıştır. 

5- Bilgi ve İletişim Sistemleri

2014 yılında 18.750.000 TL ödenek ayrılmış olup, 
bu fasıldan 16 adet alım için toplam 5.116.356 
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 7.426.691 TL  
yatırım harcaması yapılmıştır.

6- İdame Yenileme ve Tamamlama

2014 yılında 3.530.000 TL ödenek ayrılmış olup 
bu fasıldan 7 adet alım için toplam 1.358.766  
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 782.883 TL har-
cama yapılmıştır. 

7- Araştırma ve Geliştirme Projesi

2014 yılında 800.000 TL ödenek ayrılmış olup 
bu fasıldan 4 adet alım için toplam 608.403 
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 56.500 TL har-
cama yapılmıştır. 

8- Taşıt Alım Projesi

2014 yılına sonradan ilave ettirilen bu proje için 
130.000 TL ödenek tahsisi yapılmış olup bu fa-
sıldan 2013 yılından devreden ödemelerle bir-
likte toplam 682.667 TL harcama yapılmıştır. 
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Yurt içi ve Yurt dışı Alımlar
2014

Bütçe Ödenekli Alımlar 57.543.822,68 TL
Yatırım Ödenekli Alımlar 43.853.088,19 TL
Alım Programı Ödenekli Alımlar 2.051.518,28 TL

Döviz cinsinden alımların rakamları 31.12.2014 tarihli döviz kurundan çevrilmiş ve TL 
olarak toplama yansıtılmıştır.

Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alım Rakamları
2014

Toplam İşlem Dosyası  549 Adet
Toplam Alımlar 16.853.673,29 TL

Genel Müdürlük Tarafından Gerçekleştirilen 
Satınalma İhaleleri (Alım İhaleleri)

2014
Satın Alınan İhale Sayısı 85
İptal Edilen İhale sayısı 15
Toplam 100

SATINALMA FAALİYETLERİ
Kurumumuzda, 2014 yılı içerisinde ihale ve alımların ilgili mevzuatında belirtilen kurallara ve temel 
esaslara uygun olarak aşağıdaki alımlar gerçekleştirilmiştir:
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İDARİ FAALİYETLER
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Merkez teşkilatında;

-Memur Statüsünde 4322 kişi,

-Sözleşmeli Statüde 22 kişi;

Taşra teşkilatında;

Memur statüsünde 2797 kişi

Sözleşmeli statüde 41 kişi olmak üzere toplam 7182 
kişi görev yapmaktadır.

Kurumumuza 2014 yılında ilgili mevzuat çerçeve-
sinde; 35 engelli personelin ataması yapılmış, ayrıca 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koruması altında-
kilere yapılan sınav sonucu, kazanan 1 kişinin atama-
sı yapılmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI
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Kurumun merkez ve taşra üniteleri tarafından ger-
çekleştirilen işlemlerin daha iyi, doğru ve amaca 
uygun gerçekleştirilmesi sürecinde inceleme, 
araştırma ve değerlendirme çalışmaları sürdürül-
müş, üniteler arasında uygulama birliğinin sağlan-
masına yönelik öneriler üzerinde çalışılmıştır.

Hukuk bilimi, taraflar arasındaki ihtilafların çözü-
müne ilişkin esas ve usul kurallarını düzenlemek-
tedir. Bu niteliği itibariyle de üst yapıya ilişkin bir 
bilimsel disiplin olup uyuşmazlığın niteliğine göre 
diğer disiplinlerle ilişkilenmektedir.

Bu anlamda TRT Kurumunun kitle iletişim, ba-
sın-yayın, ekonomi, mühendislik ve diğer teknik 
alanlara yayılmış bulunan Anayasal görevinden 
kaynaklanan bir işletme pratiği bulunmaktadır. 
Ayrıca, bu fonksiyonunu yerine getirebilmek için 
örgütlenme ve yönetim işlevlerinin bir gereği ola-
rak personel istihdam etmekte, bu yönüyle de ça-
lışma yaşamıyla ilişkilenmektedir. 

Kurumumuz hukuk personelinin mesleki yönden 
gelişimi ve ihtisaslaşma çalışmaları;  İdare Huku-
ku, Kamu İhale Kanunu ve Satın alma Mevzuatı, 
Medya Hukuku, Fikir ve Sanat Hukuku gibi Kuru-
mumuzun sıklıkla karşılaştığı ilgili mevzuat ve hu-
kuk alanlarında Kurum içi ve Kurum dışı eğitmen-
lerden yararlanmak suretiyle avukatların mesleki 
bilgi ve birikimlerinin artırılması ile Kurumumuzca 
takip edilen davalarda, müşavirliğimizce verilecek 
hukuki görüş ve mütalaalarda olumlu sonuçlar 
alınmasını sağlamak ve eğitim programlarının ge-
liştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.  

Dosya arşiv sistemi için hazırlanan hukuk dava ta-
kip sistemine tüm dosyaların girişleri tamamlan-
mış ve dava takip dosyalarının tamamı adli büro 
bünyesinde toplanmıştır. Ayrıca Kurumumuzu 
ilgilendiren lehe ve aleyhe kararlardan derlenen 
emsal karar çalışması hukuk dava takip sistemine 
eklenmiştir.

Hukuki faaliyetlerimiz kapsamında hukuki süreç-
ler Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilmiştir. 
Bu kapsamda 2014 yılında;

Hukuk Dava Takip Sistemi’nde kayıtlı konu başlık-
ları çerçevesinde tasnifi yapılan davaların; açılma 

sebepleri,  lehe ve aleyhe sonuçları ve dairelerin 
alması gereken tedbirlere ilişkin faaliyet rapor ça-
lışmaları yıllar itibariyle yapılmış,

Kurumumuz tarafından veya kurumumuz aleyhi-
ne açılan önemli davaların takibine yönelik kurum 
içi ve kurum dışı hukuki çalışmalar yapılmış,

Kurumumuzca önem ve ihtisas arz eden telif ala-
nına ilişkin sözleşme incelemeleri,  görüş, mütalaa, 
açılan davalara ilişkin delil ve belgelerin değerlen-
dirilmesi, dilekçe ve savunma hazırlanmasında ih-
tiyacın ve etkinliğin sağlanması amacıyla, gerek-
mesi halinde danışmanlık da alınarak aşağıdaki 
çalışmaların yürütülmesine devam edilmektedir:

Telif Sözleşmeleri: TRT’nin gerek telif hakkı içerik-
li, gerekse telif hakları ile ilgili taraf olacağı Türkçe 
ve/veya İngilizce sözleşme metinlerinin incelen-
mesi, revize edilmesi, karşı taraf temsilcileri ile TRT 
temsilcileri yanında sözleşme müzakerelerinin yü-
rütülmesi, bu bağlamda telif sözleşme tipleri oluş-
turulması ve standardın sağlanması,

Telif Hakları: Telif haklarına ilişkin kanun hazırlık-
larına katkıda bulunmak, hak ihlalleri nedeniyle 
üçüncü kişilere karşı ihtarnameler göndermek ve 
TRT’ye karşı çekilen ihtarnamelere cevap vermek, 
kurum avukatlarının ve ilgili personelin gerek da-
valar gerekse diğer hususlardaki sorularını sözlü 
olarak yanıtlamak, bu hususlarda ilmi ve kazai 
içtihat desteği sağlamak gibi iş ve işlemlerin ya-
pılması,

Sınaî Haklar: Bu çerçevede TRT’nin marka ve tasa-
rım haklarına ilişkin kanun hazırlıklarına katkıda 
bulunmak, hak ihlalleri nedeniyle üçüncü kişilere 
karşı ihtarnameler göndermek ve TRT’ye karşı çe-
kilen ihtarnamelere cevap vermek, bu hususlarda 
ilmi ve kazai içtihatlar doğrultusunda iş ve işlem-
lerin yürütülmesi.

Bu konularda işlemler devam ettirilmektedir. Te-
lif hukuku içerikli sözleşme tipleri konusunda 
çalışmalar bitirilmiş olup örnek sözleşmeler ilgili 
birimlere gönderilmek suretiyle istifadelerine su-
nulmuştur. İlgili birimlerden bu konuda olumlu 
dönüşler alınmaktadır.

DENETİM VE HUKUKSAL İŞLEMLER
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Fikri ve Sınaî Hak Tescil İşlemleri

Marka Hukuku alanına ilişkin olarak marka ve ta-
sarımların tescilinin sağlanması adına hizmet alın-
maktadır.

TRT’nin Fikri ve Sınai Haklar Kapsamında Türkiye’de 
yapmak istediği marka ve tasarım başvuru ve tes-
cil işlemleri gerçekleştirmek,

TRT’nin talebi üzerine üçüncü kişilerce, TRT’nin 
markalarına benzer marka ve tasarım başvurusu 
yapılması halinde bu başvurulara itirazda bulun-
mak ve üçüncü kişiler tarafından TRT’nin yaptığı 
marka ve tasarım başvurularına yapılan itirazlara 
cevap vermek,

Burada ismen sayılması mümkün olmayan ve fa-
kat Türk Patent Enstitüsü nezdinde markalar ve ta-
sarımlar ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak başkaca 
her türlü işlemler ile (yenileme, devir vb.), TRT’nin 
marka ve tasarım ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı 
diğer hususlarda gerekli işlemleri yürütmek.

Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup üni-
telerden gelen talepler bir Hukuk Müşavirinin 
koordinasyonunda bir avukat tarafından değer-
lendirilerek marka tescillerinin sağlanması için 
hizmet alınan büro ile birlikte çalışılmaktadır. Aynı 
zamanda marka tecavüzleri ile ilgili olarak hüküm-
süzlük davaları da açılmaktadır.

2014 yılı itibariyle açılmış ve derdest olarak taki-
bi gerçekleştirilen dava sayısı, TRT aleyhine açılan 
325, TRT’nin açtığı 49 olmak üzere toplam 374’tür,

2014 yılı itibariyle 163 soru önergesine cevap ve-
rilmiştir.
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EĞİTİM
Kurum stratejileri doğrultusunda hazırlanan 
eğitim planında; uzun dönemli eğitim öncelik-
leri tespit edilip birimlerin öneri ve talepleri de 
dikkate alınarak hazırlanan Yıllık Eğitim Planla-
rı doğrultusunda hizmet öncesi ve hizmet içi 
kurslar, seminerler, konferanslar düzenlenmiş; 
yurt içinde ve dışında eğitim araştırmaları yapıl-
mış,  personelin yabancı dil eğitimleri ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının eğitim talepleri, ilgili 
birimlerle işbirliği yapılarak düzenlenmiştir.

Bunun yanında yurt içi ve yurt dışı staj ve mes-
leki eğitim ile ilgili işlemler yapılmış;  hizmet 
alanımıza giren konularda, yurt dışına ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik mesleki 
eğitimler düzenlenmiştir.

TRT, radyo televizyon yayıncılığı alanında hazır-
ladığı nitelikli eğitim programlarını kurum içine 
ve kurum dışına sunmasıyla önemli bir eğitim 
merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda; 

- Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden Eğitim plan-
lama, uygulama, takip ve istatistik işlemleri ya-
pılmakta, bireysel ve kurumsal eğitim teklifleri 
değerlendirilmektedir.
- http://trtegitim.trt.net.tr/web adresinde ya-
yınlanan sayfamız, eğitim sorumlularınca Eği-
tim Yönetim Sistemi kullanılarak anında gün-
celleştirilen verileri, yazılı ve görüntülü eğitim 

materyali ile faydalı linkleri içermektedir.
- Adobe Connect programının kullanıldığı uzak-
tan eğitim sistemi ile aynı anda 5 sanal sınıf uy-
gulaması yapılabilmektedir.
- Moodle Programı üzerinden Eğitim İçerik Yö-
netimi ve eğitimlerle ilgili paylaşımlar yapılabil-
mektedir.

Konferans salonu ve dershaneler:
Adnan Öztrak Konferans Salonu (200 kişilik)
Toplantı ve Seminer Salonu (20 kişilik)
D Blok 212 numaralı dershane (15 kişilik jüri 
odası)
D Blok 215 numaralı dershane (60 kişilik)
D Blok 222 numaralı dershane (25 kişilik)
D Blok 223 numaralı dershane (25 kişilik)
D Blok 217 numaralı dershane (12 kişilik ileri 
düzey bilgisayar)
D Blok 219 numaralı dershane (12 kişilik temel 
bilgisayar)
H Blok Z-23 numaralı dershane (25 kişilik)

Konferans Salonu ve 215 nolu dershane robot 
kameralı video kayıt sistemi ile donatılarak eği-
tim etkinlikleri kaydedilmekte ve kurum ağı 
üzerinden tüm personelin izleyebileceği canlı 
yayınlar yapılabilmektedir.
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2014 yılı Eğitim Planının Değerlendirilmesi
2014 yılı Eğitim Planında 470 eğitim 
programı belirlenmiş, bunlardan 211 adedi 
gerçekleştirilmiştir.  Söz konusu eğitim 
programlarının bir kısmı iptal edilmiş, bir kısmı 
içerik değişiklikleri ile plan dışı olarak yapılmış, bir 
kısmı da hizmet birimleriyle yapılan görüşmeler 
ve yeniden değerlendirmeler sonucunda 2015 
yılına devredilmiştir.

Plan içi ve plan dışı toplam 737 adet eğitim 
faaliyeti gerçekleştirilmiş ve bu eğitimlere 9945 
Kurum personeli katılmıştır.

Yurt dışına yönelik olarak düzenlenen 30 
eğitime 514 kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile 
üniversitelere yönelik 74 eğitime 4776 kişi olmak 
üzere eğitim faaliyetlerimize Kurum dışından 
toplam 5290 kişi katılmıştır.

1 Ocak - 15 Aralık 2014 tarihleri arasında; 211 
eğitim plan içi, 526 eğitim faaliyeti plan dışı olmak 
üzere toplam 737 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş; 
bu eğitimlerden Kurum personeli ve Kurum 
dışı olmak üzere 15235 kişinin yararlanması 
sağlanmıştır. 

Ayrıca;
Fakülte ve yüksek okulların ilgili bölümlerinden 
2035 öğrenciye Kurumumuz merkez ve taşra 
teşkilatlarımızda ücretsiz yüksek öğretim stajı 
imkanı tanınmıştır.

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında, meslek 
liselerinden Kurumumuz merkez ve taşra hizmet 
birimlerinde toplam 461 öğrenciye ücretli mesleki 
eğitim yaptırılmaktadır.

2014 Yılı Eğitim Planı
Program, Haber, Yapım ve Yayın Hizmetlerine 
Yönelik Eğitimler,
Teknik Hizmetlere Yönelik Eğitimler,
Yeni Medya Hizmetlerine Yönelik Eğitimler
İdari ve Mali Hizmetlere Yönelik Eğitimler,
Tüm Hizmet Sınıflarına Yönelik Eğitimler
başlıkları altında 470 eğitim planlanmıştır.
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1 Ocak - 15 Aralk 2014 tarihleri arasnda; 211 eğitim plan içi, 526 eğitim faaliyeti plan 
dş olmak üzere toplam 737 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş, bu eğitimlerden Kurum 
personeli ve Kurum dş olmak üzere 15235 kişinin yararlanmas sağlanmştr.  

Ayrca; 

Fakülte ve yüksek okullarn ilgili bölümlerinden 2035 öğrenciye Kurumumuz merkez ve 
taşra teşkilatlarmzda ücretsiz yüksek öğretim staj imkan tannmştr. 

2014-2015 eğitim ve öğretim ylnda, meslek liselerinden Kurumumuz merkez ve taşra 
hizmet birimlerinde toplam 461 öğrenciye ücretli mesleki eğitim yaptrlmaktadr. 

2014 Yl Eğitim Plan 
Program, Haber, Yapm ve Yayn Hizmetlerine Yönelik Eğitimler, 

Teknik Hizmetlere Yönelik Eğitimler, 

Yeni Medya Hizmetlerine Yönelik Eğitimler 

İdari ve Mali Hizmetlere Yönelik Eğitimler, 

Tüm Hizmet Snflarna Yönelik Eğitimler, 
 

başlklar altnda 470 eğitim planlanmştr. 
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2014 Ylnda Gerçekleştirilen Eğitimlerin Hizmet Gruplarna Göre Dağlm 

  EĞİTİM 
SAYISI 

KATILIM 
SAYISI 

Program, Haber, Yapm ve Yayn Hizm. 
Yönelik 297 4017 

Teknik Hizmetlere Yönelik 58 741 

Yeni Medya Hizmetlerine Yönelik 18 445 

İdari ve Mali Hizmetlere Yönelik 129 2536 

Tüm Hizmet Snflarna Yönelik 105 1974 

Kuruma Yeni Alnan Sistem ve Teçhizata 
Yönelik 26 232 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarna Yönelik 74 4776 

Yurt Dşna Yönelik 30 514 

 
 

2014 Ylnda Gerçekleştirilen Eğitimlerin Eğitim Ortamlarna Göre Dağlm 

  EĞİTİM 
SAYISI 

KATILIM 
SAYISI 

Kurum içi 534 7335 
Kurum dş 154 7821 

Yurt dş 39 45 
Kurum dş kuruluşlar tarafndan 10 34 
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2014 Ylnda Gerçekleştirilen Eğitimlerin Türlerine Göre Dağlm 

  EĞİTİM 
SAYISI 

KATILIM 
SAYISI 

Aday Memur Eğitimi 4 101 

Atölye Çalşmas 32 745 

Çalştay 28 267 

Eğitim Toplants 8 54 

Kongre 5 322 

Konferans 13 1154 

Kurs 321 3225 

İşbaş Eğitimi 44 428 

Seminer 233 8457 

Sempozyum 4 264 

Staj 2 8 

Yabanc Dil Eğitimi (kurum içinde) 15 182 

Yabanc Dil Eğitimi (yurt dşnda) 7 7 

Yüksek lisans eğitimi (yurt dşnda) 21 21 

TOPLAM 737 15235 
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Kuruma Yeni Alınan Sistem, Teçhizat ve Do-
nanıma İlişkin  Eğitimler
Kuruma yeni alınan, kurulan, yenileştirilen veya 
tadil edilen sistem, donanım, teçhizat ve ben-
zerlerinin ihale veya diğer satın alma işlemine 
ait sözleşme gereği yapılacak ilk kullanıcı eği-
timlerinin takibi, ilgili hizmet biriminin sorum-
luluğunda; ancak Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 
gözetimi ve işbirliği ile yürütülmektedir. 2014 
yılında Kuruma yeni alınan sistem ve teçhizata 
yönelik 26 eğitim düzenlenmiştir ve bu eğitim-
lere 232 personel katılmıştır.

Yabancı Ülke Medya Kuruluşlarına/Yabancı 
Ülkelerden Katılımcılara Yönelik Eğitimler
Türk Cumhuriyetlerinin radyo ve televizyon 
kuruluşlarının yayıncılarına, ülkemiz sınırları dı-
şında yaşayan ve bulundukları ülkelerde Türkçe 
radyo ve televizyon yayını yapma izni verilen 
soydaşlarımıza, radyo ve televizyon alanında 

ikili protokol imzalanan diğer bazı devletle-
rin radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli 
personeline, devletimizin dış politikası doğrul-
tusunda, mesleki konulardaki talepleri dikkate 
alınarak düzenlenen eğitim programları ile ya-
bancı üniversite öğrencilerine yönelik 30 eğitim 
etkinliğine 51 ülkeden toplam 366 kişi katılmış-
tır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitele-
re Yönelik Eğitimler
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun hizmet 
alanına giren konularda kamu kurum ve kuru-
luşlarından gelen eğitim talepleri imkanlar öl-
çüsünde karşılanmaya çalışılmaktadır.
2014 yılında gerçekleştirilen 74 eğitime üniver-
sitelerden 492 akademisyen ve 3744 öğrenci ol-
mak üzere toplam 4236 kişi katılmıştır.
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Yurt Dışı Eğitimler
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun görev 
alanına giren konularda personelin bilgi ve 
görgülerini artırmak, yabancı dil öğrenmele-
rini sağlamak, ihtisas, staj, inceleme vb. eğitim 
amacıyla yurt dışında çeşitli radyo-televizyon 
kuruluşlarınca veya diğer kuruluşlarca düzen-
lenen eğitim programlarına, sağlanacak burslar 
çerçevesinde personel gönderilmektedir. 2014 
yılında yurt dışında düzenlenen 44 eğitime 82 
personelin katılımı sağlanmıştır.

Yabancı Dil Eğitimleri
Kurum Dışı Kuru-
luşlarda Yabancı Dil 
Eğitimi

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatının, önce-
likle program/haber ünitelerindeki personel ile 
amirlerince geleceğe yönelik hizmetleri açısın-
dan yabancı dil öğrenmelerinde kurumsal yarar 
görülen diğer ünitelerin personelinin yabancı 
dil eğitimlerinden yararlanması sağlanmaktadır. 
Mesai saatleri dışında, kurum dışı kuruluşlarda, 
yabancı dil eğitimine devam eden personelin 
başarılı olmaları durumunda, eğitim ücretle-
rinin %75’i Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 
%25’i kursiyerler tarafından karşılanmaktadır. 
2014 yılında 70 personel yabancı dil eğitimleri-
ne katılmıştır. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Ger-
çekleştirilen Yabancı Dil Eğitimi
Kurumumuzun uluslararası bir yayın kurumu 
olması nedeniyle özellikle radyo, televizyon, ha-
ber, spor yapım ve yayınlarında, yeni medya ala-
nında, yurt dışı eğitimlerde ve yönetişim konu-
larında yabancı dil bilmenin önemi nedeniyle 
ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak Yönetim 
Kurulunun 04.06.2009 tarih ve 2009 / 208 sayılı 
kararına uygun olarak Eğitim Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde gerçekleştirilen yabancı dil eğitim-
lerine 185 personel katılmıştır.

7 

Kuruma Yeni Alnan Sistem, Teçhizat ve Donanma İlişkin  Eğitimler 
Kuruma yeni alnan, kurulan, yenileştirilen veya tadil edilen sistem, donanm, teçhizat ve 
benzerlerinin ihale veya diğer satn alma işlemine ait sözleşme gereği yaplacak ilk 
kullanc eğitimlerinin takibi, ilgili hizmet biriminin sorumluluğunda ancak, Eğitim 
Dairesi Başkanlğnn gözetimi ve işbirliği ile yürütülmektedir. 2014 Ylnda Kuruma 
yeni alnan sistem ve teçhizata yönelik 26 eğitim düzenlenmiştir ve bu eğitimlere 232 
personel katlmştr. 

Yabanc Ülke Medya Kuruluşlarna/Yabanc Ülkelerden Katlmclara Yönelik 
Eğitimler 
Türk Cumhuriyetlerinin radyo ve televizyon kuruluşlarnn yaynclarna, ülkemiz 

snrlar dşnda yaşayan ve 
bulunduklar ülkelerde Türkçe radyo 
ve televizyon yayn yapma izni 
verilen soydaşlarmza, radyo ve 
televizyon alannda ikili protokol 
imzalanan diğer baz devletlerin radyo 
ve televizyon kuruluşlarnda görevli 
personeline, devletimizin dş politikas 
doğrultusunda, mesleki konulardaki 
talepleri dikkate alnarak düzenlenen 
eğitim programlar ile yabanc 
üniversite öğrencilerine yönelik 30 
eğitim etkinliğine 51 ülkeden toplam 
366 kişi katlmştr. 
 

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile 
Üniversitelere Yönelik Eğitimler 
Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun hizmet alanna giren 
konularda kamu kurum ve 
kuruluşlarndan gelen eğitim talepleri 
imkanlar ölçüsünde karşlanmaya 
çalşlmaktadr. 

2014 ylnda gerçekleştirilen 74 
eğitime Üniversitelerden 492 
akademisyen ve 3744 öğrenci olmak 
üzere toplam 4776 kişi katlmştr. 

Yurt Dş Eğitimler 
Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun görev alanna giren 
konularda personelin bilgi ve 
görgülerini artrmak, yabanc dil 
öğrenmelerini sağlamak, ihtisas, staj, 
inceleme v.b. eğitim amacyla yurt 
dşnda çeşitli radyo-televizyon 
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kuruluşlarnca veya diğer kuruluşlarca düzenlenen eğitim programlarna, sağlanacak 
burslar çerçevesinde personel gönderilmektedir. 2014 ylnda yurtdşnda düzenlenen 44 
eğitime 82 personelin katlm sağlanmştr. 

Yabanc Dil Eğitimleri 

Kurum Dş Kuruluşlarda Yabanc Dil Eğitimi 
Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatnn, öncelikle 
program/haber ünitelerindeki personel ile 
amirlerince geleceğe yönelik hizmetleri açsndan 
yabanc dil öğrenmelerinde kurumsal yarar görülen 
diğer ünitelerin personelinin yabanc dil 
eğitimlerinden yararlanmas sağlanmaktadr. Mesai 
saatleri dşnda, kurum dş kuruluşlarda, yabanc dil 
eğitimine devam eden personelin başarl olmalar 
durumunda, eğitim ücretlerinin %75’i Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu, %25’i kursiyerler 
tarafndan karşlanmaktadr. 2014 ylnda 70 
personel yabanc dil eğitimlerine katlmştr.  

 
 

Eğitim Dairesi Başkanlğ Bünyesinde 
Gerçekleştirilen Yabanc Dil Eğitimi 

Kurumumuzun uluslararas bir yayn kurumu olmas 
nedeniyle, özellikle radyo, televizyon, haber, spor 
yapm ve yaynlarnda, yeni medya alannda, 
yurtdş eğitimlerde ve yönetişim konularnda 
yabanc dil bilmenin önemi nedeniyle ortaya çkan 
ihtiyaçlara paralel olarak Yönetim Kurulunun 
04.06.2009 tarih ve 2009 / 208 sayl kararna uygun 
olarak Eğitim Dairesi Başkanlğ bünyesinde 
gerçekleştirilen yabanc dil eğitimlerine 185 
personel katlmştr. 

 

TRT Kütüphanesi 
1966 ylnda kurulan Kütüphane, Anglo Amerikan Kataloglama Kurallar 2 (AACR2)’ye 
göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Snflama Sistemi (DDC)’ne göre 
snflandrlmaktadr. 2014 yl itibariyle, bibliyografik 25.579, fiziksel 27.977 künyelik 
bir koleksiyona sahip olup; http://kutuphane.trt.net.tr web adresinden taranabilmektedir. 

Kütüphane, “kapal raf” sistemiyle hizmet vermektedir. 

2014 yl içerisinde toplam 114 yeni yayn, kataloglama ve snflama gibi teknik işlemleri 
yaplarak rafa çkarlmştr. 02 Ocak 2014 – 31 Aralk 2014 tarihleri arasnda, 
kütüphaneden 1294 kitap ödünç alnmş; toplamda 1017 kişi kütüphaneyi kullanmş, 

Kütüphaneye, Ekim 2014 tarihinden itibaren 4 ulusal gazetenin alnmna başlanmş, 
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TRT Kütüphanesi
1966 yılında kurulan Kütüphane, Anglo Ame-
rikan Kataloglama Kuralları 2 (AACR2)’ye göre 
kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sınıflama Sis-
temi (DDC)’ne göre sınıflandırılmaktadır. 2014 
yılı itibariyle bibliyografik 25.579, fiziksel 27.977 
künyelik bir koleksiyona sahip olup; http://ku-
tuphane.trt.net.tr web adresinden taranabil-
mektedir.

Kütüphane, “kapalı raf” sistemiyle hizmet ver-
mektedir.

2014 yılı içerisinde toplam 114 yeni yayın, kata-
loglama ve sınıflama gibi teknik işlemleri yapı-
larak rafa çıkarılmıştır. 02 Ocak 2014 – 31 Aralık 
2014 tarihleri arasında, kütüphaneden 1294 ki-
tap ödünç alınmış; toplamda 1017 kişi kütüpha-
neyi kullanmış,

Kütüphaneye, Ekim 2014 tarihinden itibaren 4 
ulusal gazetenin alınımına başlanmıştır.

1967 yılından günümüze çeşitli gazeteler ile ilk 
sayısından itibaren Resmî Gazete koleksiyonları 
saklanmaktadır.

Merkez Kütüphane’de, okuyucu (ödünç verme 
iade) ve kataloglama hizmetleri, otomasyon 
(KYBELE Kütüphane Otomasyon Programı) yo-
luyla verilmektedir.

Aday Memurlara (Kuruma Yeni Alınan Perso-
nele) Yönelik Eğitimler 
Kuruma yeni alınan personelin, aday memurluk 
dönemindeki eğitimleri, Temel Eğitimler, Hazır-
layıcı Eğitimler ve Staj uygulamalarını kapsa-
maktadır. 

Aday memurların eğitimleri, “Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu’nda Memur Statüsünde İs-
tihdam Edilen Personel Yönetmeliği ile Eğitim 
Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar’a göre yürü-
tülmektedir.

2014 Yılında Aday Memurlara yönelik 4 eğitime 
toplam 111 kişinin katılımı sağlanmıştır.

Stajlar
Fakülte ve yüksekokullar ile teknik ve endüstri 
meslek liselerinde öğrenim gören 2035 öğren-
ciye Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun mer-
kez ve taşra teşkilatının ilgili birimlerinde, ücret-
siz yaz stajı imkanı tanınmıştır.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile kamu ve 
özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işyerlerinde 
çalışan sayısının %5 ila %10’u oranında mesleki 
eğitim yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında, 461 öğren-
cinin Kurumumuzun çeşitli ünitelerinde ücretli 
mesleki eğitime başlamaları sağlanmıştır.
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SOSYAL HİZMETLER

Kurumun Sosyal Hizmet politikasının belir-
lenmesi için yapılan çalışmalarla, uzun ve kısa 
vadeli sosyal hizmet planı hazırlanmakta ve 
uygulanmaktadır. Bu politikalar doğrultusun-
da, Kurum personeline kanun, tüzük ve yönet-
meliklerle sağlanan sosyal hak ve menfaatlerin 
korunması amacıyla yürütülen sosyal hizmetler 
kapsamında şu hizmetler bulunmaktadır:

Sivil Savunma
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları ile ilgili TRT 
Genel Müdürlüğü Seferberlik ve Savaş Hali Ge-
nel Yayın Planına ek olarak Kurumun Seferberlik 
ve Savaş Hali ihtiyaç listeleri hazırlanmış, tatbi-
katlar için hazırlık yapılmıştır.

Sivil Savunma ile ilgili eğitimler verilmiş ve Ku-
rum dışında verilen eğitimlere personel görev-
lendirilmiştir.

Sağlık Hizmetleri
Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu 
aile üyelerinin sağlık hizmetleri Ankara’da Ku-
rum Tabipliğince gerçekleştirilmiştir, yıl içinde 
polikliniğe müracaat eden hasta sayısı toplam 
17.748’dir.

Kreş ve Gündüz Bakımevi 
Çalışanlarımızın okul öncesi yaş grubu çocukla-
rının bakım ve eğitimi kreş ve gündüz bakımevi 
tarafından yapılmaktadır. Yıl içinde kayıtlı yakla-
şık 115 çocuğun gündüz bakımları, hazırlanan 

Eğitim Gelişim Programları çerçevesinde geçek-
leştirilmiş, bu çerçevede çocukların sağlık kont-
rolleri her ay düzenli olarak yapılmış, gelişimle-
rine uygun beslenme programı ve faaliyetlerle 
eğitimleri desteklenmiş ve Haziran ayında me-
zun olan çocukların gösterisi Arı  Stüdyosu’nda 
yapılmıştır.

Yıl içerisinde belirli günler ve haftalar çerçeve-
sinde çeşitli etkinlikler ve geziler düzenlenmiş-
tir.

24.03.2014 tarihinde TRT’nin 50. yıl kutlamaları 
çerçevesinde çocukların katılımıyla Kurumun 
bahçesine ağaç dikimi yapılmış, 

Tüm kreş çocukları ve velilerin katılımıyla ku-
rum bahçesinde “Yaza Merhaba Şenliği” düzen-
lenmiştir.

Sosyal Tesisler
Merkez sitede yer alan misafirhanede 2014 yı-
lında kurum içi 1.488,  kurum dışı 903, Kamu 
personeli 618 olmak üzere toplam 3.009 kişi ko-
naklamış,

Sosyal Tesisler; Merkez Lokal ve Kafeteryamız-
dan 2014 yılı içerisinde yaklaşık 93.477 kişi (Lo-
kalden 63.177 kişi, Kafeteryadan 30.300 kişi) 
yararlanmıştır.
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Kurumun, uluslararası yayın birlikleri, yabancı yayın 
kuruluşları ve yabancı misyonlar ile irtibatı sağlan-
mış, söz konusu görevler 2014 yılında da sürdürül-
müştür.

TRT ile yabancı yayın kuruluşları arasında imzala-
nan ikili işbirliği protokollerine ait yazışmalar yü-
rütülmüştür. 2014 yılında aşağıda belirtilen 7 adet 
işbirliği protokolü imzalanmıştır.

21.01.2014: Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi 
ile İşbirliği Protokolü
27.02.2014: Gagauzya Radyo Televizyonu (GRT) İle 
İşbirliği Protokolü
05.03.2014: Polonya Radyosu ”Polskie Radio S.A.” 
(PR S.A.) ile İşbirliği Protokolü
05.03.2014: Polonya Televizyonu “Telewizja Polska 
S.A.”(PTV S.A.) ile İşbirliği Protokolü
13.03.2014:  Fiji Yayın Kurumu (FBC) ile İşbirliği Pro-
tokolü
04.04.2014: Libya Bingazi Radyo Televizyon Kuru-
mu (BBN) ile Mutabakat Zaptı
26.06.2014: Arnavutluk Planet TV ile İşbirliği Proto-
kolü

- TRT’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen yabancı 
yayın kuruluşu temsilcileri ile ilgili yazışmalar ya-
pılmış, bu kişilerin Kurumun ilgili birimleriyle gö-
rüşmeleri sağlanmış ve bu görüşmelerin sonuçları 
takip edilmiş,

- TRT’nin bağlı bulunduğu uluslararası kuruluşların 

yıl içinde düzenlenen teknik, mali, eğitim, program 
ve haber başlıkları altındaki toplantıları ile çeşitli 
etkinlikler için, yurt dışında görevlendirilen perso-
nele ait yazışmalar ve görevlendirmeler yapılmış, 

- Yurt dışında düzenlenen festival, seminer ve kon-
ser etkinliklerine ilişkin yazışmalar yürütülmüş, uy-
gun görülen etkinliklere Kurum yapımlarının ulaş-
tırılması sağlanmış, 

- Yabancı yayın kuruluşlarından gelen program tek-
lifleri ile teknik yardım talepleri, ilgili ünitelere iletil-
miş ve sonuçları takip edilmiş,

Mevcut temsilciliklerimize ek olarak, Malezya’nın 
Kuala Lumpur ile Kazakistan’ın Astana ve Almatı 
kentlerinde büro kurulması kararlaştırılmış, 

- Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde yazış-
malar yapılmış ve düzenlenen toplantılara katılım 
sağlanmıştır. 

Euronews
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 27 Şubat 
2009 tarihinde Lisans Sözleşmesi imzaladığı Eu-
ronews, dünyada gelişen olayları Avrupa bakış 
açısıyla işlemektedir. Euronews, günde 24 saat, eş 
zamanlı olarak 13 dilde yayın yapmaktadır: Arapça, 
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, 
Portekizce, Rusça, 2010 yılı Ocak ayından itibaren 
Türkçe, daha sonra da Farsça,  5 Ekim 2011 tarihin-
den beri Ukraynaca, 2012 yılı Aralık ayından itiba-

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
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ren Yunanca ve son olarak da Macarca Euronews 
ailesine katılmıştır. Kısmi olarak  Lehçe yayın da 
yapılmaktadır.   
28 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
2009/14919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
ve Yönetim Kurulunun 2009/240 sayılı kararı gereği 
TRT,  Euronews SA’ya hissedar olmuştur. 
TRT, France Télévisions-Fransa, RAI-İtalya ve RTR-
Rusya’dan sonra Euronews’ta en büyük paya sahip 
4’üncü hissedardır.

Protokoller Sonucunda Yürütülen İlişkiler;
Pakistan Televizyon Kurumu’na (PTV) ülkemizin 
ünlü hafızlarının ses ve görüntü kayıtları gönderil-
miş,

Moritanya Televizyonu’nda yayınlanmak üzere 
Arapça dublajlı programlardan “VASİYET“ adlı 13 
bölümlük DVD kopyaları iletilmiş,

Vietnam’ın Sesi Radyosu’nun  (VOV) talebi üzerine 
“Türk Müzikleri Haftası”nın düzenlenmesi için Ni-
san 2014’te Türk modern ve halk müziğinden ör-
nekler Vietnam’a gönderilmiş,  

Tunus Televizyonu’nun talebi üzerine 26.10.2014 
tarihinde gerçekleşen parlamento seçimleri sıra-
sında Tunus Televizyonu’na destek vermek ama-
cıyla 2 adet mobil DSNG sistemi ve her sistem için 
ikişer olmak üzere toplam 4 kişilik personel, söz 
konusu seçim dönemi boyunca Tunus’ta görevlen-
dirilmiştir.

Moritanya Televizyonu ve Radyosu için stüdyoların 

kurulması hususunda TRT’nin teknik inceleme des-
teğiyle TİKA’nın başlattığı ihale sonuçlanmış olup 
malzeme tedarik süreci devam etmektedir.

Bunun yanı sıra 2014 yılında;

11 Mart 2014 tarihinde Fransa / Paris’te gerçekle-
şen Euronews Denetleme Kurulu toplantısına, 

19 Mart 2014 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen ve 
Kurumumuzun da Başkan Yardımcılığını yürüttüğü 
COPEAM (Akdeniz Görsel-İşitsel Daimi Konferansı) 
Yönetim Kurulu Yönetici Heyeti toplantısına, 

5-6 Mayıs 2014 tarihlerinde Fransa’nın Marsilya 
şehrinde düzenlenen, Akdeniz Görsel-İşitsel İle-
tişim Merkezi CMCA’nın Yönetim Kurulu ve Genel 
Kurul toplantılarına, 

16 - 17 Mayıs tarihlerinde Myanmar’da gerçekleşen 
ABU Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağlan-
mıştır. 

20 Haziran 2014 tarihinde Fransa, Lyon’da Euro-
news Genel Kurulu ve Denetleme Kurulu gerçek-
leştirilmiştir. Genel Kurul’da Euronews Denetleme 
Kurulu’na Sayın İbrahim EREN şahıs üye ve Sayın 
Recep ŞAHİN daimi temsilci olarak seçilmişlerdir. 
Aynı tarihte yapılan Denetleme Kurulunda Sayın 
İbrahim EREN Onursal Başkan Yardımcısı seçilmiş, 

24-28 Haziran tarihleri arasında Napoli’de düzenle-
nen EBU Genel Kurulu ve COPEAM Yönetim Kurulu 
Yönetici Heyeti toplantısına, 

2 Ekim tarihinde Roma’da düzenlenen, Kurumu-
muzun da Başkan Yardımcılığını yürüttüğü COPE-
AM (Akdeniz Görsel İşitsel Daimi Konferansı) Yöne-
tim Kurulu toplantısına,

10.10.2014 tarihinde Fransa/Paris’te gerçekleşen 
Euronews Denetleme Kurulu toplantısına katılım 
sağlanmıştır. Toplantıda Kurumumuz Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Sayın Recep ŞAHİN Editoryal 
Komite’ye ve Kurumumuz Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın İbrahim EREN de Denetim Komitesine seçil-
mişlerdir. 
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2014 yılı ABU Genel Kurulu ve beraberindeki etkin-
likler 21-29 Ekim tarihleri arasında Çin/Makao’da 
düzenlenmiştir. Anılan etkinlikler çerçevesinde dü-
zenlenen ABU TV Şarkı Festivali’ne ülkemizi tem-
silen Manga isimli müzik grubu katılmıştır. Ayrıca 
ABU Yönetim Kurulu esnasında TRT Belgesel Gün-
leri; ABU Genel Kurulu esnasında da işitme engelli-
ler için hazırlanan “Biz de Varız” adlı TRT radyo prog-
ramının tanıtımları gerçekleştirilmiştir. 

28 Kasım 2014 tarihinde Marsilya’da düzenlenen 
Akdeniz Görsel-İşitsel İletişim Merkezi (CMCA)’nin 
Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır.
03 Aralık 2014 tarihinde Euronews Denetleme 
Kurulu Denetim Komitesi toplantısı gerçekleştiril-
miştir. Kurumumuz Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
İbrahim EREN toplantıya video-konferans ile katıl-
mışlardır. 

4-5 Aralık 2014 tarihlerinde Cenevre’de düzenle-
nen 73. EBU Genel Kurulu’na katılım sağlanmıştır. 

5 Aralık 2014 tarihinde Cenevre’de düzenlenen Eu-
ronews İrtibat Komitesi toplantısına TRT Genel Mü-
dürü Sayın Şenol GÖKA katılmıştır. 

11 Aralık 2014 tarihinde Euronews Denetleme Ku-
rulu Editoryal Komitesi toplantısı Fransa / Paris’te 
gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sayın Recep ŞAHİN toplantıya 
katılmışlardır. 

12 Aralık 2014 tarihinde Euronews Denetleme Ku-
rulu toplantısı Fransa / Paris’te gerçekleştirilmiştir. 
Kurumumuz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sa-
yın Recep ŞAHİN ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
İbrahim EREN toplantıya katılmışlardır. 

AB PROJELERİ

AB Proje Koordinasyon Ofisinin 2014 yılı faaliyetleri 
çerçevesinde;
Çalışanları AB Duyuru ve Proje çağrılarından hız-
la haberdar etmek üzere kurulan  WEB Sitesinde 
(http://www.trt.net.tr/trtabprojeofisi) kurum çalı-
şanları tarafından proje yapılabilecek çağrılar  ya-
yınlanmakta, güncellenmekte ve önemine göre  

bazı çağrılar doğrudan görev alanına giren ünitele-
re yazılı olarak da bildirilmektedir. 

Kurum çalışanlarımızın AB hibe ve fonlarından ya-
rarlanması bakımından farkındalığın ve bilincin 
oluşturulması için başta seminer ve eğitimler ol-
mak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır. 

Kurumsal anlamda da; adaylık sürecinin 2007-2013 
dönemi programları hakkında AB Bakanlığı, Kalkın-
ma Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür Bakanlığı, Merke-
zi Finans ve İhale Birimi, AB Türkiye Delegasyonu ve 
TÜBİTAK’tan seminerler alınmıştır. Henüz yürütül-
meye başlanan 2014-2020 dönemi için de tanıtım 
seminerleri düzenlenmeye devam edilmektedir. 

AB ve diğer hibe-fon için açılan çağrılar doğrultu-
sunda Kurum çalışanlarına elektronik posta yoluyla 
bilgilendirme yapılmakta, geri dönüşlerde de proje 
yapmak isteyen çalışanlara idari ve teknik destek 
sağlanmaktadır. 

AB Müzakereleri çerçevesinde müzakerelere kapa-
tılan 10 nolu “Bilgi Toplumu ve Medya” faslın tekrar 
müzakereye açılması ve kabulü sonrasına hazırlık 
bakımından personele,  AB Projesi yapmaları yö-
nünde, hem öğrenilmesi hem de hazır olunması 
açısından ağırlıklı olarak bilinçlendirme ve farkın-
dalık yaratma çabaları gösterilmektedir.  

Kurumumuzca bugüne kadar 3 proje için AB fonla-
rından hibe desteği sağlanmıştır:

a) Kardeş Kentler: Proje, TRT İzmir Turizm ve Bel-
gesel  Kanalı tarafından hazırlanmış ve Avrupa Bir-
liği Türkiye Delegasyonu’na sunulmuştur. Projenin 
süresi 12 aydır. Toplam proje bedeli 130.000 € olup 
hibe tutarı 100.000 €, kurum katkısı ise 30.000 € 
dur. Proje tamamlanmıştır.
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b) Hayatlar Kesişirken: Televizyon  Dairesi Baş-
kanlığı tarafından hazırlanarak,  Avrupa Birliği Tür-
kiye Delegasyonu’na sunulmuştur. Projenin süresi 
10 aydır. Toplam proje bedeli 257.094 € olup hibe 
tutarı 205.675 €,  kurum katkısı ise 51.419 € dur. 
Proje tamamlanmıştır.

c) Komşumu Nasıl Görüyorum: Merkezi Avru-
pa Girişimi, Güneydoğu Avrupa Kamu Hizmeti 
Medyası Birliği’nin  sorumlu kurum olduğu proje-
de TRT ortak olarak yer almıştır. Projenin süresi 7 
aydır. TRT açısından toplam proje bedeli 8.375 € 
olup, kuruma aktarılan hibe tutarı 7.000 €,  kurum 
katkısı ise 1.375  € dur. Proje tamamlanmıştır.

Üzerinde çalışılan proje:  
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ilkokul 
ve ortaokul kademelerindeki çocukların suyun 
tasarruflu ve bilinçli kullanımını konu alan “Su 
Elçileri” adlı projesine ortak olunmak üzere gö-
rüşmeler tamamlanmış ve projeye ortak olun-
muştur.

Bu proje ; TRT Çocuk kanalında yayınlanmak 
üzere çizgi film yaptırılması, projeye özel karak-
ter, kamu spotları hazırlattırılması ve TRT Çocuk 
Dergisi’nin bu projenin tatbiki bölümünü oluş-
turan havzalarda ve komşularındaki okullarda 
ücretsiz dağıtımı ile bu dergide projeye özgü 
konuların işlenmesini içermektedir. Tüm bu ko-
nular, projeye özgü bir nitelik arz etmektedir.

Ayrıca projenin aşamalarını konu alan 3 bö-
lüm toplam 90 dakikalık belgesel yapımı da bu 
proje kapsamındadır. Kurumumuzun yapacağı 
hizmetler için harcanması öngörülen tutar 1,15 
milyon € civarındadır. 
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Türkiye ve Dünya üzerinde yaşayan her yaş, mes-
lek ve cinsiyetteki dinleyici ile izleyicileri hedef 
alarak yayın yapan Kurumumuz, her türlü yayın 
hizmetinde hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini 
göz önünde bulundurmaktadır.

Kamu hizmeti yayıncısı kimliğimizin bir gereği 
olarak, kamuoyu ile Kurumumuz arasında karşılık-
lı anlayış ve iyi niyeti sağlamak, kamuoyunu hiz-
metlerimizden haberdar etmek, hizmet kalitesini 
arttırmak ve çağın gerektirdiği teknik ve güncel 
gelişmeyle aynı çizgide ilerlemek amacıyla izle-
yici ve dinleyici görüş, istek ve önerileri dikkatle 
değerlendirilmiş ve farklı gruplara tanıtım gezileri 
düzenlenmiştir.

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi 
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi 2014 yılında yaklaşık 
3047 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Ziyaretçilerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağı-
daki gibidir.

Anaokulu öğrencileri:152( 4 – 6 yaş  )
İlkokul öğrencileri: 777( 7 – 10 yaş )
Ortaokul öğrencileri: 688 ( 10 – 13 yaş )
Lise öğrencileri: 236 ( 14 – 18 yaş )
Üniversite öğrencileri: 520 ( 18 – 25 yaş ) 
Diğer: 674(değişken yaş aralığı )

Yayıncılık alanında eğitim ve araştırmalara olanak 
sağlayan müzenin ziyaretçilerinin %75’ini öğren-
ciler oluşturmaktadır.

Radyo ve televizyon yayıncılığının sadece izlen-
mediği, aynı zamanda uygulanabildiği bir yapıya 
sahip olan müzede bulunan 4 adet stüdyo, ziya-
retçilere kendi radyo ve televizyon yayıncılığı tec-
rübelerini yaşama fırsatı vermektedir.

Aktif Hat 
İzleyici ve dinleyicilerden gelen radyo ve tele-
vizyon yayınları ile ilgili istek, şikâyet ve öneriler 
dikkate alınarak, yayınların kaliteli ve verimli bir 
şekilde düzenlenmesi amacıyla çalışan Aktif Hat 
birimine 2014 yılında yapılan başvurular konula-
rına göre aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Televizyon 2.477
Radyo 206
Haber-Spor 1.348
Satış (Arşiv-Market) 147
Diğer 1.697

Bilgi Edinme ve BİMER Başvuruları
24.04.2004 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme 
Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usul-
ler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Kurumda-
ki uygulamada koordinasyon görevini sağlamak 
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amacıyla Ağustos 2004’te “Bilgi Edinme Bürosu” 
kurumumuzca kurulmuştur. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçeve-
sinde Kurumumuza yönlendirilen 234 elektronik 
bilgi edinme başvurusu ilgili birimlerce cevaplan-
mıştır.

20.01.2006 tarih ve 26055 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Başbakanlık İletişim 
Merkezi (BİMER) – Doğrudan Başbakanlık” Şubat 
2006 tarihinde Kurumumuzda faaliyete geçirilmiş, 
Eylül 2006 tarihi itibari ile Aktif Hat biriminde yü-
rütülmektedir.

Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER) yoluyla 
Kurumumuza elektronik ortamda 530 başvuru ya-
pılmış ve ilgili birimlerce cevaplanmıştır.


