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ATATÜRK DİYOR Kİ!
“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, 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 Cumhuriyet etrafında çelikten
bir kale meydana getirecektir. Bir fikir kalesi, anlayış kalesi. Basından bunu beklemek,
Cumhuriyetin hakkıdır. Bugün milletin içtenlikle birleşmiş ve dayanışmış bulunması zorunludur. Kamunun esenliği ve mutluluğu bundadır. Mücadele bitmemiştir. Bu gerçeği milletin
kulağına, milletin vicdanına gereği gibi ulaştırmada basının görevi çok ve önemlidir.”(1924)
“Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını 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 06550 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 % 47, Bandrol gelirleri % 38
İlan ve reklam gelirleri % 6, Diğer gelirler % 9
Çalışan Sayısı
7473
(31 Aralık 2015 itibarıyla)
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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ÖN SÖZ
Bir Dünya Markası “TRT”
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak dünyanın en güçlü ve en saygın medya kuruluşları
arasında olan yerimizi daha da üst sıralara taşıma gayreti içindeyiz. Bu amaçla TRT’nin gelecek
vizyonuna yönelik çok önemli projeleri kısa zamanda hayata geçirmeyi başardık.
İngilizce haber kanalımız TRT World bir yıl gibi kısa sürede kurularak 29 Ekim’de, Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümünde yayına başladı. Bu başarı, kurumumuzun 50 yılı aşan yayıncılık tecrübesi ve nitelikli insan kaynağının bir neticesidir. Uluslararası haberciliğe yeni bir soluk getiren
TRT World, kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. TRT World, kurumumuzun
kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır ve dünyanın dört bir tarafında gerçekleştireceği yayınlarla ülkemizin önemli bir markası hâline gelecektir.
Yeni teknolojileri yakından takip eden TRT, Avrupa’da birçok televizyon kanalından önce
4K Ultra HD yayına geçmeyi başardı. Bu kapsamda Türksat ve Vestel ile iş birliği anlaşmaları yapılarak test yayınlarına başlandı. UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası’ndan yaptığımız 4K canlı
yayınlar TRT’nin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.
2015 yılının hemen başında hayata geçirilen TRT Kent Radyoları Ankara, İstanbul ve İzmir
kısa sürede önemli bir dinleyici kitlesi yakaladı. Radyolarımızın altyapısı bu dönemde büyük ölçüde
yenilendi. TRT Radyoları ülke genelinde 2014 yılı itibarıyla 1187 vericiye sahipken 2015 yılında %
35’lik bir artışla 1604 vericiyle yayın yapar hâle geldi. Yine 2015’te 150 kişilik alım yapılarak radyolarımızın sanatçı kadrosu daha da güçlendirildi.
Yayıncılığın okulu TRT’nin yeni dergileri “Radyovizyon” ve “TRT Akademi” üniversitelerimiz ve araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı hâline gelirken “Bir Dünya Müzik” dergisi
kısa sürede müzik camiasının ilgisini çekmeyi başardı.
Kasım ayında İstanbul’da düzenlenen “TRT 4. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı” sektör temsilcilerinin görüş alışverişinde bulunduğu önemli bir buluşma oldu. Yine TRT’nin yayıncılık
alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştığı Uluslararası Medya Eğitim Programı (UMEP)
7-14 Aralık 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Eğitime 47 ülkeden 115 medya mensubu
katıldı.
Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, 2015 yılında reklamsız bir kanala dönüştürüldü. TRT, “Türk Lehçeleri Sözlüğü” ile İnternet ortamında bir kültür ve eğitim hizmeti
vermeye başladı.
Dünyanın en büyük üç yayın birliğinden biri olan Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU)’nin 52.
Genel Kurulu 24-31 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. ABU Genel Kurulunda Türkiye
Radyo Televizyon Kurumunun; Asya-Pasifik Yayın Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine, TRT Genel Müdürü olarak şahsımın da ABU Başkan Yardımcılığına seçilmesi TRT’ye duyulan ilginin ve güvenin bir
göstergesidir.
Kamu yayıncısı olarak bizi biz yapan düzeyli ve ilkeli yayın anlayışıyla basın, yayın ve enformasyon alanında haklı bir yere sahip olan TRT’yi, bir dünya markası olarak daha üst düzeylere
taşıma azim ve kararlılığında olacağız.									
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2015 TRT
2015 yılında Avrupa’da
4K görüntü
teknolojisine geçen ilk
televizyon
kanalı TRT oldu.

2015 yılında
TRT Kent Radyoları
Ankara, İstanbul
ve İzmir yayına
başladı. Yeni nesil
(DAB) Digital radyo
yayınları ile ilgili
altyapı çalışmaları
tamamlandı.

TRT dizileri izlenme rekorları kırıyor. 2015 yılında
yeni içerik çalışmaları ve yayın planlamalarıyla
her gün 40 civarında programımız en çok
izlenenler arasına girdi.

TRT’nin zengin arşivi yerel radyo ve televizyonlara açıldı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonları TRT’ye
geri döndü.
TRT, geleneksel hâle getirdiği
festivalleriyle dinleyici ve
izleyicisiyle buluştu.
TRT Belgesel Günleri
Geleceğin İletişimcileri Yarışması
Radyo Günleri

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, 2015’te
İstanbul’da düzenlenen ABU Genel Kurul
Toplantısı’nda oy birliğiyle ABU Başkan
Yardımcılığı’na seçildi.
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2015 TRT

TRT Çocuk 2015 yılında reklamsız
yayınlara başladı.

Üç farklı telaffuz,
Üç farklı coğrafya,
Tek anlam...
Türk Lehçeleri
Sözlüğü hizmete
girdi.

İngilizce haber kanalı TRT World, 1 yıl gibi kısa sürede
kurularak 29 Ekim 2015’te yayınlara başladı. TRT
World stüdyoları en son teknoloji ile donatıldı.

250 yayıncı ve
150 sanatçı TRT
kadrolarına
kazandırıldı.

Web ve Radyo yayınlarımız 41 dile
çıkarıldı. TRT El Arabia ve TRT Kurdî
yeniden yapılandırıldı.

TRT Akademi, Radyovizyon ve Bir Dünya
Müzik dergileri yayın hayatına başladı.

Türkiye’nin medya okulu TRT, tecrübesini dünya ile
paylaşıyor. Uluslararası Medya Eğitim Programı’na
(UMEP) 50’ye yakın ülkeden medya mensupları katıldı.
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT),
devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını
gerçekleştirmek 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 yeniden düzenlendi. Uydu yayınlarının
1986’dan sonra, Türkiye’den de yaygın biçimde izlenmeye başlanması ve 1990’ların başlarında uydu aracılığıyla Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması,
TRT’nin 1990 yılına kadar süren televizyon yayınları üzerindeki tekelini ortadan kaldırıldı.
Anayasa’nın 133. maddesinin 1993’te değiştirilmesiyle 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 yayınlarının amacı; çeşitli yaş, meslek,
eğitim ve kültür seviyesindeki seyircilere doğru, tarafsız, anlaşılır, çabuk haber vermek,
onların eğitim ve kültürlerine katkıda bulunacak programlar üretmek, 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 Televizyon Kurumunun kurulmasıyla tek
çatı altında toplanmıştır. Bugün 16 radyo kanalıyla devam eden radyo yayınları ilk günün
heyecanıyla sürdürülmekte ve milyonlarca
dinleyicinin vazgeçilmez tutkusu olmaya devam etmektedir.
TRT radyoları ülkemizin 90 yıllık hafızasıdır.
14

Sanat hayatımızın usta isimleri burada yetişmiş, geleneksel müziğimiz radyolarımızda
yaşatılmıştır. 2015 yılının başında İstanbul,
Ankara ve İzmir’de yayınlara başlayan Kent
Radyoları önemli bir dinleyici kitlesi edinmiştir.
Öte yandan büyükşehirler başta olmak üzere
birçok il ve ilçede vericiler güçlendirilmiş,
yeni nesil DAB (Digital Audio Broadcasting)
radyo yayınları ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
2015 yılında güçlendirilen sanatçı kadrosuyla geleneksel müziğimizi geleceğe taşıyacak
olan TRT, ülkemizin kültür-sanat hayatına katkı sunmaya 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, ülkemizin tek kamu yayıncısı olma
sorumluluğunu televizyon yayınlarında da
sürdürmektedir.
İletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, yayıncılık ve medya dünyasında köklü
değişimleri de beraberinde getirmiştir. TRT,
kamu hizmeti yayıncısı olarak, teknolojik yatırımlarıyla teknolojik gelişmelere uygun içerik
üretmektedir. Çok sayıdaki televizyon, radyo,
değişik platform ve mecralardaki yayınları,
yeni medya alanındaki üretim ve faaliyetleri
yeni nesli de kapsayacak şekilde devam etmektedir.
TRT, 2015 yılında birçok gelişmiş ülkeden önce
(UHD) 4K Ultra HD teknolojisiyle (4.096x2.160p
çözünürlükte) test yayınlarına başlamıştır. 22
Ekim’de gerçekleşen Fenerbahçe-Ajax UEFA
Avrupa Ligi karşılaşması bir ilk olarak 4K kalitesinde canlı olarak yayınlanmıştır.
Uluslararası İngilizce Haber Kanalı TRT World,
Cumhuriyetimizin 93. yaş gününde 29 Ekim
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2015’de yayınlarına başladı. Ülkemiz için
önemli bir değer olan TRT World, TRT’nin 50
yılı aşan yayıncılık tecrübesinin ve nitelikli
insan kaynağının sonucudur. TRT World kısa
sürede dünyanın dört bir tarafına gerçekleştirdiği yayınlarla uluslararası haberciliğe yeni
bir ses, yeni bir soluk getirerek, yurt dışında
ülkemizin önemli bir markası oldu.
İnternet Yayıncılığı
www.trt.net.tr, güçlü İnternet ağı, anında erişim, canlı radyo ve televizyon yayınları gibi
özellikleri 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
tarafsız ve doğru bir içerikle İnternet takipçilerine sunmaktadır.
Teletekst Yayını: Telegün
TRT, 3 Aralık 1990 tarihinde başlayan ve “Telegün” adı verilen teletekst yayınlarıyla izleyicilerine bilgiye anında ulaşma imkânı sağlamaktadır. Yurtiçi 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 internet yayınları
yanında basılı yayınlarıyla da medyada yer almaktadır. 29 yıldır yayınlarını sürdüren aktüel
dergi “Vizyon” ve büyük ilgiyle takip edilen
“TRT Çocuk” dergilerinin yanı sıra 2015 yılında “TRT Akademi”, aktüel ve akademik tarzda
hazırlanan “Radyovizyon” ve “Bir Dünya Müzik” dergileri yayın hayatlarına başlamıştır.
1927’den Bugüne Türkiye’nin Görsel ve İşitsel Hafızası: TRT Arşivleri
1927 yılından beri süregelen radyoculuk ve
1968 yılından bu yana devam etmekte olan
televizyonculuk 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 saklama 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 marketlerden, kitapevlerinden
ulaşılabildiği gibi www.trtmarket.net adresi
üzerinden mobil ve kredi kartı ile uzaktan sipariş imkânı sağlanarak da ulaşılabilmektedir.
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 çalışmalarda 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 yayın 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 üyesidir. 2015 yılında
İstanbul’da düzenlenen 52. ABU Genel Kurul
Toplantısında ise TRT Genel Müdürü, oy birliğiyle ABU Başkan Yardımcılığı’na seçilmiştir.
TRT bölgesel yayın birlikleri, uluslararası kuruluşlar ile sıkı ilişkilerini devam ettirirken bazı
ülkelerin yeni yapılandırılan ya da gelişmekte
olan kamu yayıncılığına aktif bir şekilde destek vermektedir.
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Geçmişten Günümüze
01.05.1964 TRT radyo yayıncılığı yapmak üzere özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak
kuruldu.
01.01.1965 TRT Radyolarında ilk kez programlı dönem başladı.
10.10.1965 Türkiye Radyoları ilk kez genel
seçim sonuçlarını vermek için sabaha kadar
yayın yaptı.

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
haber yayını başladı.
14.11.1987 TRT Almanya-Berlin temsilciliği
açıldı.

31.01.1968 TRT Ankara Televizyonu deneme
yayınlarına başladı.

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

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

02.10.1989 TRT 3 ve TRT GAP yayına başladı.

03.10.1971 Televizyonda ilk spor karşılaşması
naklen yayınlandı.
03.03.1972 Televizyonda reklam kuşakları yayınlanmaya 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 yayını yapıldı.
08.09.1973 Eurovisiondan ilk kez haber kaydı
(EVN) yapıldı.
20.04.1974 İstanbul stüdyosu hizmete açıldı.

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 yayınlarına 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.

12.06.1974 TRT, Eurovisionun aktif üyesi oldu.

05.01.1999 TRT SAYTEK (Sayısal Yayın Teknoloji Merkezi) kuruldu.

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

20.09.1999 TRT Türkmenistan- Aşkabat Temsilciliği açıldı.

Televizyon yayınları haftada 60 saate çıkarıldı.
22.03.1975 TRT ilk kez Eurovision Şarkı
Yarışması’na katıldı.

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

28.04.1975 TRT’nin ilk dış haber bürosu Kuzey
Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde açıldı.

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

12.05.1976 TRT ilk renkli naklen yayınını İslam
Ülkeleri Zirve Konferansından yaptı.

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

12.05.1976 TRT FM yayın hayatına başladı.

01.11.2008 TRT Çocuk Kanalı yayına başladı.

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

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

11.02.1982 TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz
Orkestrası kuruldu.

27.02.2009 Euronews ile lisans anlaşması imzalandı.
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21.03.2009 Türk dünyasının ortak platformu
TRT Avaz yayına başladı.
01.04.2009 Radyo 6 yayına başladı.
01.01.2009 TRT 6 yayına başladı.
02.04.2009 FM bandından, uydu ve İnternet
üzerinden 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 olduğunu 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.

yına başladı.
01.10.2010 TRT Çocuk dergisi bayilerde satışa
sunularak 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
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki törenle sahiplerini buldu.
10.12.2012 TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi açıldı.
31.01.2014 TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi,
TRT’nin kuruluşunun 50.yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan bir müze vagonla 20 ili
kapsayan bir yolculuğa çıktı.
01.05.2014 TRT’nin kuruluşunun 50. Yılı kutlandı.
10-13.09.2014 Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik
Festivali’nin beşincisi Denizli’de düzenlendi.

02.07.2009 RadyoVizyon Temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı.

18.05.2015 İngilizce yayın yapan TRT World
test yayınlarına başladı.

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

27.05.2015 TRT Geleceğin
Yarışması’nın 1.si düzenlendi.

17.10.2009 TRT Belgesel Kanalı, Türkiye’yi
beş farklı dilde dünyaya tanıtan yayınlarına
başladı.

06.07.2015 Astana (Kazakistan) temsilciliği açıldı.

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

04.10.2015 Türkiye ve Avrupa’da ilk kez bir
futbol maçı (Fenerbahçe-Ajax) TRT 4K kanalında yayınlandı.

16.11.2009 TRT Müzik kanalı yayına başladı.

29.10.2015 İngilizce haber kanalı TRT WORLD
yayın hayatına başladı.

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

31.10.2015 52. ABU Genel Kurul Toplantısı
İstanbul’da düzenlendi. TRT Genel Müdürü, oy
birliğiyle ABU Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

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

02.11.2015 Londra (İngiltere) temsilciliği açıldı.
09.11.2015 Üsküp (Makedonya) temsilciliği açıldı.

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
nokta olan HD yayın yapan TRT HD kanalı ya18

İletişimcileri
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Yayın İlkelerimiz
Anayasanın 133’üncü maddesi ve 2954 sayılı Türkiye 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 bütünlüğünü, millî egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve
kollamak
b) Atatürk ilke ve inkılâplarını kökleştirmek,
Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören millî hedeflere
ulaşmayı gerçekleştirmek
c) Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve
ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak
d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini 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 herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan 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 ilkelerine 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,
saldırganlık 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 yayınlanmasında 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 oluşabilmesi 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
kurmak, geliştirmek, radyo ve televizyon yayınları alanında ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak,
b) Radyo ve televizyon yayınları için haber toplama ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla
gerekli birimleri oluşturmak,
c) Bu kanun çerçevesinde; Türkiye sınırları içinde yayın yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve
televizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme,
anlaşma ve protokoller imza etmek; ayrıca Başbakanlığın onayını alarak gerektiğinde uluslararası radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile
anlaşma, sözleşme 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) Yurtiçine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınlarla,
1. Atatürk ilke ve inkılâplarının kökleşmesine,
Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören millî hedeflerin
gerçekleşmesine,
2. Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, 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
ekonomik menfaatlerinin korunmasına,
5. Kamuoyunun, Anayasa ilkeleri doğrultusunda
serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak.
Yurt dışına yapılacak yayınlarla:
1. Devletin her alanda tanıtılmasına,
2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının
Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine yardımcı olmak.
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YAYINLARIMIZ
Kurumumuz; 14 televizyon, 16 radyo kanalı, www.trt.net.tr ve www.trtworld.com
üzerinden 41 dil ve lehçede İnternet yayını, teletekst ve dergi yayınları ile ulusal ve
uluslararası yayın yapmaktadır.

2015 Faaliyet Raporu

22

2015 Faaliyet Raporu

TELEVİZYON

Eğitim, kültür, belgesel, drama, spor, müzik ve eğlence yayınlarıyla ülkemize ve sınır ötesinde
dünyanın birçok bölgesine ulaşarak, her yaş grubundan izleyiciye yönelik yayınlarıyla hizmet veren
TRT, çok sayıda ulusal ve bölgesel televizyon kanalının bulunduğu yayın ortamında, nitelikli ve
sorumlu yayıncılık anlayışıyla faaliyet göstermektedir.
Yayınlarda amaç; çeşitli meslek, yaş, eğitim ve kültür seviyesindeki seyirciye doğru, tarafsız,
anlaşılır, çabuk haber vermek, eğitim ve kültürlerine katkıda bulunacak programlar üretmek,
eğlendirirken eğitmek, en yaygın şekliyle milli kültür bütünleşmesine katkıda bulunmak ve eğitim
düzeyinin yükselmesini sağlamaktır.
2015 yılında da, televizyon program yapımı ve yayınına ilişkin hizmetler; yayın ilkeleri doğrultusunda,
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 kurumumuz, dış kaynaklı yapımları seçerken de büyük
bir titizlikle hareket etmektedir.
Programların hedef kitlesine ulaşmasını ve izleyici ile programları bir araya getirmeyi amaçlayan
çalışmalarla yayın içi/dışı ortamlar gibi tanıtım uygulamaları kullanılarak tanıtım faaliyetleri
sürdürülmektedir.
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TRT 1, Türkiye’nin teknik erişimi en yüksek televizyon kanalıdır.
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Yayın Alanı
Turksat 4A ile Türkiye ve Avrupa’da
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Turksat 3A ile Türkiye ve Orta Asya’da
Galaxy 19 ile A.B.D. ve Kanada’da
Digiturk 23. kanalda
D-Smart 426. kanalda
Kablo TV S04. kanalda
Tivibu 22. kanalda
Teledünya 22. kanalda

HD Yayın Alanı
Türksat 3A’da,
Eutelsat 7A ile Türkiye ve Avrupa’da
Teledünya 9. kanalda
D-Smart HD 26. kanalda
Digiturk HD 323. kanalda
Tivibu 311. kanalda

Türkiye’nin ilk televizyon kanalı TRT 1, aile kanalı formatında; eğitimden kültüre, müzikten
eğlenceye, dramadan yerli ve yabancı filmlere,
spordan habere pek çok programın yer aldığı yayınlarıyla tüm Türkiye’ye ve birçok yayın mecrası aracılığı ile dünyanın büyük kısmına ulaşmaktadır.

seyirci ile buluşmayı amaçlamaktadır. TRT 1
kamu yayıncılığı esaslarını göz önünde bulundurarak genel ahlak gereklerini yerine getiren,
milli gelenekleri ve manevi değerleri göz önünde bulunduran yayınlar yapmaktadır.

TRT 1 seviyeli, eğlendirici ve bilgilendirici yayınlarıyla aile kanalı olma misyonunu sürdürmektedir. Kamu yayıncılığının gerektirdiği ilkelerden
sapmadan önemli izlenirlik oranlarına ulaşmıştır.
“Diriliş Ertuğrul” dizisi ile reyting rekorları kıran
kanalımız, prime time AB grubunda yılın sonunu
üçüncü kanal olarak bitirmeyi başarmıştır.

31 Ocak 1968’de yayına başlayan TRT televizyonların ilk kanalı TRT 1, ailenin bütününe hitap
eden ve en çok izlenen kanalıdır. TRT 1 kanalında
drama programlarından eğitim kültür programlarına, müzik-eğlence programlarından haber ve
spor programlarına, her türlüizleyici kitlesine
yönelik çeşitli programlar yayınlanmaktadır.TRT
1, Türkiye’nin teknik erişimi en yüksek televizyon kanalıdır.

TRT 1 kanalı, bütün izleyici gruplarının istekleri
doğrultusunda ve geniş bir program yelpazesinde kaliteli, beğeni düzeyi yüksek programlarla

TRT 1 HD, 19 Mayıs 2012’de yayına başlamıştır.
TRT 1 programları eş zamanlı olarak TRT 1 HD’de
yayınlanmaktadır.
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TRT 1 Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Büyük Sürgün Kafkasya (3x75’)

Aşkın Kanunu (2x85’)

İlk gençlik yıllarından beri birbirine âşık olan evli
ve iki çocuklu polis bir çiftin, ayrılık sözü ile başlayan ama aşkla biten öyküleri.
Baba Candır (20x90’)

Sovyetler Birliği sınırları içinde, Ahıska yakınlarındaki Orsep Köyü’nde yaşayan Ahmet Efendi
ve ailesinin hikâyesinin etrafında 15 Kasım 1944
sabahı bir ölüm yolculuğuna sürüklenen Ahıska
Türklerinin acısı.
Diriliş Ertuğrul (37x110’)

Üç çocuğunu tek başına büyüten babanın ve birbirinden çok farklı karakterlerdeki çocuklarının
çevresinde şekillenen; hikâyelerin aile sıcaklığı
ile anlatıldığı drama.
Beni Böyle Sev (9x110’)

Filinta (37x90’)

Dizi, ilk görüşte birbirlerine âşık olan üniversite
öğrencisi bir çiftin hikâyesini anlatmaktadır. Ancak evlilik, hayat mücadelesi içerisinde onlar için
mutlu bir son değil, sadece bir başlangıç.
26

Küçük bir topluluk olan Kayı Boyunun, liderleri
Ertuğrul Gazi’nin çizdiği yolda muhteşem Osmanlı İmparatorluğu’na dönüşümünün hikâyesinin anlatıldığı drama.

600 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun
kusursuz adalet anlayışının, büyük bir kumpas
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sonucu idama mahkûm edilen Filinta Mustafa ve
onu deliller ışığında idama mahkûm etmek zorunda kalan babası bildiği Kadı Gıyasettin’in öyküsü etrafında şekillenen drama.

Yedi Güzel Adam (19x85’)

Milat (10x90’)

1950’li yıllarda genç birer liseli olan Türk
Edebiyatı’nın 7 önemli ismi Erdem Bayazıt, Cahit
Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Akif İnan ve Sezai Karakoç ‘un
hikâyeleri eşliğinde geçen geniş bir dönem panoraması.
Milat, her geçen gün gittikçe karışan sınırlarımızın ötesinde olan biteni ülkemize karşı planlanan
operasyonları en yalın ve gerçekçi dille anlatarak
kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlamıştır.

Yeşil Deniz (43x90’)

Seksenler (35x90’)

Doksanlı yıllarda şirin bir Ege kasabasında geçen;
sıcak, samimi dostluk hikâyesi…
Yunus Emre (22x45’)

1980’lerde Türk aile yaşantısının ve dönemin
güncel olaylarının mizahi bir dille ele alındığı,
bütün aile bireylerin zevkle izlediği, haftanın en
çok izlenen komedi dizisi.
Son Çıkış (17x90’)

Yunus Emre’nin hayatının bir bölümünün anlatıldığı drama programı…
Zengin Kız Fakir Oğlan (23x95’)

Son yıllarda özellikle şehrin varoşlarında yaşadıkları ortamın yan etkilerini üzerlerinde barındıran
gençliğin bu zorlu koşullarda ayakta kalmaya çalışması.

Zengin bir ailenin kızına âşık olan saf bir delikanlının sevdiği kızın ailesinin gözüne girme çabası.
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Zeyrek ile Çeyrek (29x50’)

biyle örf ve adetlerinden uzaklaşmış şehirli genç
kızlarımızı eğiterek, tatlı bir rekabet içinde en
becerikli olanları ödüllendirdiği program.
Annem Söyler Ben Yaparım (17x60’)

Osmanlı’da yozlaşmaya uğramadığı, insan ilişkilerinin sıcaklığını yitirmediği, yaşayanların birbirleriyle dayanışma içinde olduğu sosyal yaşantıda baba bir, anne ayrı kardeşler olan Zeyrek ile
Çeyrek’in maceraları.
1’de Sabah (239x150’)

Program, format hakları satın alınarak geliştirilen
proje olma özelliği taşımaktadır. Annelerin yönlendirmesiyle, çocuklar tarafından yemekler hazırlanmakta ve Türkiye’nin sevilen şefi tarafından
değerlendirilmektedir.
Bak Hele Bak (13x60’)

Selver Gözüaçık’ın sunumuyla sabah haberleri
hafta içi her gün.
Ana Haber (197x40’)

Her bölüme 4-5 ünlü konuk oyuncunun katıldığı
programın konsepti, konuk ünlülerin bilmedikleri
bir durum içerisine atıldıklarında, ne yapacakları
üzerine kurulur. Her bölümde, ünlü konuk oyuncular, kendilerinden habersiz hazırlanmış senaryo
dâhilinde birer skeç canlandırmışlardır.
Benim Camim (20x10’)

Seval Çöpür’ün sunumuyla Ana Haber hafta içi her
gün.
Ana Ocağı (211x90’)

Her bölümüne ünlü bir konuğun katılıp, İstanbul’daki camilerle ilgili hatıralarını paylaştığı
program program...
Deneyimli annelerin; bir evi çekip çevirecek yaşa
gelmiş, yaşadıkları ortam ya da şehir hayatı sebe28

Beraat Kandili 2015 (1x100’)
Mübarek Beraat Kandili’yle değerlenen gecenin
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anlam ve önemini işleyerek izleyiciye aktaran
program 01 Haziran 2015 tarihinde Çorum’dan
yayınlanmıştır.
Çanakkale Ruhu (1x60’)

Fetret (7x30’)
Türkiye’de daha önce kurulmuş 15 koalisyon hükümetinin ele alındığı programda; hükümetler
nasıl kuruldu, hükümet oldukları dönemlerde ne
gibi zorluklarla karşılaşıldı ve nasıl yıkıldı, gibi
sorulara cevap aranmıştır.
Gezelim Görelim (27x30’)

Çanakkale Savaşı’nın zorlukları, vatan kahramanlarının nasıl zor koşullarda bu savaşı kazanarak
bu toprakları bize canları pahasına miras bıraktıkları anlatılmıştır.
Değişen Hayatlar (13x30’)
Senelerce bir başka dine inanırken ya da hiçbir
dine inanmazken; boşluktayken, belki inanç üstüne düşünmezken; arayıp, sorgulayıp, okuyup
karar verip Müslüman olan ve Avrupa’da yaşayan
insanların hayatlarının anlatıldığı program.

TRT 1 ve Türkiye klasiği olan 25 yıldır izleyicisi ile
buluşan programda Anadolu’nun her köşesi doğal
güzelliği, tarihi, kültürü ve turizm potansiyeli tanıtılmaya devam edilmiştir.
Gönül Köprülerimiz (29x20’)

Duman Olmadan (10x60’)

Program, “Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek için sigarayı bırakın!” derken bunu izleyicinin
kendisinin de görebileceği gerçek insan öyküleriyle akıcı bir anlatım ve heyecanla ekrana taşımıştır.

Belgesel programın ana konusu, imamlığın bir
meslekten ziyade toplumu motive eden, kaynaştıran, bir arada tutan bir kurum olduğu gerçeği
etrafında şekillenmiştir.
Güle Güle (13x75’)

Enine Boyuna (40x60’)

Sosyal, siyasal, ekonomik gelişmelerin uzman konuklarla değerlendirildiği haftalık tartışma programı.

Eğlence ve mizah kültürünü seviyeli bir şekilde
yansıtan, eğlendiren ve güldüren fakat bu özelliklerinin yanı sıra hem öğreten hem de eğiten
program.
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Heredot Cevdet Saati (119x15’)

metinler, nefesler, deyişler ve mersiyelerden oluşan anma programı.
Mevlit Kandili (1x90’)
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in
doğum gecesi yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan program 02 Ocak 2015 tarihinde Kars
Sarıkamış’tan, aynı yılın kutlaması ise 22 Aralık
2015 tarihinde Artvin’den yayınlanmıştır.

Dekor bir kahvehanede, ülkemizde yaşanan güncel olaylar üzerinden sohbet ederken, bunu kahramanımızın özgün üslubuyla, tarihten beslenerek gerçekleştiren program.

Miraç Kandili Özel 2015 (1x100’)
Miraç Kandili mevlit özel yayını 15 Mayıs 2015 tarihinde Kırıkkale’den yayınlanmıştır.
Ramazan Sevinci ve Bayram Sabahı (28x75’)

İki Yaşam Bir Mekân-Mermenat (1x45’)

Karadeniz köyü olan Mermenat tarım arazisinin
azlığı nedeniyle bölgede en çok göç veren yerlerden biridir. Programda göç edenlerin ardında
kalan 2 farklı yaşam öyküsü anlatılmıştır.

Serdar Tuncer’in sunumuyla Eyüp Sultan Camii
avlusundan canlı olarak yayınlanmış olan programda, Ramazan ayının dinimize ve kültürel zenginliğimize uygun bir şekilde yaşanabilmesi için
meydana gelen değişimler ve gelişimler değerlendirilmiştir.
Pelin Çift ile Gündem Ötesi (46x90’)

İyi Fikir (273x90’)

TRT 1 kanalının sabah kuşağının kaliteli programında kadınların hayatını kolaylaştıracak fikirlerin sahipleri, kadınların sağlıklı ve mutlu yaşaması için uzman görüşleri, aile gelişim koçları ve
daha fazlasına yer verilmiştir.

Dinler tarihi, kadim uygarlıklar, tıp ve bilim dünyasındaki gelişmeler, komplo teorileri ve tarih
alanında bilinmeyen, ilginç unsurları ön plana
çıkartıp, görsel zenginlik ve sohbet ortamında
sunan program.
Pastane (134x45’)

Kıssalı Harikalar Kumpanyası (29x5’)
Farklı konuları İslami açıdan nasıl anlamamız gerektiğini, neleri yanlış bildiğimizi mizahi bir dille
harmanlayarak anlatan program.
Leyl-i Matem On Muharrem (1x75’)
Kerbela’da yaşanan hüznün daha iyi yansıtılması adına mini dramatik unsurlar, şiirler, duygusal
30

Programda; farklı tatlı tarifleri, pasta ve unlu fırın ürünleri yapmanın püf noktaları, doğru malzeme seçimi ve uygun damak tadını yakalamanın
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sırlarının sunucumuz Deniz Orhun ile anlatıldığı
yemek programı.
Regâib Kandili (1x100’)
Regâib Kandili Denizli ve Bodrum’dan canlı yayınlarla 23 Nisan 2015 tarihinde izleyicilere aktarılmıştır.
Resmî Törenler(3x75’)
30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Ankara Atatürk Kültür
Merkezi’nden canlı yayınla sunulmuştur.
Rüzgâr Gülü (9x50’)

bilincinin arttırılması amacıyla yayınlanmıştır.
Savaşta Barışta Türk Ordusu (52x25’)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TRT iş birliğiyle
hazırlanan programda; TSK’nın tatbikat, ziyaret,
tören, harbe hazırlık ve terörle mücadele faaliyetleri hakkında izleyicilere bilgi veriliyor.
Seçim Turu (20x15’)
7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesinde seçimlere yönelik farkındalığı arttırmayı amaçlayan bir
program.

Çocuklarla telefondan genel kültür yarışmalarının yapıldığı, evlere konuk olunarak ailelerle de
yarışıldığı program.

Sen Olsan Ne Yapardın? (34x45’)

Sahur Bereketi (29x90’)

Dr. Senai Demirci’nin sunumuyla hazırlanan Sahur Bereketi programı Ramazan ayı boyunca Eyüp
Sultan Camii avlusundan izleyici ile buluşmuştur.

Toplumsal duyarlılığı ölçen ve toplumun zor durumdaki vatandaşa olan yardım duygusunu konu
alan programda; müşkül durumdaki insanlara sahip çıkılması ve evrensel insani değerlerin önemi
vurgulanmıştır.
Sofraya Buyurun (32x10’)

Sakız Ağacı (1x30’)

Rumların Türkiye’nin batı kıyılarında ürettikleri ve
Akdeniz iklimini seven bu ağaç, mübadele yıllarında zorunlu göçlerle sahipsiz kalmış ve soyu tükenmeye başlamıştır. Program sakız ağacının koruma

Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofralarına renk ve
çeşitlilik katacak Osmanlı Mutfağından yemek tariflerinin yer aldığı ve Osmanlı Mutfağı Kültürünün yaşatılmasına destek veren bir program.
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Stadyum (22x150’)

Futbolseverler yıl boyunca haftanın perdesini
Stadyum ile açtı. Haftanın tüm maçlarının geniş
özeti ve ayrıntıları ekrana getiren program...
Şimdi Onlar Düşünsün (8x90’)

Malatya’nın Pütürge ilçesinde çiğ köftecilik yapan Aziz Keklik’in büyük bir mirasa konması ile
İstanbul’da tanıştığı sahte hayatları, paradan
başka bir şey düşünmeyen zenginleri alt etmesinin hikâyesi.
Tanıklar (1x75’)

Toplumsal hafızamızda derin iz bırakmış yakın
geçmişin spekülatif kişi ve olaylarını anlatan, bağımsız bölümlerden oluşan seri program.
Zorlu ve Oruçlu (14x30’)
Ramazan ayı boyunca oruç tutmanın etkisiyle
zorluk derecesi artan meslekleri ve çalışanlarını
bulup tanıtmak amacıyla hazırlanan program...
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Hem hızlı hem de güvenilir haberi, en derin analizlerle öğrenmek
istiyorsanız sizi de TRT Haber ekranlarına bekliyoruz.

34
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Yayın Alanı
Türksat 4A-3A 42’E
11958 V 27500 5/6
11096 H 30000 5/6
11054 V 30000 ¾
Eutelsat 7A 7’E
10762 V 30000 ¾

Dijitürkte 55.Kanal
D-Smart Ta 32. Kanal
Tivibu Da 55. Ve 300. Kanalda
Kablo Tv De S 05. Kanalda
Teledünya Da 10 Ve 44. Kanalda

TRT Haber, TRT’nin imkânlarını etkin bir şekilde
kullanarak Anadolu’da ve dünyada bulunan muhabirleri ile günceli dinamik bir üslupla ekranlara
yansıtmayı hedeflemektedir.
Ekonomiyi, siyaseti, gündemi, sporu, kısacası hayatı 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 yurtiçi 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 sorumlulukla ve 50 yıllık televizyon yayıncılığı deneyimiyle Türkiye’de tematik haber yayıncılığında endüstri standardını oluşturmaktadır.
Sektörde faaliyet gösteren diğer tematik haber kanalları için de bir referans kaynak olan
TRT Haber, gerektiğinde kamu yararı gözeterek
imkânlarını diğer kanallarla da paylaşmaktadır.
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Gün içerisinde TRT Haber kendini sadece siyaset,
ekonomi ve sporla sınırlamadan, Türkiye’nin dört
bir köşesinde yaşayan insanların hikâyelerini de
ekranlara taşıyarak ülke içerisindeki farklı renklerin birbirleriyle buluşmasına, harmanlanmasına
ve ortaya daha önce hiç görmediğimiz yeni renkler
ve tatların çıkmasına da katkıda bulunmaktadır.
TRT Haber, kamu hizmeti sorumluluğu ile Türkiye
televizyonlarındaki tek işitme engelliler haber
bültenini, işaret dili konuşan spikerlerin anlatımı
ile sunmaktadır. Ayrıca dünya gündemini ilgilendiren önemli canlı yayınları da eşzamanlı çeviri
ile anında Türkçe olarak ekranlarınıza taşıyan
TRT Haber, halkın haber alma özgürlüğünü kullanabilmesinin en önemli kolaylaştırıcılarından
biridir.
Türkiye’nin en gelişmiş stüdyo ağına ve teknik
imkânlarına sahip olan TRT Haber, bu bağlamda
içeriğin yanında görsel olarak da izleyicilerine en
kaliteli hizmeti sunmaktadır. Geliştirdiği yenilikçi yöntemlerle sektörde ezberleri bozarak, yaptığı özel yayınlarda kullandığı grafikler ve iç - dış
mekân çekim açı ve yöntemleriyle izleyicilerin
beğenisini ve takdirini kazanmıştır. Yeni dönem-
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de daha da gelişmiş sanal stüdyo uygulamalarına
yatırım yapma kararlılığı bulunan kanal, dünyada
liderlerin kullandığı teknolojiyi Türk halkı ile buluşturmada öncü rol oynamaktadır.
TRT Haber HD yayın yapma kabiliyetine sahip
olmakla birlikte içeriğinin daha fazlasını HD
standardına çıkarmak için yapım kalitesi ve kapasitesini artırmak yönünde yatırım yapmaktadır. Yayının ileri teknoloji ile uyumlu olmasının
yanında, yerelden gelen haberlerin içeriğinin
haber değeri açısından yüksek olması ve habere
vasıtasız ulaşabilme TRT Haber’in azami önem
atfettiği noktalar arasındadır.
İş birliği düsturu ile hareket eden TRT Haber,
aynı aileye mensup TRT Spor ve TRT Türk kanallarının altyapı ve haber ağını da kullanmak ve
kendi ağını bu kanallarla paylaşmak için daha
aktif bir yol izleme kararlılığına girmiştir. Bu
noktada TRT Haber’in yurtiçindeki rakipsiz haber ağı ile TRT Türk’ün 30 ‘u aşkın ülkede bulunan doğrudan temsilcilikleri birleştiğinde belki
de endüstrideki en güçlü haber ağlarından biri
ortaya çıkmıştır.
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TRT Haber Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Haber Ötesi

sunumuyla, ayrıntılı olarak, canlı bağlantılarla
işleniyor.
Gün Biterken

Politika, strateji, siyaset… Uluslararası arenada
kim, nasıl hareket ediyor? Siyasette dengeler
nasıl birdenbire değişiyor? Perde arkasında neler
yaşanıyor?
Derin Analiz

Gün bitmeye başlasa da habercinin koşturmacası bitmiyor, günden geriye kalanlar, atlanmaması
gereken detaylar Gün Biterken haber kuşağında
Canan Reçber ile izleyiciye sunuluyor. Haber kuşağı içinde Dünya Turu, Türkiye Ajansı bültenleri, ekonomi piyasalarının kapanış verileri, İşitme Engelliler Haber Bülteni ve konukla günün
önemli bir konusunun değerlendirildiği bölümler
bulunuyor.
Haber Hattı

Her hafta ekrana gelen Derin Analiz’de, Hasan
Kurtulmuş’un moderatörlüğünde Yiğit Bulut’un
yorumlarıyla, yaşanan olayların perde arkasına
dair çarpıcı tespitler yapılıyor.
45 ARTI

Hülya Hökenek’in sunumuyla gündeme düşen
notlar, gelişmeler ve yorumlar... 45 Artı, günün
en çok konuşulan olaylarını usta gazeteci yazar
Avni Özgürel ve gazeteci Kurtuluş Tayiz’in yorumlarıyla tartıştığı program.

Saat 15.00 itibarıyla artık yayın editörlerinin
önünde çok daha fazla sayıda haber, daha fazla siyasi, ekonomik, diplomatik değerlendirme
var. Haber Hattı’nda Aslı Noyan’ın sunumuyla
yurtiçinden ve yurt dışından haberler aktarılıyor, günün önemli gelişmeleri uzman konuklarla
masaya yatırılıyor.
Konuk Odası

10’dan Ötesi

Saat 10.00’dan itibaren günün şekillenmeye
başlayan haberleri, Nihan Koyuncu Yontar’ın

Seda Akbay, günün öne çıkan gelişmelerinin perde arkasını, Türkiye’nin yoğun gündeminin ayrıntılı analizini farklı görüşteki uzman konukları
ile hafta içi her gün ‘’Konuk Odası’’nda masaya
yatırıyor.
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Sağlık Olsun

Pazartesi Sendromu

Programda siyasi krizler, gündemin sıcak başlıkları, perde arkası en özel bilgilerle mercek altına alınıyor. Olaylar, yarına bugünden ışık tutan,
tarafsız ve sivil bakış açısıyla değerlendiriliyor.
Küresel Siyaset

Sağlıkla ilgili konuların uzmanların katılımıyla masaya yatırıldığı Sağlık Olsun’u Merve Esra
Kaya sunuyor. Mutlu bir yaşamın sırrı olan sağlıklı yaşam kültürü, hafta içi her gün alanında
uzman konukların görüşleri ve coğrafyamızdaki
sağlık turizmi olanaklarının tanıtımıyla canlı yayında sohbet havasında ele alınıyor.
Yarından Önce

Yerinden oynayan taşlar, değişen dengeler, olayların öncesi ve sonrası, Mesut Özcan ve Ufuk
Ulutaş’ın sunumuyla “Küresel Siyaset” TRT
Haber’de.
Günlük + Özel Gündem

Bugün yarına dönerken, günün ardında kalanlar
Zeynep Bulut’un sunumuyla 12.00’de. Haber
programında günün önemli yurtiçi ve yurt dışı
gelişmeleri, akşam devam eden olayların ayrıntıları izleyiciye aktarılıyor.
Yaşayan İnsan Hazineleri

Burcu Şengül Bektaş’ın sunumuyla gündeme dair
bir konunun detaylarıyla değerlendirildiği haber
programı. Hafta içi her gün yayınlanan programda gazetelerin ilk sayfalarından haberler okunuyor, ekonomik veriler, hava ve yol durumuna
ilişkin bilgiler aktarılıyor. Özel Gündem programıyla ise güncel ve aktüel konular, bir uzman
konuk tarafından değerlendiriliyor.
38

Her türlü gösterişten uzak yaşadılar... Her şeyin hızla tüketildiği dünyada düne, köklerine ait
sözler kaybolmasın diye bir ömür tükettiler...
Yüreğimizi sevdalandırdılar geçmişe, ona saygı
duymamızı öğrettiler.

2015 Faaliyet Raporu

Ömür Dediğin

Zafer Kiraz ile Son Nokta

Geçip giden yıllardan arta kalan hüzünlerini,
mutluluklarını, anılarını anlatan konuklar, izleyicileri de bu zaman yolculuğunda gezintiye
davet ediyor… Hep birlikte çıkılan bu yolculuklarda duygusal anlar yaşanıyor, zaman zaman
gözyaşı, zaman zaman kahkahalar atılıyor ama
hayatın içinden bu anlar keyifle yâd ediliyor…
Dünya Turu
6 kıta ve 190’ı aşkın ülkede yaşanan önemli gelişmeler, seçimler, zirveler, ziyaretler ve müzakereler... Siyasetten ekonomiye, bilim-teknolojiden kültür-sanata kadar hepsi ve daha fazlası
renkli dosyalar, uzman konuklar, ayrıntılı değerlendirmeler ve yerinden bağlantılarla eski adıyla Dünya Turu yeni adıyla Dünya’da Bugün’ de...
Türkiye Ajansı

TRT Haber’in ana haberi, Zafer Kiraz ile Son
Nokta. Günün önemli olayları, renkli haberleri
özel bir ekip tarafından hazırlanıyor, 19.00’da
özet olarak, 20.00’da ise Zafer Kiraz’ın kendine
has sunumuyla ekrana yansıyor.
Doğadaki İnsan

Bolu’da dağ evinden yola çıkarak Köroğlu, Ilgaz
Dağlarından Anadolu’ya doğru yol alan Serdar
Kılıç, doğadaki insanı arıyor, geçmişimizin izini
sürerek hâlen doğada yaşayan insanın mücadelesini anlamaya ve anlatmaya çalışıyor.
Sadece Sinema

Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Sinop’a yurdun her
köşesi TRT Haber ekranlarında… Yurdun her bölgesinden, belde ve köylere kadar yerel haberlere
sabah 06.00 bülteni başta olmak üzere gün içindeki bültenlerde yer veriliyor. Gün içinde haber
kuşaklarının içinde sadece yerel haberlerin yer
aldığı Türkiye Ajansı bültenleri yayınlanıyor.

Ülkemizde ve dünyada sinema adına yaşanan
gelişmeler ekrana geliyor. Oyuncularla keyifli
sohbetler, yurtiçi ve yurt dışında vizyona giren
filmler Sadece Sinema’da…

Haber Tadında

Nefes Alan Topraklar

“Ne gündemin dışında duralım; ne eğlenceden
uzak kalalım” diyenler her hafta sonu TRT HABER
ekranlarında Fulin Arıkan ile ‘Haber Tadında” da
buluşuyor...

Nefes Alan Topraklar, Çukurova’nın verimli topraklarını ve buradaki doğal yaşamı ekrana taşıyor.
Toroslar’dan Yumurtalık lagünlerindeki balıkçılara, büyüleyici bir coğrafyanın öyküsü anlatılıyor.
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Meclis Taksi

kapı aralıyor. Cevaplardan çok soruları önemsiyor.
Değişen Türkiye
Değişen Türkiye’nin iç ve dış siyaseti mercek altına alınıyor.
Haber Odası

Her hafta siyaset dünyasının ünlü isimlerini konuk eden “Meclis Taksi” hem yolcularını gidecekleri yere ulaştırıyor, hem de birbirinden sıcak sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Milletvekili
ya da bakan, her hafta siyasete yön veren bir
isim Meclis Taksi’nin direksiyonuna geçiyor, kâh
taksi durağında bekliyor kâh yoğun trafikte müşteri arıyor.
3 Gün

Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde ne varsa
Haber Odası’nda. Siyasete dair ilk elden değerlendirmeler olayların perde arkası konuşulmayanlar…
Pazar Pazar

Mustafa Kartoğlu ve Yıldıray Oğur’un moderatörlüğünde gündeme ilişkin konular masaya yatırılıyor.
Ekopolitik

Pazar ekranlarında siyasete farklı bir soluk geliyor. Bıçak sırtı konular, iç ve dış politikanın
gündem belirleyen maddeleri, Pazar Pazar’da
masaya yatırılıyor.
Seçim 2015

Ekonomi ve politika… Tüm dünyayı şekillendiren ve birbirinden ayrılamayan iki kavram… Avni
Özgürel ve Şeref Oğuz, tüm haftanın ekonomik
ve politik gelişmelerini en ince detaylarıyla
“Ekopolitik”te anlatıyor.
Ayrıntı
Haber, “Ayrıntı”da gizlidir. Fahrettin Altun soruyor, alanında uzman güçlü entelektüeller cevaplıyor. Ayrıntı, detaya, gündemin dip noktalarına
odaklanıyor. Siyasete, topluma ve kültüre yeni
sorularla, ayrıntıları okuyarak bakıyor. Yeni bir
dil kuruyor. Kalıp yargılara değil, yeni fikirlere
40

TRT Haber, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde canlı olarak yayınlanan TRT Seçim
Özel Programı, sade, anlaşılır grafikleri, ülkenin
ve dünyanın dört bir yanından canlı yayın röportajları, aktüel seçim sonuçları ve uzman konukların yorumlarıyla bu seçimde de medyada en
hızlı ve en güvenilir haberin adresi oldu.
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TRT Haber Sosyal Medya Araçları
İnternet siteleri
www.trthaber.com
Aylık ziyaret sayısı 7.832.366. ortalama ziyaret
süresi 05’.27”
www.trthaber.tv
Sitede program içerikleri ve saatleri hakkında
yayın yapılmakta, kullanıcılar programların eski
bölümlerine ulaşabilmektedir.
www.trthaberdd.com
Sitede “TRT Haber Dijital Dergi’nin tanıtımı yapılmakta, dergi içeriğinin bir kısmı siteden paylaşılmaktadır.

• instagram.com/trthaber
• pinterest.com/trthaber
• plus.google.com/+trthaber
• izlesene.com/tv/trthaber
• vimeo.com/trthaber
• dailymotion.com/trthaber
• ustream.com/trthaber
• Facebook.com/trthabertv
• Twitter.com/trthabertv
• Youtube.com/trthaberkanali
• Twitter.com/trthaber_yurt
• Twitter.com/trthaber_dunya
• Twitter.com/trthaberdd

Uygulamalar
TRT Haber Uygulaması
TRT Haber DD uygulaması

TRT HABER Dijital Dergi
Türkiye’nin ilk dijital haber kanalı dergisi olan
TRTHABER DD çok kısa sürede büyük bir başarı yakalamış birçok yayıncıya bu konuda öncü
olmuştur. İçeriğin tabletlere geçişinde örnek
olarak gösterilmiştir. Aylık olarak yayınlanan
dergi İngilizce ve Türkçe yayın yapmaktadır.
www.trthaberdd.com

Sosyal Ağlar
• Twitter.com/trthaber
Twitter yetkilileri ile görüşülerek “trthaber” kullanıcı adı alınmış ve sahte hesaplar kapatılmıştır.
Twitter yetkilileri ile görüşülerek “TRTHaber
twitter hesabı” “verify” edilmiştir.
• Facebook.com/trthaber
Facebook sayfa moderasyonu güncel olarak yapılmaktadır. Takipçilerin sayfaya gönderdiği mesajlar düzenli olarak takip edilerek kullanıcıların
öneri istek ve şikâyetlerin TRT Haber kanal yönetimine ulaştırılması sağlanmaktadır.
Aktif Kullanılan Sosyal Medya Adresleri
• Youtube.com/trthaber
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TRT WORLD; küresel sorumluluk odaklı, dengeli ve ayrıntılı
haberleri tüm dünyadan izleyicileri ile buluşturuyor.

42
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Yayın Alanı
Yayın Alanı
Türksat 3A ile Türkiye ve Avrupa’da
D-Smart 282. Kanal
Digitürk 142/342. Kanal
Tivibu 71. Kanal
Teledünya 4. Kanal
FilBox 65. Kanal

TRT World Kanalı, Türkiye’yi habercilik alanında
dünyada temsil etmesi amacıyla 29 Ekim 2015
tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İzleyici kitlenin küresel olaylara bakışlarında derin bir farkındalık yaratmak ve dünyada pozitif değişimin
habercisi olmak amacıyla, İstanbul’daki merkez
stüdyosu dışında dünyanın 5 ayrı noktasındaki TRT
World stüdyoları ve 90 ülkedeki TRT muhabirleri
ile tüm dünyadan İngilizce yayın yapılmaktadır.
Habercilik alanında Türkiye’yi dünyada temsil
etmesi planlanan TRT World, bu alanda dünya
markası olma hedefiyle yola çıkmıştır. Habercilik
gibi büyük sorumluluk taşınan bir alanda yayıncılık anlayışla ortaya koyulan yeni bakış açısı ile
dünyada pozitif değişimin habercisi olma yolunda
29 Ekim 2015 tarihi itibarıyla yayın hayatına başlamıştır.
İstanbul’daki merkez stüdyosu dışında dünyanın
5 noktasındaki TRT World stüdyoları ve 90 ülkedeki TRT muhabirleri ile tüm dünyadan 24 saat
canlı haber yapabilecek güçlü bir yapıyla oluşturulan kanalda, azami hassasiyetle ve profesyonel
ekiplerle gerçekleştirilen test yayını sürecinin

tamamlanmasıyla Türkiye ve çevresindeki sıcak
gelişmeler ile tüm dünyadan haberler tarafsız ve
objektif bir şekilde yansıtılmıştır. Haber ağırlıklı
programların yanı sıra kültür, ekonomi, eğitim ve
spor alanlarındaki programları da izleyicileri ile
buluşturmuştur.
TRT World global haber kanallarıyla yarışacak
kalitede bir dünya markası vizyonu ile yola çıkmıştır. Alanında dünyanın en iyisi kabul edilen
ajanslar ve haberciler ile çalışan TRT World, TV
yayıncılığı alanındaki en gelişmiş teknolojiler ve
altyapılar tercih edilerek yapılandırılmıştır.
Haber kanalına ek olarak, anlık olarak güncellenen www.trtworld.com internet adresi, sosyal
medya hesapları ve youtube kanalı ile de izleyicilerine her an nitelikli haber alma imkânı sunmuştur.
Dünyanın 15 ülkesinden, farklı din, dil ve ırktan
olmasına rağmen bizimle aynı bakış açısına sahip
çalışanlarımızla, tüm dünyanın nabzını tutmak
üzere İngilizce olarak yayın hayatına devam etmektedir.
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Meet The Entrepreneurs
Dünyanın çeşitli noktalarından iş dünyasının liderleri ile söyleşilerin yapıldığı programda, kişilerin hayat hikâyeleri ve fırsatların nasıl değerlere dönüştüğü üzerine her kesimden girişimcilere
ilham vermiştir.

Money Matters
Dünyanın ticaret merkezlerinden biri olan İngiltere merkez alınarak Avrupa, Amerika, Afrika ve
Asya’daki ekonomik gelişmeler günlük olarak ekrana taşınmıştır. Bu bağlamda dünyanın dört bir
yanından canlı bağlantılar ile gerek ülkelerin gerekse büyük firmalardaki gelişmeler sunulmuştur.

Sports World
Başta futbol olmak üzere uluslararası arenada
izleyici kitlesi yoğun olan spor dallarına önem
verilmiştir. Futbolun en çok karşılık bulduğu
Londra’nın merkez alındığı programda özellikle
Avrupa’da futbol, ekranlara getirilmiş ve ünlü
isimler konuk edilerek program izleyicilerin beğenisine sunulmuştur.

The Newsmakers
Dünya gündemine ilişkin detaylar en ince ayrıntısına kadar ekranlara taşınmıştır. Haber bültenlerinde birkaç dakika ile anlatılan haberler “The
Newsmakers” programı ile daha uzun ve insan
hikâyeleri üzerinden izleyicilere ulaştırılmıştır.
Aynı zamanda program içerisinde dünyanın farklı
ülkelerinden konularında uzman isimler görüşlerini bildirmişlerdir.

Showcase
Sinema, müzik gibi çeşitli sanat dallarında günlük gelişmeler dünyanın tanınan yüzleri ile birlikte ekrana getirilmiştir. Modern sinema, popüler
kültür ve sanat fuarları canlı yayınlarla ve konusunda uzman konuklarla TRT World ekranlarına
yansıtılmıştır.
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Dünyanın en büyük organizasyonlarından Avrupa Futbol
Şampiyonası ve UEFA Ligi’nden; boks, tenis, yüzme, atletizm ve
ata sporumuz güreşe sporun her dalı TRT Spor’da...

46
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Yayın Alanı
Türksat 3A
Digitürk 86
Dsmart 86
Tivibu 79
Teledünya 136
Eutelsat 7A

TRT SPOR HD Yayın Alanı
Türksat 3A
Digitürk 389
Dsmart 86
Tivibu 379
Teledünya 97
Eutelsat 7A

TRT Spor Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Gündem Spor

Avrupa Defteri

Hafta sonu oynanacak tüm spor müsabakalarından haberler, canlı bağlantılar, sıcak gelişmeler ve özet görüntülerin yer aldığı program
İbrahim Kırkayak sunumu, Giray Burak ve Kaya
Çilingiroğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelmektedir.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan maçların özetleri, özel röportajlar, takımlarımızın rakiplerinden
haberler ve analizlerini Melih Gümüşbıçak, Serdar Dayat ve Mustafa Doğan’ın yorumladığı spor
programı.

Spor Stüdyosu

Devler Sahnesi

Her Salı Melih Gümüşbıçak’ın sunumuyla, Ömer
Hafta içi her gün 15.30’da Faruk Mutkan’ın su- Üründül ve Kemal Belgin ile Şampiyonlar Ligi’nden
numu ve Lütfi Özel ile öğleden sonra tüm spor özel görüntüler, oynanmış ve oynanacak maçların
branşlarının ele alındığı program.
değerlendirildiği program.
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Futbol Denizi

Perşembe günleri saat 12.15’de Zafer Akyol ve
Attila Gökçe’yle 2016 Olimpiyatlarına katılacak
sporcularımızın tanıtılarak, olimpiyatlar öncesi
gelişmelerinin aktarıldığı program.
Spor Manşet

Levent Özçelik’in sunumu, Ergün Penbe ve Ali
Gültiken’in yorumlarıyla gündeme damga vuran
konuların değerlendirildiği program.
Golcü

Hafta içi her gün günün spor manşetleri Serkan
Yetkin’in sunumu ve konuk Cem Dizdar’ın yorumuyla ekranlara gelen program
Teknik Analiz

Spor Toto Süper Lig’de oynanacak maçları, Süper Lige damga vuran golcülerin gözünden analizlerin yapıldığı; Yalçın Çetin’in sunumu, Feyyaz
Uçar ve Tanju Çolak’ın değerlendirmeleriyle yapılan program.
İlk Baskı

Erdoğan Arıkan’ın sunduğu, Ceyhun Eriş ve Alp
Pehlivan’ın konuk olduğu program Süper Lig’de
oynanan tüm maçların özet görüntüleri, haftaya
damga vuran olaylar, haftanın golü ve analizlerinin yer aldığı program.
Stadyum

Yusuf Kenan Çalık ve Serkan Akçan’ın sunumuyla
günün ilk haberleri, gündemin nabzı, sosyal medya, yerel ve yabancı basından spor haberlerinin
derlenip ekranlara getirildiği program.
Olimpiyat Ateşi

48

Hafta sonu saat 20.30’da Ersin Düzen, Hakan Ünsal ve Oğuz Çetin ile Spor Toto Süper Lig maçlarından özet görüntüler, özel röportajlar, gündem belirleyen haberler ve canlı bağlantılar ile
Türkiye’nin ekran klasiği hâline gelen program.

2015 Faaliyet Raporu

2015 Faaliyet Raporu

49

“%100 Çocuk” sloganıyla yayına başlayan ve başarılarla dolu
yedi yılı geride bırakan Türkiye’nin en iyi çocuk kanalı TRT
Çocuk; televizyon ekranlarında rengârenk bir dünya, alanında
gerçek bir marka...
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Yayın Alanı
Türksat (Batı) 11919 V Türkiye
Avrupa - Asya - Orta Doğu - Afrika
Türksat (Doğu) 11096 H Türkiye - Asya
Orta Doğu - Afrika
Eutelsat 7A 10762 V 11492 Türkiye
Avrupa - Asya - Orta Doğu
Galaxy 19 1196 V ABD - Kanada
Meksika - Küba
Yamal 201 11585 V Asya,

D-Smart 125
Digitürk 160
Teledünya 166
Tivibu 111
Kablo TV K6
Mobil TV olanakları
Karasal yayında TRT 4 frekansı
www.trt.net.tr
trt.cocuk.com

Türkiye’nin tüm çocuklarına ulaşmayı hedefleyen TRT Çocuk, 1 Kasım 2008 tarihinde ilk ve tek
çocuk kanalı olarak yayın hayatına başlamıştır.
3-12 yaş grubu çocuklara, çağdaş ve evrensel
pedagojik normlarda bir yayıncılık sunan TRT
Çocuk; Haziran 2015 itibarıyla 24 saat yayın yapmaktadır.
TRT Çocuk’un öncelikli amacı çocuklara ve ebeveynlere kaliteli, yenilikçi, evrensel pedagojik
normlarda bir yayın sunmak olmuştur.
TRT Çocuk, gelişmiş ve sürekli yenilenen teknik
altyapısı, çocuk odaklı tek yerli ulusal kanal olması ve Türkiye’nin tüm çocuklarına ulaşabilmesi, sosyal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, insan ilişkileri güçlü bir nesil yetiştirme çabasıyla
kısa sürede ebeveynlerin güvendikleri tek çocuk
kanalı hâline gelmiştir.

TRT Çocuk‘un yayınları drama, belgesel, tarih,
doğa, hobi, müzik, bilgi, bilim, kültür-sanat ve
haber programlarından oluşmaktadır.
Milli kültürden, tarihten, sanat ile edebiyat geçmişinden gelen kahramanlardan ve hikâyelerden
esinlenen TRT Çocuk, bu sayede zengin bir yerel
içerik üreterek yayınlarını büyük oranda yerli
hâle getirmiştir.
Kanal, yayın politikasıyla da eğitimde fırsat eşitliğinden yeterince faydalanamayan çocukların
duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
TRT Çocuk kanalı, kurulduğu günden bu yana
yerli yayıncılığa önem vermektedir. Bu amaçla,
zamanla yayınlarını yabancı yapımlardan arındırarak, çocuğun kendi dilini, kültürünü, yaşayışını
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yansıtan yerli yapımların sayısını arttırmıştır. Şu
an TRT Çocuk ekranındaki yerli yapımların oranı
% 75 seviyesindedir. Türkiye’de yayın yapan tüm
çocuk kanalları arasındaki izlenme oranlarında
da üstünlüğünü korumaktadır.
Okul öncesi eğitime öncelik tanıyan TRT Çocuk,
içeriğinde bu tür programlara geniş yer veriyor.
Türkiye’nin tamamına ulaşan tek çocuk merkezli
ulusal kanal olan TRT Çocuk, televizyon yayını
online ve basılı yayınlar dâhil tüm platformlarda
360 derece yayın altyapısını hazırlamıştır.
Hedef kitleye ulaşma noktasında Sosyal Medya
ağlarını aktif olarak kullanan kanal, popüler sosyal ağlarında yapımları ve etkinlikleriyle ilgili
güncel bilgilendirme, duyuru ve yarışmaları titizlikle gerçekleştirmektedir.
Yapımların sosyal medya sayfaları ve adresleri
TRT Çocuk ana hesaplarına bağlanmış olup, ortak paylaşım yapılabilir halde koordineli bir şekilde yönetilmektedir.
TRT 37. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin
37’incisi 15-23 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılmıştır.
Şenliğe Türkiye dâhil 35 ülkeden 457 çocuk, 79
mihmandar katılmıştır. Ailelerin yanlarında misafir edilen konuk çocuklar, Türk çocukları ve
aileleri ile kaynaşmış, böylece aile yaşantımız,
Türk kültür ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi
olmalarına ortam hazırlanmıştır. Bu arada aile-
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lerin çocukları da “Kardeş Çocuk” sıfatıyla 385
çocuk konuklarıyla birlikte tüm etkinliklere katılmışlardır.
Yabancı ülkelerden medya temsilcileri de davet
edilmiş, 7 ülkeden gelen 16 yayıncı en iyi şekilde
ağırlanmıştır.
Medya temsilcileri tarihi ve turistik çevre gezilerine götürülmüş ülkemizin güzelliklerini görmeleri ve fotoğraf/kamera çekimleri yapmaları
sağlanmıştır.
Şenlik kapsamında, ev sahibi Antalya’da birçok
değişik etkinlik eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
17-18 ve 19 Nisan 2015 tarihlerinde konuk ülkelerimiz 6 gruba bölünmüş ve hazırlıklı geldikleri danslarının tamamını sergilemişlerdir. Büyük
bir halk kitlesi tarafından coşku ile seyredilen
bu gösteriler TRT Çocuk kanalı tarafından canlı
olarak yayınlanmıştır.
23 Nisan 2015 tarihli Gala Özel Programında ise
tüm ülke çocuklarının katıldığı, en yeni teknolojik imkânların kullanıldığı ve TRT kanallarında
canlı olarak yayınlanan görsel-işitsel bir şölen
gerçekleştirilmiştir.
Kapsama alanı olarak dünyanın hemen hemen
her yerine ulaşan TRT kanallarımız şenlik takvimini değişik yayınlarında da işlemiş toplamda 35
saat yayın yapılmıştır.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan belgeseli
çekilmiştir. Kolombiya’dan bir çocuk seçilmiş ve
ülkemize geliş anından itibaren döndüğü ana kadar tüm etkinlikleri, tüm yaşadıkları kayıt altına
alınmıştır.
Tamamı ücretsiz ve şifresiz olarak uyduya çıkılan
Şenlik Yürüyüşü, Çocuk Ülkesi Açılışı, Dünya Çocukları Gösterileri ve Gala Özel Programlarımızı
ülkelerden bir kısmı canlı yayınlamış, bir kısmı
ise daha sonra yayınlamak üzere bant kaydı yapmışlardır. Yayınlarımızı 15 ülke almış, diğer katılımcı ülkeler de daha sonra DVD olarak veya ftp
üzerinden talep etmişlerdir.
Ayrıca Çocuk Ülkesi Cam Piramit içine TRT Antalya Radyosu da bir stüdyo kurmuş, TRT FM’le
birlikte gelen misafirleri konuk alarak canlı yayınlar yapmışlardır.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi; klasik şenlik akışının yanı sıra tüm Antalya’yı dâhil edecek projeler gerçekleştirilmiştir.

Alanında uzman 20 yerli ve yabancı akademisyen ve sektör temsilcisinin sunumlarıyla gerçekleşen konferansta sektördeki son gelişmeler
farklı boyutlarıyla ele alınmıştır.
Konferansa
sektör ve akademi camiasını temsilen ülkemizden katılan uzman isimlere ek olarak Amerika,
Hollanda, Irak, İngiltere, İtalya ve Katar’dan da
alanında uzman pek çok isim sunumlarıyla katkı
sağlamıştır.
Konferans süresince “Senaryo Yazımı/Görsel
Anlatım Teknikleri” başlıklı bir atölye çalışması
gerçekleştirilirken “Dijital ve Mobil Uygulamalar”, “Eğitici İçerik Üretimi”, “Çocuk Programcılığında Aile Faktörü”, “İçerik Üretiminde Geleneksel Anlatım Biçimleri: Masallar ve Ninniler”
alt başlıklarıyla içerik üretiminin çocuklar, ebeveynler ve sektör üzerindeki etkileri ele alınıp
bir bütün olarak sektörün gelecekteki yeri değerlendirilmiştir.

Antalya Atatürk Kültür Parkı’nda, Cam Piramit
ve çevresinde tamamen çocuğu mutlu etme
amaçlı kurulan Çocuk Ülkesindeki etkinliklere
Antalya ile diğer il ve ilçelerden yaklaşık dört
yüz bin kişi katılmıştır. Çocuk ülkesindeki etkinliklere birçok kurum ve kuruluş katılmış; çocuklara oyun, eğlence imkânları sunmuş, hediyeler
vermiş ve ikramlarda bulunmuştur.
Cumhuriyet Meydanında ve Antalya Kültür Merkezinde ünlü sanatçı konserleri, Çocuk Ülkesinde
kurulan “Çocuk Sahnede” ise çeşitli gösteriler ve
tiyatrolar düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliklere ise üç yüz binden fazla kişi katılmıştır.
23 Nisan Şenlik etkinliği takvimi ve haberleri 5
dilde (İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca) olmak üzere web sitesinde, facebook
ve twitter sayfalarında sürekli güncellenmiş ve
izleyicisinin her gelişmeden haberi olması sağlanmıştır.
www.trt.23nisan.com
facebook.com/TRT23Nisan
@trt23nisan
TRT 4. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı
Çocuklara yönelik medya ve içerik üretiminin
gelişimine destek olma misyonunu devam ettiren TRT Çocuk, TRT Uluslararası Çocuk Medyası
Konferansı’nın dördüncüsünü 23-24 Kasım 2016
tarihlerinde İstanbul’da “Çocuk Medyasında İçerik Üretim ve Yönetimi: Fırsatlar, Yaratıcılık ve
Sorunlar” başlığıyla gerçekleştirmiştir.
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gerçekleştirilen belgeselde, ailelerinin gözlerinin önünde öldürülen çocuklardan, hapishanelerde işkence gören kadınlara; bir gecede askere dönüşen masum sivillerden, “ailemi, malımı,
her şeyimi elimden alsanız da vatanımı terk etmeyeceğim” diyenlere, tüm Suriye halkının yaşam mücadelesine yer veriliyor.

Zaman Makinesi
Üzerinde yaşadığımız topraklar binlerce yıllık
bir kültürel birikimin yansıması. Günümüz dünyası tam anlamıyla Anadolu ve yakın çevresinde
şekillendi. Zaman Makinesi adlı program, modern dünyanın oluşmasını sağlayan hikâyeleri
izleyiciyle buluşturuyor.

Savaşın Öteki Tarafı

Savaşın Öteki Tarafı belgeseli, topraklarını terk
etmek zorunda kalmış, savaşın etkilerini en ağır
şartlarda yaşayan insanların hikâyelerini anlatmakta ve savaşın tahribatını insan öyküleri üzerinden göstermekte.
Yabancı Hayatı Keşfet

Yabancı Hayatı Keşfet; dünyanın farklı coğrafyalarında vahşi doğanın, yaban hayatın ve etnik
kültürün gizemlerini doğa gezgini ve yaban hayat fotoğrafçısı Burak Doğansoysal’ın deneyimleri ve anlatımıyla ekrana taşıyan bir belgesel.
Yüzler

Program, Gine-Bissau’dan Moğolistan’a her bölümde dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı
hayat hikâyelerine ve mesleklere sahip kişilerin
alternatif yaşamlarını ekrana getirmekte.
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İnsan, doğa ve tarih...
İnsan yaratıldığı günden beri doğanın ve hayatın sırlarına
öğrenmeye çalışıyor. Yeni yapımlarıyla TRT Belgesel; gerçeğin
yalın rüzgârıyla umudu, doğayı, tarihi ve insanı ekranlara
getiriyor.
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Yayın Alanı
Türksat HD
Digiturk 190. kanal
D-Smart 67. kanal
Teledünya 98. kanal
Tivibu 99. Kanal

TRT Belgesel; HD kalitesi ve yeni yayın içeriği
ile belgesele bakış açısını yeniledi.
Türkiye’de televizyon yayıncılığında ilklerin öncüsü Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, belgesel kanalı TRT Belgesel ile 2015 yılında ilkleri
izleyiciyle buluşturmuştur. 4 Nisan 2015’de başlayan TRT Belgesel HD Türkiye’deki belgeselciler
için de bir dönüm noktası niteliğinde olmuştur.
Yurtiçinde ve yurt dışında çekim yapan belgesel
ekipleri; farklı hayat öykülerini, doğayı, tarihi
konu edinen belgeselleri ekrana taşımışlardır.
Türkiye, şimdiye kadar dünyayı hep başkalarının
gözünden izledi. TRT’nin yeni vizyonu ile dünya
Türk yönetmenlerin gözünden de anlatılmıştır.
Son teknolojik gelişmeler ile sadece Afrika’nın
doğal hayatına değil Anadolu’daki vahşi hayata

da tanıklık edilmiş, 24 saat birçok yuva gözlemlenmiş ve TRT Belgesel internet sitesinden gerçek zamanlı olarak yayınlanmıştır.
TRT Belgesel HD 2015 yılında 313 iç yapım, 232
dış yapım 79 lisanslı belgesel yayınlamıştır. İç
yapımlarda 41, dış yapımlarda 122 belgeselin
yapımına başlanmış, 89 adet yabancı belgesel
için lisans çalışmaları yapılmıştır.
Ünlü drama yönetmenleri desteğinde hazırlanılan setlerde çekilen tarih belgeselleri TRT Belgesel HD’de izleyicinin beğenisine sunulmuştur.
TRT Belgesel HD vahşi doğa, sualtı, ekstrem
sporlar, aksiyon macera, polisiye, bilim-teknik,
sağlık, tarih, din ve dönem belgeselleri ile izlenme oranlarını dört kat artırmıştır.

2015 Faaliyet Raporu

57

TRT Belgesel Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Annemden Uzak Rikki Roath

cek kuşaklara eğitim vermeye çalışan, bu yolda
alternatif teknikler ve yollar üreten yerel eğitimcilerin öykülerini anlatmakta.
Dünyayı Kirletenler

Her bölümde Türkiye’nin farklı şehirlerinden,
annesine öz çekim (selfie) mesajıyla başlayan
macerası gün doğumunun harika manzaralarıyla sona eriyor. Gün batarken acaba Rikki nerede
olacak, çünkü her yeni gün yeni bir macera…
Bir Dünya Yaşam

İnsan hayatını tehdit eden, çevre ahlakına ve
uluslararası hukuka uymayan illegal grupları ve
bireyleri konu alan belgesel, küresel tehlikeleri,
ekolojik olarak dünya kirliliğine sebep olan faktörleri grafik ve delillerle destekleyerek gözler
önüne sermekte.
Ekmek Parası

Bir Dünya Yaşam, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kültürlere ait ilginç hayat hikâyeleri ve
kültürel unsurlar, kaliteli ve zengin görsellikle
seyirci ile buluşmakta.
Bir Türk Filmcinin Dünya Yolculuğu

Ekmek Parası; meslekleri en ince ayrıntılarına
kadar inceleyerek yaşamış oldukları zorlukları
birebir an ve an ekranlara taşıyan bir program.
Gerçek Cinayet Hikâyeleri

Bir Türk Filmcinin Dünya Yolculuğu, Türk belgeselciliğinin yeni sınırlarını çizen, uzakları yakına
getiren benzersiz keşif ve renklerle dolup taşan
bir serüven sunmakta.
Buna Değer

Buna Değer; dünyanın uzak ülkelerinde, zorluklar ve yetersizlikler altında, ülkelerindeki gele58

Gerçek hikâyelerden yola çıkılarak hazırlanan
belgesel, inanılması güç cinayetlerin üzerindeki sır perdelerinin nasıl kaldırıldığını polislerin
ağzından anlatırken izleyiciye heyecan dolu bir
atmosfer sunmakta.
Gizemli Gerçekler
Osmanlı ve Selçuklu döneminde yaşamış gizemli
kişiler, gerçekleşmiş olaylar ve gizemli mekânlar
Hasan Küçükçetin’in sunumu eşliğinde, tarih
canlandırması yapılarak, alanlarında uzman kişilerin röportajlarıyla sunuluyor.
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Kalanlar

rümüze yakın olan ülkelerden olayları, durumları, insan hikâyelerini anlatan, kamuoyunca bilinmeyenleri açığa çıkarmağa çalışan bir belgesel.
Meşhur Kâriler

Program, Bosna’dan Bulgaristan’a, Kosova’dan
Romanya’ya Balkanlarda bizden kalanlar, zamana meydan okuyup var olan, bilerek yok edilen,
gözden kaçmış ve kaderine terk edilen eserlerle
Balkan Sevdalısı tüm yürekleri buluşturmakta.
Kaya Kartalı

Her bölümde birbirinden değerli büyük
kârilerden bir şahsiyetin hayatı ve lahuti bir taçla taçlandırdıkları kariyerleri anlatılmakta.
Nöropsikoloji

Yuvaya yerleştirilen özel kameralar ile kuluçka
döneminden itibaren yavrunun bütün gelişme
aşamaları ve yuvadan ayrılıp doğal hayatla tanışma dönemine kadar geçen süreç periyodik
olarak takip ediliyor.
Kızıl Tilki

Kişilerin hastalıkla tanışması, kabullenişi ve çabası
ekrana taşınmakta ve alanında uzmanlaşmış profesyonellerden hastalıkla ilgili bilgi verilmekte.
Özel Tim

Kızıl tilkilerin Doğu Anadolu’nun sert iklim koşullarındaki hayat mücadelesinin anlatıldığı belgesel.

Özel Tim programı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
bağlı özel operasyon timlerinin tatbikatları ve
zorlu eğitimleri ekrana taşınmakta.

Komşu Ülke Ortadoğu

Pusula Doğu

Komşu Ülke Ortadoğu; Ortadoğu’da yaşanan savaşları ve acıları ekrana taşıyan, çevre ve kültü-

Suriye’nin en kanlı çatışmalarının yaşandığı Halep, İdlib ve Lazkiye gibi şehirlerde çekimleri
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TRT Çocuk Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Mutlu Oyuncak Dükkânı (13’)

Haberin Olsun (15’)

“Haberin Olsun”, çocuklara özel gündemiyle
Türkiye’nin çocuklar için hazırlanan tek haber
bültenidir. Ülkemizden ve dünyadan derlediği
ilginç, eğlenceli ve eğitici haberleri çocuklara
ulaştıran program, haftanın her günü canlı olarak yayınlanıyor.
İbi (10’)

Yetenekli oyuncak tamircisi Ayşe Usta ile Kıpır,
Çilli, Fistan, Pofu, Maviş ve Robi’nin Mutlu Oyuncak Dükkânı’ndaki maceralarını konu alan animasyon dizide, oyuncak dükkanına sık sık gelen
Elif ve kedinin de olaylara katılmasıyla, her gün
ayrı bir kavram ve fikir üzerine konular işlenir.
Rafadan Tayfa (13’)

“İbi”, İbi isimli 10 yaşında meraklı ve zeki bir kız
çocuğu ile en yakın arkadaşı uçan kaplumbağa
Tosi’ nin masal diyarı Baldiyar’ı keşif yolculukları boyunca yaşadıkları serüvenleri anlatıyor. Milli
Eğitim Bakanlığı İlköğretim ders programı sınırları içerisinde tasarlanan programın amacı, 8-10
yaş grubu çocuklara matematiğin zevkli, anlamlı
ve mantıklı bir uğraş olduğunu göstermek.

TRT Çocuk‘un iddialı animasyon dizilerinden
“Rafadan Tayfa”, İstanbul’un kendine has mahalle kültürünü tüm renkliliğiyle yansıtırken,
aynı zamanda çocukların sınır tanımayan hayal
gücünü ve sokağın tüm eğlencesini ekrana taşır.

Maysa Ve Bulut (13’)

Tel Ali (8’)

“Maysa ve Bulut”, Türk kültürünü ve folklorunu
doğa ve insana bakışı, destanları, masalları ile
çocukların ilgisine sunuyor. Ayrıca dizide bitki ve
hayvan zenginliğimiz özellikle nesli tükenmekte
olan türlerin çocuklarımıza tanıtılması hedeflenmektedir.
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Tel Ali adlı karakterin ekran başındaki çocuklara
etkileşimli olarak sorular sorduğu özel yazılıma
sahip interaktif bir program olan “Tel Ali”, çocukları heyecanlı anlarla örülü bir yarışmaya davet ediyor. Canlı yayınlanan programda çocuklar
bu eğlenceli dil oyunuyla bilgilerini sınama fırsatı yakalıyorlar.
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Yarışçı (30’)

İçeriğiyle hayati önem taşıyan trafik kurallarını
ve pek çok önemli bilgiyi erken yaşta zihinlere işleyen program, çocuklara konu hakkında
kendilerini sınama imkânı tanıyor. Çocukları
eğlendirmenin yanında, onları trafik kuralları
hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan “Yarışçı”
programı; bilgiyle eğlenceyi bir araya getiren
formatıyla öne çıkıyor.
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Medeniyet coğrafyamıza yayın...
TRT Avaz; Balkanlardan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Kafkaslara
27 ülke ve 13 muhtar cumhuriyette yaklaşık 250 milyon
62
nüfuslu coğrafyaya hitap ediyor.
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Yayın Alanı
Türksat 3A Doğu
Yamal 300 K
Eutelsat 7A
Digiturk 57. kanal
D-Smart 107. kanal
Teledünya 99. kanal
Tivibu

Azerbaycan: KTV 108. Kanal
Kazakistan: ALMA-TB
Kırgızistan: Ala TV 83. Kanal-Smart TV 99.
Kanal-Dolon TV
Balkan coğrafyasında ise yayınlarımız; Kosova,
Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan’ın
Sancak bölgesinde yer almaktadır.

TRT Avaz, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe konuşan geniş medeniyet coğrafyamız arasında bir
kültür köprüsü olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir. Kanalımızın hedef kitlesi Uzak Asya’dan
Avrupa’ya uzanan geniş coğrafyada yaşayan soydaşlarımız ve vatandaşlarımızdır.
2015 yılında TRT Avaz’ın kültür ve medeniyetimizi ön plana alan yayınları, hem Türkiye’de hem
de Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız da dâhil
geniş bir coğrafyada beğeni ile takip edilmiştir.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20
gibi büyük uluslararası organizasyonlar TRT Avaz
tarafından takip edilmiş ve bir övünç kaynağı
olarak medeniyet coğrafyamıza tüm detayları
ile yansıtılmıştır.
Türk Dünyasının ortak kanalı, ortak sesi olma iddiasını taşıyan ve bu kapsamda çok dilli yayın

Bölgesinde lider ülke, küresel sistemde etkin bir
aktör olma yolunda hızla ilerleyen devletimizin
ana politikaları ve hükümetimizin çalışmaları ve
kalkınma faaliyetleri daha geniş kitlelerle paylaşılmıştır. Dış politikamızın ana uygulayıcısı Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere Kültür ve
Turizm Bakanlığımız, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi
kamu kurumlarımızın faaliyetleri takip edilmiş
ve söz konusu kurumların coğrafyamızda daha
iyi tanınması sağlanmaya çalışılmıştır.

prensibini benimseyen kanal, Avrupa, Orta Asya,
Kafkasya, Balkanlar ve yayınlarının ulaştığı diğer alanlara yönelik kültür, sanat, eğitim müzik,
eğlence, çocuk, belgesel ve yarışma programları
hazırlanmıştır. Programlarımızda ortak kültürel
değerlerimizin görünürlüğünün artırılması hedeflenmiştir. Unutulan, göz ardı edilen gelenek
ve göreneklerimizin, Türk medeniyet ve tarihi-
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nin farklı perspektiflerle ele alındığı program
içerikleri üzerinde durulmuş, bu programlarımız
ilgi ile takip edilmiştir.
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Tacikistan başta olmak üzere
Türk dünyasının tamamına yönelik programlar
hazırlayan kanalımız aynı zamanda Avrupa’da
yaşayan soydaşlarımıza ulaşmakta ve ortak kültürümüzün birleştirici özelliğini yayınlarının temel prensibi olarak ortaya koymaktadır. Balkanlara yönelik yayınlar son iki yıldır önemli ölçüde
artırılmış, “Balkan Yayın Birliği” oluşturmak için
iki önemli panel düzenlemiştir. Panellerin üçüncüsünün Bosna Hersek ya da Makedonya’da düzenlenmesi öngörülmekte, bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir.
TRT Avaz hâlen çok dilli tek kanal olma özelliğini taşımaktadır. Söz konusu dillerdeki yayınlar
Türkçe alt yazılarla desteklenmekte ve bu anlamda Türkiye’de bir ilke imza atmaktadır. Aynı
sistem Türkçe yayınlar için de geçerli olup, belirlenen yayınlar söz konusu dillerde alt yazılarla
yayınlanmaktadır. 2015 yılında da TRT Avaz; Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Boşnakça ve Arnavutça haber
yayınlarını sürdürmüştür.
2015 yılında TRT Avaz’ın haber içeriği de dikkatle takip edilmiştir. Zira hitap edilen coğrafya
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri dikkatle takip
etmektedir. Kanalımız dünyada yaşanan gelişmeleri Türkiye merkezli bir bakış açısıyla aktarmaya çalışmıştır. Bu kapsamda hem haber bülten-

lerimiz hem de haber analiz programlarımız ön
plana çıkmış, bölgeye yaptığımız özel yayınlarla
bölgenin nabzı tutulmuştur. Avrupa’da yaşayan
vatandaşlarımızın, Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya ve Balkanların gündemi de yakından takip
edilmiştir. Özellikle TRT’nin dış büroları haber
bültenlerinde, haber analiz programlarınca aktif olarak kullanılmıştır. Ayrıca temsilciliklerimiz
TRT Avaz için özel programlar üretilmiştir.
Bugüne kadar Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Bosna Hersek ve Kazakistan televizyonları ile ortak yayınlar gerçekleştirilmiş ve ortak
programlara imza atılmıştır. Son dönemde TRT
Avaz’ın öncülüğünde Türkmenistan’da sürdürülen Alparslan dizi film projesi en önemli ortak
projelerden birisi olarak son döneme damgasını
vurmuştur.
2015 yılı TRT Avaz yayın coğrafyasında yer alan
ülkelerin televizyonları ile kurumsal bir ilişkinin geliştirilmesine de hizmet edecek iş birliği
fırsatları yaratmıştır. Teknik personelin TRT’de
eğitimi, staj programları gibi eğitim faaliyetleri
yayın coğrafyasında bulunan televizyon kanalları açısından en çok talep edilen başlıklar olarak
ortaya çıkmaktadır.
Sosyal medya çalışmaları TRT Avaz’ın en etkin
olduğu alanlardan birisidir. Eco social verilerine göre TRT Avaz Facebook sayfası tüm kanallar
içinde birinci durumdadır. Yayın coğrafyamızda
yer alan ülkelere ilişkin yaptığımız paylaşımlar
yoğun ilgi görmekte, sosyal medya mecrası kanalımız tarafından etkin olarak kullanılmaktadır.

TRT Avaz Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
50 Dakika

Yeter ki Sağlık Olsun
Sağlık sektöründe yaşanan gelişmelerin ele alındığı ve stüdyoda konuk edilen uzman doktorlar
ile merak edilenlere cevap arayan program.
Türkistan Gündemi

Avrasya coğrafyası gündemini ele alan canlı haber program.
Empati
Evcil hayvanların ve insanlarla dostluklarının
konu edildiği program...
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Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ile Türkiye’nin
ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerinin ele
alındığı program.
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Kaçgın

Pencere

Karabağ işgali sonrası yerlerinden ve yurtlarından edilen insanların kendi dillerinden hayata
tutunma çabaları ve hayat hikâyelerini ekranlara taşıyan program.

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak geldiği
aşamayı gösteren ana başlıkların ve iç politikanın gelişmelerin ana gündem maddelerinin konuşulacağı sohbet program.

Dört Mevsim

Erkan Şamcı ile Doğal Yaşam

Şehirlerde mevsimleri, şehrin doğal güzelliklerini ve turizm imkânlarını ele alan program.

İzleyiciye pratik, doğal ve ucuz çözümlerin anlatıldığı program.

Düşünce Avazı

Âşıkların Avazı

Ülkemiz bölgesel politikalarının detaylandırılarak, bölge ile etkileşimine katkıda bulunulacak
program.

Âşık geleneğinin anlatıldığı kültür programı…
Klasik Esintiler

Doktor Özgök’le Sağlık

Güncel konular ve ayrıca Orta Asya ve Balkanlarda yaşanan hastalıklar ve tedavi yöntemlerini
işleyen program.

Programda klasik müziğe ilişkin Türkiye’de ve
dünyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra klasik
müziğin en güzel örnekleri de izleyiciye sunulmaktadır.
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Akıllı Yaşam

Kırgızca Haber

Yaşama ve insana dair her türlü konunun ele
alındığı canlı sohbet programı.

Dünya ve Türkiye için hazırlanan haber bülteninin Kırgızca sunumu.

Boşnakça Haber

Azerbaycan Haber

Dünya ve Türkiye için hazırlanan haber bülteninin Boşnakça sunumu.

Dünya ve Türkiye için hazırlanan haber bülteninin Azerbaycan Türkçesi ile sunumu.

Özbekçe Haber

Arnavutça haber

Dünya ve Türkiye için hazırlanan haber bülteninin Özbekçe sunumu.

Dünya ve Türkiye için hazırlanan haber bülteninin Arnavutça sunumu.

Türkmence haber

Müzik Kutusu

Dünya ve Türkiye için hazırlanan haber bülteninin Türkmence sunumu.
66

Kliplerden oluşan sunucu anonslu klip programı.
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2015 Nevruz Gala

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri

Yeni yıla özel klasik müzik programı.
Türk Dünyasında Nevruz bayramı kutlamaları
gala programı.

Adı Güzel Kendi Güzel

7. Gün

Ramazan ayına özel olarak hazırlanan ve Peygamber efendimizin hayatının anlatılıp, sünnetlerinin işlendiği dini program.
Azerbaycan, Kafkaslar ve Avrasya’daki bölgesel
gelişmeleri Türk dış politikası ve Türk devletleri
vizyonuna uygun olarak analiz etmeyi amaçlayan tartışma programı.
3.Uluslararası Medya Eğitim Gala Programı

Çeşitli ülkelerden gelen medya mensupları ile
karşılıklı iletişim ve fikir alışverişinin yapıldığı
çalıştayın gala programı.

Türk Çalgıları
Türk kültürüne ait çalgıların bir usta tarafından
yapımı ve icrasını ekranlara taşıyan program.
Balkanlarda Ramazan
Balkanlarda ramazan ayını anlatan program.
Avazdayız

TRT Avaz kanalının programlarının renkli bir anlatımla tanıtıldığı program.

Sarıkamış Destanı

Sarıkamış Harekatı’nın 101. yıl dönümü çerçevesinde hazırlanan destansı belgesel.

Gönül Dilinden
Toplumun manevi gelişimine katkı sunan değerli hocaların konuk olduğu, Peygamber efendimizin hadis
ve sünnetleri ışığında gerçekleşen bir program.
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Medya Festivali

vatan edinmelerine dair belgesel program.
Sadece Bizde Var
Tarihte Türkler tarafından icat edilen ve kullanılan materyallerin konu edildiği program…
Karavan

Türkiye’de uluslararası boyutta gerçekleşen festivallerin tanıtımının yapıldığı program.
Sektörel Yolculuk
Kobiler, Türk ekonomisinin önemli bir kısmını
teşkil etmektedir. Kobilerin ilerleyişi, Türkiye
ekonomisine sağladıkları katkı ve başarılarını
konu alan program.
Ay Yıldızın İzinde
Şehirlerimizin tarihi, kültürel, ekonomik yönlerini anlatan gezi programı.
Karabağ’ın Sessiz Çığlığı
Karabağ sorununun tarihsel kökenleri, uzman tarihçilerin bakış açısıyla değerlendirildiği program.

Kamp hikâyeleri, yöresel Türk mutfağının lezzetleri ve insanların yaşam öykülerinin anlatıldığı program.
En Çok İlk Önce
Türk dünyasında yaşanan ilkleri ve enleri konu
alan program.
Refleks

Kafkas Rüzgârı

Anlık gelişmelere verilen tepkilerin, insan hayatındaki yerini ve önemini anlatan program.
Türkiye ve Gürcistan arasındaki komşuluk ilişkilerinin ivme kazanmasını amaçlayan program.

Şehirler ve Çeşmelerimiz

Bil Bilebilirsen Sana Bir Sorum Var

Anadolu kültür ve tarihinin izlerini taşıyan pınar,
çeşme ve hayratların bulundukları yerleri ve onların yapılış hikâyelerini anlatan program...
Türk Cumhuriyetleri’nde yapılan genel kültür
adı altında spor, sanat, bilim, edebiyat, coğrafya, tarih içerikli bilgi yarışması.
Orhun’dan Malazgirt’e Kutlu Yürüyüş
Türklerin tarih sahnesine çıkışı ve Anadolu’yu
68

Turandakiler (Kuzeydekiler)
Tataristan’dan
Astrahan’a,
Dağıstan’dan
Başkurdistan’a kadar Rusya Federasyonu içerisindeki kimliğini korumuş Müslüman topluluk ve
halkların yaşam öykülerinin ele alındığı program.
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Dünya Mirası Türkiye
Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan 41 merkez ile 10 adet somut olmayan kültürel mirasımızın hikâyelerinin anlatıldığı program.

Vizesiz

Bosna Hersek Konserleri

Balkan savaşlarının ve Balkan göçlerinin 100. yılında Türkiye ile vizesiz dolaşım hakkı bulunan
Balkan ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel bağların anlatıldığı program.
Ortak Sporlarımız

Bosna Hersek’te orkestra eşliğinde ilahilerin
seslendirildiği, canlı olarak ekrana getirilen
program.
Mevlit Kandili Özel
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğum gününü anmak için Bosna Hersek, Kayseri camisinden canlı olarak yayınlanan program.
Damlayan Tarih
Bir ebru sanatçısının suyun üzerine önemli kişileri çizdiği program...

Orta Asya’dan Kafkaslara, Anadolu’dan Balkanlara Türklerde sporun (güreş, avcılık, atıcılık,
binicilik, cirit, çöğen vb.) dünü bugünü belgesel
formatında.

Balkanlar ve Kafkaslarda Kadın Olmak
Kadınların toplumsal hayatta ve iş hayatındaki konumunun, aile yaşantısının konu edinildiği
program…

Baharat Yolu

Hemşinliler

Her bir bölümü ülkemizde severek ve beğenilerek kullanılan baharata ayrılan, baharatların
özelliklerinin anlatıldığı, bilinmeyen yönlerinin
tanıtıldığı program.

1944 yılında Stalin tarafından iki saat içinde
tren vagonlarına doldurularak, kapalı tren vagonlarında Orta Asya’ya sürülen Hemşinlilerin
sürgün zamanında yaşadıkları, günümüzdeki yaşam koşulları ve geleceğe bakışlarını konu alan
program.

Kültür Atlası Kültürden Medeniyete
Bir topluluğu millet yapan kültürel kodları ekrana taşımayı amaçlayan, Türk kültürü ve İslam
medeniyetinin yapı taşları, ortak tarih şuuru, dil
birlikteliği ve diğer kuvvetli bağlar üzerinde durulduğu program.

Kürşad ve Kırk Çerisi
Kürşad ihtilali Türk tarihinde önemli bir olaydır.
Kürşad ve 30 arkadaşının Çin ordusuna karşı zaferlerinin anlatıldığı program.
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Bulgaristan Sofya Kutlu Doğum Konseri

Dünyadaki Türkiye

Bulgaristan’da orkestra eşliğinde ilahilerin seslendirildiği canlı program…

Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti devletinin
adıyla anılan TİKA, YTB, TÜRKSOY, Yunus Emre
Kültür Merkezi gibi kamu, özel sektör ve sivil
toplum menşeli yatırım, yardım ve sosyal projelerin tanıtıldığı program.

Saadet Asrının Yıldızları

Anadolu Kaplıcaları
Türkiye’nin önemli kaplıcaları tanıtılırken, konuyla ilgili uzman görüşlerine, tatilcilerin izlenimlerine yer verilen program.
Ay Işığı (Gönüllerde Birlik)
Peygamber Efendimizin arkadaşlarının hayatlarından kesitlerin anlatıldığı program…
Çanakkale’de Unutulan Avazımız

Türk dünyasının tarihi, sosyal yapısı müziği gibi
ortak kültür ve değerlerin önemli konuklarla anlatıldığı program…
Balkan ülkelerinden gelip Çanakkale’de şehit olmuş askerlerin ailelerine ulaşarak bölge ile Türkiye arasındaki bağın hatırlatıldığı program.

Ortak Lezzetlerimiz

Birdir Bir

Orta Asya Kafkasya ve Balkanlarda farklı yörelere ait yemek tariflerinin yapıldığı program.
Türk dünyası coğrafyasında 6-11 yaş arası çocukların geleneksel çocuk oyunlarının tanıtıldığı
program.
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Sanat Dünyamız
Orta Asya ve balkan ülkeleri ile ortak kültür değerlerimizin tespitinin yapıldığı program.

2015 Faaliyet Raporu

Girişimcinin Günlüğü

lerinin kültür sanat ve siyasi yapısının yanında
her ülkenin kendine has efsanelerinin işlendiği
program...
Kardeş Köprüler

Küçük ve orta boy işletmelerin
hikâyelerinin anlatıldığı program…

başarı

Avazda Keyfi Ramazan
Uzman konuklar eşliğinde müzik, yemek ve diğer sağlık konularında izleyicilere bilgiler verilen bir program.
Türk Adası
Ülkemiz üniversitelerine okumaya gelen Türk
Cumhuriyeti öğrencilerinin ülkemizdeki eğitimleri ve yaşantılarının ele alındığı program.

TRT Avaz’ın hitap ettiği coğrafyadan gelen Azeri, Türk, Türkmen, Özbek, Kırgız eşlerin yarıştığı, Antalya’nın Aşırlı adasında özel kurulan sette
teknolojiden uzak, doğal yaşamda hayatta kalmaya çalışan eşlerin mücadele ettikleri yarışma
programı
Türk Halk Edebiyatı

Yeni Gün
Balkanlardan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Kafkaslara yaklaşık 300 milyon nüfuslu bir coğrafyaya hitap eden sabah kuşağı programı.
Öz
Türkçe sözcüklerin ortak coğrafyada kullanım
şeklinin ele alındığı program.
Üç Avaz

Halk edebiyatı türleri ve önemli şahsiyetlerin
eserleri ile birlikte tanıtıldığı, tüm Türk coğrafyasını kapsayan program.
Balkanlar Diyarı
Bulgaristan, Makedonya, Kosova Cumhuriyet-

Türkülerin alışılmışın dışında yorumlandığı çeşitli konukların yer aldığı program.
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“Türkiye’nin Dünyaya Açılan Yüzü”
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Yayın Alanı
Türksat 3A
Eutelsat 7A
Hotbırd
Astra
Eutelsat
Optus D2
Galaxy 19

Yamal 401
Türksat 4A
Digitürk 33
D-Smart 106
Teledünya 45
Tivibu 49
Kablo TV C5

TRT Türk “Dünyayı Türkçe İzleyin” sloganıyla
yola çıkmış, Türkiye ile Türk insanını tanıtan
programlarıyla, haber, kültür ve sanat yayınlarıyla, kilometrelerce uzakta yaşayan Türkleri
birbirinden haberdar etmek ve dünyadaki gelişmeleri Türkiye’ye anlatmak amacıyla 08 Mayıs
2009’da yayına başlamıştır.
TRT Türk Kanalı Türkiye’de 16:9 formatında yayın yapan ilk televizyon kanalı olma özelliğini
taşımaktadır.
Dünyanın dört kıtasında yayın yapan TRT Türk kanalının yayın akışı Amerika, Avrupa, Avustralya ve
Asya kıtalarının yerel saatleri göz önüne alınarak
belirlenmiştir. Saat başı Türkiye’de ve dünyadaki
gelişmelerin yer aldığı haber bültenlerinden dördü uzun süreli Ana Haber bülteni olarak belirlenmiştir. Ana haber bültenlerinin yayın saatleri yukarıda belirtilen dört kıtanın prime-time saatleri
dikkate alınarak planlanmıştır.
08 Mayıs 2009 Cuma günü 20.00 bülteniyle yayın

hayatına başlayan TRT Türk, o tarihten bugüne
kadar, Türkiye’yi diğer ülkelere, diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına ve Türkçe bilen
insanlara anlatmıştır. Aynı zamanda dünyadaki
gelişmeleri de, yabancı ajansların değil, yurt dışında bulunan temsilcileri aracılığıyla ülkemize
taşımıştır. Türk vatandaşlarını uluslararası yayın
kuruluşlarının manipülasyonlarından kurtarmak
temel hedeflerden biridir.
TRT Türk dünya genelinde yaşayan Türk vatandaşlarının ve Türkçe bilen insanların birbirleriyle haberleşme platformu olmuştur.
Yatay yayın akışı uygulanan TRT Türk kanalında,
2015 yılının farklı yayın dönemlerinde, yeni ve
arşivden olmak üzere toplam 162 adet program
yayınlanmıştır. Bu programların 61 adeti kurum
içi, 141 adeti kurum dışı kaynaklıdır. Söz konusu
programların 55 adedi canlı olarak yayınlanmıştır. 01.00- 07.00 saatleri arasında saat başı canlı
olarak verilen haber bültenleri dışında gün içindeki programların tekrar yayını yapılmaktadır.
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TRT Türk Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler

Kurum İçi Yapımlar
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Futbolun Avrupası

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Gün Ortası

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Gündem Edebiyat

YAPIM KOORD.

KültürSanat

Bant

Gündem Gıda

YAPIM KOORD.

Belgesel

Bant

11 Kahvesi

TRT TÜRK

KültürSanat

21.Yüzyıl

TRT TÜRK

Haber

Açık Şehir

YAPIM KOORD.

KültürSanat

Bant

Bakış Açısı

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Gündem Kültür
Sanat

YAPIM KOORD.

KültürSanat

Bant

Bayram Namazı

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Günün Notları

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Bekle Bizi Süper Lig

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Haber Editör

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Bin Yılın Sesi Türkçe
Bayramı

YAPIM KOORD.

KültürSanat

Canlı

Haberdar

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Büşra Ve Kübra İle
Tanıklar

TRT TÜRK

Din

Canlı

TRT TÜRK

KültürSanat

Kadir Gecesi

Canlı

Kâinatın Kalbi Kâbe

YAPIM KOORD.

Din

Bant

Canlı Gündem

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Kalimerhaba U Cup

TRT TÜRK

Spor

Bant

Dergâhtan İlahiler
Bayram Özel

Küresel Gündem

TRT TÜRK

Din

Bant

Detay Haber

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Doğa Harikaları

YAPIM KOORD.

Belgesel

Bant

Dünyadan 20 Dakika

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Dünyanın Haberi

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Dünyanın Havası

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Dünyanın Sporu

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Ekonomi Dünyası

TRT TÜRK

Haber

Festival Rehberi

TRT TÜRK

KültürSanat

Futbol Pazartesi

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Canlı
Bant

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Macaristan Özgürlük
Günü

YAPIM KOORD.

Özel
Yayın

Canlı

Mevlit Kandili Özel

TRT TÜRK

Din

Canlı

Miraç Kandili Özel

TRT TÜRK

Din

Canlı

Ömer Tugrul İnançer
İle
Gönül Sultanları

TRT TÜRK

Din

Canlı

Canlı

Ömer Tuğrul İnançer
İle
Gönül Dünyamız

TRT TÜRK

Din

Canlı

Bant

Pakistan’ın Yerli
Türkleri

YAPIM KOORD.

Belgesel

Bant

Paranın Seyri

TRT TÜRK

Haber

Canlı
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Ramazan Klipleri

YAPIM KOORD.

Din

Bant

Acil Durum Çantası

Eğitim

Bant

Ramazannâme

YAPIM KOORD.

Din

Bant

Adım Adım Lezzetler

Kültür

Bant

Reel Politik

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Ahmet Yenilmez İle Azüller

Belgesel

Bant

Regaip Kandili Özel

TRT TÜRK

Din

Canlı

Anadolu’nun Enleri

Belgesel

Bant

Seçim Trt Haber
Ortak Yayın

TRT HABER

Haber

Canlı

Aramızda Müzik Var

Müzik

Bant

Sevdalı Türküler

TRT TÜRK

Müzik

Canlı

Avrupa’da 5 Vakit

Belgesel

Bant

Seyirlig

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Avrupa’daki Osmanlı İzleri

Belgesel

Bant

Sınırları Aşmak

YAPIM KOORD.

Belgesel

Bant

Balkan Köyleri

Belgesel

Bant

Siyasetin Seyri

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Ben Rüzgârım Sen Ateş

Belgesel

Bant

Sohbet Name

YAPIM KOORD.

Yaşam

Bant

Benim Hikâyem

Yaşam

Bant

Spor Atlası

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Benim Şehrim

Belgesel

Bant

Spor Gündemi

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Bilim Dünyasına Bizden Katkılar

Bilim

Bant

Stüdyo Futbol

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Bilim Ve Teknolojinin 100’Ü

Bilim

Bant

Bilmek Gerek

Eğitim

Bant

Tarihe Yolculuk

YAPIM KOORD.

KültürSanat

Canlı

Bir Nefes Bin Dua

Din

Bant

Türkiye’de
Geceyarısı

Bir Uzman Var

Yaşam

Bant

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Bitmeyen Çile

Belgesel

Bant

Türkiye’de Sabah

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Biz Buraya Niye Geldik

Kültür

Bant

Türkiye’nin Haberi

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Bizim İller

Belgesel

Bant

Türkiye’nin Sporu

TRT TÜRK

Spor

Canlı

Boğaz Trafiği

Belgesel

Bant

Büyük Ustalar

Yaşam

Bant

YAPIM KOORD.

KültürSanat

Cıhâdı Ekber

Belgesel

Bant

YAPIM KOORD.

KültürSanat

Çalınmış Yıllar

Belgesel

Bant

Çizgiyorum

Haber

Bant

TRT TÜRK

KültürSanat

Bant

Dalgalanan Bayrak

Belgesel

Bant

Haber

Canlı

Ustanın Elinden
Üç Eşik Doğum
Düğün Ölüm
Yediveren Bayram
Özel

Bant
Bant

Yurdun Haberi

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Devletime Soruyorum

Haber Hafta sonu

TRT TÜRK

Haber

Canlı

Devri Âlem

Kültür

Bant

Dijital Bakış

Bilim

Bant

Dostluk Karavanı

Kültür

Bant

Dönmeyenlerin Sesi

Belgesel

Bant

Kurum Dışı Yapımlar
1 Şef Yemek

Kültür

Bant

Dünya Gündemi

Haber

Canlı

2 Teker Dünya

Spor

Bant

Dünyanın Sosyali

Haber

Bant
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El Turko

Belgesel

Bant

Haber Ajandası

Haber

Bant

Erken Kalkanlar

Yaşam

Bant

Hanedan

Belgesel

Bant

Esma-ül Hüsna

Din

Bant

Harbi Minibüs

Yaşam

Bant

Etki Alanı

Yaşam

Bant

Hayatımız Siyaset

Haber

Canlı

Evvel Ahir

Haber

Bant

Haydi Gülümse

Yaşam

Bant

Fikir Atölyesi

Yaşam

Bant

Hikmet Damlaları

Din

Bant

Geçmişin İzleri

Haber

Bant

Geriye Kalan TİKA

Belgesel

Bant

Hocalı Katliamı
Karabağ’ın Kana Bulandığı Gece

Belgesel

Bant

Gök Kubbeden Yer Kubbeye

Din

Bant

İn Sanat

Yaşam

Bant

Günce

Yaşam

Bant

İslam Mirası

Din

Bant
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İslamofobi

Belgesel

Bant

Seyr-ü Sefer

Kültür

Bant

İstanbul’un Rengi Erguvan

Belgesel

Bant

Seyyahların Gözüyle İstanbul

Kültür

Bant

Kadim İzler

Belgesel

Bant

Sıfır Noktası

Haber

Canlı

Kamera Ses Kayıt

Kültür

Bant

Siberya

Belgesel

Bant

Kayıp Türkler

Belgesel

Bant

Sinema Sevdası

Kültür

Bant

Kelime Türkiye

Yaşam

Bant

Sinemanın İlkleri

Kültür

Bant

Kendi Gök Kubbemiz

Belgesel

Bant

Siyahın Karanlığında Malcolm X

Belgesel

Bant

Kendime Şairim

Kültür

Bant

Sokak Lezzetleri

Kültür

Bant

Kesin Dönüş

Yaşam

Bant

Sokakta Hayat Var

Müzik

Bant

Kıbrıs Barış Harekâtı

Belgesel

Bant

Sosyal Dünya

Haber

Bant

Kiler

Yaşam

Bant

Sultanların Sanatı

Kültür

Bant

Kime Sorsan Gösterir

Yaşam

Bant

Sümerbank

Belgesel

Bant

Koleksiyoner

Belgesel

Bant

Şehir Kaçakları

Belgesel

Bant

Korkuyorum

Belgesel

Bant

Şehri Minyatür

Kültür

Bant

Kökler Ve Kanatlar

Belgesel

Bant

Şehrin Işıkları

Müzik

Bant

Köpekler İş Başında

Belgesel

Bant

Şehrin Sesleri

Müzik

Bant

Küba’nın İzinde

Belgesel

Bant

Şühedanın İzinde

Belgesel

Bant

Küresel Bakış

Haber

Canlı

Tarih Akan Çeşmeler

Kültür

Bant

Lezzeti Şahane

Kültür

Bant

Tarih Penceresi

Kültür

Bant

Manşetten

Haber

Canlı

Tarihin Seyrinde Bugün

Haber

Bant

Mardin’in Lezzetleri

Kültür

Bant

Tarihte Bir İz

Haber

Bant

Meşkten Notaya

Müzik

Bant

Tesadüf Değil

Yaşam

Bant

Modern Zamanın Dışında Amisler

Belgesel

Bant

Toprak Kokan Eller

Kültür

Bant

Müzelerdeki Hazineler

Belgesel

Bant

Türk Çalgıları

Kültür

Bant

Ne Neden

Yaşam

Bant

Türk Şehitlikleri

Belgesel

Bant

Ne Oldu Nasıl Oldu

Haber

Canlı

Türk Uygarlıgı’nın Yıldızları

Belgesel

Bant

Ne Seyretsek

Kültür

Bant

Türkçem

Kültür

Bant

Neyzen Aka Gündüz Kutbay

Kültür

Bant

Türkiye İçin Var Mısın?

Haber

Bant

Nohut Oda Bakla Sofa

Kültür

Bant

Türkiye’nin Sosyali

Haber

Bant

Okuma Saati Dünya Edebiyatı

Kültür

Bant

Türklerin İzinde

Belgesel

Bant

Olmasaydı

Kültür

Bant

Unutulmayanlar

Kültür

Bant

Oralı Olmak

Yaşam

Bant

Uzaktaki Yaşam

Belgesel

Bant

Osmanlı Türkçesi

Kültür

Bant

Üstat

Belgesel

Bant

Patara

Belgesel

Bant

Vapur Çay Simit Sohbet

Kültür

Bant

Ramazan Anahtarları

Kültür

Bant

Yedi Güzel Adam

Kültür

Bant

Ramazan Lezzetleri

Kültür

Bant

Yedi Veli Yedi Fetih

Kültür

Bant

Ramazan Manicisi

Kültür

Bant

Yeni Hayat

Belgesel

Bant

Ramazan Sözlüğü

Kültür

Bant

Yeni Rota

Belgesel

Bant

Ressamın Gözü

Kültür

Bant

Yeni Türkiye Yolunda

Belgesel

Canlı

Savaşa Ruh Verenler

Belgesel

Bant

Zamandan Ve Mekândan

Haber

Canlı

Şehri Sema

Belgesel

Bant

Zamanı Durdurun

Yaşam

Bant

Selçuklunun İzinde

Belgesel

Bant

Gündem Saati

Haber

Canlı

Sesin Yüzleri

Kültür

Bant

Gündemin Nabzı

Haber

Canlı

Seyahatname

Kültür

Bant

Küresel Adalet

Haber

Canlı
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Türkiye’nin ilk Kürtçe televizyon kanalı TRT Kurdî, dünya
üzerinde Kürtçe olarak yayın yapan 100’ün üzerindeki
televizyon kanalı arasında ilk sırada yer alıyor.
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Yayın Alanı
Türksat 3A Doğu
Yamal 300 K
Eutelsat 7A
Digiturk 57. kanal
D-Smart 107. kanal
Teledünya 99. kanal
Tivibu

Azerbaycan: KTV 108. Kanal
Kazakistan: ALMA-TB
Kırgızistan: Ala TV 83. Kanal-Smart TV 99.
Kanal-Dolon TV
Balkan coğrafyasında ise yayınlarımız; Kosova,
Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan’ın
Sancak bölgesinde yer almaktadır.

Türkiye’nin ilk Kürtçe televizyon kanalı TRT
Kurdî, aile kanalı formatında; eğitimden kültüre, müzikten eğlenceye, dramadan yerli ve yabancı filmlere, spordan habere pek çok programın yer aldığı yayınlarıyla geniş bir yelpazede
24 saat yayın yapmaktadır. Kurmanci, Zazaki,
Sorani olarak hazırladığı programlarla TRT Kurdî
ortaya koyduğu vizyon ile kısa zamanda büyük
beğeni kazandı.
09 Ocak 2015 tarihinde TRT 6 Kanal Koordinatörlüğü olan kanalın ismi “TRT Kurdî Kanal Koordinatörlüğü” olarak değiştirildi. Yeni logosu ve
yeni ismiyle izleyici kitlesinde büyük bir heyecan oluşturdu.

TRT Kurdî ekranı, kuruluş amacına uygun olarak,
Kürt toplumunun her kesimi için açık bir pencere hâline getirildi. Siyasi partilerden, dini çevrelerden birçok ilim, bilim, siyasetçi ve kültür
insanı TRT Kurdî ekranlarında ilk defa Kürtçe diliyle yer aldı. Kendi müziğini, folklorunu, edebiyatını, şiirini, gelenek, göreneklerini gerçek ve
tarafsız bir şekilde izleme fırsatı buldu.
TRT Kurdî, dinamik, aktif ve güvenilir bir yayın
kalitesiyle başta bölgemiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafında yaşayan Kürt toplulukların
beğenisini kazanmış ve dünya üzerinde Kürtçe
olarak yayın yapan 100’ün üzerindeki TV kanalı
arasında ilk sıralarda yerini almıştır.
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TRT Kurdî Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Yolcu (Rewî)

Ozan (Dengbêj)

Geleneksel sözlü Kürt müziğinin icracıları olan
sanatçıların konuk edildiği bir programdır.
Okutman (Daxwend)

Dünyada ve Türkiye’de ‘’siz neredeyseniz biz de
oradayız’’ sloganıyla yola çıkan program, yöre
yöre dolaşarak adet, gelenek ve görenekleri
sade, anlaşılır ve keyifli bir şekilde ekranlarınıza
taşıyor.
Yerel Gündem (Rojeva Herêmê)

Bu program Kürtçe yayın dünyasında yeni çıkan
eserlerin tanıtımını yaparak, konuk ettiği şair,
yazar ve yayıncılarla yapılan söyleşilerle kültür,
sanat ve edebiyat alanlarındaki gelişmelerin izini süren bir formata sahiptir.
Ana Haber (Nûçe)

Her hafta Türkiye ve bölge nabzının tutulduğu
programda, siyaset, ekonomi, yaşam ve aktüel
konular masaya yatırılıyor. Programa uzman konuklar, başarılı yöneticiler de konuk oluyor ve
yapılan çalışmaları seyircilere aktarıyor.
Jan (Sızı)

Yılmaz Aslan, hafta içi her akşam TRT Kurdî Ana
Haber Bülteni ile Türkiye ve dünyada meydana
gelen önemli gelişmeleri ekrana getiriyor.
Toplum ve Siyaset (Civak Û Siyaset)

Dizi; barış süreciyle bölgede oluşan çatışmasızlık ortamıyla beraber 90’lı yılların Türkiye’sinde
yaşanılanlarla yüzleşme konu edinir. Bölgedeki
kaos ortamından faydalananların haksız kazançları vb. 90’lı yıllarda bölgede yaşanan karanlık
ilişkilerin izini sürüyor.
Sebra Malan (Evlere Şenlik)

Türkiye ve dünyada özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki siyasi gelişmelerin Kürt sorunuyla ilişkilerin tarafsız bir şekilde tartışıldığı programdır.
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Şehirli ve köylü karşıtlığı üzerine kurulu yapısıyla, apartman hayatındaki komşuluk ilişkilerini
ele alan, yer yer düşündürücü, yer yer komik
olaylarla izleyicisine hoş vakit geçirten eğlenceli
bir programdır.

Bölge Fotbulu (Fotbola Heremê Taybet)

Sağlık Olsun (Sıhhet Be)

PTT 1.Ligin maç özetleri, Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor, Amedspor, Cizrespor, Batman Petrolspor, Diyarbekirspor ve Dersimspor
gibi bölge takımlarının durumu Bölge Futbolu
Özel programında değerlendiriliyor.
Sağlıkla ilgili öne çıkan problemlerin ele alındığı,
canlı telefon bağlantılarıyla katılımcıların sağlık
sorunlarına yönelik çözüm olabilecek önerilerin
ele alındığı bir program formatına sahiptir.

Takipçi (Şopger)

Günaydın (Rojbaş)

Gazeteci Fetullah Kaya’nın hazırlayıp sunduğu
program, haber belgesel formatında olup, tüm
boyutlarıyla ortaya çıkmamış olayların takipçisi
olarak, ele alacağı konuyu tüm yönleri ile detaylı bir şekilde işliyor.
Farklı konularda yetkin konukların ve sanatçıların katılımıyla Sara Uğurlu Aktaş tarafından sunulan eğitici eğlence programıdır.

Zazaki Haber (Haber)

Vakit Nesıl Geçti (Wext Çawa Derbas Bu)

Program yorgun coğrafyanın takvim yapraklarında unutulmuş saklı hayatlarını gün yüzüne
çıkarıyor. Geçip giden yıllardan arta kalan hüzünlerini, mutluluklarını bu programda yeniden
dillendiren konuklar izleyiciyi de bu hüzne ortak
ediyor.
Sizin Sesiniz (Dengê We)
Program, gündemdeki siyasi, ekonomik, politik,
sağlık, spor, magazin konularını vatandaşın yorum ve görüşlerini ekrana getiriyor. Her hafta
farklı bir ilin nabzını tutan “Sizin Sesiniz” vatandaşı gündeme ortak ediyor.

Siyasetten sağlığa, ekonomiden polis-yargı haberlerine kadar gün içindeki gelişmeler tüm
ayrıntılarıyla, doğru, objektif ve seviyeli bir yayınla izleyiciye aktarılıyor. Zaza’ca Bülten, Zazaların yoğun yaşadığı illerdeki gelişmelere de
ayrıca yer verilen bir haber anlayışına sahiptir.
Sorani Haber
Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerin yanı sıra,
bu bölgedeki olay ve haberlerin de yer aldığı
‘Soranîce Bülten’ ile TRT Kurdî Irak ile Türkiye’yi
birbirine yaklaştırıyor.
Hakikat Pınarı (Yeneyê Heqîqet)
Emekli müftü M. Salih Ocak tarafından sunulan
program Kürtçenin Zaza’ca lehçesiyle yapılan
dini bir sohbettir.
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Hafta Sonu (Dawiya Hefte)
Hafta içi gündemi belirleyen, haberler Canan
Oğurlu’nun sunumu ve bölgenin renkli ve önemli
kişiliklerinin değerlendirmeleriyle evlerinize konuk oluyor.
Sabahın Sesi (Dengê Sibê)
Kürtçenin haber, kültür kanalı TRT Kurdî, güne
‘Sabahın Sesi’ programı ile merhaba diyor. Yurttan ve dünyadan olayların ve son dakika gelişmelerin yer aldığı Sabahın Sesinde Abdulbaki
Argun’un başarılı sunumuyla ekrana geliyor.
Çerçi (Çerçi)

Dersim (Dersim)

Dersim, Anadolu topraklarının Kerbela’sıdır. Dersim’de Hz. Hüseyin’in düşüncesi vardır. Dersim’in her taşı, her toprağı, her ağacı,
her gözesi Hüseyin aşkına ağlar. Bu programda
Dersim’in eşsiz doğası, gelenekleri, alevi inancı
ve kültürünün merkezi olan Dersim’in dedeleri,
ozanları ve genel kültürel özellikleri anlatılır.
Doğuya Yolculuk (Rêwîtiya Rojhılat)

Programda Ramazan Devrim’in sunumuyla özellikle Zazaların yoğunluklu olarak yaşadığı köylerin geçmişten günümüze kalan kültürel değerleri
tanıtılıyor.
Keşkul (Keşkül)

Kürtçeye, Kürt edebiyatına, tarihine, folkloruna
gönül vermiş bilge, dilbilimci, edebiyatçı, aydın,
siyasetçi ve tarihçilerin hayatlarının izinin sürüldüğü belgesel formatında bir programdır.
Saklı Sesler (Dengên Veşartî)

Hoş Lezzetler (Xweşî Lezzet)
Unutulmaya yüz tutmuş Kürt kültürüne ait yemeklerin tarifleri farklı bir anlatım tarzıyla sunulmaktadır.
Nûçegîhan (Haberci)

Kürt sözlü kültürünün taşıyıcısı ve müziğinin
temeli olarak kabul edilen “dengbêj, çirokbêj,
kilam ve şevbihêrk” gibi gelenekler Kürt müziği
bağlamında ele alınıyor. Teknolojik gelişmeler
ve siyasi hareketler paralelinde Kürt müziğinin
gelişimi işleniyor.
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Program bir zamanlar bizden herhangi politik,
siyasi ya da beşeri sebeplerle uzaklaşıp İran’ın
en kuzeydoğusun da Türkmenistan ve Afganistan sınırıdaki Horosan eyaleti ve çevre illerine
yerleşmiş olan ve hâlen Türkiye’deki Kürtlerin birçoğu gibi Kurmanci konuşanların hayat
hikâyelerini anlatmaktadır.

Önemli konulara veya olaylara otuz dakika içinde belge, doküman ve konuların uzmanlarıyla
yapılan röportajlarla açıklık getiren program.
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Hayatın Gerçeği (Rastiya Jîyanê)

Bêwar (Yurtsuz)

Program, Serkan Tunç’un sunumuyla ve her hafta bölgenin alanında uzman din adamları ile yapılan dini bir hasbihaldir.

Müzik doğadaki ritmik uyumun sesidir. Dengbej
de bu döngünün Kürt coğrafyasındaki yansımasıdır. Bazen aşkın ıstırabı, bazen yokluğun gurur
kırıcı kibri, kimi zaman kimsesizliğin en yalın
hali, çoğu kez de yurtsuzluğun dehşeti; melodize olup bir dengbejin gırtlağında ölümsüzlüğe
ulaştı.

Dış Politika (Çardor)
Ortadoğu’da ve dünyada öne çıkan önemli siyasi
gelişmeler ve bunların Türkiye ile olan ilişkilerinin tarafsız bir şekilde değerlendirildiği tartışma
programıdır.
Lîstika Peyvan (Kelime Oyunu)

Kelime Oyunu, gerek yurt dışı gerekse yurtiçinde
yayınlanan versiyonları formatında hazırlanmış
olup, bilgi ve eğlence odaklı bir programdır.
Teksi Xelat (Ödül Taksi)
Ticari taksiyi kullanan sunucu ile programdan
habersiz yolcular arasında geçen samimi bir sohbet ortamında, tarihi, sosyal ve genel kültür konularının soru-cevap şeklinde işlendiği eğlenceli
bir yarışma programıdır.
Eşîr (Aşiret)

Bu programda özellikle bölgenin ve Ortadoğu
coğrafyasında yaşayan toplumların var olma ve
varlıklarını sürdürme çabaları sürecinde, bir
toplumun temel karakteristiğini şekillendiren
sosyo-kültürel yapının temel öğesini oluşturan
aşiret ve aşiret ilişkileri ele alınmaktadır.
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TRT Müzik, “İçindeki Sese Kulak Ver” sloganı ile öncelikli Türk
müzik kültürüne ait örnekler olmak üzere evrensel müziğin
seçkin örneklerini ekranlara taşıyor. TRT Müzik’te herkesin
ilgisini çekecek programlar yer alıyor.
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Yayın Alanı
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. Kanal’da
D-Smart 110.Kanal’da
Tivibu 160. Kanal’da

Teledünya 155. Kanal’da
Kablo TV S03. Kanal’da
http://www.trt.müzik.net.tr
http://wwwyoutube.com/trtmuzik
http://www.facebook.com/TRTMuzik
http://www.twitter.com/trtmuzik
http://plus.google.com/trtmuzik
http://trtmuzik.net.tr/scripts/canliyayin.html

16 Kasım 2009’da yayın hayatına başlayan TRT
Müzik kanalı; Türk müziğinde kültürel değerlere
sahip çıkılması ve geliştirilmesinde sektöre yön
vermek, yerel değerlerin yeni yorumu ve sunumuyla evrensel müzik kültürüne katkıda bulunmak, ticari kaygıların ötesinde kültürel-sanatsal
hizmeti esas alan yayın yapmak amacıyla kurulmuştur.
TRT Müzik genel hedef kitlesine 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 %76; kurum dışı yapım oranı %13;
ortak yapım oranı ise %11’dir.
2015 yılında, yayın akışında %36 oranında TSM,
%43 oranında THM, %13 oranında pop müzik ve
kalan %6 oranında ise tasavvuf, alternatif vb.
müzik türlerine yer verilmiştir.

TRT Müzik yayınının %27’si arşivden seçilen programlar oluşturmaktadır. Eşsiz TRT arşivinden en
üst düzeyde yararlanılmaktadır.
TRT Müzik, bütün yaş grupları ve her kesimden
izleyicinin beğenisine uygun, kaliteli ve zengin
içerikli programlarıyla müzikseverlerin ilgiyle
takip ettiği, Türkiye’deki müzik yayıncılığında
zirveye yerleşmiş bir kanaldır.
TRT Müzik, kuruluş gayesiyle örtüşen programlarıyla, müziğimizin geçmiş ve bugününü gelecekle bir araya getiren, uluslararası yayın yapan
bir müzik kanalıdır. TRT Müzik, Türkiye dışında
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.
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2015 yılında;
•TRT’nin kurumsal kimliğine ve çizgisine örnek
olacak iç ve dış yapım program önerileri teşvik
edilmiştir. TRT Müzik, kendi imkânlarıyla programların ilk yayınlarından sonra yapılan tekrar
yayınlar, özet programlar ve aynı programların
farklı format anlayışıyla yeniden üretilmesi sayesinde yayındaki çeşitliliği arttırmıştır.

52. Genel Kurul açılış programı ve şarkı festivali
ödül töreni canlı olarak yayınlanmıştır.

•TRT Müzik’in günde ortalama 2-3 canlı yayınla ekrana gelen ve akşamları evde konser atmosferi yaşatan programları, izleyicilerin büyük
beğenisini toplamaktadır. Kanal; özellikle Prime
Time canlı yayınlarının çokluğu ve kalitesiyle,
ayrıca ülkemizin en ünlü sanatçılarının sunduğu
programlarla Türkiye’de en çok canlı müzik-eğlence programı yayınlayan tek müzik kanalı olmuştur. Programların seçiminde müzik kültürümüzün yaşatılarak gençlerimize sevdirilmesi ve
aktarılması göz önünde bulundurulmaktadır.

•Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan radyo konserlerimiz, İstanbul ve Ankara radyosu ile
Erzurum, Diyarbakır ve İzmir stüdyolarından ekrana taşınmıştır.

•8 Mart 2015’te Dünya Kadınlar Günü’ne özel
“Kadınlarımız” programı hazırlanmıştır.

•Vefat eden değerli müzisyenlerin anıldığı
“Anısına” gibi pek çok özel programa yer verilmiş, anma konserleri yayınlanmıştır. (Hasan
Sözeri Anma Konseri, Salahi Dede Özel Konseri,
Neşet Ertaş Anısına, Müslüm Gürses Anısına vb.)

•18 Mart 2015’te Çanakkale zaferimizin türkü
ve ağıtlarla anıldığı “Asırlık Gurur Çanakkale”
programı canlı yayınlanmıştır.
•21 Haziran Dünya Müzik gününe özel Mehteran
Konseri hazırlanmıştır.
•30 Ağustos’ta Zafer Bayramı Konseri yayınlanmıştır.
•28 Ekim’de İstanbul’da TRT Müzik organizasyonuyla gerçekleşen 4. ABU Şarkı Festivali’nde
Türkiye Murat Dalkılıç ile temsil edilmiş, müzik
şöleni canlı yayınla ekrana taşınmıştır. Şarkı festivali içerik ve uygulama bağlamında görsel bir
şölen olarak ekranlara yansımış ve uluslararası
katılımcıların büyük beğenisine mazhar olmuştur.
•30 Ekim’de Asya – Pasifik Yayıncılar Birliği’nin
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•Başarıyla düzenlenen uluslararası projeler
sayesinde, TRT Müzik logolu yayınlarımız, dünyanın farklı kıtalarındaki pek çok ülkeye ve milyonlarca yurt dışı izleyicisine ulaşarak, uluslararası tanıtıma katkıda bulunmuştur.

•Özel günler için tertip edilen konser ya da
yarışmalar düzenli olarak yayınlanmıştır. 21
Mart’ta Nevruz Özel Programı, 20 Haziran’da
Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması, 24 Aralık’ta
radyo sanatçıları konseri Gelenekten Geleceğe
gibi programlar yayınlanmıştır.

•Bayramlar, Kandiller, Ramazan Ayı ve özel
günlerin yanı sıra Cuma günleri de özel kuşaklar yayınlanmıştır. (Ramazan Bayramı ve Kurban
Bayramı programları, Mevlut Kandili Özel Konseri,
Kutlu Doğum Haftası, Muharrem Ayı programları,
Şeb-i Arus, Defter-i Uşşak vb.)
•Programların uygun bölümleri, kanal bünyesinde tekrar montajlanarak var olan malzemeyle yeni kolaj programlar oluşturulmuştur. (Gökkuşağı, Listesiz, Hey Gidi Günler,
Albümlerden)
•Sosyal sorumluluk projesi olan programlara
yer verilmiştir. (Saklı Bahçenin Melodisi, Sınırları
Aşmak)
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•TRT Müzik Kanalı, özellikle Türk Sanat ve Türk
Halk Müziği içerikli organizasyonlara, medya
sponsoru olarak katkıda bulunmuştur. Bu amaçla; valilik, belediye, müzik dernekleri, üniversite ve kuruluşların düzenlediği pek çok konsere
ekranında yer vermiştir.
•Sosyal medyanın gerek dünya üzerinde gerekse ülkemizde önemli bir noktaya gelmesi ile birlikte, TRT Müzik kanalı seyircileriyle aktif ve etkileşimli bir iletişim kurabilmek adına Facebook,
Twitter, Instagram ve YouTube’da etkin şekilde
yer almakta ve etkileşim oranlarını 2012’den bu
yana hızla artırmaktadır.
•TRT Müzik, günümüzde Facebook’ta 68 bin
beğeniye, Twitter’da 53 bin takipçiye ulaşmıştır. Ayrıca YouTube’da 13 bin aboneye ulaşılmış,
toplam izlenme sayısı ise 9 milyona yaklaşmıştır.
•Sosyal medya araçlarına ek olarak TRT Müzik
resmî web sitesi de etkin biçimde kullanılmaktadır. Buna göre web sitesi günlük ortalama 1200
tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir.
•Türkiye’den ve dünyadan güncel müzik haberleri düzenli olarak haber formatıyla web sitesinden sunulmaktadır. Ayrıca TRT Müzik ekranındaki program bilgileri ve duyuruları da site
üzerinden paylaşılarak seyirciler haberdar edilmektedir.
•Basında TRT Müzik’le ilgili çıkan haberlerin
sayısı 2010’dan bu yana her yıl %50 oranında (ortalama 190) yükselmiştir. Yazılı medya 2015’te
TRT Müzik’le ilgili aylık ortalama 65 habere yer
verilmiştir.
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TRT Müzik Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
ABU Şarkı Festivali

Bir Şarkı Bir Türkü

2015 yılında dördüncüsü düzenlenen Asya-Pasifik
Ülkeleri Yayın Birliği Şarkı Festivali “ABU 2015”
TRT Müzik organizasyonuyla 28 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. ABU üyesi
ülkelerin ünlü sanatçılarının performanslarının
yer aldığı program, birlik üyesi ülkelerin televizyonları tarafından da yayınlanmış olup ülkemizin
ve kurumumuzun uluslararası prestijine olumlu
katkısı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sanatçı
Meral
Azizoğlu’nun
sunumuyla,
Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan popüler
kültür ürünü şarkılar ile kökeni tarihsel süreçlere kadar dayanan halk türkülerinin bir arada
yorumlandığı bir müzik programı.
Çatıda

Akşam Sefası

Bir ekran klasiği hâline gelen, Türk Sanat Müziği
tutkunlarının beğenerek izlediği, TRT ses ve saz
sanatçılarının her Cuma en güzel eserlerini ekrana taşıdığı program…

İstanbul’un tarihi ve modern siluetinin bir arada
görülebileceği panoramik bir çatının plato olarak kullanıldığı, akustik icraya dayalı bir müzik
performans programı.
Damla Damla

Balkan Müziği

Duygusal şarkıların sevilen ismi Orhan Ölmez’in
sunuculuğu ve solistliğini üsltendiği, canlı yayınla ekrana gelen müzik programı.
Balkanlardaki hazine sandığı kadar zengin müzik
kültürünün, oradaki müzisyen ve toplulukların
icra ettiği örneklerle izleyiciye sunulduğu bir
müzik programı...

Defter-i Uşşak

Bin Yıllık Yankılar
Uğur Işılak’ın canlı olarak sunuculuğunu ve solistliğini yaptığı, müziğimizin yüzlerce yıllık
kültürel değerlerinin müzikseverlere sunulduğu
program…
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Dini musikimizin kadim kültürünü, çok özel bir
arşivle izleyiciyle buluşturup büyük ustaları ve
eserleri hatırlatmayı amaçlayan program.
Fasl-ı Anadolu

TRT Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çok
Sesli Koro ve Caz Orkestrasının katılımıyla, TRT
yeni sanatçılarının birlikte sahne aldığı özel konser programı…
İlkklip.com

Her bölümde ayrı bir yörenin müzik kültürünün
ve eşsiz türkülerimizin ele alındığı program.
Gece Lambası

“TRT Müzik bir sosyal sorumluluk projesine daha
imza atıyor” sloganı ile tasarlanan, yeni isimlere
imkân tanınarak onları müzik dünyasına kazandırmayı hedefleyen bir programdır.
Kilimin Dili
Fatih Kısaparmak’ın sunuculuğu ve solsitliğini
üstlendiği, canlı yayınlanan Türk Halk Müziği
programı.
Kulaktan Kulağa

Genç solistlerin, telefonla programa bağlanarak
istekte bulunan seyircilerin istekleri doğrultusunda Türk Müziğinden seçkin eserler icra ettikleri program.
Genç Nefes

Manga Grubu’nun solisti Ferman Akgül’ün sunduğu, Anadolu’yu gezerek yerel müziklerin derlenip stüdyoda tekrar aranje edilerek ünlü bir
sanatçı tarafından seslendirildiği programdır.
Makam-ı Hüseyin
Tasavvuf kültürünü, musiki vasıtası ile genç izleyici kitlesine tanıtmayı amaçlayan ilahi istek
programı.
Gelenekten Geleceğe

Sunuculuğunu Ömer Tuğrul İnançer’in yaptığı,
Ahmet Özhan ve Cengiz Özkan’ın solist olarak
yer aldığı, 10 Muharrem matem ve üzüntüsünü
dile getiren şiir, ilahi ve mersiyelere yer verilen
program.
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Mekân ve Müzik

Sami Özer ile Nefes

Geleneksel müziğimizle bağlantılı bir mekânda,
o mekânın ruhunda tesiri olan bir bestekârın öyküsünün Ömer Tuğrul İnançer tarafından anlatıldığı, eserlerin yine aynı mekan dokusu önünde
saz ve solistlerle icra edildiği program.

Sami Özer‘in orkestrası ile birlikte konuklarını
ağırladığı, tasavvuf musikisi icra edilen program.
Sarmaşık Gülleri

Müziğin Tutkusu

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, canlı yayınla ekrana
gelen programda, şarkı ve türkülere yer verip,
telefonla ulaşan seyircilerin isteklerini seslendirmiştir.

TRT Radyosu sanatçısı Tuğçe Pala ve Kerem
Seven’in birlikte sunduğu Türk Sanat Müziği
programı.
Sazlar Çalınır

Ömürlük Şarkılar

Mine Geçili ve Bekir Ünlüataer’in ekran başındaki izleyicileri en sevilen şarkılarla buluşturdukları müzik programıdır.

TRT İstanbul Radyosu sanatçıların en güzel Türk
Sanat Müziği eserlerini icra ettiği, 15 günde bir
Mesud Cemil Stüdyosundan canlı olarak ekrana
gelen program.
Sıra Gecesi

Sahne

İlhan Şeşen’in her hafta seçkin konuklarıyla birlikte
seyircilere müzik ziyafeti sunduğu bir programdır.
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Halk Müziğine zenginlik katan görsel unsurların
başında gelen “Sıra Gecesi” kavramını yaşatmayı ve tanıtmayı amaçlayan, Sıra Gecesi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Zekeriya
Ünlü’nün sunuculuğunu ve solistliğini yaptığı
program.
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Sizin İçin
İzleyicilerden gelen Türk Müziği istek eserlerinin,
İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından Ayşen Birgör
tarafından seslendirildiği müzik programıdır.
Sonsuz Şarkı

Zara ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı’nın birlikte sundukları müzik programı…
Şarkılar Seni Söyler

Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Orhan
Hakalmaz’ın sunuculuğu ve solistliğini üstlendiği, canlı yayınla ekrana gelen program.
Ustaların Sahnesi

Orkestra şefliğini Ömer Hayri Uzun’un yaptığı,
Bedia Akartürk, Bedri Ayseli, Ümit Tokcan, Ayşe
Taş, Makbule Kaya ve İbrahim Can’ın sevilen türküleri seslendirdiği Türk Halk Müziği programı.
Yaylaların Avazı

Ahmet Özhan’ın Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerini icra ettiği ve Tuğrul İnançer ile doyumsuz
bir sohbetin yer aldığı müzik – sohbet programı.
Şeb-i Arus İstanbul

Nurullah Akçayır tarafından sunulan ve
Erzurum’dan canlı olarak yayınlanan konuklu
Türk Halk Müziği programı.
Yaylamın Dili
Karadeniz yaylalarından farklı sanatçılar ile şarkılar, türküler, halk oyunları, ağıtlar ve onların
hikâyelerini konu alan müzik programı.

Sunuculuğu Ertem Şener ve Necip Karakaya tarafından gerçekleştirilen; Taşkın Sabah Orkestrası
eşliğinde Sami Özer, Alişan, Serkan Kaya, Kutsi,
Erkam Aydar ve Yusuf Güney’in sahne aldığı,
Şeb-i Arus programı.

Yıldız Akşamı
Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy’un Türk Sanat
Müziği’nin güzide eserlerinden seçkiler sunduğu, on beş
günde bir canlı yayınla ekrana gelen müzik programı.
Zerrin Söylüyor

Türkü Yolu

Türkçe müziğin sevilen ismi Zerrin Özer’in sunuculuğu ve solistliğini üstlendiği, her hafta farklı
konuklar ağırladığı, canlı yayınla ekrana gelen
müzik programı.
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TRT HD kanalı, her türlü spor organizasyonunun yer aldığı spor
programlarından belgesel ve sinemaya geniş bir yelpazede
kaliteli programlara yer veriyor.

92

2015 Faaliyet Raporu

Yayın Alanı
Türksat 3A ve Eutelsat W3 ile Türkiye ve
Avrupa
Digiturk 61. ve 333. Kanal
D-Smart 66. Kanal
Teledünya 6. Kanal
www.trt.net.tr
www.trthd.net.tr www.trthd.com.tr

TRT HD kanalı yüksek kaliteli aile kanalı kimliğindedir. Sinema/dizi, spor, belgesel ve kültüryaşam içeriği yayınlanmaktadır. Teknik kalitenin
yanı sıra içeriğin de kaliteli olması için gerekli
özen gösterilip, programlar konusunda seçici
davranılmaktadır. Yüksek kalitede görüntünün
full HD bir televizyonla izlenebilinmesi, 5.1
Dolby Digital sesin ise ev sinema sistemi ile dinlenebilinmesi 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 programlarından teknik
ve içerik olarak kaliteli olanları yayınlamaktadır.
Yabancı HD kanalların yayınları da takip edilerek ve karşılaştırma yapılarak içerik seçimi ve
yayın planı konusunda güncellik korunmaktadır.
Gerçek HD ve 16/9 geniş ekran oranlı üst düzey
içerikli SD’den dönüştürülmüş, HD yayın oranları
konusunda da gerekli hassasiyet gösterilmekte
olup yayınların %99,9’u gerçek HD yapılmaktadır.

TiViBU 302. Kanal
TRT Uygulaması (Android ve IOS)
Turkcell TV

Kanal 2011 yılından itibaren 3D (üç boyutlu) yayınlar da gerçekleştirmiştir.
Dolby dijital surround 5.1 Türkçe ses yanında 2.
dil/orijinal dil ve Telegün seçenekleri de izleyicilere sunulmuştur.
Türksat 4A uydusu devreye girmeden önce TRT HD
Kanal Koordinatörlüğümüzce gerekli görüşmeler
ve talepler yapılarak Türksat 3A uydusunda boşalacak alanda kurumumuz HD kanallarının bir arada
olacağı buket yer rezervasyonu yaptırılmıştır.
Bu vesile ile 18 Eylül 2014 tarihinde HD bukette
3 HD kanalımız paket yayına geçmiş, 2014 Aralık
ayında TRT Spor ve TRT Belgesel kanallarımız da
bukette HD yayına başlamıştır. Ayrıca TRT World
kanalımızın da yayın hayatına başlaması ile 2015
sonu itibarı ile bukette 6 HD kanalımız yerlerini
almışlardır.
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TRT HD kanalında 18 Eylül 2014 tarihinde HbbTV
test yayını başlamıştır. Hbb (Hybrid Broadband
Broadcast) sistemi doğrusal yayınla internet
üzerinden yayıncı kuruluş tarafından gönderilen
aplikasyonların birleştirildiği ve EBU’nun desteklediği uygulamadır. Bu sayede normal yayınları geri alarak izleme (CATCHUP), isteğe bağlı
görüntü izleme (VOD), çoklu alt yazı ve çok dil
seçenekleri, interaktif reklam, oylama, anket,
hava ve trafik durumları, oyun, sosyal medya,
alışveriş ve benzeri isteğe bağlı çoklu aplikasyonlar sağlamaktadır.
2014 Aralık ayında Hybrid broadcast broadband
(HbbTV) kısaca hibrit yayınları için TRT ARTI
logosu kullanılmaya başlanmıştır. Televizyonda
TRT-HD kanalına geçildiğinde, ekranın sağ alt
köşesinde TRT ARTI logosu ile beraber “kırmızı
butona” basınız ibaresi görülmekte, seyirci kaçırdığı yayınları ve istediği programları izleyebileceği gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı
program tanıtım görüntüleri, haberler, hava durumu, gibi bilgilere rahatlıkla ulaşabilmektedir.
VOD yani (Seç İzle) uygulaması ile tüm TRT kanallarındaki programların eski bölümleri izlenebilmektedir. Finans uygulaması ile borsa-döviz
gibi ekonomi ve piyasalara ilişkin bilgiler anlık
olarak takip edilebilmektedir.
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2014 yılında iki dilde alt yazı seçeneği için gerekli altyapı çalışmaları başlatılmıştır. 4K Ultra
HD deneme yayın çalışmalarına 2014 yılı son
çeyreğinde başlanmıştır.
19 Şubat 2015 tarihinde TÜRKSAT ile iş birliği yapılarak uydu maliyetleri olmaksızın 4K Ultra HD
test yayını başlatılmıştır.
TRT 4K kanalında test yayını sürecinde 22
Ekim Fenerbahçe-Ajax UEFA Avrupa ligi maçı
Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olarak şifresiz, canlı
ve 4K UHD olarak yayınlanmıştır. 8 Aralık 2015
tarihinde Galatasaray-Astana UEFA Şampiyonlar
ligi maçı da aynı şekilde canlı ve 4K UHD olarak
yayınlanmıştır.
Surround ses, orijinal dil seçeneği, HD yayında
teletekst, HbbTV, 4K UltraHD gibi yeni yayıncılık
teknolojilerini ülkemize kazandırmak ve izleyicilerimize üst kalite program içerikleri sunmak
görevlerini yaklaşık 6 yıldır yürüten TRT HD kanalı TRT genelinde yeterli sayıda HD yayın yapan
kanal oluşturulması nedeni ile Yönetim Kurulu
kararı doğrultusunda 1 Şubat 2016 tarihinde yayınlarına son vermiştir.
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TRT HD Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Afrika ve Osmanlı: Ortak Geçmişin İzinde (7x25’)

Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki en uç temasları konu edinilmiştir. Uzun yüzyıllar boyunca
sömürgeci güçlerin birer fetihçi tavrıyla dolaştıkları bu coğrafyalara Osmanlı Devleti’nin yaklaşımının ne şekilde olduğunun cevabı aranmıştır.
Afrika’nın Rengi(20x35’)
Güney Afrika rotasında bir motosiklet sürücüsünün yolculuğu sırasında Afrika’nın bilinen yönlerini göstermekle birlikte, bilinmeyen yönlerini
de sunmak hedeflenmiştir.
Ahşap Camiler (13x30’)
Beylikler Dönemi’yle başlayıp Selçuklular ile devam eden ve günümüzde kaybolan geleneksel
inşa tekniği olan ”Çantı” ile yapılmış ahşap camiler ele alınmıştır. Programda ayrıca, ülkemizde sadece 11 tane kalan ahşap direkli camilere
de yer verilmiştir.

fotoğraf sanatıyla ilgilenenlerin hikâyesini anlatmıştır. Belgesel, bu emektar fotoğrafçıları ortaya
çıkararak onların gözünden şehrin yakın geçmişine
ve bugününe bakmayı, bu insanları besleyen kültürel çeşitliliği de görselleştirmeyi amaçlamıştır.
Anadolu’nun Işıkları (10x25’)
Anadolu’nun pek fazla görülmeyen yerleri, gerçek yabani hayvanları, coğrafi özellikleri ve yeryüzü şekilleri işlenmiştir.
Avrupa’da Cami (3x40’)

Üç bölümlük belgesel, egzotizmin alt dalı olan
Turquerie ile başlayan, oryantalizmle devam
eden süreci anlatmıştır. Üç kent, üç bina, üç ayrı
dönem ve üç ayrı hikâye…
Ayı ve İnsan (1x55’)

Alaska Köpekleri “Alaska Dogs” (1x45’)

Belgeselde, günümüzde ve geçmişte, varlıklarıyla insanlara hayat veren, her zaman insanların
yanında olan Alaska köpekleri anlatılmıştır. Arşiv
görüntüleriyle de kesinlikle izlenmeye değer olan
belgesel, Alaska’da yaşayan değişik köpek türlerine dair özellikleri ve hikâyeleri de anlatmıştır.
Alplerdeki Göller “Alpine Lakes” (1x50’)
Belgesel, bizi bu göllerin büyüleyici dünyasına götürmüştür. Alp dağlarında ve göllerinde yaşayan
birbirinden ilginç canlıların, değişen mevsim şartlarına göre yaşamlarını nasıl sürdürdüğünü, suyun
dibinde gizli kalan şeyleri ve iklim değişikliğinin
buralarda nasıl korkunç sonuçlara yol açabileceğine dair çarpıcı bilgileri gözler önüne sermiştir.
Anadolu’nun Gözleri “Mardin” (1x25’)
Belgesel, yıllardır Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde stüdyo fotoğrafçılığı, foto muhabirliği ya da

Türkiye’de yaşayan tek ayı türü olan boz ayının
kısaca tanıtıldığı belgesel, ayılar ve insanlar arasında yaşanan çatışmaya ve bu sorunun çözümü
için yürütülen bilimsel çalışmalara yer vermiştir.
Batıya Doğru Akan Nehir (20x50’)

Dünya tarihini konu alan televizyon programları
bugüne kadar daima Avrupa perspektifiyle yapılmıştır. Bu dizi, uluslararası televizyonda ilk defa
olmak üzere, bu kavramların dünya çapında yayılmasına vesile olan destansı anlatımları dünyanın gerçek merkezinden kaynaklanan yeni bir
bakış açısıyla gözler önüne sermiştir.
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Ben Yaparım (1x40’)
Biri kadın diğeri erkek iki tiyatro sanatçısı, her
hafta daha önce hiç denemedikleri bir meslekte
çalışmıştır... Garsonluk, camcılık, çiftçilik gibi
farklı işleri tüm gün fiilen yaparak, birbirleriyle
yarışmışlardır.
Bi’Dünya Tasarım (120x30’)
Mimariden endüstri tasarımına, modadan sanatsal tasarımlara uzanan zengin bir yelpazede Türk
tasarımcılarının dünyaya tasarımlarını tanıttıkları
bir platform oluşturulmuştur. Tasarım dünyasındaki yenilikleri izleyici ile buluşturmuştur.
Bir Deniz Bir Hikâye (3x25’)
Denizlerimizde balıkçılığın özendirilmesi ve deniz
canlıları hakkında bilinçlendirme amaçlı çekilmiştir.
Bir Gün (13x20’)
Bir şehrin bir günü anlatılmıştır. Kişileri,
mekânları, farklı açılar ve 4K çekimleri ile ekranlara sunmuştur.

Çanakkale Ruhu (1x60’)
Çanakkale Zaferi’ni tarihe kanıyla yazdıran
Mehmetçik konuşmuştur. Hamasetin içinde anonimleştirilerek kaybolan, görünmez hâle gelen
Mehmetçik, ilk kez yaşayan, nefes alan, seven,
ağlayan, gerçek, yaşayan, adı olan bir insan olarak bu belgeselde karşımıza çıkmıştır.
Çifte Kurtuluş “Dual Survival” (22x45’)
Amerika’nın en ünlü iki hayatta kalma uzmanı Dave
Cantenbury ile Cody Lundin, Çifte Kurtuluş’ta,
farklı bölge ve senaryolarda insanın nasıl hayatta
kalabileceğini yaşayarak göstermiştir.
Çizgili Göçmenler “Dust and Stripes” (1x50’)
Makgadikgadi düzlüğünde yaşayan ve her sene
büyük bir göç gerçekleştirmek zorunda olan zebraların hikâyesi anlatılmıştır.
Dev Kanatlar: Kara Akbaba (1x50’)

Bir İcat Bir Hikâye (3x10’)
Teknolojik icatların hikâyesi, geçmişi ve günümüzdeki hali ekranlara taşınmıştır.
Bozkırın Çocukları: Anadolu Yaban Koyunu (1x40’)
Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu olan kara akbabanın, bir yıllık yaşam döngüsünü konu almıştır.
Dev Kasırga “Curiosity Megastorm” (1x45’)

Türkiye’de tek bir yaban hayvanı türü üzerine
çekilen ilk doğa belgeseli “Bozkırın Çocukları:
Anadolu Yaban Koyunu” belgeseli, tüm dünyada
yalnızca Konya Bozdağ’da yaşayan Anadolu yaban koyununun bir yılını anlatmıştır.
Criminal Minds “Kriminal”(199x45’)

Amerika’nın farklı şehirlerinde meydana gelen
suçlar sonucu FBI’ın davranış analiz birimi suçlunun profilini çıkarmak ve olayı çözmekle görevlendirilmiştir.
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Belgeselde, Amerika’nın doğu sahillerini vuran
ve özellikle New York ve New Jersey‘de çok
büyük bir tahribata yol açan Sandy kasırgası sırasında yaşananlar ve bilim insanlarının bu tür
afetleri önceden tahmin edebilmek amacıyla
yaptıkları çalışmalar konu edinmiştir.
Dinozor Gezegeni “Planet Dinosaur” (3x50’)
Son dönemlerde yapılan araştırmalar sonucunda, dinozorlar hakkında elde edilen bilgiler ve
yeni ortaya çıkan dinozor türleri anlatılmıştır.
Doğanın Görkemi “Genius Nature” (3x50’)
Teknolojideki pek çok sorunun çözümü hayatın
muazzam kütüphanesinde saklı ve tarafımızdan
keşfedilmeyi bekliyor.

2015 Faaliyet Raporu

Donmuş Gezegen “Frozen Planet” (6x50’)

çıkmıştır. “Fotoğraf Gezgini”, fotoğrafseverler için
gezi rotaları ve kaçırılmayacak ipuçlarıyla, dünyayı fotoğraf makinesinin arkasından göstermiştir.
Futbolun İçinden “Inside Football” (34x25’)

Kuzey ve Güney Kutupları konu alınmıştır. Bu
bölgelerde mevsimlere göre yaşanan büyük değişim ve dönüşümlerden söz edilirken, kutup
koşullarında yaşayan canlılardan da örnekler verilmiştir.
Dünya Derbileri “Looking For” (7x50’)
Dünyanın önde gelen derbileri tanıtılmıştır.
Dünyayı Geri Sayanlar (1x20’)
Paraşüt atlama şampiyonu Cengiz Koçak eşliğinde base jumper, apartman, gökdelen, yamaç,
köprü, uçurum vs. atlayışları ve yarışlarını içeren
adrenalin yüklü spor aktiviteleri aktarılmıştır.
Eksik Parça (6x30’)
Yaşadığımız çağa ve gündelik hayata blogçular
ve bloglarının üzerinden bakmaya çalışılmıştır.
Elbrus (1x55’)
Buzullarla kaplı, çift zirveli görkemli ve büyüleyici bir dağ; Elbrus. İnsanın doğa ile mücadelesine bu belgeselde tanıklık edilmiştir.

Her bölümde farklı bir futbolcu ile röportaj yapılarak futbolcuların günlük hayatları ve çalışma
sistemlerini anlamamızı sağlamak amaçlanmıştır.
Gazella Gazella Hatay Dağ Ceylanı (2x25’)

Türüne Türkiye’de ilk defa 2008 yılında rastlanılan ve nesli tükenmekte olan ceylanlar bir belgesel formunda ekrana taşınmıştır.
Hamamönü (1x30’)

Esma’ül Hüsna (99x10’)
Yüce Allah ‘Kur’an’ı Kerim’de ‘Beni anın ki ben
de sizi anayım’ buyuruyor… ‘Esma’ül Hüsna’
programı Allah’ın güzel isimlerini farklı bir üslup
ve görsellikle ekrana taşımıştır. Allah’ın güzel
isimlerinin anlamları ve derinliği paylaşılmıştır.
Evrenin Harikaları “Wonders of the Universe” (4x50’)

Ankara’nın tarihinde çok ayrı bir yeri olan ve son
yıllarda çevre ve yerleşim alanları düzenlemeleri, onarım ve yenileme çalışmaları ve konaklama
ve ağırlamaya yönelik “marka” mekânların açılması ile gündeme gelen Altındağ, Hamamönü’nü
konu alınmıştır.

Belgeselde kozmosun düzenine işlenmiş en
önemli şeylerden birkaçı olan “zaman”, “yıldız
tozu”, “yer çekimi” ve “ışık” incelenmiştir.

Hayat “Life” (10x50’)
David Attenborough’nun efsanevi BBC ekibi, bu
kez 10 bölümlük Hayat belgeseli ile kamerayı
yeryüzünü kaplayan bitki ve hayvan türlerinin
sıra dışı davranışlarına çevirmiştir.

Fotoğraf Gezgini (27x25’)
Fotoğraf sanatçısı Niko Guido, gezgin dostlarıyla
dünyanın farklı köşelerinde fotoğraf gezilerine

Hayat Hikâyeleri “Life Stories” (10x50’)
Hayvanların hayatta kalmak için sergiledikleri
davranışlar, kendilerine nasıl bakım yaptıkları,
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kendilerini nasıl temizledikleri, nasıl beslendikleri, nasıl savaştıkları, nasıl dost edindikleri,
nasıl iletişim kurdukları ve nasıl hayatta kaldıkları anlatılmıştır.

Köpekbalığı Körfezinin Yunusları “Dolphins of
Shark Bay” (1x50’)

Hayatın Hızı “Speed Of Life” (3x45’)

Doğa bazen insan gözünün göremeyeceği kadar
hızlıdır. Yüksek hızda görüntü kaydetme konusunda uzmanlaşan Hayatın Hızı ekibi, doğanın,
hayatta kalma veya ölümün gizemleri gibi sırlarını açığa çıkartmaya çalışmıştır.

Bu belgesel yunusların daha önce eşi benzeri
görülmemiş yönleriyle, yunusların yeni doğmuş
bebeğini köpekbalıklarından korumak için neler
yaptıklarını, anne yunus balığının yeni yavruya
şarkı söylemesini ve sürüdeki diğer dişi yunusların yeni üyelerini selamlamasını karşımıza getirmiştir.
Kuş Bakışı Dünya “Earthflight” (6x50’)

Herkes Resim Yapabilir (22x15’)
Yediden yetmişe herkese resim yapmanın yöntemlerini öğretmek ve resmi sevdirmek amaçlamıştır. Program boyunca sadece karakalem değil, renkli kalem, kuru pastel ve yağlı pastel ile
de çalışmalar yapılmıştır.
İnsan Gezegeni “You Planet” 3D (1x50’)
Belgeselde, insan vücudu, bir gezegene benzetilmiş ve bu gezegende bizlerle birlikte yaşayan
ama henüz tam olarak keşfedilememiş canlılarla
ilgili bilimsel araştırmalar konu edilmiştir.
Kayahan Özel “Gönül Sayfam” (1x95’)
Kayahan Açar’ın ölümünün ardında TRT HD’de
10 Mayıs 2015 Pazar günü yapılan Anma Programı... Sunucu Fulin Arıkan konuklar TRT HD Kanal Koordinatörü Kürşat Özkök ve Kayahan’ın En
İyileri Albümü‘nün yapımcısı Murat Yıldırım ile
sohbetler gerçekleştirilmiştir.

Belgeselde, dünyadaki bütün kıtaların üzerinde
göç yolculuklarına çıkan kuşların hikâyesini anlatabilmek için yapılan çalışmalar, yararlanılan
teknolojik gelişmeler ve insanlarla kuşlar arasındaki olağanüstü ilişkiler konu edilmiştir.
Kutup Ayıları “Polar Bear Spy On Ice” (2x50’)

Komplonun Yükselişi “Conspiracy Rising” (1x55’)
Dünyanın en büyük kara yırtıcılarının hayatlarına göz atılmıştır. Bu karizmatik ayılara hiç olmadığı kadar yaklaşıp şaşırtıcı zekaları ve merakları
ortaya çıkarılmıştır.

Belgeselde, 11 Eylül olayları, JFK suikastı, Prenses Diana’nın ölümü gibi çok büyük ve sarsıcı
olayların ardından üretilen komplo teorilerinin
oluşma ve yayılma biçimleri, sosyolojik ve psikolojik anlamları ve toplum üzerindeki etkileri
konu edilmiştir.
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Limitsiz Keşif (11x25’)
“Keşfetmek sadece yeni yerleri gezmek değil,
yeni gözler edinmektir” sloganıyla Türkiye’nin
doğusundan batısına, köşe bucak gezen Limitsiz
Keşif, bu toprakları yeniden keşfe çıkmıştır. Limitsiz Keşif, gittiği yerlerin kıyısında kalmamış,
içine girmiş ve orada yaşadıklarını seyirci ile
paylaşmıştır.
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Madagaskar “Madagascar” (3x50’)

duğu ve doğanın üstün vokalistleri; balina ve yunusların dünyası anlatılmıştır.
Payitaht Osmanlı İstanbul (6x25’)

Madagaskar’da yaşayan hayvanların %80’i dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmuyor. Burayı
dünyanın geri kalan her yerinden ayıran ve özel
yapanın ne olduğu, bu belgeselde öğrenilmiştir.
Mavi Tutku (48x30’)

Türkiye’nin su altı zenginliklerini ekrana taşıyan
“Mavi Tutku”, ülkemizin su altı yaşamını, dünya
denizlerinde bulunmayan kültürel varlıklarımızı
ve tarihsel geçmişi olan zengin batıklarımızı HD
kalitesiyle yayınlamıştır.

İstanbul, hem bir İslam kenti, hem de inançların
ve kültürlerin harmanlandığı bir dünya başkenti
olarak anlatılmıştır. Belgeselin her bir bölümü,
Payitahtın, yönetim kültüründen dini hayatına,
eğitim anlayışından sanata bakışına kadar pek
çok farklı yüzüne ışık tutmuştur.
Radyo Günleri 2015 (1x35’)
TRT, ilk resmî radyo yayınının başladığı gün 6
Mayıs’ı, Radyo Günleri adı altında kutlamaktadır. 2015 yılında 88. yılını kutlayan TRT halka
açık konser düzenlemiştir. Ayrıca kutlamada çeşitli etkinlikler yer almışı ve sanatçılar duygularını dile getirmişlerdir.
Reçetesiz Hayat (74x35’)

Milli Parklar (10x15’)
Türkiye sınırları içinde yer alan milli parklarımız
ekranlara taşınmıştır. Farklı bir gözle milli parklarımız ekran başında gezdirilmiştir.
Not Defteri “Ankara” (6x20’)
Ankara ve ilçeleri tanıtılmış; tarihi, turistik, aktüel vb. yerleri anlatılmıştır.
Nükleer Kâbus: Japonya’daki Kriz “Crisis In
Japan” (1x50’)

Dr. Yasemin Bradley, sağlıklı ve doğal beslenme konusunda yaptığı bilimsel çalışmaları,
Anadolu’yu il il gezerek uzun ve kaliteli bir ömür
süren asırlık çınarların sırlarıyla buluşturmuştur.
Rumeli “Ünlü Osmanlı Şehirleri” (1x30’)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Balkan coğrafyasında Türklerin kurduğu, geliştirdiği ve
Türk izlerini taşıyan şehirler anlatılmıştır.

Fukushima Daiichi enerji santralinde meydana
gelen felaket konu alınmıştır.

Saklı Mucitler (1x15’)
Program, çoğumuz tarafından az bilinen hatta
hiç bilinmeyen önemli buluşlara imza atan mucitler, yaşamları, eserlerini ele alarak ekranlara
taşımıştır.

Okyanus Devleri “Ocean Giants” (3x50’)
Belgeselde dünyamızda yaşayan en büyük canlının hayatı keşfedilmiştir. Yunus ve balinaların
zihin yapılarının bizimkine ne kadar benzer ol-

Sanat Arası (78x15’)
Kültür-Sanat rehberiniz “Sanat Arası”, Konser,
Sergi, Fuar, Festival, Tiyatro ve dopdolu kültür
sanat etkinlikleri ile karşınıza gelmiştir.
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Savaşı Anlatan Kadınlar (13x30’)
Türkiye ve dünyanın önde gelen savaş muhabirleriyle yapılan röportajlarla, savaşın ortasındaki
kadın muhabirleri ekrana taşınmıştır.
Semtler ve Suretler (8x25’)
Semtler ve Suretler İstanbul’un 100’e yakın
semtini tarihi, kültürü, insan hazineleriyle ekrana taşımıştır.
Senin Gözlerinden “Through Your Eyes” (13x25’)

Şahika’nın Mavi Dünyası (13x25’)
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika
Ercümen’in Türkiye’nin tüm denizlerinde gerçekleştirdiği mavi yolculuk ile birlikte, sualtının
masmavi güzelliklerini keşfetmesi yansıtılmıştır.
Şehirler ve Yüzler (39x45’)
Bu toprakların büyüttüğü, kültürümüze ve düşünce hayatımıza yön vermiş portreler “Şehirler
ve Yüzler”de tanıdık simalar eşliğinde yenide
hayat bulmuştur.
Tek Nefes (15x30’)

Gözleri görmeyen Fransız gazeteci Sophie, köpeği Pongo’yla birlikte dünyanın farklı yerlerine
gidip burada yaşayan insanların yaşadıklarına tanıklık etmiştir.
Sıra Dışı Mekânlar “Interieurs” (98x25’)

Belgesel, bir Türk dalış ekibinin uluslararası
sulardaki maceralarını ekranlara yansıtmıştır.
Serbest dalışçı bir dünya rekortmeni, sualtı kameramanı, su altı görüntü yönetmeni ve bir yönetmenden oluşan ekip, her hafta bir dalış gerçekleştirmiştir.
Tekno HD (104x30’)

İç ve dış tasarımlarda antik ve modern dizaynlar… Tamamen özgün bir bakış açısı… Dekorasyon dünyasının yenilikleri “Interieurs” tasarım
programıyla haftada üç gün TRT HD ekranında
olmuştur.
Sıra Dışı Müzeler (1x15’)
Ülkemizde birbirinden değişik amaçlarla kurulmuş
sıra dışı müzeler ve hikâyeleri konu alınmıştır.

Program, teknoloji dünyasındaki son gelişmelerden haberler; hobi, oyun ve beceri bölümleriyle
teknoloji meraklılarının ilgisini çekmiştir.
Temizlik Hastaları “Obsessive Compulsive
Cleaners” (14x50’)

Sıra Dışı Pastalar (13x25’)

Program, müşterilerin istekleri doğrultusunda
özel tasarımlarla özel pastalar hazırlanması ve
hazırlarken bu pastaların nasıl yapıldığı, tarifleri
ve müşterilere teslim edilmesini her anıyla izleyiciyle buluşturmuştur.
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Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısı konmuş kişilerin oluşturduğu bir temizlik ekibi kendilerini
İngiltere’yi daha temiz bir yer yapmaya adamış
ve bu amaçla gerek evleri, gerek kamuya ait
alanları temizlemeye koyulmuşlardır.
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Vahşi Hawaii “Wild Hawaii” (1x45’)

Bu belgeselde yanardağların okyanusun derinliklerinden yükselmesiyle meydana gelmiş Hawai
Takımadası anlatılmıştır. Bu adaları mesken tutmuş foklardan, vahşi ormanlardaki eşsiz meyve
sineklerine kadar pek çok ilginç canlı tanıtılmıştır.
Zafer Arenaları “House Of Glory” (13x25’)

Dünyanın en harika stadyumlarının tarihi, göz
alıcı tasarımları, unutulmaz maçları ve onu neyin bu kadar meşhur yaptığı anlatılmıştır.
Zamanın Tanığı (26x25’)
Her bölümde izleyicilerini farklı bir maceraya
sürükleyen “Zamanın Tanığı”; gezgin ve doğa
fotoğrafçısı Cemal Gülas’ın gözünden, insana
uzak, bakir alanların içinde sakladığı öyküleri
ekrana taşımıştır.
Zor Yollar (154x30’)
Heyecan ve macera dolu program Zor Yollarda;
Anadolu’nun bilinmeyen yüzünü arazi araçlarımız sayesinde keşfetmiştir. Ülkemizin yedi bölgesini, bilinen yolların dışında, mevsimlere göre
takip etmiştir.
TRT HD’ de Spor Organizasyonları
•2015 WTF Samsaun Tekvando Grand Prix (Canlı)
•Avrupa Arenası
•Basın Toplantısı “Fenerbahçe-Ajax” 4K Maçı
•Bundesliga Karşılaşması (Canlı)
•CEV 2015 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası (Canlı)
•CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Yarı
Final ve Final Maçı (Canlı)
•Dünya Atletizm Şampiyonası (Canlı)
•Dünyadan Spor
•Ersin Uysal Uluslararası Voleybol Turnuvası Finali (Canlı)
•FIFA 2014 Dünya Kupası Futbol Karşılaşması

•FIFA 2015 U17 Dünya Kupası Yarı Final Karşılaşmaları (Canlı)
•Futbol HD
•Futbol Özel Karş. “Torku Konyaspor - Shaktar
Donetks” (Canlı)
•Futbol Rehberi
•Futsal Dünya Kupası Eleme Karşılaşması (Canlı)
•Haftanın Golleri
•Maç Önü Programı “Fenerbahçe - Ajax” (Canlı Yayın)
•Maç Önü Programı “Galatasaray - Astana” (Canlı
Yayın)
•PTT 1. Lig Futbol Karşılaşması (Canlı)
•PTT 1. Lig Play Off Rövanş Karşılaşması (Canlı)
•Süper Lig Özetler
•Terme Yağlı Güreş (Canlı)
•TFF 1.Lig Futbol Karş. “Samsunspor - Adana Demirspor”
•TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması (Canlı)
TRT HD’ de Müzik Yayınları
•“Nazende Şarkılar” Konseri
•12. Alanya Caz Günleri “Giedre”
•12. Ritmin Günü Konseri
•12. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
•2. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano
Yarışması
•21. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
“Aida”
•21. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
“Attila”
•21. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
“Herkül”
•22. İstanbul Caz Festivali - D. Holland - C. Potter
- L. Loueke - E. Harland
•22. İstanbul Caz Festivali - Korhan Futacı ve
Kara Orkestra
•22. İstanbul Caz Festivali - Sly & Robbie meet
Nils Petter Molvaer
•22. İstanbul Caz Festivali - The Asteroids Galaxy
Tour
•22. İstanbul Caz Festivali - TRT İstanbul Hafif
Müzik ve Caz Orkestrası
•Ajda Giray “Edith Piaf” Şarkıları
•Antalya Senfoni Orkestrası
•Bela Bartok Festivali
•Berlin Filarmoni Orkestrası Gala Konseri
•Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ‘’Yeni Yıl
Konseri’’
•Çığır Açanlar - Klasik Müzikler
•Igudesman & Joo Konseri
•Macaristan Milli Günü Özel Konseri
•Olten Filarmoni & Alexander Markov “Barok’tan
Rock’a”
•Şarkılar Seni Söyler.
•Timur Selçuk Konseri
•Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri
•Viyana Flarmoni Orkestrası Yaz Konseri
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TRT El Arabia, Türkiye’den Ortadoğu’ya yayın yapan ilk ve tek
uluslararası kanal. “Haber-Kültür Kanalı” kimliği ile ülkemizin
siyasi tezlerini vurgulayan, bu yönde kamuoyu oluşturulmasına
yönelik yayıncılık anlayışıyla ülkemizin tarihini, iç ve dış
politikalarını, ekonomik gelişmelerini ve istikrarını, tarihsel
sürecini tanıtan kültürel bağları koruma ve güçlendirmeyi
amaçlayan yayınlarını sürdürüyor.
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Yayın Alanı
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 Atlantik
Bird 7 (Nilesat) ,Arapsat Badr-4 ve Eutelsat
7ATürksat 3A’da

11 Şubat 2015’te TRT El Arabia ismini alan kanal, Türkiye ve Arap dünyasının ortak dili, ortak
ekranı, ortak hissiyatı olmak amacıyla, her yaştan seyirciye hitap ederek, daha ziyade haber ve
haber program ağırlıklı, çocuk, gençlik, kadın,
sağlık, ekonomi, drama, belgesel, spor, müzik,
kültür-sanat, din-ahlak programlarından oluşan
zengin bir yayın akışına sahiptir. Arapça olan yayın diliyle, Arapça konuşan 22 ülkeye yönelik
yayın yapan TRT El Arabia kanalı; 350 milyon
nüfusa sahip Arap ülkeleri ile Türkiye arasında
bağları güçlendirmeyi hedeflemektedir.
TRT El Arabia kanalı, saat başı haber ve haber
başlıklarıyla, Türkiye bölge ve dünyadan öne çıkan haberleri ekrana taşımaktadır. Hepsinde ana
eksen olaylara Türkiye’nin bakış açısıdır. Sıcak

gelişmelerin olduğu durumlarda yayın akışını
değiştirebilecek tamamen gelişmelere odaklanan yapılanmasıyla kendi haber ağını oluşturmaktadır. Olayları yerinden, yorumlayıp, ekrana
taşımak amacıyla çeşitli dış merkezlerde Arapça
bilen muhabirler istihdam edilmiştir.
TRT El Arabia kanalı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke başkentlerine ağırlık vermek suretiyle,
yayın kapsama alanındaki ülkeler ile dünyanın
önemli merkezlerinde, özel haber dosyalarını
kendi bünyesinde hazırlayıp sunan, hızlı ve seçkin bir habercilik hizmeti verebilecek şekilde yapılanarak dinamik, aktif ve güvenilir yayın kalitesiyle sadece Türkiye ile Arap dünyası arasında
bir paylaşım değil, aynı zamanda uluslararası habercilik alanında ses getirmeyi hedeflemektedir.
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Kanalımızda haber programlarının yanı sıra kültürel, ekonomik ve aktüel konuları içeren programlar ile ülkemizin her anlamda tanıtımının
yapıldığı yayınlara da yer verilmektedir.
TRT El Arabia kanalına özel dizi ve filmler planlanmaktadır. Böylelikle seyirciye hizmetin kalitesi hissettirilecektir. Yayın kalitesini artırma
noktasında HD yayına geçiş süreci tamamlanacak ve 4K için altyapı çalışmaları yapılacaktır.

TRT El Arabia kanalı, kendini tekrar etmeyen sürekli yenilenen programlarıyla, diğer kanallarla
rekabet edebilecek bir yayın organizasyonuna
sahip, sosyal medyada hakkettiği üne ulaşmış,
yayınlarıyla Arap dünyasında geniş kitlelere hitap eden ve ulaşan, fikir ve içerik bakımdan zengin, star niteliği taşıyan sunucularla hazırlanan
seçkin programları ekrana getiren bir kanal olarak yapılanmaktadır.

TRT El Arabia Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Ankara Gündemi “Baad Al Hadas” ( 262 x 30’)
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri
ile sürdürdüğü dış politika sürecine yönelik konuları, yurt dışı veya yurtiçinden konuklar ve bir
moderatörün katılımı ile masaya yatıran, siyasihaber tartışma programıdır.

Dünya Basınında Geçen Hafta “Nabzi El Sahafa”
(13 x 55’)

Bu Saatte “Hat As Saa” ( 262 x 45’)
Bir haftalık dönem içinde, dünya basınından öne
çıkan Ortadoğu’ya ilişkin haberlerden, yorumlardan bu konularla ilgili görüntülerden derlemeler
yer almaktadır.
Dünyaya Bakış “Ayn’el Âlem” ( 97 x 45’)
Dünyada yaşanan güncel gelişmeleri dün ile bugün arasında kültürel bağ kurmayı ve gözden kaçan ayrıntıları yaşanması muhtemel gelişmeleri
Türkiye’nin bakış açısıyla sunmuştur.
Büyüteç “Siyase” ( 55 x 50’)
Dünyada yaşanan gelişmeleri, uluslararası sorunları, kurulan yeni ilişkileri, özel haber dosyaları
ve yurt dışından canlı bağlantıları ekrana yansıtan uluslararası diplomasi ve haber programı.
Gazete Haberleri “Afaku El Sahafa” ( 147 x 90’)
Günün en önemli haberlerinin kontrol ve analizini yaparak Arap kamuoyunun fikir-düşünce ve
görüşlerinin oluşumuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Gelişen son olaylar ve yenilikler, konunun uzman yetkilileri ile birlikte her yönüyle en
kapsamlı şekilde incelenip yorumlanmıştır.
Canlı Söyleşi “Kelam Mübaşir” ( 221 x 45’)
Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeler sosyal
medya üzerinden, seyircilerin aktif katılımı ve
konuklarla değerlendirilerek kamuoyu aydınlatılmıştır.

104

Günlük Türk ve Arap gazetelerin yanı sıra, diğer
uluslararası gazetelerden (Çin, Rusya, Amerika
v.b. ülkelerin) seçilen haberler okunarak, aktüel
görüntülerle desteklenerek, yorumlanmaktadır.
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İstanbul’dan “Min İstanbul” ( 52 x 90’)

sel kaynaklar konusunda uzman konukların katılımıyla yapılmıştır.
Olayların Gölgesinde “Fi Zilal El Ahdas”
( 198 x 55’)
Bölgede yaşanan gelişmeleri özellikle de siyasi
gündemi etkileyen konuları irdeleyen programdır. Konukların katılımıyla uluslararası haber ve
sosyal medya kaynaklarından yararlanılmıştır.

Türkiye ve Arap dünyasındaki gündem, siyasi,
ekonomik, toplumsal gelişmeler, daimi konukların katılımıyla analiz edilerek hazırlanmıştır.
İstanbul’dan Hayırlı Sabahlar “Sabah El Hayr
Min İstanbul” ( 52 x 50’)

Türkçe ve Arapça gazetelerden haberler ve
Türkiye’de gerçekleşen, Arap dünyasını ilgilendiren kültürel, sanatsal, toplumsal ve siyasal
faaliyetlerin tanıtımı yapılmış, önemli olaylarda gerekli görüldüğünde, konukların katılımıyla
analizler gerçekleştirilmiştir.
Komşu “Ciran” ( 119 x 50’)
Komşu ülkelerden Irak ve Suriye’de yaşananlar
tüm gerçekliğiyle sıcağı sıcağına izleyiciye aktarılmaktadır. Bölgedeki muhabirlere bağlanılarak
canlı görüntülerle yaşanan olayların detaylı değerlendirmesi yapılmıştır.
Muhabirin Gündemi “Murasilune El Yowm ”
( 137 x 45’)
Dünyadan, bölgeden ve Türkiye’den gündemi
oluşturan olayları dosya haber şeklinde ve yerinden canlı muhabir bağlantılarıyla ekrana taşınmıştır.
Olaylara Işık Tutuyoruz “Bila Kuyuud” ( 92 x 60’)

Satır Arası “Ma Beyne El Sütur” ( 52 x 55’)
Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmeler ve
bu gelişmelerin Türk basınındaki yansımaları,
analizler yer almıştır.
Seçim Özel 2015 “İntibat Türkiyye” ( 1 x 600’)
07 Haziran 2015 günü gerçekleşecek olan Türkiye Genel Seçimlerinin sonuçları açıklanmış, konuklarla değerlendirmeler yapılmıştır.
Seçim Özel 2015 -2 “İntibat Türkiyye”
( 1 x 1146’)
01 Kasım 2015 günü gerçekleşen Türkiye Erken
Genel Seçimlerinin sonuçları açıklanmış, konuklarla değerlendirmeler yapılmıştır.
Türkiye Buluşmaları “Likaat Türkiyye” ( 48 x 90’)
Siyasi tartışma formatında olan programda, kanaat önderleri, tanınmış gazeteci, yazar, siyasetçi, düşünür, alanında uzman akademisyenlerden oluşan en az üç konuk ve moderatör eşliğinde geniş bir yelpazede beyin fırtınası yaparak,
Arap âleminde gündem oluşturmuştur.
Yedi İklim “El Akalim El Sebaa” ( 30 x 25’)

Her bir gün, ayrı bir bölgenin tanımlarına günlük
hareketlerine, değişimlerine, siyasi, ekonomik,
kültürel ve ideolojik analizlerine yer verilen
program diyalog ağırlıklı olmuştur.
Stadyum “Al Malab” ( 32 x 60’)

Ortadoğu ülkelerindeki, siyasal ve toplumsal
gelişmelerin ele alındığı program, ülkemizin dış
politikaya ilişkin verileri ve konuyla ilgili bilim-

İki sunucu eşliğinde Türkiye ve dünyadaki önemli
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spor olaylarını ekrana taşıyan, özellikle futbol
maçlarıyla ilgili olarak konuklarla yorum ve değerlendirmelerde bulunulan program.
5 Dakika “Hams Dakaik” ( 30 x 5’)
Ortadoğu’nun pek çok önemli konusuna ve tartışmasına atıfta bulunularak, meseleler anlaşılır
bir dille kısaca açıklanmıştır.
Acılar ve Ümitler “Alam Va Amal” ( 46 x 30’)

Her geçen gün sayıları artan Suriyelilerin sorunlarına ilişkin Türk hükümetinin ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu
çözüm mekanizmaları aktarılmıştır.
Aile Doktorunuz “Sıhhatuka Servetuk” ( 64 x 45’)
Günümüzün yaygın hastalıkları herkesin anlayacağı biçimde ele alınarak, bu hastalıklar hakkında doğru bilinen yanlışlıkların kısa videolarla
sunumu, vaka tartışmalarıyla doğru tedavi ve
korunma yöntemleri izleyiciye aktarılmıştır.
Akıl Defteri “Defter El Zakira” ( 30 x 3’ )

Bugünün dünyasında her toplumda özel önem
taşıyan, tartışma ve merak konusu olan, sürekli
yeniliklere açık konular; çevre, kültür, teknoloji ve sağlık olarak dört ana başlıkta toplanarak
işlenmiştir.

ve ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel fotoğrafı
ekrana taşınmıştır.
Aşçı “Tabbağ” ( 8 x 3’)
Özenle seçilmiş çorbalar, tatlılar, Osmanlı mutfağından yemekler; keyifli bir sunum, sadece dış
ses ve özel bir prodüksiyonla hazırlanmıştır.
Bilgelik Evi “Beytu’l Hikme” ( 29 x 30’)

Türk edebiyatını ve yazarlarını, Arap coğrafyasında yeni çıkan kitapları Arap âlemine tanıtmak
amaçlanmıştır.
Bir Cuma Bir Cami “Cemaa ve Cuma” ( 52 x 60’)
Cuma namaz vakitlerinde her hafta başka bir şehir ve camiden günün anlamına dair cemaatle
sohbet edilmiş ve camilerin tanıtımı yapılmıştır.
Çanak Çömlek Patladı “Intahat El Louba” ( 3 x 30’)
Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar ve gerilimler,
Ortadoğulu çocukların oyunları üzerinden ekrana getirilmiştir.
Ekonomiye Bakış “Aynun A’la İktisaad” ( 303 x 30’)
Arap Dünyasına; Türkiye Ekonomisinin dinamizmi, gelişmeleri ve yatırım olanakları anlatılmıştır. Bunun yanı sıra dünya ekonomisi ve Arap
ülkelerindeki ekonomik gelişmeler de izleyiciye
aktarılmış, tarımdan, enerjiye, finans sektörüne
dair haberler işlenmiştir.
Genç Yönetmenlerin Gözünden Yaşadığımız Dünya “Min Uyun Muhricun El Şebab”( 10 x 26’)

Aktivist “El Nuşata” ( 13 x 26’ )

Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan değişimin
değişmez yüzü aktivistlerin hikâyesi üzerinden,
halkı bu hareketlenmeye sürükleyen nedenler
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Şu an dünyada olan biteni anlamaya yönelik,
dünyadan ve Türkiye’den daha önce ele alınmamış meselelerin ele alındığı, yenilikçi görüntülerle, doğal sesler ve doğal müziklerle, time
lapse tekniği (zaman geçiş yöntemi) ile kurgulanarak hazırlanmıştır.
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Gidenlerin Ardından “Halfa El Rahilun” ( 13 x 26’)
Dünya genelinde, savaşlardan geriye kalanların
öyküsü belgeselleştirilerek ekrana taşınmıştır.
Hilalin Gölgesinde “Fi Zilal El Hilal” ( 244 x 25’)
Hilalin temsil ettiği değerleri sahiplenen ülkelerin, kültürel ortaklıkları ve farklılıklarıyla birlikte, Anadolu tarihini, gelenek ve göreneklerini,
türküsünü, dansını, sanatını, zanaatını, şairini,
düşünürünü, yemeklerini geniş bir hedef kitleye
sunmuştur.
İstanbul’da Hayat “El Haya Fi İstanbul” ( 13 x 25’)

Kudüs’te Ramazan “Ramadan Fi Kudüs” ( 28 x 25’)
Arap Âlemi için ayrı bir önem arz eden Kudüs’te
gerçekleşen programda, Ramazan Ayı’nda halkın
geleneksel adetleri, Mescid-i Aksa ve Ömer Camî
görüntüleriyle maneviyat kazandırılarak yayın
gerçekleştirilmiştir.
Melodilerin Dansı “Ennağme El Raks” ( 13 x 45’)
İstanbul’un eşsiz yerlerinden biri olan Mihrâbat
Korusu’nda çekimleri yapılan, her bölümde bir
Arap bölgesinin ün yapmış yerel ve uluslararası sanatçılarının ya da müzik gruplarının davet
edildiği, canlı performans müzik programı.
Orası “Hunak” ( 30 x 5’)
Türkiye’nin tarihi ve kültürel tanıtımı çerçevesinde, Arap turistlerin, Anadolu destinasyonundaki
tercihleri dikkate alınarak, bir turizm yönlendirme projesi kapsamında hazırlanmıştır.
Osmanlı Belgelerinde Surre Alayları “Elwiyet
El Surra Fi El Wasik El Osmaniye” ( 4 x 25’)

Yeni keşiflerin peşinde koşan, gezmeyi seven,
eğlenmek isteyen, nitelikli alışveriş için zaman
harcayan, kültürel ve sanatsal etkinliklere dair
eğilimleri ön planda tutan program.
İstanbul’da Ramazan “Ramadan Fi İstanbul” ( 30 x 45’)

Türkiye’de ve Arap ülkelerinde iftar heyecanına
tanıklık eden görüntülerle yurtiçinden ve yurt dışından önemli ilahiyatçı, düşünür, iş adamı, İslam
sanatının seçkin temsilcileri konuk edilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde ilk surre gönderen padişah,
Çelebi Sultan Mehmet Han’dır. İstanbul’dan başlayıp Hicaz’da sona erecek yolculuğun hikâyesi
canlandırma, kum ve grafik animasyonlar ile anlatılmıştır.
Peygamber Aşkına “Hubb’un Nebi” (15 x 4’)

Kısaca Hayat “ Vahatül Eflamül Kasira ” ( 13 x 45’)

Tarihe yön vermiş önemli karakterlerin Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimize büyük sevdalarını
anlatmayı amaçlamaktadır. 2D animasyon tekniğiyle ekrana taşınmıştır.
Kısa film çeken genç yönetmenlerin filmlerini
ekrana taşıyan programda, bu üretimlere destek
olarak, Arap ülkelerindeki sinema tutkunu gençlerin ilgisini çekmek amaçlanmıştır.

Sağlık Rehberi “Delilü’Assaha” ( 15 x 50’)
Programda Türkiye’deki sağlık turizmi ele alınmakta olup özellikle Arap hastaların Türkiye’ye
gelme sebepleri olan hastalıklar konu edilmiştir.
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Sosyal Akıl “Nawafez Ejtemeayye” ( 17x45’)
Dünya ve Türkiye’deki teknolojik gelişmeler,
sosyal medya alanındaki çalışmalar eğitimler
fuar, konferanslar ve e-ticaret gibi gelişmeleri
ekrana yansıtan eğitim ve kültür programı.

Yıldızlar Âlemi “Âlemun Nücum” ( 13 x 45’)

Şifa Evi “Beytu’l Deva” ( 130 x 50’)

Kültür ve sanat alanında başarı ve beğeni kazanmış, pek çok ünlü isim stüdyo ortamında konuk
edilmektedir. Kuveyt’in dünyaca tanınmış ismi
Nawaf Al Qattan’ın sunumu ile gerçekleşmiştir.
Programda, günümüzün yaygın hastalıklarını
herkesin anlayacağı biçimde ele almak bu hastalıklar hakkında doğru bilinen yanlışlıkları kısa
videolar üzerinden tespit ederek doğru tedavi
ve korunma yöntemlerini izleyiciye aktarmak
amaçlanmıştır.
Tatil Sefası “Behçetül Utla” ( 13 x 26)
Havadan yapılan çekimlerle ülkemiz doğal güzellikleri, sosyal ekonomik yapısı, sahip olunan
ulusal değerleri, tarihi, kültürü, turizm potansiyeli, gelenekleri, görenekleri ve mutfağıyla
tanıtılmıştır.
Türk Kahvesi “Kahve Türkiyye” ( 98 x 40’)
Arap dünyası ve Türkiye’de, alanlarında saygın,
düşünür, yazar ve entelektüellerle İstanbul’un
tarihi ve önemli mekanlarında kültürel sohbetler yapılmıştır.
Türkiye’de Yaşam Rehberi “Elif Be Türkiyye”
( 28 x 5’)

Ülkemize gelmeyi düşünen veya ülkemizde bulunan başta Arap ülkeleri vatandaşları olmak üzere, tüm yabancılar için bilgilendirici bir Türkiye
yaşam rehberi niteliği taşımaktadır.
Yedi Renk “Elvan-ı Seba” (253x60’)
Türkiye ve Arap dünyasının birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
İki kesim arasında turizmi canlandırıp, ticari,
sosyal ve kültürel köprüleri güçlendirmeyi hedeflemiştir.
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Türkiye’nin eğitim kanalı TRT Okul; TRT tarafından hazırlanan
eğitim-kültür, müzik, eğlence programları ve kısa spotlardan
oluşan yayınlarla, Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı ders
programları, danışmanlık programları ve eğitim-kültür
programlarıyla 7’den 77’ye herkese hitap etmektedir. Mizahı
ve bilgiyi harmanlayıp yaratıcı formatları ile gençlerin nabzını
tutarak sıkıcı okul algısını kırmış ve seyirciyi şaşırtmıştır.
110
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Yayın Alanı
Eutelsat 7A 7 derece Doğu
Türksat 4A Batı Paketi,
Digitürk 66, Tele Dünya 130
D-Smart 105, Tivibu 155
www.trtokul.com.tr
www.facebook.com/trtokul
http://twitter.com/trtokul

www.youtube.com/trtokul
https://plus.google.com/trtokul

Anadolu Üniversitesi ve TRT arasında yapılan stratejik iş birliği ile kurulan TRT Okul 31 Ocak 2011
tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Farklı program arayışı içerisinde olan izleyicilerin beklentilerini karşılayan TRT Okul kanalı, medya sektörüne
de yeni bir tarz getirmiş, örnek olmuştur.
Kanalın amacı; izleyicilere, hayatta çeşitli güzelliklerin ve mücadele alanlarının olduğunu bu
nedenle hayata sıkıca tutunarak çalışmaları gerektiğini anlatmak ayrıca kendi potansiyellerini
keşfederek çok çeşitli alanlarda üretimde bulunabileceklerinin farkına varmalarını sağlamaktır.
TRT Okul kanalı aydınlık yarınlar için eğitimin
öneminin farkındadır. Bilgi unutulur ama bilgiye
ulaşma isteği, hayatta kendine bir hedef belirleme ve üretme becerisi ömür boyu devam eder. Yaşam boyu eğitim ve kaliteyi hedefleyen TRT Okul
kanalı, yayıncılık yaklaşımı ve amaçları doğrultusunda izleyicisini gözeten programlar yapmaya ve
yayınlamaya devam edecektir.

Yayın akışı lego mantığına göre yapılmıştır. TRT
4 kanalında yayınlanan açık öğretim programlarından sonra TRT Okul kanalı televizyonculuk
anlamında tüm ezberleri bozarak 1-3-5-10-20
dakika süreli kısa programlarla dinamik bir
program akışı oluşturmuştur. Kanala dinamizm
kazandırmak amacıyla özellikle eğitim içerikli programların süreleri kısa tutulmuş, stüdyo
programları ise 40-60 dakika ve üzeri olmuştur.
Hedef kitlenin ekran başında olduğu saatlere
göre program planlaması yapılmıştır. Gündüz
saatlerinde ev hanımlarına yönelik, akşam saatlerinde gençlere yönelik, “Prime Time”da ise
genel hedef kitleye yönelik programlar yayınlanmaktadır. Derslere ait programlar, öğrencilerin farklı zamanlarda izleme imkânı için
hafta içi sabah ve gece, hafta sonu ise gündüz
saatlerinde yayınlanmaktadır.
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TRT Okul yabancı dil eğitimine önem vermektedir. 2011 yılında yayınına başlanan, Anadolu
Üniversitesi ile Cambridge University Press’in televizyon için ortaklaşa hazırladıkları “My American Cousin” adlı İngilizce dil eğitim programına,
2014 yılında 13 bölüm Almanca dil eğitim programı eklenmiştir. 2015 yılında dil eğitimine ilişkin
olarak İngilizce ve Almanca dil eğitim programlarının yayınlarına devam edilmiştir.

müfredatında bulunan derslerden seçilmiştir.
TRT Okul’ da yayınlanan İktisat, Muhasebe, Hukuk gibi ders programları sadece Açık Öğretim
Fakültesi öğrencilerine değil bütün öğrencilere
destek sağlamaktadır.

TRT Okul kanalı açıldığı günden bu yana uluslararası alanda ve yurtiçinde çeşitli kurumlardan
toplam 17 ödül almıştır.
Kanalın 2015 Yılında Aldığı Ödüller
•7. RADEV Artı Ödülleri “Yılın Pozitif TV Kanalı: TRT OKUL”
•7. RADEV Artı Ödülleri “Yılın Pozitif TV Yarışma Programı: Cesaretin Var Mı?”
•İstanbul Aydın Üniversitesi 11. İletişim Ödülleri “Yılın En İyi Gençlik Programı: Kampüs Magazin”
•Vefa Lisesi 10. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri “En İyi Magazin Programı: Festival Zamanı”
TRT Okul eğlenceli bir eğitim kanalı olmayı hedeflemiş ve bunu başarmıştır. Mizahı ve bilgiyi
harmanlayıp yaratıcı formatları ile gençlerin
nabzını tutarak sıkıcı okul algısını bozmuş ve seyirciyi şaşırtmıştır.
TRT Okul birbirine benzer içerikler (eğlence, magazin, dizi vb.) sunan diğer TV kanallarına alternatif bir kanal olmuştur.
İzleyiciye sunduğu eğitim içerikleriyle izleyicide
araştırma, keşfetme ve öğrenme isteği oluşturmuş, televizyonun eğitim aracı olarak kullanılabileceğini, bilim ve eğitim içeriklerinin farklı
sunumlarla izlenilebilir hâle getirilebileceğini
göstermiştir. Eğitim programlarını çekici hâle
getirmek için eğitim ve eğlence karışımı “edutainment” denilen program formatları üretmiştir.
TRT Okul açıldığı günden bu yana; belgesel, bilim,
teknoloji, edebiyat, arkeoloji, gezi, tartışma, haber, ekonomi, hukuk, vatandaşlık, girişimcilik, mizah, yarışma, yaşam tarzı programları, yaşlılara
yönelik programlar vb. olmak üzere farklı türlerde 200’den fazla özgün format üretilmiştir.
TRT Okul, çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen herkese yükseköğretim imkânı
sunan Açık Öğretim Fakültesi derslerini de yayınlamaktadır. Bu dersler, bütün üniversitelerin
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TRT Okul Kanalı 2015 Yılı Programlarından Örnekler
Abartma (10’)

duğu ve günümüze nasıl geldiği bir Amerikalı, bir
Rus, bir Japon ve bir Türk’ten oluşan “Atasözü Avcıları” tarafından komik skeçlerle anlatılmaktadır.
Ben Yaparım (40’)

“Abartma” programı, toplum içinde birlikte yaşamanın kurallarına uymadığımız takdirde yaşanan aksaklıkları, saygısızlıkları, görgüsüzlükleri
ve kabalıkları eğlenceli bir sunumla ve kısa skeçlerle anlatmaktadır.
Aileden Biri (40 ‘)

Programda, biri kadın diğeri erkek iki tiyatro
oyuncusu, her hafta daha önce hiç denemedikleri bir işi tüm gün fiilen yapıp birbirleriyle yarışmaktadırlar.
Beynin Sırları (10’)
Programın her bölümünde insan beyninin farklı
bölümleri, işlevi ve bilmediğimiz yönleri işlenmektedir. Ayrıca alanında uzman kişilerle sokak
röportajları, tıpta gelinen son noktalar ve çeşitli
animasyonlar programda yer almaktadır.

Veteriner Hekim Çağlar Kondu Özcan’ın sunduğu
“Aileden Biri” programında; minik dostlarımızın
hastalıkları, bu hastalıkların belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri anlatılmaktadır.

Cesaretin Var Mı? (10’)

Aman Doğru Olmasın (20’)

“Aman Doğru Olmasın” anlama, hızlı karar verme
ve cevaplamaya yönelik bir yarışma programıdır.
Diğer yarışma programlarından farklı olarak bu
yarışma formatında yarışmacılardan sorulara
yanlış cevabı vermeleri istenmektedir.

Aktüel olarak çekilen yarışma programında; yarışmacılara “genel kültür” soruları ve “eğlenceli” sorular sorularak; doğru cevap verdiklerinde
para ödülü, yanlış cevaplarda ise komik cezalar
verilmektedir.
Dil Bilgesi (20’)

Atasözü Avcıları (5’)

Programda, Türkçenin doğru kullanımı ve sıkça yapılan yanlışlar örnekler üzerinden anlatılmaktadır.

Atasözlerinin anlamı, hangi olaylar sonucunda doğ-

Doğru Dürüst (10’)
Programda, örnek teşkil edecek yaşanmış iyilik
hikâyeleri, bu hikâyeleri yaşayan kişiler tarafın-
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dan anlatılmaktadır. Anlatımın daha etkili olabilmesi için canlandırmalara da yer verilmektedir.
Durr-i Meknun (40’)

bulunan izleyicilerle etkileşimli olarak gerçekleştirilmektedir. Doğaçlamalar yapılarak konu
pekiştirilmekte, orkestra ile de eğlence unsuru
katılmaktadır.
Hayata Tutunanlar (40’)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’ün sunduğu programda,
o hafta için seçilen, divan edebiyatı kapsamında
eserler vermiş yazar veya şair hakkında konuklarla söyleşi yapılmaktadır.
Kampüs Magazin (40’)

Programda, yetiştirme yurdunda yetişmiş ve örnek başarı hikâyesi olan Şükriye Tutkun’un sunuculuğunda, bu yurtlarda yetişen ve çeşitli zorluklara rağmen hayata tutunmuş insanların başarı
öyküleri anlatılmaktadır.
Hüner Dolu Anadolu (20’)
Programda, Anadolu’daki insanımızın meraktan
ya da çeşitli zorluklar ve imkânsızlıklar içinde
hayatı kolaylaştırmak adına yaptıkları icatlar anlatılmaktadır.

Sunuculuğunu Serhan Arslan’ın yaptığı, hedef
kitlesi üniversite öğrencileri olan programda,
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden haberler verilmekte, kültür ve sanat etkinlikleri ile üniversite kulüplerinin çalışmaları anlatılmaktadır.

İyi Orta Gol Getirir (60’)
Futbol ve sanat camiasından renkli kişiliklerin
davet edildiği sohbet programında futbola dair
her şey mizah yoluyla ele alınmaktadır.
Kariyer Haritam (20’)

Genç Mutfak (5’)
Programda, izleyiciye her evde bulunabilecek
malzemelerle pratik yemeklerin yapımı anlatılmaktadır.
Günlük Hayat (80’)

Programda internet üzerinden yapılan başvurulardan ön elemeyi geçen 3 aday kariyer koçu
Sunay Karamık yönetiminde doğru öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, takım çalışması vb.
konularda işe hazırlık eğitimi almaktadırlar.
Katla Katla (7’)
Programda, doğadaki örnekler ve origami eşliğinde temel matematik bilgisi anlatılmaktadır.

Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan kuşak
programda; eğitim, kültür, sağlık, aile içi ilişkiler, kişisel gelişim gibi konular uzman konuklarla birlikte ele alınmaktadır. Program stüdyoda
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Kendin Yap (5’)
Programda, ucuz ve kolay temin edilecek malzemeler kullanılarak, şık, kullanışlı ve hayatımızı
kolaylaştıracak ürünler tasarlanmaktadır.
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Klasikler (5’)
Geçmiş çağlardan günümüze kadar uzanan süreçte
yazılan klasik eserler programda tanıtılmaktadır.
Korkunla Yüzleş (20’)
Uzm. Dr. Mehmet Levent Soylu her bölümde farklı
bir danışanını tedavi ederken korkularımızın sebepleri ve başa çıkma yöntemlerini anlatmaktadır.

Sporlab (10’)
Programda, alanında uzman sporcularla röportajlar, sporcunun sporu uygulama anındaki performansı ve fiziksel özellikleri grafik destekli uygulamalarla anlatılmaktadır. İzleyiciye bilimsel
bilgiler ışığında spora farklı bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Lise Sıraları (20’)
Programda, ülkemizin tarihi öneme sahip liseleri
tanıtılmakta ve o liselerden mezun olan ünlü simalara yer verilmektedir.

Talihsiz Mucitler (5’)
Programda, animasyon tekniği kullanılarak günümüze kadar kullandığımız icatların isimsiz kahramanları ele alınmakta ve bilim tarihinin unutulan
hikâyeleri ekrana getirilmektedir.

Matematik Hikâyeleri (5’)

Tasarım Okulu (20’)

Pisagor’dan
Arşimet’e,
El-Harezmî’den
Fibonacci’ye, Ferma’dan Gauss’a kadar pek çok
matematikçinin çığır açan keşiflerinin anlatıldığı
programda; matematiğin uyanışından günümüze
kadar olan gelişiminin izleri sürülmektedir.

Kamuoyu tarafından pek fazla bilinmeyen endüstri tasarımı hakkında farkındalık yaratmayı
amaçlayan program, bu mesleğe ilgi duyan, bu
alanda eğitim almak isteyen öğrencileri bilgilendirmekte, yurtiçi ve yurt dışındaki gelişmelerden
haberler ve örnekler vermektedir.

Ne Diyoruz Ne Anlıyoruz (40’)
Programda, farklı görüşten uzmanlar; kavramları
(demokrasi, liberalizm, çok hukukluluk vb.) tartışmaktadır.
Ne Okudum (5’)

Tıkla Bak (20’)
El becerisi, teknoloji, müzik, kitap, spor, sağlıklı
beslenme, film ve ders çalışma teknikleri gibi konuların yer aldığı gençlik programıdır.
Topraktan ve Kitaptan (40’)

Kanaat önderleri, ünlü simalar veya halktan insanlara en son okudukları kitabın sorulduğu programda; kitabın yazarı, konusu ve kitap hakkındaki varsa yorumları alınmaktadır.
Otobüs Durağı (20’)
Taşınabilir otobüs durağı dekorunda gerçekleştirilen; bilgi, sohbet ve eğlence içerikli yarışma
programı, soru içerikli iki etaptan ve sonrasında
yetenek ya da şans içerikli olan final oyunundan
oluşmaktadır.

Program seyircinin kolaylıkla özdeşim kurabileceği insanlarla, izlerken kendi fikrinin de farkında olabileceği konuları ekrana getirmeyi amaçlamaktadır.
Türk Dünyasının Hazineleri (5’)
Programda, tarihi önemi olan, Türkler tarafından
yapılmış veya yaptırılmış olan Avrupa ve Orta Asya’daki mimari yapılar tanıtılmaktadır.
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Usta (10’)

görüntüleri ile soru çözümleri anlatılmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular (22x30’)
Canlı yayınlanan programda Açıköğretim sistemi
ve uzaktan eğitim sistemi ile ilgili sorulara cevap
verilmektedir.
Anadolu Üniversitesi Dersler
Finansal Tablolar Analizi (8x20’)
Genel Muhasebe 2 (8x20’)

Program, kaybolmakta olan mesleklerimizi icra
edenlerin yaşam hikâyelerini ekranlara getirmektedir.
Zamanda Yolculuk (20’)
Programda; tarihi mekânlarda öğrencilere akademisyenler eşliğinde tarihi olaylar anlatılmaktadır.

İstatistik 2 (6x20’)
Kamu Yönetimi (4x20’)
Makro İktisat (8x20’)
Matematik 2 (13x20’)
İşletme Fonksiyonları (6x20’)
Örgütsel Davranış (5x20’)
Stratejik Yönetim 2 (5x20’)

Anadolu Üniversitesi Programları
Anadolu Haber’den (12x20’)
Anadolu Üniversitesi’nin kurumsal iletişim gazetesi olan Anadolu Haber’in geçmiş sayılarında yer
almış, güncelliğini kaybetmeyen özel konu ve konuklara yer verilmektedir.
Anadolu Koridoru (13x20’)
Ülkemizde sivil havacılığın gereksinimi olan nitelikli insan gücünü kuleden hangarlara kadar
yetiştiren ve alanında tek okul olan Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni
üniversite adayı gençlere ve ailelerine tanıtmak
amaçlanmaktadır.

Avukatlık ve Noterlik Hukuku (4x20’)
İdari Yargı (4x20’)
İnfaz Hukuku (6x20’)
Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
(6x20’)
Hadis Tarihi ve Usulü (6x20’)
Hadis (6x20’)
İslam Hukukuna Giriş (8x20’)
İslam Kurumları ve Medeniyeti (6x20’)
Kelama Giriş (6x20’)

Karikatür’ün ABC’si (10x20’)
Karikatürist ve öğretmen Rahim Baghale
Asghari’nin sunuculuğunu yaptığı programda, öğrencilerin de aktif katılımıyla, suluboya karikatür teknikleri Asghari’nin kendi uygulamalarıyla
anlatılmaktadır.

Tefsir Tarihi ve Usulü (6x20’)

Miras (13x60’)
Müzik tarihimize ışık tutmayı amaçlayan, izleyenleri Klasik Türk Müziği’nin renkli ve zengin dünyasına davet eden bir müzik ve sohbet programıdır.

Genel Muhasebe 2 (1x55’)

Rekreasyon Zamanın Tadı (13x20’)
Programda, bireyin ve toplumun serbest zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmaları konusunda bilişsel ve davranışsal farkındalığın ortaya
çıkarılması amaçlanmaktadır.
Sıra Bizde (45x5’)
AÖF İşletme ve İktisat Fakülteleri derslerine yönelik örnek soru çözümlerinin işlendiği programda, sesli grafiksel sunumlarla ve pekiştirici video
116

Temel Bilgi Teknolojileri 2 (8x20’)

Türk İslam Edebiyatı (6x20’)
Stratejik Yönetim 2 (1x55’)
İstatistik 2 (1x55’)
Örgütsel Davranış 1 (1x55’)
Finansal Tablolar Analizi 1 (1x55’)
Makro İktisat 1 (1x55’)
İşletme Fonksiyonları 1 (1x55’)
Temel Bilgi Teknolojileri 2 (1x55’)
Kamu Yönetimi 1 (1x55’)
Matematik 2 (1x55’)
Stratejik Yönetim 2 (1x55’)
İstatistik 2 (1x55’)
Örgütsel Davranış 2 (1x55’)
Genel Muhasebe 2 (1x55’)
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Finansal Tablolar Analizi 2 (1x55’)

Almanca Level 1 (13x20’)

Makro İktisat 2 (1x55’)

Sıkça Sorulan Sorular (22x30’)

İşletme Fonksiyonları 2 (1x55’)

Açıköğretimden Haberler (10x5’)

Temel Bilgi Teknolojileri 2 (1x55’)

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar (1x55’)

Kamu Yönetimi 2 (1x55’)

Maliyet Muhasebesi (1x55’)

Matematik 2 (1x55’)

İktisadi Kalkınma (1x55’)

İngilizce Level 2 (14x20’)

Kamu Maliyesi (1x55’)

Almanca Level 2 (13x20’)

Davranış Bilimleri (1x55’)

Word On The Street (10x20’)

Devlet Bütçesi (1x55’)

Din Psikolojisi (6x20’)

Matematik 1 (1x55’)

Günümüz Fıkıh Problemleri (6x20’)

Sosyal Hizmete Giriş (1x55’)

İlk Dönem İslâm Tarihi (7x20’)

Finansal Yönetim 1 (1x55’)

İslam Ahlak Esasları (6x20’)

Denetim (1x55’)

İslam Düşünce Tarihi (7x20’)

İş Sağlığı ve Güvenliği (1x55’)

İslam İbadet Esasları (7x20’)

Genel Muhasebe 1 (1x55’)

İslam İnanç Esasları (3x20’)

Stratejik Yönetim 1 (1x55’)

İslam Mezhepleri Tarihi (6x20’)

Mikro İktisat (1x55’)

İslam Sanatları Tarihi (5x20’)

İktisada Giriş 1 (1x55’)

Tefsir (6x20’)

Para Teorisi (1x55’)

Denetim (5x20)

Pazarlama Yönetimi (1x55’)

Devlet Bütçesi (9x20’)

İstatistik 1 (1x55’)

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar (5x20’)

Uluslararası İşletmecilik (1x55’)

Pazarlama Yönetimi (8x20’)

Siyaset Bilimi (1x55’)

Davranış Bilimleri 1 (3x20’)
İktisadi Kalkınma (6x20’)
İş Sağlığı ve Güvenliği (5x20’)
Adalet Meslek Etiği (5x20’)
Para Teorisi (6x20’)
Sosyal Hizmete Giriş (4x20’)
Siyaset Bilimi (8x20’)
Finansal Yönetim 1 (3x20’)
Maliyet Muhasebesi (6x20’)
Uluslararası İşletmecilik (10x20’)
İktisada Giriş 1 (4x20’)
Stratejik Yönetim 1 (4x20’)
Genel Muhasebe (8x20’)
Matematik 1 (22x20’)
Mikro İktisat (7x20’)
Kamu Maliyesi (7x20’)
İstatistik 1 (6x20’)
İngilizce Level 1 (13x20’)
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İslam dinini doğru öğretmeye yönelik yayınlar yapmak
amacıyla kurulan TRT Diyanet, bunu yaparken İslam’ın sahih
ve güvenilir kaynaklarını referans almayı ilke edindi. Kanalın
yayınları, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer alan yetişmiş
insan kaynağı ile TRT’nin deneyimli personeli tarafından
gerçekleştiriliyor.
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Yayın Alanı
Türksat 3A DOĞU (42°E) / Türkiye Orta Asya
Türksat 4A BATI (42°E) / Türkiye Avrupa
Eutelsat 7A (7°E) / Türkiye Avrupa
Yamal 300 K (90°E)
Teledünya 43			
Dsmart 104			

Tivibu 130			
Digitürk 68			
www.trtdiyanet.com.tr 			
Facebook trtdiyanet			
Twitter trtdiyanet			
Youtube trtdiyanet			
İnstagram trtdiyanet

TRT Diyanet kanalı, kurumumuz ve Diyanet
İşleri Başkanlığı arasında imzalanan yayın protokolü çerçevesinde yayın yapan ve Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın yetkinliğinde doğru dini
bilgileri veren, genel izleyici kitlesine hitap
eden bir eğitim-kültür kanalıdır.

ğerli halkımıza ulaştırabilmemizin yolu, sloganımızda da belirttiğimiz üzere “Güvenle İzleyin” amacını yakalamaktır. Bu hedeflere ulaşabilmemizin yegâne yolu da ortak çalışmayı
başarıp, vizyonumuz olan, küresel anlamda
TRT Diyanet markasıyla, İslam âlemi içinde
mihenk taşı bir televizyon kanalı olabilmektir.

Kanalımızın hedefi, İslam dini ve kültürünü
eksiksiz, detaylı ve mübalağasız olarak, de-
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Muhammed Tayyip Okiç

Srebrenitsa Defin Töreni ve Kadir Gecesi

Bosnalı ilim adamı Prof. Dr. Muhammed Tayyip
Okiç ‘in hayat hikâyesinin anlatıldığı belgesel.

Bosna Hersek’te gerçekleştirilen soykırımda
şehit olan insanların defin töreni ve aynı güne
denk gelen, Srebrenitsa’dan canlı yayınlanan
Kadir Gecesi özel yayını.

Sözün Özü

Aile Bağları
Her geçen gün biraz daha yıpranan aile kurumunun önemine vurgu yapmak için Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan uzmanların ve üniversitelerden
akademisyenlerin katıldığı, aile üzerine değerlendirmelerin yapıldığı stüdyo programı.
Sabit ve Değişken
Yusuf Kaplan danışmanlığında Prof. Dr. Sadık
Türker’in sunumu ile felsefi, manevi, akademik
ve politik konuların alanında uzman konuklar ile
müzakere edildiği, tartışmadan ziyade sohbet
edilen bilgilendirme amaçlı program.
Hayırsever
Sosyolojik, manevi, akademik ve politik konuların
tartışılacağı ve müzakere edileceği, tartışmadan ziyade sohbet edilen bilgilendirme amaçlı bir program.

Toplumda kaybolmaya yüz tutmuş paylaşma
duygusunun canlanmasına katkıda bulunmak,
hayır yapmanın güzelliğini insanlara hatırlatmak
amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından hayırda
yarışan insanların anlatıldığı belgesel programı.

Kumdan Kıssalar Annelerimiz
Kum Sanatı ile tarihte bilinen şahısların temayüz
etmiş özelliklerini kullanarak temsili resimler
yapılmıştır. Programda İslam açısından değerli
annelerimiz anlatılmıştır.
Enderundan Nağmeler

Türkiye Ajansı
Yurt ve Dünya haberlerinin canlı yayınlandığı haber programı.
Bir De Bana Sor
Kim demiş yaşlandıkça yaş aldıkça dünyası küçülür insanın, diye. “Bir de bana sor” diyen, “Yaşadıkça yeşeren dünyalar bizi çağırıyor” sloganıyla
ekrana gelen bir program.
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Sunuculuğunu Mehmet Kemiksiz’in yaptığı programda her bölümde tasavvuf musikisinin önemli
eserleri ekrana taşınmaktadır. Ayrıca her hafta
alanında uzman bir konuk Mehmet Kemiksiz’e
programda eşlik etmektedir.
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Seyreyle

gösterilmektedir. Bu çıkış noktasıyla programda,
çocuklarının en zor anlarında onların yanında
olan annelerin, mücadeleci kimlikleri ve nasıl
kahraman oldukları topluma anlatılmak istenmektedir.
Emine Beder’in Mutfağı

Programda Türk tasavvuf ve tekke musikisi, dini
musiki örnekleri ile Türk musikisinin klasik sayılabilecek örneklerine her bölümde farklı sanatçıların icrası ile yer verilmektedir.
Köklerin Hikâyesi

Günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan mutfak
kültüründe yemek, tatlı, pasta börek ve salata
üzerine pratik tarifler ve püf noktaların gösterileceği yemek kültürü programı.

Günümüzde yaşayan İslami ilim ve irfan geleneğinin örnek şahsiyetleri, İslam’ın görünmeyen
kahramanları bu programda ekranlara geliyor.
Muhacir

Bir zalim hükümdarın zulmüne uğramış Müslüman
din kardeşlerimizin yaşadıkları kaos ortamından
başka memleketlere muhacir olmaları, içerisinde
bulundukları zor duruma Ensar bilinciyle farkındalık oluşturmak, görev ve yükümlülüklerimizi
hatırlatmak adına hazırlanan belgesel programı.

Hanım Sahabeler
Peygamber Efendimizi (s.a.v) yakından görmüş,
kısa sürede olsa meclisinde bulunmuş olan hanım
sahabelerin örnek kişilikleri, İslam medeniyetinin
oluşmasındaki rolleri. Peygamber Efendimizle
(s.a.v) aralarında gecen diyaloglar, örnek teşkil
eden ibretlik olayların anlatıldığı program.
İşte Hayat İşte Kur’an

Her bölümde bir meslek erbabının kendisini ve
mesleğini tanıtması, Kur’an’la tanışmasını, ilişkisini anlatan program. Vatandaşlarla röportajlar yapılıyor ve Kur’an-ı Kerim’in onların hayatındaki önemi anlatılıyor.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu İle Ruh ve Beden Sağlığı

Çığlık

Programda, bir annenin görevinin sadece çocuğunu doğurup ihtiyaçlarını karşılamak olmadığı

Yurtiçi ve yurt dışında bitkilerin şifalı dünyası üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olan Prof.
Dr. İbrahim Saraçoğlu, bilimsel testler ışığında
sağlıklı yaşamayı bu programda öğretmektedir.
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Önce Çocuk

Diyanete Soralım

Doğruya sorularla ulaşırız. Sorun cevapsız kalmayın! İslam’la ilgili her türlü sorunuzun cevabı
Diyanet’e Soralım’da…
Kur’an Öğreniyorum

Çocuklarımızda sık görülen hastalıklar, tipik belirtiler, anne ve babaların bilmesi gerekenler,
merak edilenler ve önemli tavsiyeler.
İrfan Meclisi
Dünyanın her köşesinden arş-ı alaya yükselen
sûfi sesler ve her biri gönül dünyamıza ufuk katacak desturluk sözler ile harmanlanan, tasavvufi öğretilerin anlatıldığı bir program.
Yirmibeş

Osman Eğin’in anlatımıyla, temel seviyeden tecvitli okumaya giden yolda, en faydalı Kur’an-ı
Kerim öğrenme programı.
Yeni Güne Merhaba

Kadına dair haberler, farklı hayat hikâyeleri, eğlenceli sorular, sanat, sağlık, psikoloji, moda, kısacası günlük yaşamı kucaklayan ne varsa; hepsi
Zahide Ülkü Bakiler ile Yeni Güne Merhaba ’da…

Sinema bize, bir figürle, bir renkle, bir planla ne
anlatmaya çalışıyor? Dünyanın bir köşesinde çekilip yayılan filmler beraberinde kendi kültürünü
de getiriyor mu? Yeşilçam ve Yeni Türkiye Sineması toplumsal kodlarımızla ne kadar örtüşüyor?
Seyrettiğimiz her şey gerçek olabilir mi? Tüm bu
sorulara cevap arayan bir program…
Çocuk Atölyesi

Genç İlahiyat

Aktüel bir din dilinin oluşmasına katkı sağlamak
için genç ilahiyatçıları, akademisyenlerle, entelektüel birikim olan uzmanlarla buluşturmayı
amaçlayan bir program.
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Çocuklar ile yapılan atölye çalışmaları, tekerleme, resim, yarışma gibi etkinliklerin yer aldığı
çocuk programı.
Vav Çocuk
Teknoloji çağında büyüyen çocuklara, dinimizi ve
peygamberlerimizin hayatını eğlenceli oyunlar
ile öğretmeyi amaçlayan bir yarışma programı.
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Engelsiz Hayat

tan ilim adamlarımızın hatıralarını, eserlerini,
hayat tecrübelerini ekrana getiren bir program.
Cuma Sevinci
Cuma namazı ve hutbesinin canlı yayınla ekrana
getirildiği program.

Her hafta farklı engel gruplarından bir konukla yapılan samimi sohbeti, uzman görüşlerini, engellilere yönelik yapılan etkinlikleri ve toplumun nabzını tutan sokak röportajlarını içeren bir program.

Şehirlerin Ruhu
Şehirler, güneşin, ayın ve yıldızların altında, her
mevsim görülen, ruhunu taş yapıların hapsedemediği, insanlığa yüzyılların rüyasını gelecek
hayalleri içinde sunan, sokak ve caddelerle yazılmış birer kitabedir. Şehirlerin ruhu böyle bir
dert ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

Bad-I Saba

Afacanlar Takımı

Geçmişten günümüze Tasavvuf ve Cami Musikimize yön veren musikişinas hâfızlarımız, mevlithanlarımız ve kasidehanlarımızın konu edindiği
bir program.

Yaşadıkları mahalleyi ve çevreyi tepedeki bir
ağaç evden izleyerek mahallelerinde yaşanan
olayları ve sorunları haberleştirip, “Afacanlar
Takımı” adlı bir yerel gazetede yayınlayan dört
kafadar arkadaşın birbirinden heyecanlı maceralarını konu alan kukla programı.

Şair

Şeb-İ Arus Törenleri

Şair programında geçmişten günümüze edebiyat dünyamıza renk katan şairlerimizin en güzel eserlerinin tanıtılıp, yeni şairlerimizin konuk
edildiği bir program…
Bezm-İ Âlim

Hz. Mevlana’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen 742.Vuslat Yılı anma törenlerinin
canlı yayınlanması.
Hadislerle İslam
Diyanet İşleri Başkanlığından büyük bir hizmet…
80’i aşkın ilim insanının birikim ve özverisi ile bir
araya gelen, 200 binden fazla hadisin tarandığı,
Cumhuriyet Dönemi’nde hazırlanmış en kapsamlı çalışmanın belgeseli.

Ömürlerini ilim öğrenmek ve öğretmek yolunda
harcayan, yazdıkları eserler, yetiştirdikleri öğrencilerle ilim ve irfan dünyamıza zenginlik ka-

Benimle Resim Yapar Mısın?
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi ressamlarımızın
fırça izlerini takip eden ressam Akın Gömleksiz,
tarihe bugünden bakarak, bugünden tarihi resmediyor.
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YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Sipariş üzerine hazırlanan taslak programların veya TRT yapımcılarının özgün program önerilerinin hayata geçmesini sağlayan Yapım Koordinatörlüğü; kültürümüz ve
dünya kültürünü tanıtmayı, kültürlerarası kaynaşmayı ve dünya barışını egemen kılmayı hedefleyen yayınlar yapmayı ilke edinmiştir.
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YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ANKARA
Eğitim-Kültür Programları
Programın Adı
Hayatın Renkleri
Sınırları Aşmak

Bölüm
Sayısı

Bölüm
Süresi

178

60’

TRT GAP

4

40’

TRT TÜRK

Dünden Bugüne
Ahşap Camiler

6

30

TRT BELGESEL

Tarım Gıda Yaşam

15

20”

TRT OKUL

İtfaiye Günlükleri

13

15’

TRT BELGESEL

Nafia

9

30’

TRT OKUL

Annem Söyler Ben
Yaparım

80

40’

TRT 1

Kumdan Kıssalar

13

8‘

TRT DİYANET

23 Nisan Şenliği

1

Ozan Konser

Değişen Hayatlar

6

30’

Üç Eşik (DoğumDüğün-Ölüm)

6

6

TRT BELGESEL
TRT TÜRK

Cennet Çocukları

13

20

TRT DİYANET

Bir Stat Çok Efsane

5

30

TRT HD

Ben Yaparım

13

40

TRT OKUL

Bizim Kampüs

8

Zor Yollar

22

30’

TRT TÜRK

Doğaya Yolculuk

10

10’

TRT OKUL

20’

TRT1

Savaşta Barışta
Türk Ordusu

TRT OKUL

10’

60

TRT ÇOCUK

Yolcu(Rêwî)

35

60

TRT KURDÎ

120’

TRT KURDÎ

Yurtsuz(Bewar)

13

30

TRT KURDÎ

Televizyon Dergisi

70

60’

TRT OKUL

Gayret

13

30’

TRT KURDÎ

Kaçan Balık

6

30’

TRT BELGESEL

İstanbul Söylüyor

5

25’

TRT TÜRK

Gönül Sofrası

32

10’

TRT1

Gündem Gıda

13

26

TRT TÜRK

Kadim Kültür

26

75’

TRT KURDÎ

Seçim Özel

19

90

TRTKURDÎ

Göçle Giden Göçle
Gelen

6

50’

TV DAİRESİ

Sizin Sesiniz

52

30’

TRT KURDÎ

Gönül Yolu

1

30’

TRT TÜRK

Benim Ailem

13

30

TRT BELGESEL

Üç Avaz

26

75’

TRT AVAZ

Hayırsever

13

20’

TRT Diyanet

Prof. Dr. Machıel
Kıel İle…

9

30

TRT OKUL
TRT BELGESEL

El Mi Yaman Bey Mi
Yaman
Ramazan Yemeği
Yenigün
Akıllı Yaşam

126

Yayın Kanalı

1

60

TRT 1

28

45’

TRT KURDÎ

1--60

120’

TRT AVAZ

23

45’

TRT AVAZ

Dünya Bülteni

208

40’

TRT AVAZ

Doğru Dürüst

7

10’

TRT OKUL

Anma Klipleri

20

2’

TRT 1

Ozan(Dengbej)

52

90’

TRT KURDÎ

Gönül Çiçeği

1

3

TRT OKUL

Teknoçağ

1

7

TRT OKUL

Saklı Başaranlar

13

30’

TRTKURDÎ

İzdüşüm

4

25’

TRT HD

Bir Dilek Yetmez

1

30’

TRT BELGESEL

26+13

100’.

TRT DİYANET

TRT 1

Cuma Sevinci

13

75’

TRT DİYANET

40’

TRT OKUL

Oryantalistlerin
Fırçasından

1

26’

TRT BELGESEL

30’

TRT TÜRK

13

5

TRT AVAZ

13

30

TRT AVAZ

Gök kubbemiz

13

60

TRT AVAZ

İris

13

28

İyi Esnaf

13

20’

30 Ağustos Zafer
Bayramı

1

100’

Ne Diyoruz Ne
Anlıyoruz

52

Sohbet- Name

13

4 Mevsim
Dr. Özgök›le Sağlık

Neden?

Tamen Remezane

28

45

TRT-KURDÎ

Her Derde Deva

10

30

TRT 4K HD

Mevlid Kandili
2015

1

110

TRT 1

TRT BELGESEL

Regaib Kandili
2015

1

110

TRT 1

TRT BELGESEL

Miraç Kandili

1

110

TRT 1

Derindeki Gözler

1

45’

TRT BELGESEL

Ramazan Sevinci

30

110

TRT 1

Gürcüler

2

30’

TRT BELGESEL

Sahur Bereketi

29

110

TRT 1
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Mevlit Kandili
2015/2

1

110

Muhammed Tayyip
Okiç

3

26’.00

İyi Orta Gol Getirir

28

60’

TRT 1

YSK Eğitim FilmiYurtiçi

1

60’

YSK Eğitim
Filmi Yurtiçi

TRT DİYANET

YSK Kamu Spotu

1

45’

YSK Kamu
Spotu

Ferhadiye Camii

1

25’

Program
Yapım
Aşamasında

Sokullu Mehmet
Paşa Köprüsü

1

30’

Program
Yapım
Aşamasında

TRT OKUL

Taksim’den Tünele

13

15’

TRT HD

Defterler

13

10’

TRT OKUL

Kent Bellekleri

13

10’

TRT OKUL

Tek Celse

4

40’

TRT OKUL

Katla Katla

20

10 ‘

TRT OKUL

3.Havalimanı

7

40’

TRT 1

Pür Zeka

39

10’

TRT OKUL

Gün Kömür
Karasıydı

1

30’

TRT 1

Vakit Nasıl Geçti
(Wext Çawa
Derbas Bû)

51

30’

TRT KURDÎ

Gecenin Işığı
(Şewçıla)

25

75’

TRT KURDÎ

İftar Vakti (Dema
Fitarê)

29

120’

TRT KURDÎ

Mevlit Kandili(Şeva
Mewlûdê)

1

90’

TRT KURDÎ

Sokak Sokak (Kolan
Kolan) Devam
Ediyor

5

Herkes Okur

1

26’

Gönül Ve Akıl

13

80’ler Partisi
Bir Zamanlar Trt

Müzik Eğlence Programları
Bölüm
Sayısı

Bölüm
Süresi

Yayın
Kanalı

Hayatımız
Türkülerimiz

4

45’

TRT MÜZİK

Türkü Yolu

11

75’

TRT MÜZİK

Müziğin Tutkusu Mustafa Keser

11

90’

TRT MÜZİK

Sevdamız Türkü

13

60’

TRT MÜZİK

Bozkırın Nefesleri

12

75’

TRT MÜZİK

Sessizce

6

90’

TRT MÜZİK

Gecenin Işıltısı

11

90’

TRT MÜZİK

Yaylaların Avazı

19

60’

TRT MÜZİK

Müzik Diyarı

14

75’

TRT MÜZİK

Bir Barak Bir Hoyrat

7

45’

TRT MÜZİK

TRT BELGESEL

Ben Anadoluyum

6

120’

TRT MÜZİK

60’

TRT KURDÎ

26

30’

TRT MÜZİK

Burdur Teke Yöresi
Halk Ezgileri

1

75’

TRT MÜZİK

26

5’

TRT 1

Şopger (Takipçi)

12

60’

TRT KURDÎ

1

90’

TRT MÜZİK

Koçum Benim

2

10

TRT OKUL

Antalya Büyükşehir
Tasavvuf Müziği
Topluluğu

Aile Bağları

1

60

TRT DİYANET

Atakan Çelik Anısına
Konser

1

90’

TRT MÜZİK

Kasidevan

13

45

TRT KURDÎ

Şelpe Enstrumental

1

30’

TRT MÜZİK

Asırlık Gurur
Çanakkale

1

75’

TRT MÜZİK

Nevruz Özel
Programı

1

90’

TRT MÜZİK

Adım Adım Anadolu

10

55’

TRT MÜZİK

Radyo Programı
Konserleri

10

55’

TRT MÜZİK

30’

TRT KURDÎ

Program Adı

Buluşma

6

6

TRT HD(4K)

Mızrabın Nefesi

3

5

TRT MÜZİK

Sessiz Sesleniş
(Banga Be Deng)

13

90

TRT KURDÎ

Yaşayan Kuran

1

1,5’

TRT 1

23 Nisan Kabul

1

60’

TRT ÇOCUK

Berat Kandili

1

90’

TRT 1

Haberci
Nûçegıhan)

13

30’

TRT KURDÎ

Ahmet Hatipoğlu
Tasavvuf Müziği
Konseri

1

85’

TRT MÜZİK

Namibya’nın Doğa
Harikaları

1

45’

TRT BELGESEL

İstanbul Solistleri

13

40’

TRT MÜZİK

Doğa Yol Zaman

1

40

TRT BELGESEL

1

120’

TRT MÜZİK

60’

YSK Eğitim
Filmi Yurt dışı

TRT 2015 Popüler
Çocuk Şarkı
Yarışması

YSK Eğitim Filmi
-Yurt dışı

1
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İl İl Türkülerimiz
Kütahya

1

90’

TRT MÜZİK

Sevdalı Türküler

33

60’

TRT MÜZİK

Akşam Sefası

12

90’

TRT MÜZİK

Akşam Sefası 23
Nisan Özel

1

90’

TRT MÜZİK

Hasan Sözer’i Anma
Konseri

1

90’

TRT MÜZİK

RTGD Medya
Oskarları Ödül
Töreni

1

60’

TRT MÜZİK

Ustaların Sahnesi

6

90’

TRT MÜZİK

Ankara Radyosu
THM-TSM Konseri

26

60’

TRT MÜZİK

Zümrüt-Ü Anka

1

90’

TRT MÜZİK

Antakya
Medeniyetler Korosu
Konseri

1

90’

TRT MÜZİK

Nevruz Özel Konseri

1

180’

TRT AVAZ

Klasik Esintiler

38

90’

TRT AVAZ

Nevruz 2015 Gala

1

95’

TRT AVAZ

Üç Büyük Nimetim
Var

1

75’

TRT AVAZ

TRT Türk Sanat
Müziği Personel
Korosu

1

75’

TRT AVAZ

Bu Toprağın
Türküleri

1

75’

TRT AVAZ

Âşıkların Avazı

13

40’

TRT AVAZ

Düşünce Avazı

26

60’

TRT AVAZ

Düşünce Avazı

2

60’

TRT AVAZ

Müzik Kutusu

56

20’

TRT AVAZ

Adı Güzel Kendi
Güzel

30

15’

TRT AVAZ

Avazdayız

13

10’

TRT AVAZ

Radyo Solistleri

13

60’

TRT AVAZ

Mahnıdan Şarkıya
Bakü-Ankara Konseri

1

115’

Büyük Olayların Kısa
Tarihi

13

22. İstanbul Caz
Festivali

1

90’

TRT OKUL

Geleceğin
İletişimcileri
Ödülleri

1

120’

TRT OKUL

Dil Bilgesi

13

20’

TRT OKUL

Akşam Vakti

17

60’

TRT OKUL

Gezelim Görelim

17

30’

TRT 1

Ankara Gündemi

217

30’

TRT EL
ARABİA

Alaeddin Yavaşça

2

52’

TRT
BELGESEL

Şeb-İ Arus

1

180’

TRT
DİYANET

Hevsel Bahçeleri

2

20’

TRT KURDÎ

Belgesel Drama Programları
Bölüm Sayısı
ve Süresi

Yayın Kanalı

3.TBMM

1X45’

TRT BELGESEL

Çinli Müslümanlar Huiler

3X26’

TRT BELGESEL

Anadolu’nun Gözleri

12X26’

TRT BELGESEL

İstanbul İçin Lale Vakti

1X45’

TRT BELGESEL

Okyanustan Gelen

4X26’

TV DAİRE
BAŞKANLIĞI

Değişen Şehirler

13X30’

TRT BELGESEL

Seslendiriyorum

4X20’

TRT OKUL

Ankara’da Bir Kültür
Adası

2X30’

TRT BELGESEL

Bir Müzenin Doğuşu

1X30’

TRT BELGESEL

Kurt

1X52’

TRT BELGESEL

Şarkılar Seni Söyler

13X7’

TRT HD

Ata Beyit Katliamı

1X52

TRT HABER

TRT AVAZ

Surların Kenti
Diyarbakır

2X52’

TRT BELGESEL

12’

TRT HD

Suların, Ateşin ve
Taşların İmparatorluğu

2X25 ‘

TRT BELGESEL

6

60’

TRT HD

Yüzleşme

5X30’

TV DAİRE
BAŞKANLIĞI

Kasabada Zaman

8

15’

TRT HD

TRT Radyoları
Türkiye’nin Ortak
Sesi Tan. Filmi

1X52’

TRT BELGESEL

1

2’

TV DAİ.
BAŞK.

Bilun - Sürgünün Son
Tanığı
Türklerin Kanadı

İPTAL

TRT BELGESEL

Refakatçi

1X52’

TRT BELGESEL

3’

TV DAİ.
BAŞK.

Gece

1X52’

TRT BELGESEL

Günlük Hayat

65X80’

TRT OKUL

30’

TV DAİ.
BAŞK.

İlk Garp Ocağı Cezayir

5X45’

TRT BELGESEL

Çocukların
Dünyasında Kadına
Şiddete Yer Yok
Anşa Bacılılar
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Akşam Sefası
Eskişehir Özel
Konseri

1
3

Program Adı
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Extrem Rehber

13X20’

TRT SPOR

İzdüşüm

4X25’

TRT HD

Savaşın Konukları

2X30’

TRT HD

Aynı Göğün Altında

2X40’

TRT BELGESEL

Biz Dünyaya Sığmadık

1X40’

TRT BELGESEL

Esme

1X40’

TRT BELGESEL

Gidenler Dönmez

1X26’

TRT BELGESEL

50 Dakika (34-85.
Böl.)

12X50’

TRT AVAZ

28 Şubat Özel

1X55’

TRT KURDÎ

Hayat Okulu

75X60’

TRT OKUL

Çanak Çömlek Patladı:
Somali

2X26’

TRT BELGESEL

Karanlığın Rengi (Bana
Bir Film Anlat )

1X30’

TRT BELGESEL

Barış Treni

1X60’

TV DAİRE
BAŞKANLIĞI

Sultanhisar - Bir Deniz
Mücadelesi

1X30’

TRT BELGESEL

Hediyesi 25 Kuruş

1X45’

TRT BELGESEL

Çanakkale Şehitleri
Kamu Spotu

1X45’’

TV DAİRE
BAŞKANLIĞI

Çankaya’ya Mektuplar

10X45’

TV DAİRE
BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşi

1X52’

TRT BELGESEL

Zümrüdü Anka

1X45’

TRT 1

Bilimin Kıyısında

10X45’

TRT BELGESEL

Daha Güzel Bir Hayat

1X52’

TRT BELGESEL

Yesi’den Avrupa’ya
Taşınan Köz

3X30’

TV DAİRE
BAŞKANLIĞI

Futbol Rehberi (14-38
Bölümler)

25X150’

TRT HD

Batmayan Güneşe
Vefa

1X60’

TRT HD

Gönül Sayfam

1X90’

TRT HD

Srebrenitsa Ve Kadir
Gecesi

1X120’

TRT BELGESEL

Dersim

13X45’

TRT KURDÎ

Sel Suyundan Kalanlar

1X40’

TRT BELGESEL

Kurra Hafız Abdullah
Nazırlı

1X48’

TRT BELGESEL

Safiye’den Sofia’ya Çalınan Kimlikler

14X30

TRT BELGESEL

Ölmekten Yorulmuşuz

1X40’

TRT BELGESEL

Dönüşüm

1X56’

TRT BELGESEL

Geride Kalan Mermanat

1X30’

TRT BELGESEL
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İSTANBUL
Belgesel Programları

Program Adı
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Bölüm
Sayısı ve
Süresi

Yayın Kanalı

23 Nisan Mustafa Ceceli
Konseri

1x60’

TRT ÇOCUK

23 Nisan Şenlik
Yürüyüşü

1x90’

TRT ÇOCUK

23 Nisan Ülke
Gösterileri

6x45’

TRT ÇOCUK

7. TRT Belgesel Ödülleri
Galası

1x90’

TRT BELGESEL

Beş Vakit İstanbul

5x30’

TRT ANADOLU

Bir Lugatın İzinde-İlhan
Ayverdi

1x30’

TRT BELGESEL

37. 23 Nisan Çocuk
Şenliği Gala

1x120’

TRT ÇOCUK

İnas Darülfünunu

1x26’

TRT BELGESEL

23 Nisan Şenlikte Bugün

20X15’

TRT ÇOCUK

Kahvenin Dünya
Serüveni

3x30’

TRT BELGESEL

Haberin Olsun

365x15’

TRT ÇOCUK

Kayıp Osmanlı “İstanbul
Lalesinin Peşinde”

Tel Ali

251x8’

TRT ÇOCUK

1x52’

TRT BELGESEL

Yarışcı

103x30’

TRT ÇOCUK

Eksik Parça

6x20’

TRT HD

Rüzgar Gülü

10x50’

TRT 1

Radyo Günleri 2015

1x30’

TV. DAİRESİ BŞK.

Tel Ali Özel

10x8’

TRT ÇOCUK

Sır

19x5’

TRT BELGESEL

23 Nisan Belgeseli

1x25’

TRT ÇOCUK

Son Durak Harem

1x26’

TRT BELGESEL

Rüzgar Gülü

60x25’

TRT ÇOCUK

TRT ile 50 Yıl

1x50’

TV. DAİRESİ BŞK.

Bir Cuma Bir Cami

53x60’

TRT EL ARABİA

Van Gölü Havzasında
Selçuklu İzleri

Sabit ve Değişken

11x60’

TRT DİYANET

10x30’

TRT BELGESEL

Enderun Nağmeler

4x60’

TRT DİYANET

26x90’

TRT DİYANET

Yeniden Belgesel

1x90’

TRT BELGESEL

Enderundan Nağmeler

Çat Kapı

10x25’

TRT BELGESEL

1x60’

TRT MÜZİK

Barbaros TDGG Afrika

1x30’

TV. DAİRESİ BŞK.

Selahi Dede Özel
Tasavvuf Konseri

Çizginin Dili

2x26’

TRT BELGESEL

1x90’

TRT 1

Deneyelim Bakalım

1x20’

TRT BELGESEL

Şam-ı Gariban
(Gariplerin Akşamı)

Dünyanın Beklediği Aşı

1x28’

TRT BELGESEL

Kabe Anıları

13x25’

TRT DİYANET

Havacılık Hikâyeleri

8x15’

TRT BELGESEL

Akıllı Alışveriş

5x20’

TRT OKUL

Yeni Köylü

3x40’

TRT BELGESEL

Ustanın Elinden

13x5’

TRT TÜRK

Kuantum ve Doğu
Felsefesi

1x52’

TRT BELGESEL

Erkan Şamcı ile Doğala
Dönüş

10x3’

TRT AVAZ

Kuran-ı Kerim
Coğrafyası

Korkunla Yüzleş

13x27’

TRT OKUL

4x52’

TRT ANADOLU

Gündem Edebiyat

44x25’

TRT TÜRK

Little Pieces (Geleceğe
Dokunmak)

1x26’

TV. DAİRESİ BŞK.

Ne Okudum

40x4’

TRT OKUL

Rişvan Aşiretinin
Yolculuğu

7x30’

TRT AVAZ

Prof. Halil İnalcık ile
Tarih Sohbetleri

18x17’

TRT TÜRK

Prof. Saraçoğlu ile
Hayat ve Sağlık

17x90’

TRT DİYANET

Sulak Gezegen Notları

13x10’

TRT OKUL

Tasarım Okulu

13x20’

TRT OKUL

Topraktan ve Kitaptan

25x20’

TRT OKUL

Türkistan Gündemi

45x50’

TRT AVAZ

İyi Fikir

Ses Atlası

1x10’

TRT BELGESEL

Sesten Müziğe

13x26’

TRT BELGESEL

Ufuk Ötesi Doğu Afrika

3x30’

TRT BELGESEL

Yeter

2x25’

TRT BELGESEL

Zamanın Şahidi

10x5’

TRT BELGESEL
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192x120’

TRT 1

Aileden Biri

9x40’

TRT OKUL

Listesiz

95x75’

TRT MÜZİK

1 de Bugün
11 Kahvesi

232x15’

TRT 1

Makam-ı Hüseyin

1x104’

TRT MÜZİK

52x55’

TRT TÜRK

Şarkılar Seni Söyler

13x75’

TRT MÜZİK

Tıkla Bak

9x20’

TRT OKUL

Müzik Çalan

54x60’

TRT MÜZİK

Kardeş Pazarlar

13x30’

TRT AVAZ

Sami Özer ile Nefes

13x60’

TRT MÜZİK

Sanatçıyım Ben

13x20’

TRT OKUL

Özay Gönlümüzde

1x90’

TRT MÜZİK

Sözler Makamı

13x60’

TV. DAİRESİ BŞK.

Radyo Günleri Gala

1x300’

TRT MÜZİK

Sağlık Ajanı

1x20’

TRT OKUL

Radyo Klübü

13x75’

TRT MÜZİK

TV. Filmleri

1x60’

TV. DAİRESİ BŞK.

Radyo Sefası

1x60’

TRT MÜZİK

Açık Şehir

38x30’

TRT TÜRK

Sazlar Çalınır

10x55’

TRT MÜZİK

Gündem Kültür Sanat

6x25’

TRT TÜRK

Sevdalı Türküler

7x60’

TRT TÜRK

Tarık Datlım ve Maceralı
Yaşamı

2x5’

TRT OKUL

Benim Süleymaniye’m

1x26’

TRT BELGESEL

Birlik’te

1x26’

TRT BELGESEL

Sıra Sende Türkiye

10x180’

TV. DAİRESİ BŞK.

Sıra Sende Avrupa

10x180’

TV. DAİRESİ BŞK.

Sıra Gecesi

13x60’

TRT MÜZİK

Sizin İçin

16x75’

TRT MÜZİK

Ömürlük Şarkılar

13x90’

TRT MÜZİK

3. Uluslararası Boğaziçi
Film Festivali

1x60’

TRT OKUL

4. Türkiye Değer
Ödülleri Türkiye Finali

TRT Gençlik Korosu

14x20’

TRT OKUL

1x180’

TRT DİYANET

Sarmaşık Gülleri

15x75’

TRT MÜZİK

Abu Kokteyl

1x60’

TRT MÜZİK

Gecenin Ahengi

13x60’

TRT MÜZİK

14x90’

TRT MÜZİK

1x180’

TRT MÜZİK

100 Yıllık Türküler

1x75’

TRT MÜZİK

Âşıklar Dile Geldi

13x30’

TRT KURDÎ

Çanakkale Kahramanları
Destansı Oratoryosu

1x60’

TRT MÜZİK

Doğudan Yükselen
Sesler

1x90’

TRT MÜZİK

Dünya Kungfu Wushu
Gala Gecesi

1x240’

TRT MÜZİK

Kanlıca Musiki
Akademisi Konseri

1x90’

TRT MÜZİK

Kent Radyo

1x60’

TRT MÜZİK

Musikimizde Dede
Efendi

1x90’

TRT MÜZİK

Abu Şarkı Festivali

1x100’

TRT MÜZİK

Yıldız Akşamı

Gece Lambası

17x90’

TRT MÜZİK

Babamın Şarkıları

13x60’

TRT MÜZİK

Uluslararası Nevruz
Şenliği

Başucu Şarkıları

11x90’

TRT MÜZİK

Sonsuz Şarkı

13x90’

TRT MÜZİK

Bir Tutam Hasret

7x90’

TRT MÜZİK

1000 Yıllık Yankılar

4x90’

TRT MÜZİK

Can’lı Türküler

4x75’

TRT MÜZİK

Türkülerle

11x30’

TRT MÜZİK

Damla Damla

10x75’

TRT MÜZİK

Dinle Benden Ne
Dilersen

22x30’

TRT MÜZİK

Seyran

10x55’

TRT MÜZİK

Dünya Müzik Günü

4x5’

TRT MÜZİK

Dünya Müzik Günü Caz

1x60’

TRT MÜZİK

TRT Müzik Günü/Mehter

1x60’

TRT MÜZİK

TRT Hafif Müzik ve Caz
Orkestrası

1x90’

TRT MÜZİK

En Sevilen 20

39x30’

TRT MÜZİK

TRT Halk Müziği Korosu

1x90’

TRT MÜZİK

Albümlerden

64x60’

TRT MÜZİK

Fasl-ı Anadolu

13x25’

TRT MÜZİK

Yeni Bestelenen HarputElazığ Türküleri Konseri

1x90’

TRT MÜZİK

Hayaller

13x60’

TRT MÜZİK

70 ler ve Müzik

13x25’

TRT MÜZİK

1x25’

TRT MÜZİK

Gece Mavisi

4x75’

TRT MÜZİK

Derviş Kanuni

Gülmek Serbest

26x20

TRT MÜZİK

Klip Saati

25x90’

TRT MÜZİK

13x75’

TRT MÜZİK

4x10’

TRT MÜZİK

Genç Nefes

17x60’

TRT MÜZİK

Fatih Kısaparmak ile
Kilimin Dili

Mustafa Keser’le
Klasikler

3x90’

TRT MÜZİK

Hayat Var
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Sportmen Müzik

17x15’

TRT MÜZİK

4. Türkiye Değer
Ödülleri Türkiye Finali

1x180’

TRT DİYANET

Abu Ödül Töreni

1x90’

TRT MÜZİK

1 de Sabah

239x120’

Afaku El Sahafa

147x90’

TRT 1
TRT EL ARABİA

Büyüteç

60x50’

TRT EL ARABİA

Ciran

11x50’

TRT EL ARABİA

Dünya Basınında Geçen
Hafta

12x60’

TRT EL ARABİA

Muahabirin Gündemi

141x50’

TRT EL ARABİA

Fi Zilal Ahdas

165x55’

TRT EL ARABİA

İstanbul’dan Hayırlı
Sabahlar

63x50’

TRT EL ARABİA

Kelam Mübaşir

208x45’

TRT EL ARABİA

Olaylara Işık Tutuyoruz

101x60’

TRT EL ARABİA

Rojev Taybet (Gündem
Özel)

16x45’

TRT KURDÎ

Satır Arası

48x90’

TRT EL ARABİA

Ana Haber

197x50’

TRT 1

Savunuyorum

13x40’

TRT OKUL

Civak-u Siyaset (Toplum
ve Siyaset)

51x90’

TRT KURDÎ

Enine Boyuna

44x75’

TRT 1

Pelin Çift ile Gündem
Ötesi

46x90’

TRT 1

Sözün Özü

12x90’

TRT DİYANET

Min İstanbul

51x90’

TRT EL ARABİA

Seçim Özel

1x1146’

TRT EL ARABİA

Seçim Özel

1x600’

TRT EL ARABİA

Seçim Özel

1x60’

TRT KURDÎ

Stadyum (Al Melab)

34x90’

TRT EL ARABİA

Yağlı Pehlivan Güreş
Organizasyonu

1x180’

TRT AVAZ

24. Geleneksel Yağlı
Pehlivan Güreşleri

1x24’

TRT AVAZ
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YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İZMİR
Eğitim Programları
Bölüm
Sayısı

Bölüm
Süresi

Yayın Kanalı

Hayatı
Belgeleyenler

52

55’

TRT BELGESEL

Hayat İçin 5 Dakika

13

5’

TRT BELGESEL

Arı Orkideleri

3

26’

TRT BELGESEL

City Of İzmir

1

60’

TRT BELGESEL

Dünden Bugüne 23
Nisan

1

11’

TRT BELGESEL

Belgesel-Ce

5

15’

TRT BELGESEL

Farklı Bakış

1

26’

TRT BELGESEL

Program Adı

Vadideki Yaşam
Yusuf Eli

3

26’

TRT BELGESEL

Hayat İçin 5 Dakika

13

5’

TRT BELGESEL

Arı Orkideleri

3

26’

TRT BELGESEL

Bir Şarkı Tut

1

15’

TRT BELGESEL

Hangi Gerçek

1

52’

TRT BELGESEL

Kuş Dili Karınca
Kelamı

4

26’

TRT BELGESEL

Piva Manastırı

1

26’

TRT BELGESEL

Bilinmeyen
Tarihimiz; Nargin
Adası Esareti

1

52’

TRT BELGESEL

Yok Daha Neler

1

30’

TRT BELGESEL

Mavi Kuşak

1

26’

TRT BELGESEL

Yaşamdan Kareler

10

1’

TRT BELGESEL

An’ı Yakala

1

25’

TRT BELGESEL

Dünya Ritim Günü

1

60’

TRT HD

Ortem Filarmoni
Orkestrası

1

60’

TRT HD

Dela Miles İle Yaz
Konseri

5

40’

TRT HD

Şarkılardan Fal
Tuttum

Dünden Bugüne 23
Nisan

13

90’

TRT MÜZİK

Şarkılarla İzmir
Akşamı

13

60

TRT MÜZİK

Türkülerle İzmir
Akşamı

13

60’

TRT MÜZİK

An’ı Yakala

Igudesman&Joo
Konseri

1

90’

TRT MÜZİK

Ege Akşamları

13

60’

TRT MÜZİK

Kutlu Doğum

1

60’

Gönül Bağı

8

60’

Kopak

2

26’

TRT BELGESEL

City Of İzmir

1

60’

TRT BELGESEL

Damağımın Tadı
Yüreğimin İzi

9

26’

TRT BELGESEL

Yansıma

13

25’

TRT BELGESEL

Hayatı
Belgeleyenler

13

25’

TRT BELGESEL

1

11’

TRT BELGESEL

Kaz Otoran

1

26’

TRT BELGESEL

Bilinç Altına
Yolculuk

1

30’

TRT BELGESEL

1

26’

TRT BELGESEL

Hayri DEV Belgeseli

1

26’

TRT BELGESEL

Belgesel-Ce

5

15’

TRT BELGESEL
TRT BELGESEL

Gönülçelen

1

55’

TRT MÜZİK

Adanmış Kent
Afrodisias

1

26’

TRT MÜZİK

Farklı Bakış

1

26’

TRT BELGESEL

Aşkefza

8

60’

TRT MÜZİK

Yok Daha Neler

1

30’

TRT BELGESEL

Alaturka Geceler

13

75’

TRT MÜZİK

Abdürrahim Karakoç
Doğum Günü
Etkinlikleri

Sarı Renkli Ada
Malta

2

28’

TRT BELGESEL

1

90’

TRT MÜZİK

Münir Nurettin
Selçuk Şarkıları
Konseri

1

90’

TRT MÜZİK

Savaşın İç Yüzü

1

1’

TRT BELGESEL

İzler

10

28’

TRT BELGESEL

Yeşil Künye

26

5’

TRT BELGESEL

Mavi Kuşak

1

26’

TRT BELGESEL

Yaşamdan Kareler

10

1’

TRT BELGESEL

Hoşgörü
Medeniyetleri

12

35’

TRT AVAZ
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PRODÜKSİYON KAYNAKLARI

2015 Yılı Prodüksiyon Stüdyoları Kullanım ı (saat)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Yapı m

T RT 1

Koord.

T RT

T RT

T RT

T RT

Müzik

Çocuk

Diyanet

Kurdî

3

Hizmet Verilen Program Sayı sı

9

9

44

Ankara Stüdyoları Kullanı mı

59

477

663

İstanbul Stüdyoları Kullanı mı

274

2706

2779

İzmir Stüdyoları Kullanı mı

80

499

T RT
T RT HD Belgese
l

6

17

2

278

982

88

200

271

13

T RT
Okul

TV

Eğitim

T RT

Dai.Baş

Dairesi

World

k

Başk

18

4

100

1

975

82

17

81

163

482

4

57

2

326

T RT

T RT

T RT

T RT

T RT El

Haber

T ürk

Spor

Avaz

Arabia

18

40

12

107
1015

416

27

14

1413

423

215

3232

3195

2

28

\s

2015 Yılı Naklen Yayın Up-Link Kullanım ı (adet)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Yapı m
Koord.

T RT 1

T RT

T RT

T RT

T RT

T RT

Müzik

Avaz

Çocuk

Diyanet

Kurdî

T RT HD

T RT El
Arabia

Hizmet Verilen Program Sayı sı

5

12

59

38

7

8

19

13

2

Ankara Nak.Yay./Up-Link Kullanı m Sayı sı

8

68

88

85

41

14

113

4

11

İstanbul Nak.Yay./Up-Link Kullanı m Sayı sı

5

6

62

25

7

26

8

8

35

1

17

19

2

27

7

7

İzmir Nak.Yay./Up-Link Kullanı m Sayı sı

T RT
Belgese
l
1

TV

T RT

T RT

Okul

Dai.Bşk

Haber

T ürk

5

1

11

18

9

16

3

697

19

67

226

2

153

6
3

Haber ve

T RT

15
2

6

Spor
Dai.Bşk

\s
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2015 Yılı Dış Çekim Aktüel Kam era Hizm etleri (gün)
1200
1000
800
600
400
200
0
Yapım
Koord.

TRT

TRT 1

Müzik

TRT Avaz

TRT

TRT

TRT

Çocuk

Diyanet

Kurdî

TRT HD

Haber ve

TRT El

TRT

Arabia

Belgesel

TRT Okul

Spor
Dai.Bşk

TRT

TV

Haber

Dai.Başk

TRT Türk

14

21

26

11

4

7

17

11

4

74

30

1

6

22

10

Ankara Dış Çekim Kullanılan Gün Sayısı

153

289

62

166

9

42

343

219

27

1033

721

1

1

295

154

İstanbul Dış Çekim Kullanılan Gün Sayısı

48

532

208

108

419

45

2

4

32

243

336

233

46

353

2

29

4

1

12

5

11

462

4

18

8

Hizmet Verilen Program Sayısı

İzmir Dış Çekim Kullanılan Gün Sayısı

\s

2015 Yılı Video Kurgu/Montaj Hizm etleri (saat)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Yapı m
Koord.

T RT 1

T RT
Müzik

T RT Avaz

24

21

61

26

Ankara Setlerinde Kullanı lan Saat

3155

7376

1825

2389

İstanbul Setlerinde Kullanı lan Saat

1142

8754

9017

955

435

1107

Hizmet Verilen Program Sayı sı

İzmir Setlerinde Kullanı lan Saat

18

T RT

T RT

T RT

Çocuk

Diyanet

Kurdî

6

493

T RT HD

T RT El

T RT

Arabia

Belgesel

T RT Okul

TV

T RT

Dai.Başk

Haber
3

14

20

11

1

74

39

22

1803

3357

773

181

7096

4868

2987

156

22

47

89

1881

3473

599

72

T RT T ürk
12
1571

1216

3013

6691

\s
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2015 Yılı Grafik Anim asyon Hizm etleri (adet)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Yapı m
Koord.

T RT 1

Ankara Hizmet Verilen Program Sayı sı

6

8

İstanbul Hizmet Verilen Program Sayı sı

1

2

T RT

T RT

Çocuk

Diyanet

6

1

5

2

3

2

T RT Müzik T RT Avaz

15

T RT T ürk

T RT
Belgesel

2

T RT Okul

8

6

9

7

TV

Eğitim

Dai.Başk Dai.Başk
3

2

\s

2015 Yılı Seslendirm e Hizm etleri (adet)
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Yapım Koord.

TRT 1

TRT Avaz

TRT Çocuk

Genel
Sekreterlik

Ankara Hizmet Verilen Program Sayısı

162

147

62

37

27

İstanbul Hizmet Verilen Program Sayısı

697

64

TRT Belgesel TRT Haber
193

8

TRT HD
585

\s

17
73

İzmir Hizmet Verilen Program Sayısı
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GÖRSEL SANATLAR
Televizyon çekimlerinde ihtiyaç duyulan, izleyici tarafından doğrudan görülen, görüntü zenginliği sağlamak için; sahne dekor tasarımı, grafik animasyon, ekran tasarımı yanı sıra makyaj, kostüm, aksesuar ve reel efektlerin yayın ve yapım ihtiyaçlarına uygun olarak görsel bir bütünlük
içerisinde, tasarım, imalat ve projelendirme işleri yapılmıştır.
Kostüm ve Aksesuar
Yayın ve yapımların içeriğinde görsel anlamda
ihtiyaç duyulan kostüm aksesuar malzemelerinin temin edilmiş, temin edilemeyenlerin imal
edilip hazırlanmış, 85 iş yapılmıştır.
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Dekor Tasarım

Stüdyo ortamında yapılacak televizyon programları için ihtiyaç duyulan mekanların tasarlanıp, programın içeriğine göre özel olarak projelendirilip imal edilmiştir. Ekranda sunum yapan
kişi ve kişilere mekân oluşturmak, uygun mobilya, aksesuar kullanarak mekânı zenginleştirmek
ve gerekli düzenlemeleri kapsamında 69 dekor
hazırlanmıştır.

2015 Faaliyet Raporu

Efekt

Gerekli yerlerin ışıklandırılması, projeksiyon ve
büyük ekran ile görüntünün desteklenmesi, zamanlama sistemleri, coşku ya da görüntü zenginliği için (havai fişek, konfeti, alev) kullanımı,
doğal olayların taklidi (sis, duman, kar, yağmur)
gerçekleştirilebilmesi için gerekli malzemenin
hazırlanıp, uygulaması kapsamında 1589 iş yapılmıştır.

Grafik Animasyon

Yapım üniteleri tarafından hazırlanmakta olan
programların ihtiyaçları doğrultusunda reel
anlamda çekilemeyecek 3D ve 2D jenerik, 3D
modellemeleri, animasyon, ekran tasarımları
yanı sıra illüstrasyon ve çizimleri, logo ve afiş
tasarımları hazırlanmış, bu kapsamda 45 iş yapılmıştır.

Makyaj

Televizyon yayın ve yapımlarında kullanılmak
üzere, makyaj malzemelerinin seçimi, kişisel
ve karakteristik ihtiyaçlara göre uygulamaları
yapılmış, bu kapsamda 20580 iş gerçekleştirilmiştir.
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Türkiye, 2015’te “Kent Radyoları” ile tanıştı. 2015 yılının başında
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlara başlayan Kent Radyoları,
kısa zamanda büyük beğeni toplayarak üç büyük metropolün en
çok dinlenen radyoları oldu.
426 radyo vericisi kuruldu. Yeni nesil (DAB) dijital radyo yayınları
ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlandı. TRT son bir yılda FM radyo
verici sayısını % 35 artırarak 1609’a yükseltti.
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RADYO

TRT Radyoları 2015 yılında 5 ulusal, 5 bölgesel, 3 yerel 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 ayrıca uydu,
internet ve mobil uygulamalar üzerinden tüm
dünyada dinlenebilmektedir.
RADYO 1: Söz ağırlıklı yayın yapmaktadır. Bu

kanalda eğitim, kültür, haber, spor ve açıklamalı müzik programları yayınlanmaktadır.

RADYO 2 (TRT FM) : Türkçe sözlü popüler mü-

zik liste parçaları, Türk Halk Müziği ve Türk
Sanat Müziği’nin yeniden seslendirilmiş çağdaş yorumları, kısa haber ve söz bölümleri,
etkinlik duyuruları, konuk sanatçılar, konserler yayın akışında değerlendirilmektedir.

RADYO 3 : Klasik, Rock ve Pop, Caz, Dünya Mü-

TRT NAĞME : 24 saat kesintisiz Türk Sanat Müziği yayınlayan tematik müzik kanalıdır.
TRT TÜRKÜ : 24 saat kesintisiz Türk Halk Müziği yayınlayan tematik müzik kanalıdır.

Antalya,Çukurova,
GAP-Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Bölge
Radyoları yayın alanlarına yönelik olarak canlı, dinamik, bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine
uygun bölgesel yayın yapmakta; ulusal kanallar için de program üretmektedir.

BÖLGE RADYOLARIMIZ :

TRT KENT RADYOLARI : TRT Kent Radyo Ankara, TRT Kent Radyo İstanbul ve TRT Kent Radyo İzmir, yayın yaptıkları metropollere özel
içerikle yayınlarını sürdürmektedir.

Radyo yayınlarımız, 2015 yılında yazılımı kurumumuz tarafından yapılan e-radyo yayın
modülü üzerinden gerçekleştirilmiştir.

ziği kuşaklarıyla yayınlarını sürdürmektedir.
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Genel dinleyici kitlesine hitap eden Radyo 1,
söz ağırlıklı yayın yapan eğitim, kültür ve haber kanalıdır. Dinleyicinin nabzını tutan güncel konuların yanı sıra ekonomiden çevreye,
hukuktan sağlığa, spordan politikaya kadar
hayatın her alanından pek çok konu ele alın-

142

makta, gelişmeler her yönüyle irdelenerek
dinleyiciye aktarılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde Süper Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye
Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa
Ligi karşılaşmaları naklen yayınlanmıştır.
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Radyo 1’de Yayınlanan Programlardan Örnekler

sanatçılar tarafından üretilmiş
eserler, bağımsız yaşam için öneriler, başarı öyküleri ile engelli
dostu kentler ele alınmaktadır.
Denklem (52 x 27’)

Aklımda (260 x 5’)

Bilim ve teknoloji, sağlık, çevre, tıp, tarım,
biyoloji, matematik, bilim tarihi, fütürizm,
uzay ve gökbilimi gibi alanlarda çarpıcı bilgiler ve notlara yer verilmektedir.
Anadolu Erenleri (52 x 28’)

Anadolu’nun yurt edinilmesini sağlayan kişiler ve eserleri, Anadolu’yu mayalayan gönül erlerinin hayatları, eserleri, menkıbeleri ve öğretileri programın konusudur. Hacı
Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Şeyh Şaba-ı
Veli, Ömer Halveti, Niyazi Mısri, Yunus Emre,
Mevlana, Muhyittin İbn-i Arabi, Ak Şemsettin,
Eşrefoğlu Rumi, Yahya Şirvani, Emir Sultan
gibi medeniyetimiz açısından önemli şahsiyetlerine yer verilmiştir.
Arkası Yarın (52 x 28’)

Çeşitli roman, öykü ve sahne oyunlarından
radyoya uygulanan ya da doğrudan radyo için
yazılmış, en az 5 en çok 12 bölümlük oyunlardır.
Avrupa’nın Öyküsü (52 x 28’)

Avrupa ülkelerinin tarihi, ülkeler arasındaki
benzerlikler ve farklılıklar, ülkelerin Avrupa
kültüründeki yeri, Türkiye ile ilişkileri ele
alınmaktadır.
Bir Dünya Kitap (52 x 25’)

Yeni yayınlanan kitaplarla ilgili bilgiler, hakkında yazılanlar, yazarlarla söyleşiler, e-kitap
uygulamaları bu programda.
Biz de Varız (52 x 45’)

Engellilerin sorunları ve çözüm yolları, engelli yakınları için uzman önerileri, sosyal
yaşamda ve iş yaşamında engelli vatandaşlara sağlanan olanaklar, engel türleri, engellilerin istihdamı, engellilerle ilgili güncel haberler, spor etkinlikleri ve yarışmalar, engelli

Programda,
dünyada
ve
Türkiye’de yaşanan her türlü
ekonomik olay, gelişme ile birlikte ulusal ve uluslararası boyutta alınan, uygulanan ekonomik
kararlar, politikalar, bu karar ve
politikaların arkasında yer alan
uluslararası mali kuruluşlar değerlendiriliyor.
Dilin Kemiği Yok (52 x 25’)

Türk kültürünün ana kaynakları ve güncel
olaylarla harmanlanarak evlilik, komşuluk,
gelin kaynana, yardımlaşma, yalan, akıllı,
deli, gençlik-yaşlılık, fedakarlık, kin, nefret,
bağışlama, zaman vb. konular, deyim ve atasözleri, Mevlana, Nasreddin Hoca, İncili Çavuş, Yunus Emre gibi tarihi şahsiyet, olay ve
anekdotlar; bunların Türk folkloru ve mitolojisinin yanı sıra güncel olay ve bilimsel gelişmelerle ilintisi programın konuları arasında.
Evvel Zaman İçinde (52 x 28’)

İnsanlık tarihine yön veren, insanın düşünce
dünyasını ve sosyal yaşamını biçimlendiren
aletler, olaylar, buluşlar mekânlar ve karakterler ile öyküleri Evvel Zaman İçinde’de.
Müzikli Edebiyat (52 x 43’)

Edebiyat ve musiki arasındaki ilişki; Türk Sanat Musikisinin seçkin eserleri ile sunuluyor.
Öncesi ve Sonrasıyla Çanakkale (52 x 28’)

Yüzüncü yılında öncesi ve sonuçlarıyla Çanakkale Savaşları, Çanakkale Savaşları’na yol
açan tarihsel şartlar, savaşlarla ilgili bilinmeyenler ya da az bilinen olgular programın ana
temaları.
Sabahın Hayrı (365 x 18’)

Bireyin manevi açıdan gelişip zenginleşmesine katkı sağlayacak dinî, tasavvufi konular bu
programda.
Şu Mizah Dedikleri (52 x 25’)

Programda, yaşamın renkli yüzünü yansıtan,
içinde olumlu bakış açısı aynı zamanda eleştirel düşünceyi de barındıran “mizah” olgusu
tartışılıyor.
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RADYO 2 (TRT FM) Popüler Müzik Kanalı, Dinlenme ölçümlerine göre Türkiye’nin en çok
dinlenen radyosudur. Pop müziğin en güncel
örnekleri, liste parçaları, Türk Halk Müziği ve
Türk Sanat Müziği’nin yeniden seslendirilmiş
çağdaş yorumları, kısa haber ve söz bölümle-
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ri, etkinlik duyuruları, konuk sanatçılar, konserler yayın akışında değerlendirilmektedir.
TRT FM’in yayın akışı 2015 yılında Ankara,
İstanbul ve İzmir Radyolarının yapımlarından
oluşmuştur.
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Radyo 2 (TRT FM)’de Yayınlanan Programlardan Örnekler
Ada Vapuru (260 x 120’)

İstanbul’un renklerini vapur atmosferinde aktaran program… Dinleyicileri günlük hayatta
daha mutlu kılacak, işlerini kolaylaştıracak
pratik bilgiler, uzman önerileri ve müzik Ada
Vapuru’nda.
Bu Fırsat Kaçmaz ( 104 x 120’)

Alışveriş merkezinden canlı olarak yayınlanan program, daimi orkestrasıyla, yarışma
bölümleriyle, samimi, içten sunumuyla hafta
sonlarına renk katıyor.
Çalar Saat (104 x 120’)

Birbirinden farklı müzik türlerinden örnekler,
eğlenceli yarışmalar, dinleyici istekleri ve görüşleri. Unutulmaz seslere yer veren program,
genç kuşaklara müziği sevdirmeyi amaçlıyor.
Dünyanın En Radyo Programı ( 52 x 120’)

Kordonda (260 x 120’)

Geçmişe ve günümüze ait çeşitli müzik türlerinin seçkin örnekleri… Sohbetler, canlı müzik
konukları, dinleyici ile interaktif iletişim ve yarışma bölümleri. Gecenin teması çerçevesinde
işlenen konularla, sohbet ve müzikle dinleyiciler Kordonda günün yorgunluğunu atıyor.
Renkli Saatler (104 x 120’)

En çok dinlenen şarkılardan oluşan müzik listesi, kültür sanat haberleri, çeşitli spor etkinlikleri, festivaller, gündemdeki kitaplar
Renkli Saatler’de.
Tam Bu Saat (260 x 120’)

Hareketli müzikler, mizah içerikli köşeler,
popüler ve güncel albüm değerlendirmeleri,
canlı müzik icrası, yarışmalar ve etkinliklerden canlı bağlantılar bu programda.

Üç ayrı şehirden ( Ankara, İstanbul, İzmir ) eş
zamanlı seslenen üç radyocu, karşılıklı sohbetleri ve geçmişten günümüze pop müzik
örnekleriyle dinleyicilerin hoşça vakit geçirmesini sağlıyor.
Gece Yolculuğu (365 x 120’)

Dinleyicilerin kaliteli ve geceye uygun müziklerle, sohbet bölümleriyle, şiir, öykü, deneme gibi edebiyat örnekleriyle iyi vakit geçirmelerini sağlayan program. Çağdaş yayıncılık
anlayışıyla, dinleyicinin aktif katılımıyla genç
kuşak başta olmak üzere tüm yaş ve meslek
gruplarına hitap ediyor.
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Yayınları Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya
radyolarının yapımlarından oluşan Radyo 3,
her gün 24 saat yayın yapmaktadır. Klasik,
rock, pop, caz ve dünya müziği türlerinde
müzik programlarının yer aldığı kanalda, belirli saatlerde haberlere de yer verilmektedir.
Nisan 2009’da yayınına başlayan klasik müzik
kuşağı NOTTURNO uygulaması 2015 yılında da
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devam etmiş; dünyanın önde gelen orkestra
ve müzisyenlerinin yorumuyla Barok, Klasik ve
Romantik Dönem eserlerinden oluşturulmuş,
dinamik ve dengeli bir repertuvar her gece
01.00 – 07.00 saatleri arasında klasik müzikseverlerle buluşmuştur.
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Radyo 3’de Yayınlanan Programlardan Örnekler
7 Nota… Dünden Yarına Müzik ( 52 x 59’)

Müziğin, insanın gelişimiyle paralel olarak
geçirdiği değişimi ve dönüşümü inceleyen
program... Tarihsel perspektif içinde klasik
müzikle toplumsal süreçlerin etkileşimi, müzik tarihi, müziğin notalandırılması, zaman
içinde ortaya çıkan türler, akımlar, besteciler, yorumcular bu programda.
Garaj (52 x 55’)

Pop, rock, soft rock, new wave, grunge, brit
pop ve benzeri türlerden örnekler Garaj’da.
Gri Ses (52 x 59’)

Programda caz müzisyenlerinin yaşamlarından renkli anlar, ilginç anekdotlar, dönemle
ilgili bilgiler, müzik örneklerine yer veriliyor.

müziğin içine çeken, duygularını pekiştiren,
çoksesli müziğe bir adım daha yaklaştıran
program.
Misafirimiz Var ( 26 x 89’)

Ülkemize gelen yabancı sanatçıların konserlerini daha geniş kitlelere duyuran, konser
atmosferini radyo aracılığıyla, konsere gidemeyenlere yaşatan program…
Romantik Yolcular (52 x 89’)
Her yaştan TRT Radyo 3 dinleyicisine,
Avrupa’nın çoksesli müzik kültürünün temel
taşı olan klasik müzik eserlerini, mümkün olduğu kadar ilk kayıtlarından sunan, bu kayıtlar ve yorumcular hakkında arşivlenmiş tarihi
belgeleri paylaşan program.

Huzurun Tınısında (52 x 59’)

Klasik katalog ve CD bilgisi paylaşımından
farklı olarak olumlu düşünce ifadeleriyle zenginleştirilmiş bir sunumla, dinleyiciyi
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24 saat Türk Sanat Müziği sunan TRT Nağme musiki kültürümüzü yaşatmak, Türk Sanat Müziği’nin makamsal zenginliğini ortaya
koymak, sevilen eserleri makam-usûl uyumu
içinde sunmak, Türk Sanat Müziği’nin çeşitli
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formlarını ve türlerini (beraber ve solo şarkılar, sololar, saz semaisi, sirto, longa, köçekçe gibi) dinleyiciye ulaştırmak amacıyla yayın
hayatına devam etmektedir.
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Anılarda Yaşayanlar (52 x 60’)

Türk müziğini en doğru şekilde icra eden ses
sanatçılarını, musikimize birbirinden güzel
eserler kazandıran bestekârları ve Türk Sanat Müziği eserlerini geniş kitlelere ulaştıran
program.
Aşkla Buluşanlar Sevdayla Hesaplaşanlar (52 x 60’)

Türk
Sanat
Müziği
bestekârlarının,
güftekârlarının, ses ve saz sanatçılarının dinleyicilerle buluşmasını sağlayan, dünün eserlerini bugünün dinleyicisine tanıtan, yeni
bestelerin ve güftelerin Türk Sanat Müziği dinleyicilerine ulaşmasını amaçlayan program.
Bin Yılın Mirası (52 x 60’)

rine, Türk musikisinin gelişimini ve form çeşitliliğini aktaran, nitelikli örneklere yer veren
program.
İşte Hayatınız (52 x 60’)

TRT radyoları ses sanatçılarının hayat
hikâyelerini dinleyiciye aktararak, gelecek
kuşaklar için kayıt altına almayı amaç edinen
program.
Sabahın Nağmesi (365 X 180’)

Sabah saatlerinde Türk Sanat Müziği’nin seçkin örneklerini kimi zaman sanatçı katılımıyla
kimi zaman zengin TRT arşivden seçilen örneklerle değerlendiren program…

Musikinin usta isimlerinin yaşamları ve eserle-
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Türk Halk Müziği, Ortak mirasımız olan halk
türkülerinin en güzel örneklerine yer vererek
halk kültürümüzün yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan
TRT Türkü, 24 saat Türk Halk Müziği yayını
yapmaktadır. Bölge radyolarının (Antalya,
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Çukurova, Erzurum, GAP Diyarbakır, Trabzon)
yapımlarından oluşan “TRT Türkü Anadolu
Kuşağı’nda bölge radyoları birer saatlik yayın
yaparak folklorik değerlerini ve yöre müziklerinden örnekleri dinleyicilere sunmaktadır.
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Âşıklar Şöleni (52 x 60’)

Türküler, uzun havalar, deyişler ve semahlar…
Türk Halk bilimine ait değerleri özellikle genç
kuşağa tanıtan, ozanlarımızı, âşıklarımızı ürettikleriyle, hayatta olmayanları geride bıraktıkları ile yaşatmayı amaçlayan program.
Karadeniz Rüzgârı (52 x 60’)

Orta Karadeniz’den Kafkaslara kadar Karadeniz müziği ve kültürünü yansıtan eserlerin geçildiği program.
Memleket Havaları (52 x 60’)

Anadolu’da kabul görmüş mahalli sazlardan
oluşan bir toplulukla konularına göre türküler,
halk şiirleri, istekler.

Meşk Zamanı ( 52 X 60’)

Duygularımızın aynı noktada birleştiği, bize
bizi anlatan türkülerimiz. Program, Türk Halk
Müziği’nin geleneksel ses ve saz icra biçim ve
üslûplarını genç kuşaklara tanıtarak kültürel
sürekliliği sağlamayı ve yeni bileşimlere katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Öyküler ve Türküler (52 X 30’)

Yurdumuzun değişik yörelerinden derlenen halk
öyküleri, Türk Halk Müziği ezgileri… Türk halk
kültürünün yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen program...
Türkülerle İzmir Akşamı (52 X 60’)

Radyo ve televizyondan ortak yayınlanan konser
programında sololar ve koronun icrasıyla Türk
Halk Müziği’nin nitelikli örnekleri sunuluyor.
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BÖLGE RADYOLARI

Bölgeye ilişkin olaylar, kültürel değerler, haber, müzik, Antalya, Çukurova, GAP Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Bölge Radyoları her
gün 10.00-12.00 saatleri arasında yayın alanlarına yönelik bölgesel yayın yapmış; yayınlarda bölgelerin ihtiyaç ve özelliklerine uygun
konu, olay ve gelişmeleri, etkinlikleri değerlendirmiş ve müzik unsuruna yer vermişlerdir.
Bölge Radyoları ayrıca 13.00-18.00 saatleri
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arasında TRT Türkü kanalında “Anadolu Kuşağı” yayınını gerçekleştirmişlerdir. Anadolu
Kuşağı’nda, bölgelerin geçmişten günümüze
ortak miras ve değerlerini, gelenek ve göreneklerini, sözlü ve sazlı edebiyat ürünlerini,
tarihi, kültürel ve turistik değerlerini bölge
türküleri eşliğinde aktarmışlardır. Bölge Radyoları ayrıca üretimleriyle diğer ulusal kanallara da katkıda bulunmuşlardır.
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Kent haberleri, kültürel değerler, haber, müzik, Ocak 2015’te yayın hayatına başlayan TRT
Kent Radyo Ankara, TRT Kent Radyo İstanbul
ve TRT Kent Radyo İzmir, hitap ettikleri illere
yönelik olarak 07.00-01.00 saatleri arasında
yayın yapmışlardır. Yayın, 01.00’den sonra
RADYO 2 (TRT FM) kanalına bağlanılarak sürdürülmüştür.
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Yayınlar, 14-35 yaş arasındaki genç nüfusa yönelik olmakla birlikte diğer yaş gruplarını da
kapsayacak şekilde ve interaktif nitelikte,
trafik ve hava durumu, kültürel ve sanatsal faaliyetler, günlük hayatta ihtiyaç duyulan kısa
bilgiler, haber, müzik ve sohbet içeriklidir.
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TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU

Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara yönelik
yayın yapan uluslararası radyolar, 2015 yılında, Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan her gün;
Türkçe, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Boşnakça, Bulgarca, Çince,
Darice, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Kazakça, Kırgızca, Macarca, Makedonca,
Özbekçe, Afganistan Özbekçesi, Peştuca, Romence, Rusça, Sırpça, Tatarca, Türkmence,
Urduca, Uygurca, Yunanca, Japonca, Portekizce, Malayca, Swahili ve Hausa olmak üzere 37 dilde yayın yapılmıştır.
41 dil, lehçe ve alfabede web yayını (trtvotworld.com) yapmaktadır. Türkiye, bölge ve
dünyadaki gelişmeleri sıcağı sıcağına aktaran
ve Türkiye’nin merceğinden değerlendiren
web yayınlarının listesi şöyledir; Afgan Özbekçesi, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi (Arap
Alfabesi), Boşnakça, Bulgarca, Çince, Darice, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce,
Hausa, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Kırgızca, Macarca, Makedonca, Malayca, Özbekçe, Peştuca,
Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Swahili,
Tatarca, Tatarca (Kiril Alfabesi), Türkmence,
Türkmence (Arap Alfabesi), Urduca, Uygurca, Uygurca (Arap Alfabesi), Uygurca (Kiril
Alfabesi) ve Yunanca.
Türkçe Yayın

Türkçe Yayınlardan Sorumlu Müdürlük bünyesinde TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TRT
Memleketim FM radyoları 24 saat Türkçe yayın yapmaktadır. 2015 Yılı Programları Yapım
ve Uygulama Talimatına göre Türkiye’nin Sesi
Radyosu, 2015 yılında, kısa dalga vericileri,
uydu, internet, kablo yayın altyapısı ve mobil yayın aracılığıyla yaptığı yayınlar ile tüm
dünyaya seslenmektedir. TRT Memleketim FM

ise www.trtmemleketimfm.com ve Dışişleri
Bakanlığı iletişim portalı www.memleketim.
gov.tr adresi ile uydudan tüm dünyadaki vatandaş ve soydaşlarımıza yayın yapıyor.
Türkiye bugün sadece, Türk Dünyası’nda ve
içinde bulunduğu bölgede değil, dünya ölçeğinde de aktif bir aktör konumundadır. TRT
bu sorumluluğa uygun şekilde, Türkiye’nin
siyasi, ekonomik, kültürel, coğrafi, tarihsel
ve dini tüm değerlerini işlediği yayınlar hazırlamaktadır.
Yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlara
yönelik Türkçe yayın yapan Türkiye’nin Sesi
Radyosu, 1937 yılından bu yana, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımız için
memleketle kurulan duygusal bağın da özel
bir simgesi. Türkiye’nin Sesi Radyosu, her
dalda yaptığı yayınlarla dünyanın her yerindeki vatandaşlarına memleket rüzgârını
taşıyor. Türkiye’nin dış politikasının ve siyasetinin de sesi olan Türkiye’nin Sesi Radyosu, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının da bir
simgesi olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza güç veriyor;
onların sesi, nefesi olmaya devam ediyor.
Avrupa’ya yönelik uydu, internet ve kablo üzerinden Başkanlığımız sorumluluğunda
uluslararası radyo yayını yapan “TRT Avrupa
FM”; Postasının adı TRT Genel Müdürlüğü ve
Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ‘TRT Memleketim FM’ olarak
değiştirilmiştir. Bu postada müzik ağırlıklı olmak üzere, spot bilgiler, dinleyici mesajları istekler, haberler, Avrupa’daki hava ve yol durumu, güncel kültür ve sanat haberlerini içeren
programlar yayınlamıştır.
TRT Memleketim FM yayınları, yurt dışındaki Türklere yönelik konuları, haberleri de
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içeren sohbetlerin, kuşakların olduğu müzik
ağırlıklı programları içeriyor. Kuşak programlarında Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak özel konular, özel canlı yayın konuklarıyla işleniyor.

da; Türkiye ve dünya gündemindeki siyaset,
sanat, edebiyat, ekonomi, sağlık ve spor gibi
konulara yer verilmiştir. Türkiye’nin geleneksel değerleri ile kültür ve müziğine ilişkin
özel yayınlar da ağırlık olarak yer almıştır.

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, ayrıca yurtiçi
ve yurt dışında yapılan ve Türkiye’nin değerlerini yansıtan fuar, konferans, festival gibi
etkinlikleri de takip etmektedir. Bu etkinlikler canlı yayınlar, röportajlar ya da özel bant
programlar şeklinde Türkçe ve yabancı dil
yayınlarına taşınmaktadır.

Türkçe Yayınlardan Sorumlu Müdürlük, yurt
dışında Türkçe yayın yapan radyolara, imzalanan protokoller çerçevesinde içerik de üretmektedir. 2015 yılında, TRT ile Fransa-Paris’te
faaliyet gösteren Paris İmparator Medya Grubu (PİMG) ile yapılan protokol çerçevesinde,
İmparator FM’e yönelik Türkiye haberleri ve
bant programlar hazırlanmaktadır.
Yunanistan Gümülcine’de yayın yapan “JOY

Her iki radyonun da canlı kuşak programlar-

FM” Radyosu, hafta içi her sabah 09.00-12.00
saatleri arasında TRT Memleketim FM’de canlı
yayınlanan “Dünya Dönerken” adlı programı eş
zamanlı olarak yayınlamaya devam etmiştir.
Memleketim FM yayınlarında, Sosyal Medya
aktif olarak kullanılmaya devam edilmiştir.
2015 yılında Memleketim FM yayınlarına gelen e-posta facebook ileti, facebook erişim
sayısı toplam 232.326 olmuştur.
Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayın

Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan 36 dil ve
lehçede yapılan yabancı dil yayınlarında;
Türkiye’yi ve Türk insanını bütün yönleriyle tanıtılıp, ülkemiz hakkında tüm dünyada olumlu bir kamuoyu oluşturmaya
yönelik programlar dinleyicilerle buluşturulmuştur. Yabancı ülke yetkilileri, temsilcileri,
156

Türkiye’de eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler ve konusunda uzman kişilerle yapılan röportajlar da yayınlarda yer almıştır.
TSR Azerbaycan Türkçesi ve Azerbaycan İçtimai Radyo ile her gün ortak hazırlanan
“Korkut Ata” adlı canlı yayın programı, TSR
Kısa dalganın yanı sıra Azerbaycan’dan da FM
üzerinden dinlenebilmektedir. Ayrıca yapılan
protokol çerçevesinde “iki devlet bir millet”
düşüncesini benimsemiş yayın anlayışımızla İki ülkenin gündemi ve ortak kültürünün
yansımaları canlı yayınlarla dinleyicilere aktarılmıştır. Her ay İTV’den Türkiye’ye gelen
personel TRT tarafından eğitilmekte, bu personelle ortak programlar yapılmaktadır.
TRT ile Kırgızistan Radyo Televizyon Kurumu (KTRK) arasında yapılan iş birliği pro-
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tokolü çerçevesinde KTRK’nın 1 Radyosu,
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun Kırgızca dilindeki yayınlarını her gün uydu üzerinden
alarak, ülkenin tümüne FM bandından yayınlamaktadır. Yine aynı iş birliği protokolü çerçevesinde, KTRK çalışanları TRT’ye bir aylık
dönemler halinde eğitim ve tecrübe paylaşımı için gelmektedir.
Ayrıca, on beş günde bir Çince yayınlarımızda
yer alan “Uzman Gözüyle Türk-Çin İlişkileri”
ile Kırgızca yayınlarımızdaki “Türkiye’deki

mektup, 73448 e-posta/faks ve 6177 telefon olmak üzere toplam 85533 ileti gelmiştir.
35412 ileti ile Farsça, 2015 yılında en çok ileti
alan yayın olmuştur. Farsça yayınını, 13837
ileti ile Urduca ve 10866 ileti ile Arnavutça yayını takip etmiştir.
Öte yandan, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının çalışmalarında tercümanlık
yapmak üzere ilgili masalardan personel görevlendirilmiştir.
www.votworld.com

www.votworld.com, Türkiye ve dünya gündemini doğru ve hızlı takip ederek, bölgesinde ve Türk dünyasında önemli bir lider olan
Türkiye’nin; siyaset, ekonomi, kültür, spor
ve diplomasi alanında yaşanan gelişmelerini
tüm dünyaya, 41 dil ve lehçede yayın yaparak ulaştırmaktadır. Web sayfalarımızın teknik

Kırgızistanlılar” adlı programlar canlı olarak yayınlanmıştır. Canlı yayınlarda telefon
ve stüdyo konuklarıyla gündemdeki konular
hakkında söyleşiler yapılmış ve çeşitli müzik
türlerine yer verilmiştir.
2015’de, Türkiye’nin Sesi Radyosu stüdyolarından her gün 72 saat yabancı dil yayını
yapılmıştır.
2015 yılında yabancı dil yayınlarına; 5908

altyapıları Haziran 2015’te yenilenerek ulaşım
hızları artırılmıştır. Web sayfalarımıza www.
votworld.com adresinden ulaşılmaktadır.
2015 Yılının Radyo Özel Etkinlikleri
• 12 Ocak’ta üç metropolde (Ankara, İstan-

bul, İzmir) TRT Kent Radyoları yayına başlamıştır. 23 Mart’ta İstanbul’da TRT Kent Radyoları Özel Tanıtım Gecesi düzenlenmiştir. Radyo
dünyasının ve medya organlarının yoğun ilgi
gösterdiği etkinlikte radyonun gücü ve etkisi
bir kez daha vurgulanmıştır.

• İlki 2009 yılında gerçekleştirilen Radyo
Günleri, 6 Mayıs’ta İstanbul’da uluslararası
katılımla kutlanmıştır. Etkinlik kapsamında
Beşiktaş İskelesi’ne, içerisinde bir radyo işletmesine ait bölümlerin olduğu Radyo Köyü
Çadırı kurulmuş; ziyaretçilere spikerlik, diksiyon, program yazma, radyo yayıncılığı gibi
konularda TRT’nin uzman personeli tarafından
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eğitimler verilmiştir. Drama stüdyosunda ziyaretçiler Radyo Tiyatrosu’nun sihirli dünyasına tanık olup, oyuncu olarak yer almışlardır.
Karaoke stüdyosunda şarkılarını seslendiren
ziyaretçiler, “Kendi Programını Kendin Yap”
alanında TRT ekiplerinin desteğiyle radyo
programları hazırlamışlardır. “Önce Radyo
Vardı” adlı fotoğraf sergisiyle 20. yüzyılın ortalarındaki radyolu günler paylaşılmıştır. Her
gün halka açık konserlerin verildiği etkinlikte
Taksim-Tünel hattındaki Nostaljik Tramvayda
radyo yayını ve orkestra performansları sergilenmiştir. Ayrıca, Genel Müdürümüz Şenol
Göka’nın tüm radyoculara armağan olarak
sözlerini yazmış olduğu “Sesin Büyüsü” şiiri
bestelenmiş ve albüm olarak hazırlatılmıştır.
Etkinliklerin çekimleri yapılmış ve belgesel
olarak hazırlatılmıştır.
• Bölge Radyoları (Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP Diyarbakır, Trabzon) kuruluş yıldönümlerini özel yayınlarla ve halka açık etkinliklerle kutlamışlardır.
• Radyo yayınlarının belirli periyotlarla de-

ğerlendirilmesini sağlamak üzere üçer aylık
dönemler halinde, Radyo sorumlularının da
katıldığı, “Radyolararası Yayın Değerlendirme
Toplantıları” düzenlenmiştir.

• “radyo.trt.net.tr” web sayfası yenilenmiş
ve kullanıma açılmıştır.
• Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığı ile ko-

ordineli olarak yürütülen çalışma neticesinde
radyo kanallarımızın verici sayıları arttırılmış
ve dağılımı revize edilmiştir. 308 verici ile
TRT Türkü’nün kapsama alanı %95,24 olmuştur. TRT Nağme’nin ise 279 verici ile kapsama
alanı %90,60 olmuştur. 43 verici ile TRT Radyo
3’ün kapsama alanı %61,20 olmuştur. Böylece
yayınların karasal verici ağı üzerinden daha
geniş kitlelere ulaştırılması sağlanmıştır.

arka planını irdelemeyi, görünür hâle getirmeyi ve TRT’nin kurumsal tarihini akademik
ve bilimsel çerçeveyi esas alarak aktarmayı
amaç edinen ve Başkanlığımız koordinatörlüğünde Doç. Dr. Bülent Arı tarafından hazırlanan “TRT Radyoları Tarihi” adlı kitap çalışmasında basım aşamasına gelinmiştir.
• 2015 Ocak itibarıyla yeniden yayıma başlayan Radyovizyon dergisi, Dış Yayınlar Dairesi
Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlanmıştır.
• 52. ABU Genel Kurulu’na aktif katılım sağ-

lanarak, Genel Kurul süresince TRT Radyoları
olarak stant açılmış, çalışmalar hakkında konuklar bilgilendirilmiştir.

2015 Yılının Radyo Yeni Medya Faaliyetleri
• Radyo kanallarımızın program planlamadan

yayına kadar olan bütün iş sürecini sayısal
ortama taşımayı amaçlayan, e-radyo projesi bütün kanallar için hayata geçmiştir. Yeni
eklemelerle yayın akışı planlamadan yayın sürecine kadar tüm işlemler e-radyo üzerinden
gerçekleştirilmektedir.

• Projenin ilk modülü olan MİDAS (Müzik İle-

tim Denetim Arama Sistemi)’a veri girişlerine
2015 yılında da devam edilmiştir.

• Yayınlarımızı saatinde takip edemeyen ve/

veya beğendikleri programları arşivlemek isteyen dinleyicilerimiz için Podcasting uygulamasına yeni hazırlanan web sayfasıyla birlikte
daha fazla programa yer verilmiştir.

• “TRT Radyo” Youtube sayfasına düzenli ola-

rak TRT Radyolarının televizyonlarda yayınlanan konserleri eklenmiştir.

• Radyo Dairesi Başkanlığı kurumsal web sitesi yenilenmiş ve mart ayından itibaren yayına
çıkmıştır.

Radyo 2 (TRT FM) kanalı Aylık Dinlenme
Oranları Ölçümleri’ne göre 2015 yılı boyunca
AB Grubu’nda birinci olmuştur.

•

• Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi ve

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarının Radyo 1
kanalından yayını sağlanmıştır. EURO 2016’da
Milli Takım maçlarının yayını için hazırlık süreci devam etmektedir.

•
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2015 Yılında Alınan Ödüller
Fatih Belediyesi Sihirli Mikrofon

Vefa Ödülü

Şenol Göka

Başkan Dergisi

Özel Ödülü

Şenol Göka

1. Radyo Oskarları

Yılın Radyo Projesi

Şenol Göka

Başkan Dergisi

Altın Başkan

Amber Türkmen

Kaya Haber Ajansı

Kent Radyoları Projesi

Şenol Göka

Uluslararası Radyocular Birliği

7. Alkışı Hak Edenler Ödülü

Amber Türkmen

1. Radyo Oskarları

Yılın Radyo Genel Yayın
Yönetmeni

Amber Türkmen

Çalışan Kadınlar Platformu

Başarılı Kadınlar

Amber Türkmen

Uluslararası Radyocular Birliği

7. Alkışı Hak Edenler Ödülü

Radyo 3

1. Radyo Oskarları

Yılın Radyo Projesi

Dünyanın En Radyo Programı

1. Radyo Oskarları

Yılın Ulusal Radyo Programcısı

Ayfer Durak

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti

2015 Yılı Radyo Programı

Yöremizden

Antalya Gazeteciler Cemiyeti

En İyi Radyo Programı

Gecenin İçinden

Ansiad

İşitsel Medya Radyo-Haber
Programı

İz Bırakanlar

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yılın Radyo Programı

Hasan Uğurlu

TGC Türkiye Gazetecilik Başarı
Ödülü

Ses ve Söz Programı

Esin Yolçınar

Türkiye Gençlik Ödülleri

Yılın En İyi Radyo Programcısı

Yavuz Seçkin

Altın Palmiye

Yılın Radyocusu

Yavuz Seçkin

Moonlight Dergisi

Yılın En’leri

Yavuz Seçkin

Kıbrıs Medya Ödülleri

Yavuz Seçkin

Yavuz Seçkin

Konya Mevlana Barış Ödülü

Yılın En İyi THM Programı

Volkan Arslan

İKSV

Yılın En İyi THM Programı

Volkan Arslan

Türk Edebiyatı Vakfı Ödülü

Memleket Havaları

Yavuz Değirmenci

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

Gönül Dili Sazın Teli

Gönül Dili Sazın Teli

Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu

Engelsiz Medya Ödülü

Biz De Varız

Türk Kadınlar Birliği

Serbest Kürsü

Serbest Kürsü

Türkiye Alzheimer Derneğinden

+70

+70

Türkiye Yazarlar Birliği

Aşk ve Ahlak

Kaya Haber Ajansı

En İyi Radyo

TRT Kent Radyo İzmir

Kaya Haber Ajansı

En İyi Program

Gecenin Rengi

Kaya Haber Ajansı

Yılın Gençlik Programı

İzmir’in Genç Sesleri

Kaya Haber Ajansı

Yılın En İyi Konuk Programı

Hayata Dair

Mersin Gazeteciler Cemiyeti

Radyo

Lütfi Kılınç
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TRT, teknolojiye yatırım yaparak teknolojinin gelişimine göre
üretim yapıyor.
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YENİ MEDYA
YAYINCILIĞI

Yeni Medya faaliyetleri kapsamında, 2011 yılında oluşturulan Koordinatörlük tarafından
kuruma ait sosyal medya hesapları ve web
sitelerinin işletilmesi ile yönetilmesi gerçekleştirilerek gerekli içerik sağlanmıştır. Mobil
ve smart tv uygulamaları planlanarak hayata
geçirilmiş, engelsiztrt.tv, trt.tv ve HBB TV
(Hibrit TV) gibi projelerin süreçlerinin yönetimi gerçekleştirilmiştir.
2015 Sosyal Medya

Sosyal Medya kapsamında;
•TRT’ye ait sosyal medya hesapları envanter
çalışması yapılmış, sosyal mecralardaki tüm
TRT hesaplarının kayda geçmesi sağlanmıştır.
•Facebook’un sunmuş olduğu çatı hesap hizmetiyle birlikte, kanal hesaplarımızın tamamı, program ve dizi hesaplarımızın çoğunluğu,
çatı hesabımızın altına alınmış olup, ekstra
güvenlik sağlanmıştır.
•Kanal, program, dizi vb. sosyal medya hesaplarımızın resmî isimleriyle hesap isimleri
eşleştirilmiş, farklılıklar giderilmiştir.
•Kurumumuz adına açılmış olan 2000’den
fazla sahte hesap kapatılmıştır.
•Google+, Youtube, Facebook ve Instagram
mecralarında, /TRT URL adresine sahip hesaplar
açılmıştır. Ayrıca, TRT 1’in sosyal medya hesaplarında da TRT 1 URL’sinin yer alması sağlanmıştır.
•Radyo Dairesi’nin düzenlediği TRT Radyoları Arası Koordinasyon Toplantısı’nda Radyolar
için Sosyal Medya Sunumu gerçekleştirilmiştir.
•Eğitim Dairesi’nin organize ettiği UMEP’te
(Uluslararası Medya Eğitim Programı) Sosyal
Medyada Güvenlik sunumu yapılmıştır.
•Radyo Dairesi, TRT 1, TRT Haber, TRT Avaz
ve Dış Yayınlar’ın sosyal medya hesapları analiz edilip, ilgililere sunumlar yapılmıştır.

•Büyük Sürgün Kafkasya ve Seddülbahir gibi
mini diziler, diğer kanallarımızın sosyal medya
hesapları aracılığıyla çapraz tanıtımlarla desteklenmiş, daha geniş kitlelere ulaştırılması
sağlanmıştır.
•Yükselen trendleri takip ederek, kanallarımız, dizilerimiz ve programlarımız için yeni
sosyal mecralarda hesapların açılması sağlanmıştır.
•Türkiye’den bir sosyal medya şirketinin
araştırma sonuçlarında, TRT Avaz en iyi sosyal
medya hesabı olarak, TRT Haber kanalımızın
sosyal medya hesabı ise istatistiklerde ön sıralarda yer almıştır.
•Tüm sosyal medya hesaplarını ve içeriklerini tek yerden, kolay ve güvenli şekilde yönetmek amacıyla, Sosyal Medya Hesap ve İçerik
Yönetimi Yazılımı projelendirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
•Kurumumuz yöneticilerine ve sosyal medya sorumlularına yönelik Sosyal Medya Eğitimi, yeni yıl içerisinde gerçekleştirmek üzere
planlanmıştır.
Mecralara Göre Sosyal Medya Hesap Durumu
Mecra
Facebook

Hesap sayısı
335

Takipçi sayısı
14.489.470

Linkedin

5

Twitter

284

4.784.468

2.965

Google

48

90.621

Instagram

36

286.102

Vine

15

110.840

Pinterest

8

834

Periscope

26

30.197

Toplam

757

19.795.497

•Diriliş Ertuğrul, Filinta, Baba Candır ve Yeşil Deniz dizilerinin rakip ve karakter analizleri yapılmış, yayınlandığı kanal olan TRT 1’de
sunulmuştur.

2015 Faaliyet Raporu

161

TV Kanalları (14 Kanal) Sosyal Medya Hesap
Durumu
Mecra

Hesap sayısı

Takipçi sayısı

Kurumsal/Proje Sayfaları Sosyal Medya Hesap
Durumu
Mecra

Takipçi sayısı

Facebook

17

5.405.122

Facebook

11

641.190

Linkedin

6

2.941

Twitter

22

202.570

Twitter

17

2.863.756

Google

5

2.864

Google

14

84.313

Periscope

6

1.263

Instagram

9

36.823

Linkedin

1

2.934

Vine

7

47.280

Instagram

1

44

Pinterest

5

795

Toplam

75

8.441.030

Pinterest

2

13

Toplam

48

850.878

Toplam 14 televizyon kanalımız mevcut olup
bunlara ait 75 adet sosyal medya hesabı ve
8.441.030 takipçisi bulunmaktadır.

Çeşitli proje, program ve kanallarımıza ait
toplam 46 sosyal medya hesabımız ve bu
hesapların toplam 850.8678 takipçisi mevcuttur.

Radyo Kanalları (16 Kanal) Sosyal Medya Hesap
Durumu

Dizi ve Programlar (Televizyon, Haber ve Radyo Programları ) Sosyal Medya Hesap Durumu

Mecra

Hesap sayısı

Takipçi sayısı

Mecra
Facebook

267

Google+

26

4.655

Instagram

25

249.136

Twitter

217

1.881.122

Facebook

16

374.688

Google

5

881

Instagram

1

99

Periscope

5

903

Twitter

16

19.068

Toplam

43

395.639

Hesap sayısı
34

271.702

Google+

3

772

Twitter

33

20.522

Pinterest

1

26

Toplam

71

293.022

8.437.958

8

63.560

4

5.457

Takipçi sayısı

Facebook

Takipçi sayısı

Periscope

Farklı Dil ve Lehçelerde Yayın Yapan Sayfaların Sosyal Medya Hesap Durumu
Mecra

Hesap sayısı

Vine
Toplam

Toplam 41 dilde yayın yapılmakta olup bu yayınlara ait 71 adet sosyal medya hesabımız ve
293.022 takipçimiz bulunmaktadır.
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Hesap sayısı
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547

10.641.888

Dijital Reklam Raporu

Milliyet, Haber7, Sabah, Yenişafak, Ensonhaber, Memurlar.net, Diziler.com, Haberseyret,
İhlas Grubu, Karar.com, Medyahaber, Yeniakit, Vahdet networklerinde dizilerin 2. sezon
ilk 4 bölümleri boyunca tanıtım yapılmıştır.
Büyük Sürgün Kafkasya, Seddül Bahir 32 Saat
mini dizileri ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu
dizisi için farklı reklam stratejileri ile sosyal
medya ratinglerinde en çok konuşulan dizilerden olmuştur.
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi için Facebook ve Instagram erişim ve gösterim hacimleri
rekora ulaşmıştır.
Google, başarılı TRT projelerimizi daha geniş kitlelere duyurabilmek için, Eylül ayında
yapılan rekor gösterim hacme ulaşmış Masthead’lerimizi kapsayan bir TRT Google başarı
hikâyesi üzerine çalışmaya başlamıştır.
Diriliş “Ertuğrul” Youtube raporu;
•Toplamda 15.300.000 farklı kullanıcıya ulaşıldı.

394.939 daha fazla tıklama ve 1.09% daha fazla tıklama oranına erişilmiştir.
•Desktop cihazlarda; 11.800.000‘dan fazla
gösterim, 41.790 tıklama, 3.800.000 farklı
ziyaretçi, mobil cihazlarda; 18.100.000 gösterim, 382.630 tıklama, 7.600.000 farklı ziyaretçi olmuştur.
•Geçen yılki Filinta reklam sonuçlara göre
223% daha fazla kişiye ulaşıldı ve 1400% daha
fazla tıklama alındı.
•Mobil platformda öngörülenden 29% daha

fazla gösterim alındı.

Filinta “Bin Yılın Şafağında” Facebook raporu;
•Toplamda 10.000.000 farklı kullanıcıya ulaşıldı.
•2.800.000 video görüntülemesi, 150.000
gönderi etkileşimi gerçekleşmiştir.
Filinta “Bin Yılın Şafağında” Twitter raporu;
•Toplamda 2.500.000 farklı kullanıcıya ulaşıldı.

•Toplam gösterim sayısı 25.800.000 civarın-

•32.000 tweet etkileşimi, 220.000 video görüntüleme gerçekleşmiştir.

•Mobil platformda 1.59 gösterim/ziyaretçi

“Yunus Emre” dizisi sosyal medya kapsamında;
•Facebook ve Instagram kampanyasında

da gerçekleşti.

oranı ile toplamda 16.184.921 gösterime ve
2.99% tıklama oranına ulaşılmıştır.
•Desktop cihazlarda 14 sn. mobil cihazlarda ise 13 sn’lik ortalama izlenme süresi elde
edildi.
Diriliş “Ertuğrul” Facebook raporu;
•Toplamda 11.300.000 farklı kullanıcıya ulaşıldı.
•2.600.000 video görüntülemesi, 2.000.000

civarında gönderi etkileşimi gerçekleşmiştir.

Diriliş “Ertuğrul” Twitter raporu;
•Toplamda 3.000.000 farklı kullanıcıya ulaşıldı.
•40.000 tweet etkileşimi, 250.000 video görüntüleme gerçekleşmiştir.
Filinta “Bin Yılın Şafağında” Youtube raporu;
•Toplamda 30.000.000 gösterim alındı ve

MastHead 11.500.000 farklı ziyaretçiye ulaştı.

•18 Eylül 15 X-Screen MastHead’inde geçen yıla göre 20.700.000 daha fazla gösterim,

14.200.000 erişim ve 32.000.000 gösterime ulaşılmıştır. 2.000.000 video izleme ve
1.500.000 gönderi etkileşimi bulunmaktadır.

•Twitter kampanyasında 5.160.000 görüntülenme ve 118.000 etkileşim olmuştur.
2.000.000 video görüntüleme ve 2.500.000
tweet görüntüleme olmuştur.
•400.000 video ve 100.000 tweet etkileşimi
olmuştur.
“Seddül Bahir 32 Saat” dizisi sosyal medya
kapsamında;
•Facebook kampanyasında 1.300.000 erişim

1.400.000 gösterime ulaşılmıştır. 97.000 video
izleme ve 61.000 gönderi etkileşimi bulunmaktadır.

•Twitter kampanyasında 497.000 görüntülenme ve 12.400 etkileşim olmuştur. 256.000
video görüntüleme ve 242.000 tweet görüntüleme olmuştur.
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•50.000 video ve 9.000 tweet etkileşimi olmuştur.
TRT Seçim Google ve Youtube reklam raporu;
•15.000.000 üzeri gösterim alarak, kullanıcı-

ların reklamlarımızla 429.000 defa etkileşime
girmesi sağlandı.

•Arama ağında alınan her reklam gösterimin-

de 1. sırada yer alındı.

•YouTube ve görüntülü reklam ağı üzerinden
6.500.000 hedef kitleye ulaşıldı.

Özellikle erişim ve etkileşim oranlarının yüksek oluşu (Arama ve YouTube baz alındığında
%18-20 civarı) reklam kampanyamızın başarılı
olduğunu göstermektedir.
Seçim Kampanyamız, 1.500.000 üzeri gösterim, 278.000 görüntüleme, 18% görüntüleme
oranı, 1.300.000 ücretsiz gösterim almıştır.
Görüntülü Reklam Ağı raporu;

Kampanyamız, 13.100.000 üzeri gösterim,
77.000 üzeri tıklama aldı. 5.700.000 civarı
hedef kitleye ulaşıldı.
Arama Ağı raporu;

Kampanyamız, 370.000 üzeri gösterim, 19.8%
tıklama oranı 73.000 üzeri tıklama aldı. Reklamımız her gösterim aldığında 1. sırada idi.
Youtube Kanalı 2015 yılı faaliyet raporu verileri;
•2015 yılı geliri: 698.384,94 $
•2015 yılı itibarıyla tüm kanalların toplam

abone sayısı: 420.811

•2015 yılı yüklenen videodan kazanılan tutar: 226.555,54 $
•2015 yılı kurumun hak talebinde bulunduğu

videodan kazanılan tutar: 471.838,35$

İçerik Birimi Faaliyetleri
•2015 yılında toplamda 736 adet video içe-

riği mobil, smart TV, TRT İnternet Sitesi yüklenmiştir.
•2015 yılında Youtube TRT Televizyon kanalı-
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•Kazanılan abone sayısı 158.450
•Tahmini izlenme süresi (dakika olarak)
2.844.608.405
•www.engelsiztrt.tv web sayfasına; Diriliş
“Ertuğrul” 41 Bölüm, Filinta 43 Bölüm, Son
Çıkış 4 Bölüm, Zeyrek İle Çeyrek 26 Bölüm,
Hayat Ağacı 13 Bölüm, Yunus Emre 22 Bölüm,
Milat 10 Bölüm, Yeşil Deniz 55 Bölüm, Şimdi
Onlar Düşünsün 18 Bölüm, Çocuk Bahçesi 28
Bölüm, Yedi Güzel Adam 14 Bölüm, Engelsiz
Haber 264 Bölüm, Seksenler 21 Bölüm yüklenmiştir.
Animasyon Birimi Çalışmaları
•Tüm Kanallar için 2 dakikalık TRT tanıtım

filmi animasyonları

•TRT İç Yapımlar için logo tasarımı ve logo
animasyonu
•Dış Yayınlar tanıtım animasyonu
•TRT TV için ikon tasarımları
•Hungo Bungo animasyon serisi için senaryo
yazımı
•Hungo Bungo animasyon serisi için karakter
tasarımları
•TRT Arşiv projesi videoları kontrolleri
•Kurban Bayramı için kutlama animasyonu
•Yılbaşı için kutlama animasyonu

•2015 yılı yüklenen video sayısı: 1.956.638 adet

mıza toplam 2590 video yüklenmiştir.

•Görüntülenme sayısı 128.945.000

•Ramazan Sevinci giriş jeneriği
•Sahur programı için giriş jeneriği
•Türkiye illeri tanıtım filmleri için kurumsal
düzenleme tasarımı
•KİT Komisyonunda gösterilmek üzere TRT
tanıtım filmine animasyonlar
•TRT Avaz kanalı için spot filmi animasyonları
•TRT Sesli Sözlük tanıtım filmi
•TRT Lehçeler tanıtım filmi
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•TRT tüm kanallar için ekran üzeri bayrak
animasyonları
•Televizyon Dairesi Başkanlığı tanıtım filmi
•SEÇSİS animasyon filmi revizyonlar
•Cannes Film Festivali için tanıtım filmi logo

animasyonu

•Geleceğin İletişimcileri Yarışması tanıtım filmi
•Geleceğin İletişimcileri ödül töreni arka
plan LED ekran animasyonları

•TRT Sales Mipcom 2015 filmi
•TRT Belgesel Ödülleri tanıtım filmleri
•Devlet Personel Başkanlığı sunum filmi
•Radyo Sanatçısı, Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması ve TRT Çocuk ve Halk Oyunları Topluluğu duyuruları
•TRT Podcastler için Enkart tasarımları
Yazılım Brimi Faaliyetleri
•TRT 1 Seo ve reklam entegrasyonu yapıldı

•TRT Memleketim FM tanıtım filmi

•TRT Kurdi sitesi yazılımı tamamlandı

•“Bizden Ezgiler” reklam filmi senaryoları

•TRT Ramazan Özel 2015 sitesi yenilendi

•Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü için karikatür animasyonları
•“Çık Aradan” mobil uygulaması projesi
•ABU tanıtım filmi yazı animasyonları
•TRT uydu frekansı değişikliği animasyonu
•TRT World tanıtım filmi yazı animasyonları
•trtvotworld.com için tanıtım filmi

•TRT Akademi site yazılımı
•TRT Umep site yazılımı
•TRT Vizyon dergisi yazılımı
•TRT Radyovizyon dergisi yazılımı
•TRT Haber Odası site yazılımı
•İnsan Kaynakları 3 sınav sitesi yazılımı
•TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması yazılımı

•Tam ekran Türkiye Bayrağı tekrarlı animasyonu
•Orman Bakanlığı Yangın İhbar hattı tanıtım filmi
•Web üzerinden yayınlanması planlanan mü-

zik dersleri programı için storyboard çalışması

•TRT sayfa duyuruları yazılımı
•TRT Kurumsal yazılımı
•TRT Diyanet sitesi
•TRT Müzik sitesi yenilenme çalışmaları

•Ramazan Sevinci logo tasarımı
Kurgu Faaliyetleri
•TRT Sales İngilizce filmi yeni fragmanlar
•TRT ABU tanıtım filmi
•TRT Kit Komisyonu filmi
•TRT Tanıtım filmi Türkçe ve İngilizce güncellenerek 2 versiyon
•Dış İlişkiler için TRT Avaz Nevruz filmi
•Surların Kenti Diyarbakır Belgeseli (2 bölüm)
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•Stajyer Sanatçı Tonmayster Sınavı Haber Sayfası (trt.net.tr Alt Bilgilendirme Web Sayfası)

Grafik
•TRT Ramazan 2015 Site Tasarımı

•TRT 51’inci yıl Kutlama mesajı sayfaları
(trt.net.tr Alt Bilgilendirme Web Sayfası)
•TRT dizilerimiz 2015 Sayfası (trt.net.tr Alt
Bilgilendirme Web Sayfası)
•1110 adet promosyon
•234 adet banner çalışması

•TRT Ramazan Programları için 7 adet (Pageskin) Sayfa Giydirme
•Haber Odası Site Tasarımı
•Cumhurbaşkanı’ndan 5 dilde Nevruz Mesajı
Sayfası (trt.net.tr Alt Bilgilendirme Web Sayfası)
•Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir Sayfası
(trt.net.tr Alt Bilgilendirme Web Sayfası)
•TRT’ye Zümrüdü Anka Ödülü Sayfası (trt.

net.tr Alt Bilgilendirme Web Sayfası)

•17 Adet Reklam görseli (Pageskin) Sayfa
Giydirme

•GİH Sınıfı Şef Unvanlı Kadro İçim Görevde Yükselme Sınavı Sınav Giriş Yerleri Sayfası
(trt.net.tr Alt Bilgilendirme Web Sayfası)

•27 Adet TRT TV Mobil Reklam Görseli

•Mali Denetçi Yardımcılığı Ve Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı Sınavı (trt.net.tr Alt
Bilgilendirme Web Sayfası)

•15 Adet İzlesene.com platformu kapak görseller

•TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması için
Mavi Bulut Çocuk Şarkısı Sayfası (trt.net.tr Alt
Bilgilendirme Web Sayfası)
•TRT Belgesel Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Say-

fası (trt.net.tr Alt Bilgilendirme Web Sayfası)
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•140 Adet Popup Çalışması

•8 Adet Facebook ve Twitter kapağı

•Gelenekten Geleceğe Etkinliği Animasyon
Tasarımı
•TRT 1 Ramazan KJ Tasarımı
•ABU 52. Genel Kurul Logo Animasyon Tasarımı
•Bakan Numan Kurtulmuş TRT Sunumu
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•Yenimedya Özbekistan Sunumu

•TRT Akademi Sosyal Medya Kurumsalı

•Yenimedya Sunumu

•TRT Video Portalı Site Tasarımı

•ABU Genel Kurul Sunum
•Cannes Mipcom Sunumu
•Başbakanlık TRT Rapor Sunumu
•TRT Kurdî Site Tasarımı
•UMEP Logo Tasarımı

•UMEP Site Tasarımı

•TRT Youtube Abone Ol İkon Tasarımı
•TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2015
Site Tasarımı
•TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2015
Ödül Heykelciği Tasarımı, Animasyonları

•TRT Akademi Logo Tasarımı

•TRT Akademi Site Tasarımı

•TRT Spor DD E-Dergi (Türkçe-İngilizce)
•TRT Haber DD (İngilizce)
•TRT Radyo Dairesi Başkanlığı Site Tasarımı
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TRT; TeleVİZYON, TRT Çocuk, TRT Akademi, Radyovizyon ve Bir
Dünya Müzik adlı beş dergiyle basılı yayın hayatına katkı sağlıyor.
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BASILI YAYINLAR

TRT, 2015 yılında dijital dergileri olan; “TRT
Haber DD”, “TRT Spor” ve “TRT Türk” ’ün yanı
sıra, bir tanesi hakemli dergi olmak üzere, 5 basılı dergisiyle yayın faaliyetlerini sürdürmüştür.
TRT AKADEMİ

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, editörlüğünü Prof. Dr. M. Bilal Arık’ın
üstlendiği TRT Akademi Dergisi yayın hayatına
2015 yılında başlamıştır. TRT Akademi dergisi ülkemizin hafızası, geçmişi ve geleceği olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun akademi ile
kurmak istediği doğru ve planlı iş birliğinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İletişim ana disiplini
etrafında disiplinler arası bir yayın olarak planlanan TRT Akademi dergisini oluştururken amaç
sosyal bilim araştırmacılarını bir araya getiren
nitelikli bir liman oluşturmaktır.
Derginin ilk sayısında “Eğlence Endüstrisi” konusu işlenmiştir. İlk sayıda bilimsel makalelerin
yanı sıra akademi ve medya dünyasından önemli
isimlerle yapılan röportajlar, kitap eleştirileri ve

analizler yer almaktadır. Ücretsiz olarak okuyucusu ile buluşan dergiye internet üzerinden de
ulaşılabilmektedir.
TeleVİZYON

Kasım 1987’den itibaren aylık yayınlanan
TRT’nin haber-aktüel, kültür-sanat ve kurumsal
haber dergisi TeleVİZYON, hiç ara vermeden 29
yıldır yayın hayatına devam ediyor. Gündemin
ana başlıklarına, kültür-sanata, sinemaya, teknolojiye, tarihe, televizyonculuğa ve 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 tanınan yüzleriyle ve konusunda uzman kişilerle
gerçekleştirdiği söyleşilerin yanı sıra, TRT bünyesinde yayınlanan programlarla ilgili aktüel
dosyalar hazırlayarak, tanıtım görevinde de bulunmaktadır.
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Basılı ve ücretsiz olarak okurlarıyla buluşan dergimiz, 2014 yılından itibaren web ortamında ve
cep uygulaması şeklinde de okurlarına ulaşmaya
başlamıştır.
TeleVİZYON dergisi, Türkiye’nin en uzun süreli
basılı dergilerinden biri olmanın gururuyla üzerinde TRT logosunu taşımanın sorumluluğuyla ve
kendini sürekli yenileme hedefiyle 2015 yılını
tamamlamıştır.
RADYOVİZYON

işleyen Radyovizyon, güncel radyo haberlerini
takip etmesinin yanı sıra, radyoya emek vermiş
isimleri de sayfalarına taşımayı ihmal etmiyor.
Dergide, usta radyocularla yapılan röportajlar,
radyo anıları, Türkiye’nin Sesi Radyosu olarak
37 dil ve lehçe radyo ile 41 dil, lehçe ve alfabede web yayıncılığının çalışma ilkeleri, dinleyici
mektupları ve program tanıtımlarının yanı sıra
TRT’nin gerçekleştirdiği etkinlikler de makale,
röportaj ve serbest yazı formlarıyla ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, Radyovizyon dergisi TRT’nin uluslararası yayın kuruluşlarıyla sıkı
bağlar oluşturarak, içinde bulunduğumuz bilgi
çağına hizmet etmeyi kendine görev bilmektedir. ABU 52. Genel Kurulu’nun İstanbul’da düzenlenmesi vesilesiyle, ABU üyelerinin de katılımıyla önemli bir dosya konusu oluşturmuştur.
TRT Radyovizyon, bir radyo dergisi olmanın ötesinde, TRT’nin öncü ve lider kimliğinin bir yansıması olarak, ilgili çevrelere ilham ve güç veren
eğitici bir kaynak olma özelliğine de sahiptir.
TRT ÇOCUK

15 Ocak 2015’de Türkçe, İngilizce ve e-dergi
olarak yayın hayatına başlamıştır.
TRT Radyovizyon Dergisi; Türkiye’de radyoculara yönelik olarak hazırlanan tek dergidir ve akademik yazıların yanı sıra, güncel radyo ve radyoculara yönelik yazı ile haberler yer almaktadır. Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı yönetiminde
Radyo Dairesi Başkanlığı ile koordineli çıkarılan
Radyovizyon Dergisi, 3 ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak basılmakta, dağıtımının yanı sıra,
web sayfasından da takip edilebilmektedir.
Her sayı özel olarak belirlenen dosya konusunu
akademisyenler ve konunun uzmanları eşliğinde
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Aylık olarak yayınlanan TRT Çocuk dergisi, 2015
yılında her ay bir sayı olmak üzere toplam 12
sayı olarak çocuklarımızla buluşmuştur. Bu der-
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gilerle birlikte Ocak ve Şubat ayında “Kardeşim
ve Ben Okul Öncesi” eki, geri kalan 10 ayda ise
“Bulmaca ve Boyama” eki ile TRT Çocuk çizgi
film kahramanlarının çıkartmaları, dergiyle birlikte hediye olarak okuyucuya sunulmuştur.

lamayı, aynı zamanda eğlendirirken yeni şeyler
öğretmeyi amaçlamaktadır.

Tüm Çocuklar İçin TRT Çocuk Dergisi

Mülteci kamplarındaki çocuklar için Arapça bir
ek hazırlanmış ve buradaki çocuklara dağıtılmıştır. Ayrıca Merkez Bankası ile olan anlaşma
sonucu tasarrufla ilgili yazı yazıp posta yoluyla gönderen çocuklara ücretsiz olarak kumbara
yollanmıştır. Bu kampanyada dağıtılan kumbara
sayısı 1937’dir.
Çizgi Öykülerimiz

TRT Çocuk Dergisi’nde çizgi öyküler büyük yer
tutar. 2015 yılı içinde 12 farklı karakterin 90
farklı çizgi öyküsü yayınlanmıştır. Bu çizgi öykülerin çocukların kişisel gelişimine katkı sağlaması ve aynı zamanda onları eğlendirmesi amaçlanmıştır.
TRT Çocuk Dergisi her ay bir konuyu “Kapak
Dosyası” adı altında ayrıntılarıyla inceler. 2015
yılında Çanakkale Zaferi’nden dâhilerin renkli
dünyasına, mağaralardan dünyadaki Ramazan
kutlamalarına kadar pek çok ilginç konuyu eğlenceli bir biçimde anlatarak öğretmiştir.
Hedef kitlesi okul çağı çocukları olan TRT Çocuk Dergisi’nin okurlarının kardeşleri de düşünülerek dergide 12 tane okul öncesi çocuklarına
yönelik masal yer almıştır.
Eğitim Kültür ve Doğru Alışkanlıklar

Çocuklara Türkiye ve dünyadaki şehirleri tanıtmak amacıyla içerisinde iki farklı köşe bulunduran TRT Çocuk Dergisi, 2015 yılında Paris’ten
Antalya’ya, Budapeşte’den Tokat’a birçok şehri
adeta çocuklar gezip görmüşçesine onlara tanıtmıştır.

BİR DÜNYA MÜZİK
TRT’nin yepyeni dergisi “Bir Dünya Müzik” 2015
yılında yayın hayatına başladı. Aylık olarak yayınlanan dergi, web ortamında da okurlarıyla
buluşmaktadır. Halk müziğinden sanat müziğine; klasikten caz’a, pop’tan rock’a, rap’ten
blues’a, müzik dünyasından haberler, konserler,
festivaller, albümler, kitaplar, yorumlar, zengin
röportajlar ve daha fazlası Bir Dünya Müzik’te.

Kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı önemseyen TRT Çocuk Dergisi, bu amaçla dergide hem
yeni çıkan hem de klasikleşmiş pek çok eseri ve
önemli yazarı tanıtmıştır.
Çocuklara hayvanların ilginç özelliklerini öğretmek için “Doğal Bulmaca”, ülkemizdeki farklı
müzeleri tanıtmak için “Mıncır’ın Müze Merakı”,
çocukları spora teşvik etmek için “Keloğlan’la
Harekete Geç” gibi bölümler barındıran TRT
Çocuk Dergisi bütün bu içeriğiyle çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının gelişimine katkı sağ-
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Doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla dinleyici ve izleyicilerinin
karşısına çıkan TRT; merkezdeki deneyimli habercilerinin
yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel muhabirleriyle
Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar pek çok
önemli merkezde büro ve temsilciliklerle dinamik bir haber
ağına sahiptir.
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HABER YAYINLARI

Doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla dinleyici ve izleyicilerinin karşısına çıkan TRT, merkezdeki deneyimli habercilerinin yanı sıra;
Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel muhabirleriyle, Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan
Kafkaslara kadar, pek çok önemli merkezde
büro ve temsilciliklerle dinamik bir haber ağına sahiptir.
Yayın politikası gereği, dünyanın dört bir tarafından haberler ulaştıran kanallarımız normal
bültenler dışında, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi
ulusal bayramlar, dinî bayramlar ve 10 Kasım
gibi özel günlerde, gerçekleştirdiği yayınlar
ile kendi televizyonculuk anlayışının vizyonunu her geçen gün daha ileriye taşımaktadır.
Güncel haberler, spor olayları, programlar ve
organizasyonlar takip edilerek yayına hazırlanmaktadır.
TRT 1 Haber Bültenleri

TRT 1 Ana Haber bültenleri 15 Ağustos 2015’e kadar, hafta sonları Doğan Kasaroğlu Stüdyosu’nda
yapılmıştır. Toplam bülten sayısı 60’ı geçmiş, ya-

pım/yayın toplam süresi ise 3 bin 800 dakikaya
ulaşmıştır.
TRT 1’de yayınlanan bazı özel yayınları sıralayacak olursak; 18 Mart, Çanakkale Deniz Caferi’nin
100. Yıl dönümü, 23 Nisan. 19 Mayıs, 30 Ağustos. 29 Ekim ve 10 Kasım, 7 Haziran Genel Seçimleri, 1 Kasım Genel Seçimleri’dir.
TRT Haber Bültenleri

2015 yılında, Kerim Aydın Erdem Stüdyosu’nda
hafta içi her gün iki defa yapılan İşitme Engelliler Haber Bülteni de dâhil olmak üzere toplam 7100 yayın gerçekleştirilmiştir. Toplam süre
bazında ise bu 2100 saat kadardır. Yıllık yayın
oranları içerisinde de yaklaşık %24’lük bir dilime
tekabül etmektedir.
TRT Haber Yapım/Yayınları

TRT Haber Kerim Aydın Erdem Stüdyosu’nda 20
binden fazla bülten, spor bülteni, hava durumu,
günlük ve haftalık haber programı yapmış olup,
bunların toplam süresi 4283 saati aşkındır. Yıllık yayın içerisindeki oransal dağılım % 50 olarak
kendisini göstermiştir. Ayrıca özel yayın günlerinde bu oran, % 90’ı aşmıştır.
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TRT Haber Günlük Haber ve Spor Programları

2015’de Kerim Aydın Erdem Stüdyosu’ndaki günlük haber programlarının toplam sayısı
5000’i, toplam süresi 1533 saati bulmuştur.
Bunların yıllık yayın içerisindeki oranı % 17.5’i
geçmiştir. Hafta içleri yapım ve yayını gerçekleştirilen günlük haber programları şunlardır:
Dünya Turu, Güne Özel, Günlük, Haber Hattı Konak. Konuk, Konuk Odası, Ondan Ötesi,
Özel Gündem, Sağlık Olsun, Spor, Türkiye
Ajansı, Yarından Önce.
TRT Haber Haftalık Haber Programları

2015 yılında, Doğan Kasaroğlu ve Kerim Aydın Erdem stüdyolarında 250’den fazla haber
programı yapılmış olup, toplam süreleri ise
dokuz bin dakikadan fazladır. Bu stüdyolarda
yapım/yayını gerçekleştirilen haftalık programlar şunlardır: Açı, Ayrıntı, Haber Odası,
Hahersix Olmayın, Küresel Siyaset, Pazartesi
Sendromu...

TRT Spor Kanalı’nda 1400’den fazla spor bülteni yapılmış olup, bunların toplamı 533 saati
aşkındır. TRT Spor bültenlerinin toplam yayın
içerisindeki oranı % 6 olmuştur. 2015 yılında,
TRT Spor Arim Stüdyosu’nda 1000’e yakın,
toplam süresi 1230 saat olan günlük ve haftalık spor programı yapılmıştır. 2015 süresince,
bünyemizdeki stüdyolarda yapım-yayımı gerçekleştirilen günlük ve haftalık spor programları şunlardır: Doksandan Sonra, Futbol Dışı,
Hedef Süper Lig, PTT 1. Lig (Maça Doğru, Devre Arası, Maçın Ardından), Spor Akşamı, Spor
Artı, Spora Dair, Spor Gündemi, Sporun Merkezi, Spor Stüdyosu, Telesmaç, Üç Sayı...
TRT Diyanet Haber Yayınları

2015 yılında, hafta içi her gün, 30 dakika, TRT
Diyanet’te yayınlanmak üzere, 250 bülten yapılmıştır. Bunların toplam süresi 125 saattir.

TRT Haber Hava Durumu Bültenleri

2015 yılında, TRT Haber’de, bir kısmı canlı bir
kısmı yurt dışı yayınlarını da içeren 7900 hava
durumu bülteni yapılmış olup; toplam süreleri
ise 500 saati bulmuştur. Yüzdelik dilimde ise
genel yayın saatinin %6’lık bir dilimine tekabül etmiştir.
TRT Spor Haber Bültenleri ve Programları

TRT Spor Arim Stüdyosu’nda toplam süresi
1742 saati bulan, 2400’den fazla spor bülteni,
günlük ve haftalık spor programları yapılmış
olup; bunların yanı sıra özel ve canlı yayınlar
yapılmıştır. Bunların ise yıllık yayın içerisindeki oranı % 20’lik bir dilimdir.

DIŞ HABERLER 2015 yılında;

Fransa’nın başkenti Paris, Ocak ayı başında ve
Kasım ayında terör saldırılarına sahne oldu.
Gelişmeler, Dış Haberler biriminden Paris’e
giden ekipler tarafından izlendi. Konuyla ilgili
haberler yapıldı; canlı bağlantılar
gerçekleştirildi.
6 Haziran ve 1 Kasım’da düzenlenen genel seçimlerde, yurt dışında oy verme işlemi takip edildi. Seçim günleri, dış bürolardan
bağlantılar yapıldı.
Mart ayında, Airnan Hava Yolu
Şirketi
Lufthansa’ya
bağlı
Gcrmanvvings Havayollarına ait
bir yolcu uçağının, ikinci pilot
tarafından Fransa Alpleri üzerinde düşürülmesi takip edildi. Bölgeye Dış Haberler’den bir ekip
giderek gelişmeleri, haberler ve
canlı bağlantılarla aktardı.
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Nisan ayında, Çanakkale Savaşı’nın başlamasının 100. yılı,

Temmuz ayında da, Belçika’nın başkenti
Brüksel’de, NATO Acil Türkiye toplantısı,

Bu başlıklar dışında, Suriye’deki iç savaş ve
bölgedeki yansımaları haber ve dosyalarla takip edildi. Kasım ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen Suriye toplantısı,
Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye’de gerçekleştirdikleri hava operasyonları da takip edilen
haberler arasındaydı.

Aynı ay, Srebrenitsa katliamının yıl dönümü
etkinlikleri,

Filistin ve İsrail’de yaşanan gelişmeler de haber ve dosyalarla işlendi.

Eylül ayında, Amerika Birleşik Devletleri’nde
Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurulu görüşmeleri takip edildi.

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğünde
harekât, doğal ve insan kaynaklı felaketler,
uçak kazaları dış haberler ünitesinin önemli
gündem maddeleri arasında yer aldı.

Mayıs ayında Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı,

Ekonomik kriz içindeki Yunanistan’da halk,
Ocak ve Eylül ayında genel seçim için sandık
başına gitti. Konuyla ilgili gelişmeler ve Ocak
ayındaki seçim,

TRT Washington Temsilciliği, yıl içerisinde
toplam 325 haber geçti. 2015’te haber bültenleri ve programlara 50’nin üzerinde canlı bağlantı yapıldı.
Bunların
dışında
TRT’nin küresel haber kanalı TRT World
kanalının proje komisyonuna ve yapılanmasına zaman
ve saat farkı ayırımı
yapmadan 7/24 destekte bulunuldu.
TRT Brüksel Temsilciliği, 203 haber 23
program (özel gündem dosya ve/veya
canlı yayın konuk)
226 canlı yayın bağlantısı yaptı.

Kasım ayında, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı
G20 zirvesi takip edildi.
Kasım ayının son günü başlayan ve 2 hafta devam eden Birleşmiş Milletler İklim Konferansı,
aynı ay, Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesine ilişkin uluslararası gelişmeler takip edildi.
17. fasıl müzakereleri ve İtalya’nın başkenti
Roma’da Libya Toplantısı Dış Haberler ünitesinden giden bir ekip tarafından takip edildi.
Avrupa’ya göçmen akınına ilişkin haberler
İtalya’ya giden bir ekip tarafından canlı bağlantılarla gündeme taşındı.

TRT Saraybosna Temsilciliği Bosna Hersek-Sırbistan ve Slovenya’dan
canlı bağlantı, özel yayın ve dosyadan oluşan
254 faaliyet gerçekleştirdi.
TRT Erbil Temsilciliği, TRT Haber, TRT Kurdî
ve TRT Avaz kanallarında 438 görüntülü haber
yayınlanmış olup, 278 canlı bağlantı yapıldı.
TRT Berlin Temsilciliği tarafından 200’den fazla
haber hazırlandı. Ayrıca TRT FM’de yayınlanan
“Dünyanın En Radyo Programı” ilk kez üç ülkeden (Azerbaycan, Almanya ve Saray Bosna)
canlı ortak yayınla dinleyicilerine ulaştırıldı.
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Kıbrıs Haber Bürosu’nda 300’ün üzerinde haber üretildi.

numları, milletvekillerinin sorularına verdiği
cevaplar da haberleştirilmektedir.

TRT Bakü Temsilciliği, 100 program ve 600’e
yakın haber hazırladı.

Salı günleri gerçekleştirilen partilerin grup
toplantıları canlı yayınla ekranlara taşınmakta, gelişmeler muhabirlerle
TRT bünyesindeki kanallara
canlı yayınlarla aktarılmakta, parti genel başkanlarının
TBMM’ye geliş ve gidişleri,
grup toplantılarının öncesinde ve sonrasında yapılan
açıklamalar yakından takip
edilip haberleştirilmektedir.

PARLAMENTO HABERLERİ

TRT Parlamento Haberleri Müdürlüğü, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ndeki güncel bilgi ve gelişmeleri kamuoyuyla ve izleyicilerimizle paylaşmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. TBMM’deki gelişmeler, TRT’nin kurumsal
kimliği, kamu yayıncılığı sorumluluğu ve yayın
ilkeleri çerçevesinde aktarılmaktadır.
TRT Parlamento Haberler Müdürlüğü olarak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın hem
yurtiçi hem yurt dışı çalışmaları izlenmekte, Meclis Başkan vekillerinin, Meclis Genel
Kurulu’nun, İhtisas ve Araştırma Komisyonlarının çalışmaları (tasan ve teklifler), siyasi
partilerin (AK Parti, CHP, MHP ve HDP) grup
çalışmaları ile söz konusu partilere ait milletvekillerinin basın toplantıları takip edilmekte
ve haberleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri çalışmaktadır. Ancak alınan karar gereği Pazartesi, Cuma ve hafta sonu da çalışabilmektedir.
Genel Kurul çalışmaları her gün bir nöbetçi
muhabir ve kameraman tarafından izlenmekte, gerek yasama faaliyetleri gerekse haber
değeri taşıyan diğer gelişmeler ve konular ekranlara taşınmaktadır. Hükümet üyelerinin su-
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Grup toplantılarının gün, saat
ve sıralaması yasama yılı başında belirlenmektedir. Mevcut uygulamada ilk grup toplantısını MHP yapmaktadır,
ardından sırasıyla AK Parti,
HDP ve CHP ‘nin grup toplantıları gerçekleştirilmektedir.
Haber merkezindeki çalışma
sistemimizde grup toplantıları öncesinde yapılan canlı
yayınlarla parti genel başkanlarının konuşmalarında gündeme taşıyabilecekleri konular aktarılmakta canlı verilen grup toplantısının hemen ardından “KISA SES” olarak ifade edilen
ve genel başkanların en dikkat çeken gündem
açıklaması saat başı bültene, kendi sesinden
verilmek kaydıyla hazırlanmaktadır. Ayrıca
canlı bağlantılarla da grup toplantılarındaki
konular toplu bir şekilde aktarılmaktadır.
Yine iç ve dış gündeme ilişkin önemli gündem
başlıklarına ilişkin perde arkası veya hükümet
üyeleri ile komisyon başkanları ve siyasi partilerin liderlerinden gelebilecek olası açıklamalar, izlenmekte ve ekranlara taşınmaktadır.
TBMM’de 18 İhtisas Komisyonu bulunmaktadır.
Komisyon çalışmaları TRT Parlamento Haberler Müdürlüğü’nün yakın takibindedir. Komisyonda alınan kararlar, kabul edilen tasarı veya
teklifler, güncelliğine ve önemine göre önce “
SON DAKİKA” gelişmesi olarak aktarımaktadır.
Haber bültenine kısa bir süre kalmışsa “canlı
yayın” yapılarak muhabir tarafından bu sıcak
gelişme duyurulmaktadır. Ardından hem “DSF”
(Doğal Ses Fonu-Haber Spikerinin Görüntünün
Üzerine Okuduğu Haber Metni) olarak hem de
sesli haber yapılarak kamuoyunun ve izleyici-
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lerin dikkatine sunularak kamu yayıncılığı görevi yerine getirilmektedir.

gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin faaliyetler de takip edilmekte ve haber yapılmaktadır.

Gündemdeki konu başlıklarına göre, İhtisas Komisyonlarının veya Meclis Araştırma Komisyonlarının başkan ve üyeleri, kimi zaman da milletvekilleri TRT Haber’de canlı yayınlanan “Ondan Ötesi”, “Sıcak Gündem” “Haber Hattı” ve
“Gün Biterken” programlarına davet edilerek
tasarı, teklif veya konu başlığına ilişkin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması sağlanmaktadır.

İktidar ve muhalefet partisine mensup milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu’nun çalışma saatlerinde zaman zaman bulundukları
“İktidar ve Muhalefet Kulisleri” de yakından
izlenmekte, buradan elde edilen arka plan
bilgiler veya alman açıklamalar da teyit edildikten sonra haberleştirilmektedir.
Pazartesi’den Cuma gününe kadar (hafta içi) her
gün bazen sayıları 10-15’e
varan basın toplantıları
düzenlenmektedir.
İzlenen basın toplantıları haberleştirilmekte, zaman
zaman da başka müdürlüklerle koordineli olarak
diğer haberlerle birleştirilmektedir.
MERKEZ HABERLER

TRT Haber Merkez Haberler Müdürlüğü olarak 2015
yılında Ankara’da haber
değeri taşıyan tüm olaylar ve gelişmeler izlenip,
haberleştirilmiştir.
Öte yandan, kamuoyunun yakından takip
ettiği araştırma komisyonlarına Aile Bütünlüğünün Korunmasını Araştırma Komisyonu,
Kadına Şiddetin Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını
Araştırma Komisyonu, Soma Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu gibi ilişkin haberler
yapılmakta, komisyon üyeleri canlı yayınlara
çağrılmaktadır.
Meclis çatısı altındaki Parlamento arası Dostluk Grupları Başkanlarının ve ihtisas komisyonları başkanlarının görüşmeleri, kabulleri ve açıklamaları da izlenmektedir. Ayrıca
Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun tasarı ve
teklifleri haberleştirilerek kamuoyunun içerik
hakkında bilgi edinmesi sağlanmaktadır.
Yasama çalışmalarının yanı sıra, TBMM’nin denetim faaliyetleri de haber merkezimiz tarafından takip edilmektedir.
Ayrıca, hükümet üyelerine yöneltilen soru
önergelerine verilen cevaplar, gensoruların

Merkez Haberler Müdürlüğü’nde aşağıdaki
alanlarda uzmanlaşmış muhabirler eliyle söz
konusu alandaki tüm gelişmeler takip edilmiş
olup gerek son dakika gerek DSF gerek sesli
haber olarak hem gün içindeki bültenlere hem
de ana haber kuşaklarına hızlı bir şekilde haberler hazırlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Masası

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
gerek yurtiçi gerek yurt dışı temasları takip
edilmiş olup kendileri tarafından yapılan yazılı ve sözlü tüm açıklamalar anında TRT ekranlarına yansıtılmıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan tüm toplantılar haberleştirilmiştir. Bu çerçevede Milli Güvenlik Kurulu
ve Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantıları izlenip gerek canlı
yayınlar gerek sesli haber olarak tüm gelişmeler aktarılmıştır. Cumhurbaşkanı’nın davetlisi
olarak Türkiye’ye gelen devlet ve hükümet
başkanlarının ziyaretleri takip edilmiştir.

2015 Faaliyet Raporu

177

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programlar
canlı yayınlar, muhabir bağlantıları, son dakika gelişmesi, kısa ses ve sesli haber olarak
ekrana yansıtılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ev sahipliğindeki resepsiyonlar izlenip haberleştirilmiştir.

Savunma Masası

Başbakanlık Masası

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma
Genel Komutanlığı ile bağlı birimlerini faaliyetleri bu masa tarafından takip edilerek haberleştirilmiştir.

Yurtiçi ve yurt dışında katıldığı program ve
zirveler öncesinde ön haberler hazırlanarak
söz konusu ziyaret ve toplantıların önemine
dikkat çekilmiştir.

Özellikle Genelkurmay Başkanlığınca yapılan
açıklamalar son dakika gelişmesi olarak ekrana yansıtılmış, terör örgütü PKK ve DAEŞ saldırıları, hava sahası ihlali yaptığı için angajman
kuralları çerçevesinde düşürülen Rus uçağı ile
ilgili askeri gelişmeler takip edilerek, gerek
son dakika gerek canlı bağlantılar ile izleyiciye aktarılmıştır.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun günlük programları, başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantıları, yurtiçi ve yurt dışı programları ile
yazılı ve sözlü açıklamaları haberleştirilmiştir.

2015 yılında Başbakan’ın 19 yurt dışı ziyareti
izlenmiştir. Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda yeniden ivme kazanan AB süreci için
Başbakan Davutoğlu’nun Brüksel ziyareti canlı yayınlar, muhabir bağlantıları, konuklu yayınlar ve haberler ile geniş bir şekilde ekrana
yansıtılmıştır. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
yurtiçi ve yurt dışındaki miting ve toplu açılış
programları izlenip gerek canlı yayınlar gerek
sesli haberler ve son dakikalar verilerek izleyiciye aktarılmıştır.
7 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çıkan
tablo neticesinde hükümet kurma süreci, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu süreç ile ilgili açıklamaları, koalisyon görüşmeleri, geçici
seçim hükümeti kurulması ile ilgili gelişmeler
izlenmiştir. Söz konusu gelişmeler canlı yayınlar, muhabir bağlantıları, son dakika ve sesli
haber olarak anında ekrana yansıtılmıştır.
64. hükümetin kuruluş aşaması, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun göreve başlaması, sonrasındaki toplantılar, açıklamalar ve Başbakanlık merkezli tüm zirve ve etkinlikler izlenip
aktarılmıştır.
Başbakanlık Müsteşarlığı’nın açıklamaları ve
çalışmaları da takip edilmiş, Başbakanlığa
bağlı kurum ve kuruluşların yıl boyunca gerçekleştirdiği açılış, toplantı ve duyurular haber yapılmıştır. Başbakan yardımcılıklarının
görev alanlarındaki çalışmaları, açıklamaları
ve yurtiçi ve yurt dışı ziyaretleri haber olarak sunulmuştur. Suriyeli mülteciler konusunda hükümetin politikaları ile ilgili hem gelen
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yabancı konuklar hem de yapılan toplantılar
yakından takip edilerek haberleştirilmiştir.

Polis- Adliye- Yargı Masası

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıkları ile İçişleri ve Adalet Bakanları
ve bağlı birimlerin faaliyet ve açıklamaları bu
masa tarafından izlenerek haberleştirilmiştir.
Diplomasi Masası

2015 yılında Türk dış politikası en hareketli yıllarından birini yaşadı. Dışişleri Bakanlığı
ve Avrupa Bakanlığı ile Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği’nin yıl içindeki faaliyetleri izlenerek haberleştirildi. Yurt dışından gelen önemli
yabancı konuklar ile röportajlar yapılmış, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası toplantı ve zirveler haberleştirilmiştir.
Ekonomi Masası

Ekonomiyle ilgili bakanlar ve onlara bağlı kurum ve kuruluşların tüm faaliyetleri bu masa
tarafından izlenip haberleştirilmiştir. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile her iki bakanlığa bağlı
kuruluşlar da bu masanın görev alanındaydı.
Merkez Bankası, BDDK, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı gibi ekonomi alanındaki kurum ve
kuruluşlar da takip edilmiştir.
Ulaştırma Masası-TRT Medya Kuruluşları

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bağlı kuruluşlar, Radyo Televizyon Üst
Kurulu’nun faaliyetleri yakından takip edildi,
haberleştirilmiştir.
Eğitim Masası

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve bağlı tüm birimlerin faaliyetleri yıl içinde bu masa tarafından
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izlenerek haberleştirildi. Sınav takvimleri,
sonuçları, eğitim öğretim yılının başlangıcı ve bitimiyle birlikte bu alandaki her türlü
faaliyet yakından takip edilerek haber olarak
hazırlanmış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları da bültenlerde yer almıştır.

Nağme, TRT Radyo 3 ve Kent Radyo kanalları
için saat başı ara bültenler hazırlamaktadır.
Bu bültenlerin süresi ortalama 3 ila 5 dakika
civarındadır. Radyo Haberleri Müdürlüğü’nce
hazırlanan bültenlerden Türkiye’nin Sesi radyo kanalları da yararlanmaktadır.

Kültür- Sanat- Turizm Masası

Ana Haber Bültenleri, günün gelişmeleri çerçevesinde bülten süreleri dikkate alınarak
Octopus yazılımı içerisinde bulunun TV yayın
ve TRT Haber Ana Haber klasörlerine düşen
haberlerden seçilmekte, Radyo diline hazır
hâle getirilmektedir. Ara bültenlerde yer alan
haberlerin ise daha fazla sayıda ve daha kısa
olmasına özen gösterilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili tüm kurum
ve kuruluşların faaliyetleri izlenip haberleştirilmiştir. Siyasilerin katıldığı tiyatro, gala, konser, sergi ve kitap tanıtımları izlenmiştir. Kültür
sanat alanındaki gelişmeler, sosyal sorumluluk
projeleri de yapılan haberler arasındaydı.
Sağlık Masası

Sağlık Bakanı’nın yıl içindeki faaliyetleri haberleştirilmiş, sağlık çalışanları ve hizmet
alanlara ilişkin haberler de bültenlerde yer
bulmuştur. İnsan ve toplum sağlığını ilgilendiren her konuda haberler hazırlandı. Tıp alanındaki yenilikleri kamuoyuna duyurmanın
yanı sıra toplumda sıkça görülen hastalıklara
karşı alınacak önlemler ve sağlıkla ilgili halkın
aydınlatılmasına yönelik haberler de bu masa
tarafından hazırlanmıştır.
Çevre-Orman-Tarım Kent Masası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su
İşleri Bakanlığı ve bağlı tüm kuruluşların Ankara içindeki faaliyetleri bu masa tarafından takip edilmiş ve haberleştirilmiştir. Toplu konut
alanındaki yeni yatırımlar, kentsel dönüşüm
projeleri, ormanların korunması, artırılmasına
yönelik projelerin duyurulması ve farkındalığın artırılmasına dönük haberler yapılmıştır.
Çalışma Hayatı Masası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmaları, iş yaşamı, sendikalar, memur konfederasyonu gibi kuruluşların faaliyetleri izlenerek
haberleştirilmiştir.
RADYO HABERLERİ

Radyo Haberleri faaliyetleri kapsamında Radyo 1 kanalında günlük ve periyodik olarak 4
ana haber bülteni hazırlamaktadır. Bu bültenlerin saatleri ve tahmini süreleri şu şekildedir.
07.30 Ana Haber Bülteni (10-15 dakika)
13.00 Ana Haber Bülteni (15-20 dakika)
19.00 Ana Haber Bülteni (20-30 dakika)
23.00 Ana Haber Bülteni (10-20 dakika)
Ana haber bültenleri dışında Radyo Haberleri
Müdürlüğü Radyo 1, TRT FM, TRT Türkü, TRT

Radyo Haberleri Müdürlüğü’nce TRT FM kanalında yayınlanmak üzere sponsorlarla yapılan
anlaşmalar çerçevesinde Hava ve Yol Durumu
bültenleri de hazırlanmaktadır.
Bunun yanında Radyo 1 kanal Ana Haber bültenlerinde, günlük-haftalık-aylık periyotlarda;
-Hükümet Bildirileri
-Yüksek Seçim Kurulu Bildirileri
-Milli Savunma Bakanlığı Bildirileri
-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bildirileri yayınlanmaktadır.
YURT HABERLERİ

Yurt Haberleri Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Ankara, Adana, İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır il müdürlükleri ile
bu müdürlüklere bağlı Samsun, Rize, Konya,
Van, Elazığ, Denizli, Manisa, Aydın, Hatay ve
Gaziantep’teki haber merkezlerinde olay ve
gelişmeler izlenerek haberleştirilmiştir. TRT
Haber’in en fazla haber üreten birimi olan
Yurt Haberler haber hizmetlerini merkez ve
bölgelerdeki kadrolu personelin yanı sıra kaşeli muhabirlerle yürütmektedir.
Yurt Haberlerin görev alanı 24 il ve bu illere
bağlı ilçelerdir. 2015 yılında 4300 haber yazılmış ve yayınlanmıştır. Yurt genelinde bir yılda
yaklaşık 500 kaşeli muhabirle çalışılmıştır. Kaşeli muhabirlerden yıl boyunca toplam 15.000
adet haber hizmeti alınmıştır.
Trabzon Haber Bürosu’nun görev alanı 7 il ve
bu illere bağlı ilçelerdir. 2015 yılında ortalama haber sayısı 900’dür. Naklen yayın aracı ile
250 civarında canlı bağlantı yapılmıştır.
Çukurova Haber Bürosu’nun görev alanı 8 il ile
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bu illere bağlı ilçelerdir. 2015 yılı haber sayısı
3200 civarındadır. Haftada ortalama en az 5,
özellikle sabah haberleri olmak üzere bültenlere canlı bağlantılar yapılmıştır.
Adana Haber Bürosu’nda stüdyo mevcut fakat
teçhizatı olmadığı için aktif değildir.
Antalya Haber Bürosu’nun görev alanı 4 il ile
bu illere bağlı ilçelerdir. 2015 yılında 1400
civarında haber yapılmıştır. Ayrıca TRT Haber’deki program ve bültenlere Türkiye gündemine yönelik önemli konular canlı olarak
aktarılmaktadır. Yıl boyunca yaklaşık 100 canlı bağlantı yapılmıştır. Antalya Haber Müdür
Yardımcılığı’nın bir stüdyosu bulunmamaktadır, canlı yayınlarda daha çok doğal ortamlardan faydalanılmaktadır.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, UEFA Avrupa
Ligi, Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi,
Almanya Ligi, Fransa Ligi ve İngiltere Ligi maç
sonuçları ve fıkstürleri), Ekonomi Haberleri ve
Canlı Borsa Yayım, Sağlık Haberleri, KültürSanat 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
sayfalan hazırlanmış, Yüksek Seçim Kurulu duyuruları yayınlanmıştır.

Erzurum Haber Bürosu’nun görev alanı 9 il ve
bu illere bağlı ilçelerdir. Bu illere, Gürcistan,
İran, Ermenistan, Nahcivan gibi ülkelere sınır
oluşturmaktadır. Bu nedenle Erzurum Haber
Bürosu sorumluluk alanı stratejik konum itibarıyla de büyük önem taşımaktadır. 2014 yılında 1870 montaj haber ve sesli haber TRT
Haber kanalında yayınlanan ‘Gündem’ programına 80 canlı bağlantı ve bant çekimi yapılmıştır. Haber Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren Âşık Reyhani Stüdyosundan TRT Müzik
kanalında canlı olarak “Yaylaların Avazı” adlı
program yayınlanmaktadır.
Diyarbakır Haber Bürosu’nun görev alam 12 il
ile bu illere bağlı ilçelerdir. 2015 yılında haber
bürosunda 5000 adet haber üretilmiştir, 2015
yılında 300’e yakın canlı bağlantı yapılmıştır.
Van Haber Bürosu’ndan 2015 yılında 200’ün
üstünde haber yapılmıştır.
Elazığ Haber Bürosu’ndan 2015 yılında 150’ye
yakın haber yapılmıştır.
TELEGÜN

2015 yılı boyunca Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı’nın ilgili birimlerince hazırlanan haberler, TELEGÜN sayfalarında da izleyicisiyle buluştu. Bu kapsamda; Gündem, Türkiye Haberleri, Dünya Haberleri, Spor Haberleri
(Türkiye’den Futbol Süper Lig, Birinci Lig,
İkinci Lig ve Üçüncü Lig, Futbol Ziraat Türkiye
Kupası, Basketbol Erkekler ve Kadınlar 1. Ligi,
Voleybol Erkekler ve Kadınlar 1.Ligi, Hentbol
Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi; Avrupa’dan
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Gelenekten geleceğe müziğin adresi TRT, 2015 yılında sınavla
alınan 150 sanatçıyı istihdam etti. Güçlenen sanatçı kadrosuyla
TRT, geleneksel müziğimizi geleceğe taşıyarak ülkemizin kültür
ve sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.
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MÜZİK YAYINLARI

Müzik yayınlarının genel hedef ve esasları belirlenerek, müzik programlarının repertuar ve
tür açısından genel planlaması yapılmıştır. Kurumumuzun üstlendiği müzik okulu olma geleneği sürdürülerek, çeşitli dallarda yetiştirilen
sanatçı ve topluluklarla 2015 yılında da kültürümüzün korunması ve geleceğe aktarılması
konusunda çalışmalar sürdürülmüştür.

ra Radyosu Müdürlüğü’nde THM, TSM ve ÇSM
Çocuk ve Gençlik korolarına takviye sınavları
yapılmıştır.

2015 yılında, “TRT Müzik Arşivinin dijital ortama aktarılması” çalışmalarına devam edilmiş,
THM-TSM ve ÇSM plak ve bantlarından toplam
330 adet eser dijital ortama aktarılmıştır.

11.08.2015 tarihinde Meslek Birliklerinden;
MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği), MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu
Meslek Birliği), MÜ-YAP (Bağlantılı Hak Sahibi
Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MÜYABİR (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) ile Yayın İzni Sözleşmeleri
imzalanmıştır.

Antalya’da 37.si düzenlenen “TRT 23 Nisan
Uluslararası Çocuk Şenliği” kutlamaları çerçevesinde, bütün dünya çocuklarına “Yurtta
Barış Cihanda Barış” temasıyla armağan edilmesi ve seslendirilmesi amacıyla, sanatçı Sinan Akçıl’a “Mavi Bulut” adlı bir şarkı hazırlatılmıştır.

2015 Yılında Hazırlanarak Satışa Sunulan Albümler
•THM İl İl Türkülerimiz Tokat (2 CD)
•THM-Atakan ÇELİK
•TSM-Zühtü BARDAKOĞLU
•TSM-Aytaç ERGEN
•TSM-Gökhan SEZEN
•TSM-Umut AKYÜREK

THM, TSM ve ÇSM dallarında Repertuar, Denetleme ve Araştırma Kurulu toplantılarında
4931 eser değerlendirilmiş, bunlardan 3061’i
“yayınlanabilir”, 1870’i ise “yayınlanamaz”
nitelikte bulunmuştur.
THM, TSM ve ÇSM müdürlüklerince, kurum sanatçılarına çeşitli etkinliklere katılmak üzere
200 yurtiçi, 26 yurt dışı görevlendirme yapılmış, bu görevlendirmelerden toplam 5.700,00
TL gelir elde edilmiştir.
“Sıra Sende Avrupa” ve “Sıra Sende Türkiye”
ses yarışmalarında; Avrupa’dan Türk Halk Müziği dalında Emrah Koçak, Türk Sanat Müziği
dalında Furkan Yavuz, Türkiye’den Türk Halk
Müziği dalında Hüseyin Balcı, Türk Sanat Müziği dalında Fuat Karayavuz birinci olmuştur.
TRT 2015 Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması,
Ankara ATO Congresium’da düzenlenmiş, TRT
Avaz, TRT Çocuk ve TRT Müzik kanallarından
canlı olarak yayınlanmış ve Yakup Aksoy’un
“Bilmece” adlı eseri birinci olmuştur.
TRT İstanbul, İzmir, Trabzon, Çukurova, Diyarbakır ve Erzurum Müdürlükleri ile TRT Anka-
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1927’de başlayan radyo yayınları ve 1968’de
başlayan televizyon yayınları arşiviyle TRT, Türkiye yayıncılık
tarihinin güçlü hafızasıdır.
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ARŞİV

Kurumumuz, Türkiye’nin tek kamu yayın kuruluşu olmasının verdiği sorumlulukla, ülkemizin
geçmişinden geleceğine uzanan tarihini, görsel ve işitsel kayıtlarla saklama, belgeleme
ve kullandırma misyonunu da üstlenmiştir. Bu
misyondan hareketle, günümüz teknolojisinin
olanaklarını en üst düzeyde kullanarak kamu
yayıncılığına yaraşır sayısal yayın arşivlerini
oluşturmak, mevcut arşivlerin verimli kullanımını sağlayarak yapım maliyetini düşürmek,
hak sahibi olduğu programları kurum dışı ve
yurt dışına açarak gelir sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bununla beraber,
yurtiçi ve dışındaki kuruluşların yayın arşivleriyle, kurumumuz yayın arşivlerinin elektronik
ortamlarda değişiminin, araştırmasının ve izlemesinin yapılabilmesi için gerekli işbirlikleri
geliştirilmektedir.

2015 yılı Nisan ayında, Arşiv Usul Esasları Uygulama Genelgesi çıkartılmıştır. Yayın arşiv
materyalinin, Sayısal Arşiv Sistemi (SAS)’ne
nasıl teslim edileceği, standartları, korunması
ve yararlandırılması bu genelgede detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrıca, yerli ve yabancı televizyon kuruluşlarına yapılan “bütün” program
satışlarında; programın yayın planına göre satışının uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve
piyasa koşullarına uygun şekilde satışını gerçekleştirebilmek amacıyla usul ve esaslarında
yeniden düzenleme yapılmıştır.
Arşivlerimizde yaklaşık 236.781 adet görsel
(192.844 saat) materyal mevcuttur. Ayrıca
Ankara, İstanbul ve İzmir radyo arşivlerinde
ise yaklaşık 151.750 adet işitsel materyal bulunmaktadır.

2015 Yılında Arşive Teslim Edilen Materyal
ADET

ÜNİTESİ-TÜRÜ

SAAT

Televizyon - TV Programları (Bant)

5.517

5.721

Radyo Müzik Eğitim-Kültür Programları (Bant)

1.150

545

540

760

10.415

1.471

9.161

4350

26.783

12.847

Haber Spor Arşivi (Bant)
Haber Spor (ISOFT) Üzerinden Gönderilen
Dosya Formatında Arşivlenen Materyal
TOPLAM
Yayın Arşiv Materyalinin Kullanımı
2015 yılı içerisinde, bant arşiv materyallerinden 6.300 adet, “tekrar” yayın olarak program 2.478 adet, haber spor materyali 14.600
adet, radyo ses materyali sayısal arşiv sisteminden 31.519 adet, saat bazında ise toplamda 15.684 saat video materyali, televizyon ve
radyo kanallarında kullanılmıştır.
Yayın Arşiv Materyalinin Korunması ve Yararlandırılması
•Arşivlerimize teslim edilen bant materyalle-

rin düzenlenmesi, uygun koşullarda saklanması,

•Bantların bilgilerinin bant arşiv veri tabanına girişinin yapılması,
•Öncelik sırasına göre bantların “İş Akışı Baş-

latma” bilgilerinin SAS veri tabanına girilerek
sayısallaştırılması,
•“File Ingest” olarak, Haber ISOFT sistemi
ile diğer kanallardan dosya formatında gelen
materyallerin kontrol edilerek sisteme (SAS)
aktarımının sağlanması,
•Eski formatlardan aktarım ve restorasyon
işlemleri,
•Yayın arşiv materyalini her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korunması için gerekli tedbirler alınmaya ve düzenleme çalışmaları,
•Ham materyal düzenleme çalışmaları 2015
yılında devam etmiştir.
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İş Akışı Başlatma ve Onay Verme

2015 yılı içerisinde;
•Bant olarak 7.177 adet

•File Ingest olarak 1.800 adet
•Müzik Dairesi Başkanlığı’ndan gelen plaklara 200 adet
•MİDAS’a eser yükleme 8.263 adet iş akışı
başlatılmıştır. Ayrıca, “File Ingest” olarak başlatılan toplam 9.161 adet iş akışına da onay
verilmiştir.

2015 yılında 14.162 adet kurum içi klip çıkış
taleplerini karşılama, 1.358 adet hızlı çıkış,
15.999 adet TRT arşiv web sayfasına gönderme olmak üzere toplam 31.519 adet ve 15.684
saatlik video materyali SAS’tan çıkış olarak
verilmiştir.
Ayrıca, aktarma servisinde; 1046 adet video
arşiv materyalinden toplam 722 adet materyale 1104 saat video aktarma; 29 adet ses
arşiv materyalinden toplam 9 adet materyale
145 dakika ses aktarma (Edius Sistemi, DVD
vb.) yapılmıştır.
Arşivlerimizden materyal satış bedeli olan
40TL/dakika referans alındığında, Sayısal Arşiv Sitemi kullanımı ile kurumumuz 2015 yılında 37.641.600 TL tasarruf etmiştir.

Restorasyon Çalışmaları

Sayısal Arşiv Sistemi Arşivleme

24 kanal SD/HD video sinyalinden sayısallaştırma kapasitesine ve yedekli robotik Teyp
Kütüphanesine sahip Sayısal Arşiv Sistemi’nde
(SAS), 90.000 saatin üzerinde görsel ve 25.000
adet fotoğraf arşiv materyali mevcuttur.
2015 yılında Sayısal Arşiv Sistemi’ne (SAS)
9.900 saat görsel materyal aktarılmış ve kullanıma hazır hâle getirilmiştir. Sistemin kullanıcı sayısı yaklaşık 1.350 kişiye ulaşmıştır.
Kullanım ömrü dolmak üzere olan, eski formatlarda kayıtlı bulunan zengin arşiv materyallerinin restore edilerek güncel formatlara
aktarılması, kullanıma açılarak, gelecek nesillere kültür mirası olarak bırakılması amacıyla
başlatılan “Restorasyon ve Yeniden Kazanım Projesi” kapsamında;
•Haber Arşivi; 2503 adet haber
görüntüleri (1975 yılına ait)

Sayısal Arşiv Sisteminden, yeni medya uygulamaları için xml (üstveri) bilgileri ile farklı
video formatlarında materyal indirme imkânı
bulunmaktadır.

•TV Arşivi; 152 adet TV filmi (HD
formatında)
•Radyo Arşivi; 545 adet dar bant
(427 adet CD)aktarılarak restorasyonu yapılmıştır.
Sayısal Arşiv Sistemi

Sayısal Arşiv Sistemi (SAS)’nin
“upgrade” edilmesi, işletilmesi,
bakım onarımı, kullanıcı destek
hizmeti ve eğitimlerine devam
edilmiştir.
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Sayısal Arşiv Sistemi İşletme

Sayısal Arşiv Sistemleri Başmühendisliği personeli tarafından;
•“Active directory” kullanıcı, grup ve yetki
yönetimi,
•Metadata alanları ve “Thesaurus” yönetimi,
•Çıkış ve sayısallaştırma işlemleri,
•Teyp Kütüphanesi, disk saklama alanları,
•Sunucular, Ingest cihazları,
•Video ekipmanları gibi Sayısal Arşiv Sistemi
içindeki her türlü yazılım ve donanım bileşenleri
ile ana ve yedek sistem odalarının anlık takibi
ve işletilmesi, güncellenmesi yapılmaktadır.

Sunucu Tabanlı Sistemlerden SAS’a Materyal
Aktarma İşlemleri

Aralık 2014 yılında Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı Isoft Sunucu Sistemi ile Sayısal
Arşiv Sistemi arasında yapılan entegrasyon işlemi sonucunda tekrar başlatılan Isoft Haber
Sunucu Sisteminden metadata alanları doldurulan arşiv materyallerinin Sayısal Arşiv Sistemine otomatik olarak transferi çalışmaları
2015 yılında hızla artan oranda devam etmiştir. Günümüze kadar olan materyal aktarımı
tamamlanmıştır. Güncel veri alışverişi devam
etmektedir.
Devamlılık Sistemleri’nden de, aynı yöntemle
Sayısal Arşiv Sistemi’ne materyal gönderilmesi işlemine 2015 yılı sonunda başlanılmıştır.
Projelendirme ve satın alma, montaj işlemleri
yürütülmüştür.
•2015 yılı ilk aylarında
SAS donanımının kapasite
arttırımı sağlanmıştır.
•Sayısal Arşiv Sistemi Veri
Tabanı Yönetim Sistemi
güncellenmesi ihalesi yapılmış, 2015 yılı sonunda kurulumları bitirilmiştir.
•Sayısal Arşiv Sistemi
Medya Varlık Yönetimi Yazılımının (TEDIAL) güncellenmesi ve teknolojik yenileme hizmeti satın alınması
işlemleri yapılmıştır.
•TRT World Kanal
Koordinatörlüğü’nün mev-
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cut Stratus Yapım ve Yayın sistemi ile uyumlu
Hiyerarşik Saklama Alanı Yönetim Sistemi alımı ile ilgili ihale çalışmaları bitirilmiştir.

çözümlemesi yapılmakta ve materyalin sistem
üzerinde sorgulanmasına ve çıkış taleplerine
yardımcı olunmaktadır.

Diğer Faaliyetler

Bu itibarla 2015 yılı içerisinde;
•3649 adet (2761 saat) programın içerik çö-

Kurumsal talepleri online karşılamak için çalışma yapılmıştır ve talep eden kurum veya
kuruluşun internet erişimi var ise materyal
sorgulamaları ve teslimleri internet üzerinden
yapılmaktadır.
Kurumumuz ve Anadolu Üniversitesi arasında
imzalanan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi Eskişehir Kampüs’ünden Sayısal Arşiv
Sistemi’ne erişilerek sistemde arama sorgulama ve çıkış talebi yapılabilmektedir.
Ayrıca, Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü’müzün yürütmekte olduğu TRT Arşiv web sitesi
projesi için ilgili yüklenici, düzenli olarak Sayısal Arşiv Sistemi’nden online tarama ve içerik talebi yapmaktadır.
Sayısallaştırma Süreci
İçerik Çözümleme ve Sorgulama

Sayısal Arşiv Sistemine (SAS) aktarılan materyalin alt klipleri oluşturularak, detaylı içerik

zümlemesi yapılmıştır ve onaylama aşamasına
getirilmiştir.

•İçerik çözümlemesi tamamlanan programlardan, 3792 adet (2711 saat) programın izlemeleri ve kontrolleri yapılarak onayları verilmiştir.
•2014 yılında sayısallaştırılması ve restorasyonu tamamlanan 2047 adet haber klipi ve haber parçacığının içerik bilgileri tamamlanarak
sayısal arşiv sistemimize kazandırılmıştır.
•Meclis Televizyonu’ndan gelen 263 adet
(254 saat) TBMM Genel Kurul ve Parti Grup
Toplantısı görüntülerinin içerik çözümlemesi
yapılarak ana formu doldurularak sayısallaştırılmış, içerik bilgileri de tamamlanarak sayısal
arşiv sistemimize kazandırılmıştır.
•SAS ile Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı ISOFT Sistemi üzerindeki 5 yıldır biriken verinin SAS‘a aktarılması için ISOFT tarafına tam zamanlı destek verilmiştir.
•Yıl içerisinde kurum içi ve kurum dışı kullanıcılara yönelik çok sayıda arama ve sorgulama hizmetleri ve 1000’e yakın kullanıcıya
eğitimler verilmiştir.
Pazarlama ve Satış

Kurumumuz arşivlerinden talep edilen görsel
ve işitsel materyallerin, istenen formatlara
aktarılarak (CD, DVD, hard disk veya FTP ) satış işlemlerine devam edilmiştir.
2015 yılı içerisinde toplam 466 adet talep
alınmış olup, 139 adet talebin satışı gerçekleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi ile TRT Okul Kanal Koordinatörlüğü ile yapılan sözleşme gereği 438
dakika 40 saniye görüntü adı geçen üniversiteye temin edilmiştir.
22.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu kabulü
ile Yurt dışı Görsel ve İşitsel Materyal Taban
Fiyat Tarifesi yürürlüğe girmiştir.
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Ünitelerin materyal teslim takipleri ile ilgili kontrol işlemleri de Pazarlama ve Satış
Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.
Satışlar

2015 yılında başkanlığımıza 466 adet görüntü
talebi yapılmış olup satışına uygun 139 talep
karşılığı 934.502,78 TL + 850,60 Avro satış yapılmıştır.
Ayrıca Anadolu Üniversitesi ve TRT Okul Kanal
Koordinatörlüğü ile yapılan sözleşme gereği,
üniversiteye 536.133,00 TL’lik görüntü temin
edilmiştir.
2015 yılı toplam görsel ve işitsel arşiv materyal satış tutarı 1.473.321,50 TL’dir. Ancak kurum içi kullanım da dikkate alındığında Sayısal
Arşiv Sistemi kullanımı ile kurumumuz 2015
yılında 37.641.600 TL tasarruf etmiştir.
Ayrıca yasa gereği 40 adet talep ücretsiz karşılanmıştır.
* Usul ve Esaslarımız gereği televizyon kanallarına

yapılan satışlar Televizyon Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilmekte olup sadece teknik işlemleri (istenen formatlarda kayıt vb.) Başkanlığımızca yürütülmekte olduğundan hesaplara dâhil edilmemiştir.

Diğer Faaliyetler
•FIAT/IFTA üyeliğimiz kapsamında Glasgow/

İskoç’ya da yapılan uluslararası etkinlikte arşiv sistemlerimizde yapmış olduğumuz “migration” anlatılmıştır.

•ABU/İstanbul Teknik Komite toplantılarında
Arşiv Sistemlerimiz ile ilgili sunum yapılmıştır.
•Kurumumuzun düzenlemiş olduğu UMEP/
Antalya’da sunum yapılmıştır.
•Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesine
film aktarma işinde destek verilmiştir.
•TSK Foto Film Merkezine görsel eğitimlerinde destek verilmiştir.
•EBU’nun yayın arşivleri ile ilgili çalışma gruplarına üye olunmuştur. Çalışmalar yakından takip edilmektedir ve katkı sağlanmaktadır.
•03-05 Aralık 2015 tarihinde Ankara Congresium, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleşen Bilişim 2015 ve CITEX’2015 Bilişim
Fuarında kurumumuz programları ve satışı ile
ilgili tanıtıcı stant açılmıştır.
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2015 yılında da çeşitli reklam ajansı ve diğer reklam verenlerle
pazarlamaya yönelik çalışmalar yapılmış; değişik kurum ve
kuruluşlar ile de program desteklemesi ve isim hakkı sponsorluğu,
barter ve medya sponsorluğu anlaşmaları gerçekleştirilmiştir.
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REKLAM
Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından kurum kanallarının reklam zamanlarının
satışına yönelik sözleşmeler ve bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülükler titizlikle
takip edilmiş ve uygulanmıştır. 6112 sayılı yasa
ve ilgili yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde; her kanalda kullanılabilecek reklam
sürelerinin belirli bölümü, sözleşme kapsamında
ilgili firma tarafından pazarlanmıştır. Kuruma ait
olan reklam sürelerinin satışı ise; ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak, sponsorluk ve barter
yoluyla yapılan satışlarla değerlendirilmiştir. Bu
bağlamda 2015 yılında da çeşitli reklam ajansı ve
reklam verenlerle pazarlamaya yönelik çalışmalar yapılmış, değişik kurum ve kuruluşlar ile de
program desteklemesi ve isim hakkı sponsorluğu,
barter ve medya sponsorluğu anlaşmaları gerçekleştirilmiştir.

Reklam satışlarının yanı sıra kurumumuzun marka ve bilinirliğini arttırıcı organizasyonlara ve fuarlara katılımlar gerçekleşmiş, kurumsal kimlik
ve bu kimliğin korunması tanıtılması konusunda
çalışmalar başlatılarak bu alandaki uluslararası
projeler takip edilmiştir. Farklı dil ve lehçelerde
yayın yapan kanallarımızın yayın alanı içerisinde
bulunan ülkelerde tanıtımı yapılmıştır.
Yeni Medya mecralarındaki reklam alanlarına yönelik çalışmalar yürütülmüş ve bu çerçevede Katma Değerli Servisler Müdürlüğünce kurumumuz
televizyon ve radyo kanalarında yayınlanan programlarda SMS servisi kullanımı sağlanmış, Turkcell ve Vodafone müşterilerine, yeni nesil mobil
cihazlar üzerinden TRT kanallarını izleme imkânı
sunulmuştur. TRT web, mobil, sosyal medya ve
yeni medya uygulamaları ortamlarında yeni reklam
alanlarının açılması ve pazarlanması çalışmaları
yürütülmüştür.
TRT Market ürünlerinin (CD, VCD, DVD ve basılı yayınlar) satış ve gelirlerini artırmak amacıyla mobil
ödeme uygulaması devam etmiştir. Uygulamanın
ve ürünlerin tanıtımına yönelik tanıtıcı alt bant
görselleri hazırlanmış ve reklam yayınları gerçekleştirilmiştir. Çeşitli video ve sosyal paylaşım platformlarında (Youtube, Mynet, Turkweb, tvyo ve
Samsung smart tv) TRT’ye ait içeriklerin paylaşımı
ve bu ortamlardaki reklam gösterim sayıları üzerinden gelir elde edilmiştir. Kurumsal tanıtıma yönelik olarak 3.Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre
ve Fuarı etkinliğinde medya sponsorluğu gerçekleştirilmiştir.
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YAYIN DENETLEME FAALİYETLERİ

Haber ve spor yayınları ile canlı yayınlar hariç olmak üzere tüm radyo ve televizyon programlarının metin, ses ve görüntüleri ile kurum
repertuarına alınacak müzik eserlerinin sözleri, yerli-yabancı sinema ve televizyon filmleri
ile müzik klipleri yayından önce, Genel Müdür
adına Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı’nca denetlenmektedir.
Bu çerçevede 2015 yılı içinde 39.846 program
materyalinin denetimi gerçekleştirilmiştir.
Bu programların tür olarak dağılımı;
2.504 televizyon program metni
13.762 televizyon program görüntüsü,
film veya dizi film
4.296 radyo program metni
3.000 prodüksiyonu yapılmış radyo
programı
3.173 ( radyo reklam spotu)
8.423 görüntülü reklam spotu/film
3.218 müzik eseri güfte denetimi
1150 TRT Kurdî
320 TRT El Arabia kanalı için hazırlanan
program olarak gerçekleşmiştir.

ramı, 9 (görüntülü), televizyon metni, 29 adet
televizyon reklamı spotu, 218 müzik güfte olmak üzere toplam 262 materyeli denetim çeşitli yasal gerekçelerle “yayınlanamaz” olarak
raporlanmıştır.
Yayın denetimlerinde, programlara yasallık
açısından bakılmaktayken, estetik ve teknik
hususlar ile yerindelik konusu mevzuat gereği
yapımcı ünitenin sorumluluğundadır.
Denetim dışında, 2015 yılında, 2016 Genel Yayın Planı hazırlanmış ve Yönetim Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulmuştur.

39. program materyalinden, 6 televizyon prog-
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Merkezi Ankara olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu,
yurtiçinde İstanbul, İzmir, Antalya, Çukurova, Diyarbakır,
Erzurum ve Trabzon Müdürlükleri ile hizmet vermektedir.
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TRT MÜDÜRLÜKLERİ

Merkezi Ankara olan Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu, yurtiçinde İstanbul, İzmir, Antalya,
Çukurova, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon
müdürlükleri ile hizmet vermektedir. Bulundukları bölgede kurumumuzu temsil ederek
yayın ilkelerimize 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 2015 yılı
içerisinde öne çıkan faaliyetler, başlıkları itibari ile aşağıda yer almaktadır.
TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
Haber ve Spor Yayınları

TRT’nin Ankara’daki merkez yapılanmasının
dışında en büyük taşra teşkilatlarından biri
İstanbul Müdürlüğü’dür. İstanbul dışında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli,
Sakarya, Bursa ve Yalova’daki her türlü haber
takibinden sorumludur.
İstanbul’un da içinde yer aldığı Marmara Bölgesi ülkemizin ekonomik, siyasi, spor ve kültür faaliyetlerinin yaşandığı önemli bir merkez
durumundadır. Toplumsal olaylar, sıcak haber
gelişmeleri, uluslararası toplantılar, devlet ya
da hükümet başkanlarının katıldığı zirveler
gibi konular yirmi dört esasına göre çalışan
personel tarafından takip edilmektedir.
Ülkemiz için fevkalade bir öneme sahip olan
Marmaray projesinin açılış töreni ve Papa ziyaretleri gibi kesintisiz sahadan yaptığımız
yayınlar, başarılı bir televizyon haberciliği olmuştur.
TRT olarak ülkemiz ev sahipliğinde yapılan pek
çok zirve ve toplantının ana yayıncı kuruluşu
görevini yerine getirmekteyiz. Bu yayınlar tüm
dünya televizyonlarına ve ajanslarına gerek
canlı gerekse bant yayın olarak geçilmektedir.
Geride bıraktığımız yıl içinde 20’den fazla üst
düzey toplantının pool (havuz) olarak tabir
edilen yayını gerçekleştirilmiştir.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpa-

şa ve İstanbul Başakşehirspor gibi futbol ekonomisinin devlerinin bütün faaliyetleri haber
yapılmıştır.
Haber ve spor merkezi günde ortalama 45
haber gerçekleştirilmiştir. İstihbarat ve spor
servisleri her ay ortalama 1150 ile 1350 haber
izlemiş, bunları görüntülemiş, montajlanmış;
radyo ve televizyonlardan yayınlanmasını sağlamıştır.
Günlük canlı yayın sayısı ortalama 6’dır. Özel
Gündem (Story) yayınlara yayın planlamasına
göre devam edilmektedir.
İstanbul merkeze bağlı olmak üzere Çamlıca ve Atatürk Havalimanı haber büroları bulunmaktadır. 2013 yılında hizmete başlayan
stüdyoda; Ekonomi 7-24, Piyasa Raporu, Derin
Analiz, Haber Tadında, Ana Haber çekimleri
yapılmaktadır.
İstanbul Radyosu

Tüm radyolara program üreten ve canlı yayınlarla katkı sağlayan İstanbul Radyosu 2015 yılında faaliyetlerine devam etmiştir. Bu kapsamda;
•2-6 Mayıs tarihleri arasında Radyo Günleri
etkinlikleri için Beşiktaş ve Kadıköy lokasyonlarında kurulan çadırlarda Radyo 1-2, Meteroloji FM, Türkiye’nin Sesi Radyosu, Belediye
Radyosu ve yurt dışı radyolarının canlı radyo
yayını yapabilmesi için stüdyoların teknik tüm
donanım ve bağlantılarıyla birlikte tesis edilmesi ve gerekli ölçü bakım hizmetleri verilmesi,
•28 Mart Cumartesi-5 Nisan Pazar 2015 tarihleri arasında “Zeytinburnu Belediyesi Radyo Festivali” etkinliği kapsamında yeni kurulmuş olan TRT Kent FM İstanbul Postası için
canlı yayın altyapısının kurulması ve gerekli
ölçü bakım hizmetlerinin verilmesi,
•Radyo Haber kuşağının yayın stüdyolarına
bağlanması,
•TRT FM 3DJ programı için Yayın Mikseri konfigürasyonun hazırlanması,
•Müzik stüdyolarında yapılan Radyo ve TV müzik programlarına teknik destek sağlanması,
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•Yayınların yedeklenmesi projesi kapsamında ana kumandada teknik altyapının hazırlanması,
•A Stüdyosu Led aydınlatma armatürlerinin tamiri,
•Müzik ve yayın stüdyoları montajının yapılması,
•Radyo 3 postası için İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası kayıt,
•Kadıköy Belediyesi ile ortak yapılan konser kayıtları,
•Bina içi seslendirme tesisatlarının kurulması, sökülmesi ve işletme hizmeti verilmesi,
•Naklen Yayın Araçlarının yayın, kayıt vb.
faaliyetlerinin sağlanması,
•Yurt dışı muhabir görüşmelerinin sağlanması,
•A,B ve D Stüdyolarının Radyo Konserleri için
hazırlanması,
•Bina içi muhtelif (elektrik, telefon, data, audio, tv anten sistemi, vs.) kablolama işlemleri,
•Kurum içi toplantılara ses kayıt ve görüntü

sistemi kurulması,

•M Stüdyosunun Kent Radyo yayınına hazırlanması,
•Kent Radyosu yayının Çamlıca verici istasyonuna iletimi,
•Kent Radyosu yayının Ankara TV Ana Kumandaya iletimi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Arşiv faaliyetleri kapsamında 2015 yılı içinde
10300 adet kitabın düzenleme ve dijital ortamda listeleme çalışması yapılmıştır.
e-Radyo uygulaması için oluşturulan Midas
programına; veri ile ses dosyalarının dijital
ortama atılması işleminde 96632’in üzerinde eser girilmiştir. Ayrıca İstanbul Radyosu
imkânları ile taş plakların ve bantların dijital ortama aktarılma ve CD’ye basılma işlemi
sürdürülmektedir. 2015 yılı içinde eski 45’lik,
Long Play ve Taş plakların restorasyonu amacı
ile dijital listeleme çalışmaları yapılarak 5691
adet 45’lik plak, 9162 adet Long Play, 8500
adet taş plak kayıt altına alınmıştır. Yayın Yönetim faaliyetleri kapsamında TRT Çocuk kanalı için 15 Haziran 2015’e kadar günlük; 15
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saat 30 dakika, sonrasında ise 24 saat yayın
takibi yapılmıştır. 2015 yılında Çocuk Kanalı
için 7357,5 saat, Müzik Kanalı için 8760 saat
yayın yapılmıştır.
İstanbul Müdürlüğü’nde hazırlanan programlar, dublajı yapılan sinema filmleri ve belgeseller ile İstanbul arşivinde bulunan tekrar yayın planına alınmış arşiv bantları (programlar,
sinema filmleri, belgeseller) gönderilmiş, geri
dönen bantlar kontrol ve kayıtları yapıldıktan
sonra yapımcılara iade edilmiştir. Belirtilen
sürelerdeki gerçekleşmiş akış ve yayın şefi
raporlarının kontrolü yapılmıştır. TRT Genel
Müdürlüğü tarafından gönderilen spotların
LİNK veya FTP yoluyla alınması sağlanmıştır.
Gerçekleşmiş akışlar SAYTEK programına işlenmiştir.
TRT İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir merkez olmak üzere Aydın, Balıkesir,
Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak illeri ile 125
ilçe müdürlüğün sorumluluk alanındadır.
Haber ve Spor Yayınları

Günlük 10-15 arası haber hazırlanmakta, gündemin yoğun olduğu günlerde geçilen montajlı haber sayısı 20’yi bulabilmektedir.
İzmir Müdürlüğü’ne bağlı İzmir dışındaki 6 il
ve ilçelerindeki yurt muhabirlerinin gönderdiği haberlerle birlikte aylık haber sayısı 400’ü
bulmakta, özellikle yaz aylarında turizmin
hareketlenmesiyle birlikte bu sayı 500’lere
kadar çıkmaktadır.
TRT Haber Ana Haber Bülteni’nde yayınlanan
haber sayısı haftalık 15 ile 20 arasında değişmiştir. Diğer haberler TRT Haber ile TRT Spor
ve TRT Avaz bültenlerinde yayınlanmıştır. TRT
Haber kanalındaki moderatör kuşakları için de
zaman zaman dosya haberler hazırlanmıştır.
Her hafta gündeme ilişkin konularla ilgili TRT
Haber’de sabah kuşağı için 10-15 dakikalık
canlı yayınlar gerçekleştirilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığı da denizde yaşanan olumsuzluklara zamanında müdahale edebilmek için kıyıların emanet edildiği TCG Umut
ve TCG Güven Gemisi ile Ege’de görev yapmış,
haber ekiplerimiz de bu gemilerle göreve çıkarak haber ve programlar hazırlamıştır.
Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan

2015 Faaliyet Raporu

göçmenler ve Suriye sınırındaki gelişmeler nedeniyle yaşanan yoğunlukta Adana Bürosu’na
destek amacıyla muhabir ve kameramanlar
gönderilmiş bölgeden haber ve canlı yayınlar
yapılmıştır.
2015’teki 7 Haziran ve 1 Kasım Milletvekili
Genel Seçimleri öncesinde mitingler ve seçim
çalışmaları izlenmiş, canlı yayınlar ve haber
yapılmıştır.
İzmir Müdürlüğü’nün görev alanında Türkiye
liglerinde temsilcisi bulunan illerden ayrıca
TRT Spor için özel yayınlar gerçekleştirilmiştir. TRT Spor ’un talebi üzerine hemen hemen
her hafta bölgemize gelen ekiplere kameraman ve gerektiğinde de muhabir desteği verilmiştir.
İzmir Radyosu

12 Ocak 2015 tarihinde “TRT Kent Radyo İzmir” 99,1 MHz yayın frekansından yayına
başlamıştır. Yayın saatleri 07.00-01.00 olarak
belirlenmiş olup, geceleri 01.00-07.00 arası
Radyo 2 yayın postası ile ortak bağlantı gerçekleştirilmiştir.
2015 yılı faaliyetleri kapsamında ayrıca;
•Radyo 1 yayın postasından canlı olarak ya-

yınlanan “Deniz Dünyası” programına 3G bağlantılı canlı röportaj yayınları yapılmıştır.

•Radyo 1 yayın postasından canlı olarak yayınlanan “Biz de Varız” programının görüntü
kayıtları “youtube” a yüklenerek engelli dinleyicilerimize ulaştırılmıştır.
•Radyo 2 yayın postasından canlı olarak yayınlanan “Dünyanın En Radyo” programı görüntüleri “youtube” ta canlı olarak yayınlanarak dinleyicilerimize ulaştırılmıştır.
•Radyo 2 yayın postasından 2015 yılı Cumartesi ve Pazar günleri “Bu Fırsat Kaçmaz”
programı İzmir, Aydın ili ve ilçelerinde bulunan AVM’lerden canlı dinleyici ve seyircili olarak ADSL modem cihazlarıyla canlı yayınlarla
gerçekleştirilmiştir.
•Radyo 2 yayın postasından 30 Haziran 2015
tarihinde Marmaris’ten, 20 Ekim 2015 tarihinde Bodrum Turgutreis’den “Gece Seyri” programı ADSL modem cihazlarıyla canlı olarak
yayınlanmıştır.

•2-6 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul Beşiktaş ve Kadıköy meydanlarında gerçekleştirilen
“Radyo Günleri” etkinliğine katılım sağlanmıştır.
•İzmir Müdürlüğü sorumluluk alanına giren
ve Ege Bölgesi’nde yer alan futbol takımlarının kendi sahalarında oynadıkları Süper Toto
Süper Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve PTT 1. Lig
futbol karşılaşmaları Radyo 1 ortak yayını için
naklen yayınlanmıştır.
•Radyo yayınlarımızın stüdyo dışı mekânlardan
gerçekleştirilmesi amacıyla e-Radyo sistemi
destekli, mobil dijital radyo yayın hizmetlerine devam edilmiştir.
•Yılmaz İpek Müzik Stüdyosu’nda dijital ortamda ses kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, bu stüdyoya kurulan bilgisayar destekli ses kayıt hizmetlerine devam edilmiştir.
•2011 yılı radyo yayın döneminde Radyo 2 (TRT
FM) yayın postası için İzmir Radyosu devamlılık
ve yayın merkezi olarak görevlendirilmiş olup,
bu görev 2015 yılında da devam etmiştir.
•Radyo yayınlarımızın stüdyo dışı mekânlardan
gerçekleştirilmesi esnasında, daha geniş internet olanaklarından yararlanılabilmesi için
alınan 3G multimodem, ADSL ve G.SHDSL modem cihazları ile bu yayın hizmetlerine devam
edilmiştir.
•Portatif ve rak tipi IP kodek cihazları ile
stüdyo dışı mekânlardan teknik performansı yüksek program iletimi ve mevcut F/O ile
ISDN program iletim hatlarına yedek iletim
hattı sağlanmıştır.
•IP Kodek cihazlarında kullanılan 3G USB modemleri ile stüdyo dışı mekânlardan röportaj
naklen yayın hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
•Radyo ve haber yayın hizmetlerinde kullanılmak üzere 120kVA gücünde üç fazlı bir
kesintisiz güç kaynağının (KGK) 2015 yılı içerisinde bakımları yapılarak hizmeti kesintisiz
devam ettirilmiştir.
•Radyodan Sorumlu Müdür Yardımcılığı tarafından 2015 yılında;
*554 saat Radyo 1 yayını,
*8760 saat Radyo 2 yayını,
*78 saat Radyo 3 yayını,
*8496 saat TRT Kent Radyo İzmir yayını yapılmıştır.
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•Arşiv bantlarının bilgisayara yüklenme CD’ye
aktarılma hizmetlerine devam edilmiş olup
1100 adet HBM, 230 adet Radyo Tiyatrosu olmak üzere toplam 1330 bant işlem görmüştür.
Çocuk Korosu

30-11-2014 / 24-25-2015 tarihlerinde 8 parça ve 4 tane popüler çocuk şarkı yarışmasının final şarkıları olmak üzere, ses kayıtları
yapılmıştır. Her iki dönemde de 2 dönem sonu
konserleri gerçekleştirilmiştir.
TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ

İran, Irak ve Suriye ile sınırı olan, yurdumuzun
Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz’e uzanan geniş
bir bölgesinde bulunan müdürlüğümüz, radyo,
haber ve televizyon yayıncılığı alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Radyo ve haberde 14 il ile bunlara bağlı 128 ilçede, televizyonda ise ülke geneline yayın sağlamaktadır.
Radyo ve haberde 1964’ten, televizyonda da
1991’de GAP TV ile 2009 yılından beri de TRT
Kurdî üzerinden bölgesel ve ulusal yayınlar
sürdürülmektedir.
Haber ve Spor Yayınları

Diyarbakır Haber Merkezine bağlı, Diyarbakır
dâhil 14 ilde faaliyet yürütülmektedir. Van ve
Elazığ haber bürolarımız bulunmaktadır. 40’ın
üzerinde kaşeli (Haber başı) olarak hizmet veren muhabirlerle haber üretimleri yapılmaktadır.
2015 yılında muhabirler tarafından yaklaşık
1.460 özel ve rutin haber ile 217 canlı yayın
gerçekleştirilmiştir. Kaşeli muhabirlerce 3.148
haber gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında; çözüm süreci, eğitim, sağlık, barınma, ekonomi, ayrıca Suriye ve Irak’tan gelen
mültecilerin barınma, eğitim, sağlık sorunları
ülkemizin ve dünyanın gündemine taşınmıştır.
Bölgemize sınırı olan; Irak, İran ve Suriye ülkelerinde yaşanan savaş ve iç sorunlar haber
potansiyelini arttırmaktadır. Türkiye gündemine ilişkin olmak üzere siyasilerle, aydınlarla ve
kanaat önderleri ile yapılan röportajlar canlı
yayın bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Bölge
geneline yapılan yatırımlar ile “Çözüm Süreci”
devam ederken çözüm süreci ile ilgili çok sayıda ulusal -bölgesel yayınlar yapılmıştır.

Televizyon Yayınları

Prodüksiyon merkezinin hazırladığı 11 programla TRT Kurdî ve TRT Müzik kanalları için
yayınlar gerçekleştirmiştir.
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TRT Kürdî İçin Yapılan Canlı Yayınlar;

Futbol Gecesi (Şeva Futbolê) -CanlıPazar:22.30-24.00
Futbol Gecesi Özel (Şeva Futbolê) -CanlıPazartesi
Hakikat Pınarı (Yeneye Haqîkat) -CanlıPerşembe: 15.55
Yerel Gündem (Rojeva Heremê) -CanlıCumartesi:11.00-12:30
Sıra Gecesi (Awazên Xweş) -CanlıCuma:22.30-24.00
Bereketli Topraklar(Berekete Axê) -AktüelPazar:11.30
Gecenin Süsü(Xemla Şevê)-Canlı-Pazar:20.45
Sahur Bereketi (Berekete Paşive)
Günaydın (Rojbaş)
Sağlık Olsun (Sıhhet Be)
TRT Müzik Kanalı İçin Yapılan Canlı Yayınlar;
Müzik Diyarı
Diyarbakır Radyosu

Bölge radyomuzda yıl boyunca hafta içi her
gün 15.00-16.00 saatleri arasında TRT Türkü’de
“Türkü Diyarı” programı, hafta içi her gün bölgesel olarak 10.00-12.00, hafta sonları 10.0012.30 saatleri arasında yayınlanmıştır. “Yöremizden” programı, her Pazar günü ise 11.0011.30 saatleri arasında “Yarının Büyükleri” adlı
çocuk programı yayınlanmıştır.
TRT Türkü Anadolu Kuşağı’nda radyomuza
her gün 15.00-16.00 saatleri arasında canlı
olarak yapım ve yayını gerçekleştirilen Türkü
Diyarı’nın her hafta en az bir bölümü, olanaklar ölçüsünde bölgemiz illerinden birinden,
konuk edilen mahalli sanatçılarımız tarafından seslendirilen türküler eşliğinde naklen
yayınlanmıştır.
2015 yılı yayın döneminde, Şanlıurfa, Mardin,
Elazığ, Malatya, Bingöl, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak, Batman, Adıyaman illeriyle bağlı ilçelerin
önemli bir bölümünden “Türkü Diyarı” programına canlı bağlantılar gerçekleştirilmiş,
yörede isim yapmış mahalli sanatçılar eşliğinde anılan yerlerin tarihi turistik değerleriyle
musiki zenginliği ile halk kültürü tanıtılmıştır.
Salı-Cuma günleri canlı olarak yayınlanan konserler Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gönderilen
genç öğrencilere yönelik olarak seyircili şekilde gerçekleştirilmiştir.
Bir yıllık aradan sonra, 2015 yılından itibaren radyomuza, bölgesel içerikli yayın görevi
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yeniden verilmiştir. Bu amaçla her gün kuşak
olarak hazırlanan “Yöremizden” programı
içinde, yayın alanımıza giren yerleşim yerlerinde yaşanan güncel gelişmeler, yerel basında yer alan haberler, hava ve yol durumu
bilgileri, kültürel değerler, turizm zenginliklerimiz, Cuma sohbetleri, hukuk, tüketici hakları, kadına yönelik şiddet, kız çocuklarının
okutulması, cinsiyet ayrımcılığı, içki, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele ile tütün
mamülleri yasağı, iş güvenliği, işçi sağlığı,
trafik, ulaşım, terörle mücadele, milli eğitim,
halk eğitimi merkezlerinin çalışmaları, amatör spor faaliyetleri, kadın ve çocuk sağlığı,
devletin yaptığı ve yapmakta olduğu hizmet
ve yatırımlar, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri, bölge üniversitelerinin çalışmaları
ile kamuoyunu ilgilendiren her türlü gelişmeler konunun ilgilileri ve uzmanlarıyla yapılan
röportajlarla ayrıntılı olarak yayınlarımıza
yansıtılmıştır.
Radyo Müzik Programları, Konserler ve Çocuk
Koroları

2015 yılı süresince bu stüdyoda, her hafta,
Salı ve Cuma günleri, seyircili Türk Halk Müziği
konserleri canlı icralarla gerçekleştirilmiştir.
Radyomuz bünyesinde çalışmalarını sürdüren
Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Çocuk Koroları çalışmalarını sürdürmüştür. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aynı
gün, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde yaklaşık 600
kişilik davetli topluluğuna, il protokolünün izlediği 3 saat süreli bir konser verilmiştir. 2015
yılı Ekim ayında takviye sınavıyla yeni öğrencilerimiz koroya katılmıştır.
Ödüller

Bölge Radyosu yapımı “Yöremizden” programı, 2015 yılında Güneydoğu Gazeteciler
Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmada,
radyo programcılığı dalında birincilik ödülünü
kazandı. Bölge Radyomuz da, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından 2015’in
“En İyi Bölge Radyosu” ödülüne layık görüldü.
Ayrıca resmî, özel bazı kuruluşlar tarafından
da yayın hizmetlerimiz için onur ve teşekkür
plaketleri verildi.
TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ
Haber ve Spor Yayınları

Sorumluluk alanı içerisinde, Artvin, Giresun,
Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Rize, Samsun ve

Trabzon illeri ile bu illere bağlı ilçeler yer almaktadır. Müdür yardımcılığımıza bağlı 8 il ve
100 civarında ilçede 40 civarında sözleşmeli
muhabir büromuza haber yapıp geçmekle görevlendirilmiştir.
2015 yılında; bölgedeki haber kaynaklarından
gelen bilgi ve görüntüler haber hâline getirilip, Ankara’ya geçilmiştir. Gerekli görüldüğü
durumlarda Ankara Haber Merkezi ile koordineli olarak canlı yayınlar yapılmıştır.
Bölgemize gelen devlet büyükleri ve siyasi liderlerinin programları, seçim çalışmaları Cumhurbaşkanlığı seçimleri, doğal afetler ve buna
benzer bölgedeki gelişen olaylar izlenip gerek
canlı yayınlar gerekse haber yapılarak TRT Haber kanallarınca kamuoyuna sunulmuştur.
2015 yılında 1200 civarında montajlı ve sesli
haber yapılmıştır. Bunun 300’e yakını DSF haber, geri kalanı sesli haber olarak üretilmiştir.
Ayrıca TRT Haber Gündem, TRT Haber Günlük
ve TRT 1 Sabah Haberleri’ne 10-15 dakikalık
canlı haber programları ve canlı haber bağlantıları yapılmıştır.
Naklen yayın aracı ile 350 civarında canlı bağlantı gerçekleştirilmiştir.
Süper Lig’de Trabzonspor ve Rizespor’un maçlarına ayrıca Trabzonspor’un UEFA maçlarına,
PTT 1. liginden, Giresunspor ve Samsunspor’un
maçlarına zaman zaman kameraman ve UpLink olarak destek verilmektedir.
Trabzon Radyosu

Trabzon radyosu yayın alanına Artvin, Rize,
Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Sinop ve
Samsun illeri girmektedir. Trabzon Bostancı’da
Kurulu gücü 300 KW olan orta dalga vericisi
Artvin’den Samsun’a kadar 06.00-13.15 saatleri arasında yayın yapmaktadır.
2015 yılında Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illeri ile
ilgili konular kadar hafta içi günlerde 10.0012.00; hafta sonu ise 10.00-12.30 saatleri arasında dinleyiciye aktarılmıştır. Programlarda
bölgeye ilişkin olaylar, kültürel değerler ve
haberler; canlı ve dinamik bir yayın anlayışıyla hazırlanmıştır. Bunun dışında 14.03-15.00
saatleri arasında TRT Türkü’ye program üretilmiştir.
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Yayın içeriğinin 2015 yılında; %30 eğitim, %30
kültür, %38 müzik, %1 reklam ve %1 dolgu/
spottan oluşması öngörülmüş ve bu doğrultuda yapımlar gerçekleştirilmiştir. 782 saati
bölgesel, 365 saati TRT Türkü de olmak üzere
toplam 1147 saat canlı yayın yapılmıştır.
Trabzon ve Rize’deki Spor Toto Süper Lig
ve Ziraat Türkiye Kupası 26 futbol maçının
Radyo1’den canlı yayınlarının teknik hizmetleri, ölçü bakım hizmetleri ile müdürlüğün bilgisayarlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
ÇSM, THM, TSM çocuk koroları ile TSM ve THM
gençlik koroları Ocak-Mayıs ve Ekim-Aralık
eğitim dönemlerinde çalışmalarını sürdürmüş,
yıl içerisinde 7 konser faaliyeti gerçekleştirilmiştir. ÇSM çocuk korosundaki 29 öğrenci ile
21-27 Haziran 2015 tarihleri arasında 10.Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması için Ankara
Radyosu’nda çalışmalara iştirak edilmiş olup;
27 Haziran 2015’de ise ATO Congresium’daki
final programı TRT Çocuk ve TRT Avaz televizyon kanallarından canlı yayınlanmıştır.
TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Haber ve Spor Yayınları

Görev alanımız içerisine Erzurum, Erzincan,
Kars, Ağrı, Muş, Ardahan, Bayburt (Temmuz ayından itibaren Trabzon Haber Müdür
Yardımcılığı’na bağlandı), Tunceli (Temmuz
ayından itibaren Diyarbakır Haber Müdür
Yardımcılığı’na devredildi) ve Iğdır illeri girmektedir. Müdür Yardımcılığımız, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 il ve bağlı ilçelerdeki haber
potansiyelini değerlendirmektedir.
Sorumluluk alanımızdaki iller; Gürcistan,
İran, Ermenistan, Nahçıvan gibi ülkelere sınır
oluşturmaktadır. Bu nedenle Müdür Yardımcılığımızın sorumluluk alanı stratejik konum itibarıyla de büyük önem taşımaktadır.
2015 yılında 1903 montajlı ve sesli haber ile
TRT Haber kanalında yayınlanan haber kuşaklarına ve haber bültenlerine 117 canlı bağlantı
yapılmış ve 53 dosya haber hazırlanmıştır.
TRT Erzurum Müdürlüğü Up-link aracıyla,
Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok ilinde meydana gelen olaylar ve etkinlikler canlı yayınlarla
aktarılmaktadır.
Aşık Reyhani Stüdyosu tam donanımlı hâle
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getirilmiş ve TRT Müzik kanalında yayınlanan ‘’Radyo Günleri’’, ‘’Yaylaların Avazı’’ ve
‘’Aşıkların Avazı’’ programları canlı ve bant
yayınlarına müdürlüğümüz personeli teknik ve
prodüksiyon desteği verilmiştir.
2015 yılı içerisinde naklen yayın aracımız,
3G cihazımız hem kendi bölgemizden hem de
yurdun değişik yerlerinden TRT kanallarına
410’ün üzerinde canlı yayın yapmıştır.
Erzurum Radyosu

2015 yılında;
•Haftanın her günü saat 10.00-12.00 arası bölgesel olarak yayın yapan “Yöremizden”
programı ve saat 17.00-18.00 saatleri arası
ulusal olarak TRT Türkü üzerinden “Bizim Eller” programı yayınlandı.
•“Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde” programı ve “Şehirden Sesler” programı bant olarak yayınlandı.
•Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 23.1501.00 arası “Gecenin İçinden” programı canlı
olarak yayınlandı.
•Hafta sonları saat 17.55 de “Beş Dakika”
programı bant olarak yayınlandı.
•TRT Erzurum Radyosu ses sanatçıları tarafından yıl boyunca gençlik korosu çalıştırılmış ve
faaliyet raporunda detaylarıyla yazılan konser
ve radyo programları gerçekleştirilmiştir.
TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ

TRT Antalya Müdürlüğü haber ve radyo yayınlarıyla verici faaliyetlerinin yanı sıra Lara
Tunca Toksay Film Çekim Platosu tesislerinin
faaliyetlerini de yürütmüştür.
Haber ve Spor Yayınları

Görev alanı Antalya, Afyonkarahisar, Burdur
ve Isparta illeri ile bu illere bağlı 58 ilçedir.
Günlük gelişmeler, montaj ve seslendirmesi
yapılarak, haber programları ve canlı yayınlarla kurumumuz TV kanallarında, yayına hazır hâle getirilmektedir.
2015 yılında toplam 1468 haber yapılmıştır. Bu
haberlerden bazıları önemine binaen kurumumuzun çeşitli kanallarında canlı yayınlarında
izleyiciye aktarılmıştır.
Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası ve
Dünya Şampiyonalarına Up Link ve kamera
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desteği verilmiştir. Her branştaki Milli Takımların kamplarından haber ve programlar yapılmaktadır.

mas kurabilmek, tanıtım yapmak ve çokseslilik sağlamak amacıyla 42 kez yerinden yayınlar gerçekleştirilmiştir.

Ev sahipliğini Antalya’nın yaptığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ile G-20 zirvesi gibi
önemli etkinliklerde görev alan ekibimiz, bu
toplantılarda kurumumuzu ve ülkemizi en
güzel şekilde temsil ederek, toplantıları tüm
dünyaya yayıncı kuruluş olarak servis etmiştir.
Eurovision aracılığı ile gelen yurt dışı görüntü
geçme ve canlı yayın talepleri başarıyla yerine getirilmektedir.

TRT Antalya Radyosu 2015 yılında bir ilke imza
attı. Mobil bir stüdyo ile yerinden canlı bağlantılar ve yayınlar gerçekleştirdi. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin Çocuk Ülkesi alanına kurulan mobil stüdyo ile Lara Stüdyoları
dönüşümlü olarak yayınlar yapmıştır.

Ayrıca Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2014 Antalya Basın Ödülleri Yarışması’nda Televizyon
Program dalında muhabirimiz Ahmet Rışvanlı
“Bir Komanda Nasıl Yetişir” çalışmasıyla ödüle
layık görülmüştür.
Antalya Radyosu

1962 yılından beri yayınlarını sürdüren TRT
Antalya Radyosu’nun erişim alanına Antalya,
Burdur, Isparta, Afyon, Konya, Denizli ve Muğla illeri girmektedir.
Antalya Radyosu stüdyolarında bölgesel yayının yanında; TRT Türkü ve Radyo 3, kanallarına programlar hazırlanmakta ve canlı yayınlar
yapılmaktadır.
Amatör TSM-THM Çocuk ve Gençlik Korolarımız faaliyetlerini TRT Antalya Radyosu çatısı
altında sürdürmektedir.
Antalya Radyosu 2015 yılında “Akdeniz’in Nefesi, Akdeniz’in Sesi” mottosuyla yıla başladı.
Konu ve konuklarını bölgenin, yörenin gündeminden seçerek onlarla aynı dili konuşup aynı
pencereden bakabilmeli hedefledi.
Antalya Radyosu 2015 yılında, TRT Radyo 3 kanalına haftalık olarak Gökkuşağı, Günışığı ve
Cazın Usta Sesleri adlı 3 adet bant program,
Türkiye’nin Sesi Radyosu’na (TSR) haftada
1 kez Güneyin Rüzgârı adlı Rusça bant program yapmıştır. Ayrıca canlı olarak Akdeniz’in
Renkleri adlı yöre türkülerinin ele alındığı bir
türkü programını TRT Türkü kanalı için yapmıştır. Hafta içi her gün 10.00-12.00 saatleri
arasında, hafta sonu da 10.00-12.30 saatleri
arasında Akdeniz’in Sesi adlı bölgesel programı hazırlanmıştır.
2015 yılında Antalya Radyosu dinleyicisiyle te-

TRT Antalya Radyosu’nun mobil stüdyosu, sadece bölgesel yayınlarımıza değil aynı zamanda
TRT’nin bazı radyolarına da destek vermiştir.
19. su yapılan Uluslararası PRİX MARULİC Radyo Festivaline “Anadolu’dan Damlalar” ve
“Gömbe Yaylası” programlarımızla 2 yapımcısını festivalde ülkemizi ve kurumumuzu temsil
etme onurunu yaşadılar.
TSM-THM çocuk ve gençlik korolarımız 2015
yılında 5 adet konser verdi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası geleneksel
Türk Müziği etkinlerinin bu yıl 10. su, 17-19
Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
39 Türk Müziği topluluğun yer aldığı etkinliğin açılışını TRT Antalya Radyosu THM ve TSM
gençlik koroları yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Şenliği’nin
Çocuk ülkesi alanında TRT Antalya Radyosu
THM ve TSM Çocuk koroları da 4 adet konser
verdi. Ayrıca “Şenlikte Bugün” adlı televizyon
programının da konuğu oldu.
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Akdeniz
Gençlik Şenliği’nin bu yıl 18’incisi 13-16 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirdi. Dünyanın
çeşitli noktalarından gelen gençleri bir araya
getiren şenlikte TRT Antalya Müdürlüğü THM
ve TSM gençlik koroları 2 konserle gençlerle
buluştu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası etkinliklerinde ise Antalya Valiliğinin ve Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün “Sahne
Senin” etkinliğinde açık hava konserleri verdi.
2014 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nda “Yılın Radyocusu” (Her türlü
Program ve Haber) dalında Süleyman Değer ve
ekibinin “Gecenin İçinden Antalya Yılbaşı Özel
Programı” ödüle değer bulundu.
Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(ANSİAD) geleneksel medya ödülleri sahiple-
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rini buldu. Prodüktör Mustafa Cansız’ın “İz Bırakanlar/Boğaz Havaları” adlı program köşesi
“İşitsel Medya, Radyo Haber Programı” dalında birincilik ödülüne değer bulundu.

lerinden, yerel yöneticilerden, üniversitelerden, illerde faaliyet gösteren Kamu kurum ve
kuruluşlarından bilgiler alınarak dinleyicilere
aktarılmıştır.

TRT Antalya Radyosu, Antalya Valiliği’nin
Çanakkale’de “Bin Şehit Antalya’da Bin Yürek” adlı projesine proje ortağı olarak “Çanakkale Harbi” şehitlerimize karşı vefa borcunu ödemek, yeni neslin tarih bilincini arttırmak, vatan sevgisini ve aidiyet duygusunu
geliştirmek, şehitlik kavramını gençlerin zihninde yerleştirmek hususlarına katkıda bulunmuştur.

Radyomuz TRT postalarına göre TRT Türkü’de
haftanın her günü 16.00-17.00 saatleri arası
“Çukurova’dan”, bölgesel olarak da hafta içi
10.00-12.00 hafta sonu 10.00-12.30 saatleri
arasında “Akdeniz’den Toroslara” programları
gerçekleştirilmiştir. Yayın merkezi olduğumuz
Radyo 4 postasının ana kumanda hizmetleri 19
Ekim 2015 tarihine kadar 24 saat yayın esasına
göre teknik personel tarafından yürütülmüştür.

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ

TRT Çukurova Müdürlüğü bölgedeki toplam 14
ilde (Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Niğde,
Karman, Osmaniye ve Kilis’in tamamı ile Konya, Kahramanmaraş ve Aksaray illerinin büyük
bölümü, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri illerinin de bir bölümünde) faaliyet göstermektedir.
Haber ve Spor Yayınları

Kapsama alanında olan 8 il (5’i Büyükşehir
statüsünde olmak üzere Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Niğde) ve bağlı olan 61 ilçeden haber
derlemektedir.
2015 yılında; MİT tırlarına ilişkin gelişmeler,
Özgecan Aslan cinayeti, Gaziantep, Kilis ve
Hatay illeri kapsamında yer alan Türkiye-Suriye sınırındaki olaylar, bu illerde, terör örgütü
DAİŞ mensuplarına yönelik operasyonlar, 7 Haziran-1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri, Bayırbucak Türkmenlerine yönelik, soykırım niteliğindeki saldırılar, Hatay’ın Yayladağı
ilçesi sınır bölgesinde Rus uçağının düşürülmesi, bölücü terör örgütünün bölge illerinde
yaptığı eylemler, bölgenin turizm potansiyeli,
tarımsal faaliyetler ve ihracat konuları takip
edilerek haberleştirilmiştir.
Çukurova Radyosu

3 Mart 1968 tarihinde kurulan TRT Çukurova
Radyosu; yayın alanında nüfusun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını dikkate alarak, bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun bölgesel
yayın yapmaktadır.
Radyomuz 2015 yılı yayınlarında, yayın alanına giren Mersin, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay ve Osmaniye illerindeki gündem konularını, illerin mülki amir-
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Kurumumuz stratejik noktalara açtığı temsilcilikleri ile
dünyanın önemli bir kısmına yayınlarını kaliteli bir biçimde
iletirken temsilciliğin bulunduğu ülke ve bölgenin nabzını
yerinde tutarak olay anında ve sürecinde hazırladığı haber ve
programlarla izleyicilerin doğru, hızlı, güvenilir bilgi almasını
sağlamaktadır.
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YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER

Kurumumuz stratejik noktalara açtığı temsilcilikleri ile dünyanın önemli bir kısmına,
yayınlarını kaliteli bir biçimde iletirken, temsilciliğin bulunduğu ülke ve bölgenin nabzını
yerinde tutarak olay anında ve sürecinde hazırladığı haber ve programlarla izleyicilerin
doğru, hızlı ve güvenilir bilgi almasını sağlamaktadır.
Mevcut temsilciliklerimize ek olarak;
06.07.2015 tarihinde Astana (Kazakistan)
02.11.2015 tarihinde Londra (İngiltere) ve
09.11.2015 tarihinde Üsküp (Makedonya) temsilcilikleri açılmıştır.
TRT BERLİN TEMSİLCİLİĞİ - ALMANYA

TRT Berlin Temsilciliği, kamu yayıncılığı anlayışı çerçevesinde, Avrupa’daki Türklerin
beklentilerini, sorunlarını ve bu sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini yansıtan, Türkiye ile
Türklerin yaşadığı Avrupa ülkeleri arasındaki
önemli etkinlikleri de kapsayan haberler ve
haber programları hazırlamaktadır.
Haber Hizmetleri

Almanya’daki Türk toplumunun sorunları arasında yer alan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık,
çifte vatandaşlık, aile birleşimi gibi konular
ve Türk toplumunun bunlara ilişkin tepkileri
haberleştirilmiştir.

TRT Türk ekranları ile TRT Radyolarına aktarılmıştır.
Bakanların
ve
milletvekillerinin
gerek
Almanya’nın başkenti Berlin’de gerekse
Almanya’nın diğer kentlerinde yapığı resmî temaslar ile basın toplantıları ve Türk toplumu ile
bir araya gelmeleri canlı olarak yayınlanmıştır.
TRT FM’de yayınlanan “Dünya’nın En Radyo
Programı’’ ilk kez üç ülke den (Azerbaycan, Almanya ve Saray Bosna) ortak canlı yayınla dinleyicilerine ulaştırılmıştır. Yayının Almanya kısmı TRT Berlin Temsilciliğinde TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve Genel Müdür Yardımcısı Erkan
Durdu’nun da katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
TRT’nin düzenlemiş olduğu ‘Sıra Sende’ ses
yarışmasının Avrupa kısmı ise TRT Berlin Temsilciliği tarafından takip edilmiş olup, TRT
Genel Müdürü Şenol Göka, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve Müzik Dairesi Başkanı
Amber Türkmen’in de katılmış olduğu konuya
ilişkin Frankfurt’ta düzenlenen basın konferansı canlı yayın ve haberlerle TRT izleyicilerine duyurulmuştur.
TRT Berlin Temsilciliği ayrıca Türkiye’nin Sesi
Radyosu tarafından hazırlanan bir programda
her hafta Almanya ve Avrupa Birliğinin gündemi
hakkında telefon bağlantısı gerçekleştirmiştir.

Almanya’daki Müslümanların dini yaşantılarını yansıtmak için çeşitli haberler hazırlınmış,
Köln’deki ‘Kutlu Doğum Haftası’ açılış etkinliği haber ve canlı yayınlarla TRT ekranlarına
taşınmıştır.

TRT BAKÜ TEMSİLCİLİĞİ - AZERBAYCAN

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda Berlin Şehitlik Camii’nden bayram namazı haberleri
hazırlanmıştır. Spordan siyasete, milli ve dini
bayramlardan şenliklere, Türk toplumunu yakından ilgilendiren her türlü gelişmeyi görüntülü, telefon ve canlı bağlantılar ile haberleştirmiştir. Bu çerçevede Berlin’de oynanan
2015 yılı Şampiyonlar Ligi final mücadelesi haberleri canlı yayınlarla Türk sporseverlerine
TRT ekranları vasıtasıyla aktarılmıştır.

Haber Hizmetleri

Almanya’daki Türklerin ilk kez oy kullandığı
Türkiye’deki 63. ve ardından 64. Genel Seçimleri takip edilmiştir. Haberler, TRT Haber ve

TRT Bakü Temsilciliği yürüttüğü haber ve program faaliyetlerinde, Türk dış politikası ve kurumun genel yayın esasları başta olmak üzere,
uluslararası yayın ilkelerini esas almaktadır.
Temsilcilik tarafından 2015 yılı içinde 600’e
yakın haber ve 100 program hazırlanmıştır.
Bu haberler TRT 1, TRT Haber, TRT Türk ve
TRT Avaz haber bültenlerinde yayınlanmıştır.
Yine yıl içinde adı geçen televizyon kanalları
ile TRT radyolarına canlı telefon bağlantıları ve haber dosyaları yapılmıştır. Haberlerde
Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri, iki ülke arasında yürütülen ortak projeler (TANAP, Güney Gaz Koridoru, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu
vb),Azerbaycan’ın özel günleri, AzerbaycanErmenistan Temas Hattı’ndaki sıcak çatışmalar, Karabağ Sorununa ilişkin gelişme ve çö-
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züm arayışları, Azerbaycan ekonomisi, dünya
petrol fiyatlarındaki gerileme ve yansımaları,
Azerbaycan’da yaşayan Türk kurum ve kuruluş
temsilcilikleri ile iş adamlarının faaliyetleri,
Türkiye’den Azerbaycan’a yapılan üst düzey
ziyaretler, dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri ile ikili anlaşmalar gibi haber değeri taşıyan tüm konular ele alınmıştır.
2015 yılında;
•Azerbaycan’ın tarih ve kültüründe önemli

yer tutan Rusların 1990 yılında Bakü’de yaptığı 20 Ocak Katliamı ve Ermenilerin 1992’de
Hocalı’da gerçekleştirdiği soykırımın yıl dönümü ile 21 Mart Nevruz kutlamaları özel konu
ve konuklarla 3’er saat canlı yayınlanmıştır.
Gerek 20 Ocak, gerek Hocalı, gerekse Nevruz
yayınları Azerbaycan Televizyon yayıncılığı ile
Bakü’den Ankara’ya yapılan canlı yayınlarda
içerik, süre ve kalite açısından bir ilk olmuştur.

•2015’e damgasını vuran gelişmelerden başlıcaları Cumhurbaşkanı (3 kez), Başbakan (2
kez) düzeyinde Azerbaycan’a yapılan ziyaretler olup, ziyaret ve temaslar canlı yayınlarla
Türkiye’ye aktarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakanlığın isteği üzerine temaslar için canlı yayın havuzu oluşturulmuştur.
•2015 yılında ilki yapılan “Bakü 2015 Avrupa
Oyunları” da haber, program ve canlı yayınlara sıkça konu olmuştur.
•TRT Belgesel kanalında yayınlanan ‘’Bilinmeyen Tarih Nargin Adası Esareti’’ adlı belgeselinin çekimleri için Azerbaycan için stratejik
öneme sahip olan Nargin Adası’na TRT kameraları yetkililer eşliğinde çekim yaparak bir
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ilke imza attı. Belgesel çekimleri, Azerbaycan
medyasında geniş yankı buldu.
•TRT Haber kanalında yayınlanan “Ömür Dediğin’’ programının (4 bölüm) çekimleri de Bakü
ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde yapıldı.
•TRT Ankara Radyosu’nun “ Dünyanın En Radyo” programının Bakü-Berlin-Bosna merkezli 3
saatlik özel yayınına destek sağlandı.
•TRT’ye anlamlı ödül: Azerbaycan’da ilk
kez bir yabancı basın kuruluşuna (TRT Bakü
Temsilciliği’ne), Azerbaycan’ın tanıtımına
verdiği katkılardan dolayı ödül verildi.
•TRT, Azerbaycan’da ulusal basın dışında
Azerbaycan basınının 140. yılı nedeniyle düzenlenen toplantılara davet edilen tek yabancı basın kuruluşu olurken; yıl içinde Azerbaycan basınına katkısından dolayı çok sayıda
ödül, diploma ve belge de aldı.
•Gençlerin Dostu Ödülü, TRT Bakü Temsilciliği haber ve programlarıyla sosyal projelerinde
Azerbaycan gençliğine verdiği destekten dolayı Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği’nce
“Gençlerin Dostu” ödülüne layık görülen tek
yabancı basın kurumu oldu.
•Kablo TV şirketleriyle görüşmeler yapılarak
TRT 1, TRT Haber ve TRT Avaz’ın öncelikli paketlerde, TRT’nin diğer kanallarının da ikincil
paketlerde yayınlanması sağlandı.
•Bakü Devlet Üniversitesi Radyo-TV stüdyosu
ve ASAN Radyo’nun (Kamu Hizmeti Radyosu)
kuruluş aşamalarına TİKA ile birlikte lojistik
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destek sağlandı. Gelecek iş birliği olanakları
için ortak zenim oluşturuldu.
•Ayrıca Türkiye’nin Sesi Radyosu, Radyo Gündem ve Yeni Gün programlarına canlı bağlantılar, röportajlar ve özel dosyalar hazırlandı.

Türkmenistan’ın 27 Ekim Bağımsızlık Bayramı
konserinin TRT Avaz’dan canlı yayınlanması sağlanmıştır. 11-12 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî ziyareti Ankara’dan gelen ekiple birlikte izlenip,
3G’ile canlı bağlantı yapılmıştır.

•TRT Bakü Temsilciliği sosyal medyada da
etkin olarak yer almıştır. TRT Bakü Temsilciliğinin oluşturduğu Facebook, twitter ve
instagram hesapları ciddi takipci sayılarına
ulaşmış ve büyük beğeni toplamıştır. https://
www.facebook.com/TRT-BAKU-Temsilciligi566626220093803/?fref=ts facebook sayfası;
1.354.272 erişim ve 150.000’i aşkın görüntüleme ile bir ilke imza attı.

TRT TAŞKENT TEMSİLCİLİĞİ - ÖZBEKİSTAN

Program faaliyetleri kapsamında hazırlananlar;
•Can Azerbaycan (haftalık-sürekli) TRT Avaz
•Bakü Günlük (haftalık) TRT Haber
•Yedinci Gün (haftalık -13 bölüm) TRT Avaz
•Qaçqın ( haftalık-13 bölüm) TRT Avaz

2015 yılının Ocak-Şubat aylarında toplam 17
adet haber üretilmiş ve yayınlanmıştır. Özbekistan Parlamento seçimleri, öncesi ve sonrasıyla izlenmiş, çekim izni verilen her haber,
TRT Haber ve Avaz kanallarına iletilmiştir.

Ayrıca Azerbaycan ve Kafkaslardaki özel gün
ve anmalarla ilgili “Azerbaycan Sevdalısı:
Haydar Aliyev” ,Bakü’nün Kurtuluşu, Bağımsızlık Günü, Nuri Paşa gibi özel program, dosya ve klipler hazırlandı.
TAMEP (Türkiye Azerbaycan Medya Emektaşlık
Projesi) kapsamında Kurum’un ilgili birimleriyle koordinasyon sağlandı. Biri Ankara diğeri
Antalya’da olmak üzere iki eğitim projesi hayata geçirilerek iki ülke medya kurumlarıyla
çalışanları arasında bilgi, belge ve tecrübe aktarımı sağlanmıştır. Bu çalışmalar da yerel ve
ulusal medyada geniş yankı bulmuştur.

TRT AŞKABAT TEMSİLCİLİĞİ - TÜRKMENİSTAN

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1999
yılında, TRT’nin Orta Asya’daki ilk temsilciliği olarak açılan TRT Aşkabat Temsilciliği,
Türkmenistan’da medya alanında yabancı ülkelerin kurduğu tek temsilciliktir.
Haber Hizmetleri

2015 yılı içinde 81 görüntülü haber ve 15
canlı bağlantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Türkiye’nin Sesi Radyosu’na da 78 Türkmence
haber yapılmıştır.
Program Hizmetleri

Aşkabat Temsilciliği TRT Avaz iş birliğiyle
‘Türkmenistan Günlüğü’ adında 20 adet kısa
kültür ve turizm magazini gerçekleştirmiştir.

Özbekistan’ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan
ve Tacikistan’dan haber ve program yapmak
üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te açılan TRT Taşkent Temsilciliği, program ve haber
üretimi yapmakta, aynı zamanda Orta Asya’nın
merkezi konumundaki Özbekistan’dan, kurumumuzun bütün kanallarına haber akışı sağlanmıştır.

Mart ayında toplam 20 adet haber üretilmiş ve
yayınlanmıştır. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı
seçimleri öncesi iki ülke ilişkilerine katkıda
bulunmak üzere, temsilciliğimiz imkânları ve
elemanları ile hiçbir ödenek talep edilmeden
“Mukaddes ve Müstakil Vatan-Özbekistan”
adında 26 dakikalık bir program hazırlanmış
ve seçimler öncesi yayına girmesi sağlanmıştır.
Programın yayını dolayısıyla gerek Ankara’dan
gerekse de Özbekistan yetkililerinden olumlu
sonuçlar alınmıştır. 21 Mart’ta yapılan Nevruz
Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak Özbek
Devlet Televizyonu ile resmî yazışmalar yapılmış ve TRT Avaz kanalında canlı olarak 2 saat
olarak yayınlanması sağlanmıştır.
Nisan ayında toplam 16 adet haber üretilmiş
ve yayınlanmıştır.
Mayıs ayında toplam 14 adet haber üretilmiş
ve yayınlanmıştır. Özbekistan’da 2015 yılı
“Yaşlılara Saygı Yılı’ olarak kabul edilmişti.
TRT Taşkent Temsilciliği olarak, TRT Avaz kanalında yayınlanmak üzere 13 bölümlük bir
programın hazırlıkları tamamlanmış ve çekimlerine de başlanmıştır.
Haziran ayında 9 adet, Temmuz ayında da 6
adet haber olmak üzere toplam 15 adet haber
üretilmiş ve yayınlanmıştır. Yaz mevsimi hava
sıcaklıklarının ortalama 45-55 derecelerin
yaşandığı Özbekistan’da Ramazan ayının da
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denk gelmesi sebebi ile haber konusunda son
derece kısır bir dönem yaşanmıştır.

eden radyo kanallarına da telefon bağlantısı
yapılmaktadır.

Ağustos ayında 9 adet görüntülü, 3 haber de
fotoğraflı olmak üzere toplam 12 adet haber
üretilmiş ve yayınlanmıştır. Haziran ve Temmuz ayları içerisinde hazırlanan 12 haber ülkedeki ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile paylaşılmıştır. Uluslararası 10. Şark Teraneleri Müzik
Festivali ve Bağımsızlık Günü törenleri öncesi
ve sonrası Taşkent’te elçiliği bulunan Türk
Cumhuriyetleri Büyükelçileri ile röportajlar
yapılmış, haberlerin kurumumuz kanallarında
yayınlanmış, Büyükelçilerin ricaları doğrultusunda ilgili ülkelerin devlet televizyonlarına
gönderilerek yayınlanması sağlanmıştır.

Ayrıca ilgili kanaldaki program editörü/yapımcı talebi doğrultusunda veya Brüksel büronun
önerisiyle zaman zaman program formatında
dosya haberler de hazırlanmaktadır.

Eylül ayında 11 adet görüntülü, 2 haber de
fotoğraflı olmak üzere toplam 13 adet haber
üretilmiş ve yayınlanmıştır. Haziran ve Temmuz ayları içerisinde hazırlanan 11 haber ülkedeki ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile paylaşılmıştır. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 29
haber üretilmiş ve yayınlanmıştır.
TRT BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ - BELÇİKA

2015 yılı içerisinde televizyon, radyo ve internet 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-Program Hizmetleri

Gündemi ağırlıkla, AB ve NATO’ya ilişkin toplantılar ve resmî temasların yanı sıra Belçika’daki Türk toplumuna dair gelişmeler oluşturmaktadır.
Türkiye’den gerçekleşen üst düzey ziyaretler ve büyük gelişmeler kapsamında Brüksel
ekibi, Lüksemburg, Hollanda ve Fransa başta
olmak üzere Avrupa’nın diğer ülkelerinde de
görevlendirilmektedir.
Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı Dış
Haberler birimi kanalıyla gündelik gelişmeler
sesli ve/veya DSF haber formatında merkeze
aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra, TRT1, TRT
Türk, TRT Haber ve TRT Avaz kanallarına canlı
yayın hizmeti verilirken; TSR, Ankara Radyosu
ve İstanbul Radyosu başta olmak üzere talep
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Yayın hayatına yakın zamanda başlayan TRT
World kanalına da zaman zaman talebi doğrultusunda yayın/teknik hizmet sağlanmaktadır.
Brüksel ekibi, TRT Spor gibi kanallara, özel
bazı müsabaka ve etkinliklerin takibi için destek vermektedir.
İstatistiksel olarak ise 1 Ocak-31 Aralık 2015
tarihleri arasında Brüksel Bürosu 203 haber,
23 program (özel gündem dosya ve/veya canlı
yayın konuk), 226 canlı yayın bağlantısı, 104
telefon bağlantısı gerçekleştirmiştir.
2015 yılında öne çıkan haber başlıkları;
•Türkiye-AB üyelik müzakereleri, resmî temaslar ve Kasım ayında Ortak Eylem Planı imzalanması sonrası yeni fasıl açılmasına dair yıl
boyu haberler yazılmış ve bağlantılar gerçekleştirilmiştir.
•Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Brüksel’deki
resmî temasları ve diğer şehirlerdeki halk buluşmaları canlı bağlantılarla takip edilmiş ve
haberleştirilmiştir.
•NATO Savunma ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar ve liderler zirvesi takip edilmiştir.
•AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır,
sık sık canlı yayın konuğu olarak müzakerece
sürecini değerlendirmiştir.
•Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının
düşürülmesi sonrası, NATO’ya gelen Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun TRT’ye verdiği
özel röportaj NTV, Habertürk gibi diğer haber
kanalları tarafından TRT logosuyla canlı kullanılmıştır.
•Alman yolcu uçağının Fransa’da düşmesi sonrası Düsseldorf’ta haber takibi ve canlı
bağlantılar yapılmıştır.
•Paris terör saldırıları ve akabinde Belçika’da
düzenlenen polis operasyonlarına ilişkin süreç
haberleştirilmiştir.
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•Avrupalı Türklerin seçimlere katılımı ve buradaki süreç takip edilmiş, seçim sonuçlarının
açıklandığı gece sevinç gösterileri vs. canlı yayında verilmiştir.
•Kıbrıs’taki barış müzakerelerine ilişkin
resmî açıklamalar ve Kıbrıslı siyasilerin Brüksel temasları izlenmiştir.
•Mülteci krizi, ekonomik problemler, terör
alarmı ve güvenlik önlemleri son 1 yıldır Avrupa gündeminde öne çıkmış ve bu konuların
tartışıldığı Komisyon ve Konsey toplantıları takip edilerek haberleştirilmiştir.
•Ekonomik durağanlığın ve kemer sıkma politikalarının yansıması olarak zaman zaman
farklı meslek örgütleri ve sektörlerin greve
gitmesi ve düzenledikleri geniş katılımlı gösteriler de izlenmiştir.
TRT WASHINGTON TEMSİLCİLİĞİ - ABD

Temsilcilik 2000 yılında faaliyete geçtiği tarihten itibaren, Amerika Birleşik Devletleri’nin
başkenti Washington’da faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 2015 yılında yeni yerine taşınan temsilcilik, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Amerikan Kongresi,
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ve Türk
temsilci ve derneklerinin faaliyetlerini yakından takip etmektedir. Amerikan Bakanlıkları
ve kuruluşlarından, Türkiye ile ilgili görüş, bildiri ve açıklamaların haber niteliği taşıyanları
haberleştirilmektedir. Haberlerin niteliği ve
önemine göre, canlı yayın ya da telefon bağlantısı yapılmaktadır.
2015 yılında haber üretimi 263’dür, aylık haber üretimi ise 21.91’dir.
TRT KÖLN TEMSİLCİLİĞİ - ALMANYA

2015 yılında Temsilciliğimiz iki genel seçim
dönemi geçirmiştir. Bu süreçte gerek Cumhurbaşkanımızın gerek Başbakanımızın ziyaretleri
takip edilmiştir. Ayrıca ana muhalefet ve diğer
partilerin Köln ve civarındaki seçim çalışmaları takip edilip haberleştirilmiştir. Seçim sürecinde bilhassa Köln Başkonsolosluğumuz ile
yakın temas içerisinde olunmuş, yurt dışında
yaşayan ve burada oy kullanan vatandaşların
doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi konusunda gerekli haber çalışmaları
yapılmıştır.
Temsilcilik olarak Köln ve civarında bulunan

sivil toplum kuruluşları, dernekler ve resmî
kurumlarla bilgi alışverişi içerisinde bulunulmuştur. Bu süreçte DİTİB(Diyanet İşleri Başkanlığı), IGMG(Milli Görüş), ATİB(Avrupa Türk
İslam Toplumu), UETD(Avrupalı Demokrat
Türkler Derneği), Köln Başkonsolosluğu, Essen
Başkonsolosluğu, Yunus Emre Kültür Merkezi, Türk Havayolları ve vb. kuruluşlarla haber
toplama anlamında fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.
Temsilcilik olarak ayrıca, Köln ve civarına gelen
bakanlar, siyasi parti temsilcileri takip edilmiş,
ziyaret ve açıklamaları haberleştirilmiştir.
Köln ve yakın civarında oturan vatandaşların
sorunlarına yönelik gerekli haber çalışmaları
yapılmış, özellikle yabancı düşmanlığı ile ilgili
yaşanan sıkıntılar ekrana taşınmıştır.
2015 yılında temsilcilik yeni yerine taşınma
ve burada kurulan stüdyonun eksikliklerinin
tamamlama çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Stüdyo tamamen Türkiye’de kurumun kendi
imkânları ile imal edilmiş ve temsilciliğimize
monte edilmiştir.
TRT ERBİL TEMSİLCİLİĞİ - IRAK

TRT Erbil Temsilciliği 2013 yılında açılmıştır. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti
Erbil’de izne bağlı haberlerin yapılması için
gerekli prosedürün tamamlanması ve ilişkilerin geliştirilmesi açısından ikili görüşmeler
yapılmıştır.
Erbil Temsilciliğinin 2015 yılı üretimi; 438 görüntülü haber, 278 canlı bağlantı (3G), 38 telefon bağlantısı ve yazılı haber olmak üzere
756’dır.
2015 yılında;
•Haftada 3 gün TRT Kurdî‘nin “Nûçeyên

Sibê” programına canlı (3G ) yayın aracılığı ile
bağlanarak IKBY ve Irak’ın gündemini konuklar aracılığı ile sunulmuştur.
•Haftada en az bir kez TRT Avaz’a canlı yayın
aracılığı ile bağlanarak bölgedeki Türkmenlerin
durumları Türkmenler aracılığı ile iletilmiştir.
•TRT Haber’in talep etmesi halinde yer yer
canlı bağlantılarla bölgenin nabzı tutulmuş,
rutin olmayan canlı yayınlar talep edildiğinde
TRT’nin bütün kanalları için gerçekleştirilmiştir.
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•TRT Kurdî’nin veya diğer kanallarımız aracılığı ile IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Hükümet Sözcüsü Sefin Dizeyi ,Askeri Pêşmerge
komutanları, siyasi, iktisadi, eğitim ve sanat
(Şiwan Perwer) alanında kişilerle gerçekleştirilen haber ve programlar hazırlanmıştır.
•Ulusal ve uluslararası tüm programlar takip
edilerek görüntü ve haberler anında gönderilmeye çalışılmıştır.
•Türkiye’den gelen devlet mensupları ve
diğer kurumlarımızın (Erbil Başkonsolosluğu,
TİKA, Kızılay, AFAD vb. ) haberleri canlı yayın
veya görüntülü olarak merkezlere iletilmiştir.
•Savaş mevzilerine giderek, savaş alanından
canlı bağlantılar gerçekleştirilmiştir. Mahmur
Cephesi, Güney Musul ve Şengal (Sincar) savaşlarına bizzat ekip olarak katılım sağlanmıştır.

Kazakistan, Türkiye ile tarihten gelen kardeşlik dil ve din bağları olan Orta Asya’nın en
büyük ülkelerinden biri olduğundan Temsilcilik faaliyetleri önemlidir. 2015 yılında açılan
temsilciliğin ilk faaliyetleri özellikle yerleşme
ve kamusal anlamda Kazakistan kurumlarıyla
tanışma, ikili ilişkiler kurma yönünde olmuştur. Mevcut imkânlarla ise;
•Türk Keneşi toplantısı için Astana’ya gelen
TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın temasları
takip edilerek haberleştirilmiştir.
•Astana TİKA Koordinatörlüğünün faaliyetleri sonunda hizmete giren projeler ile 1 Kasım
Milletvekili seçimlerinin yurt dışı oy kullanma
süreci haberleştirilerek TRT Avaz Haber’e gönderilmiştir.

TRT BOSNA HERSEK TEMSİLCİLİĞİ- BOSNA HERSEK

TRT Bosna Hersek Temsilciliği, Şubat 2013 yılı
itibarıyla Bosna Hersek Radyo Televizyonu binası içinde göreve başlamıştır.
Temsilcilik 2015 yılında kültür, sanat, ekonomi, siyaset, spor gibi haberciliği ilgilendiren
her alanda yaklaşık 254 haber, 88 canlı bağlantı, 3 özel canlı bağlantı ve 5 özel dosya
üreterek, Türkiye`ye ulaştırmıştır.
Bosna Hersek Türk Devlet kurumlarının en yoğun çalıştığı ve halk nezninde de kabul görmüş
önemli ülkelerden birisidir. Bosna Hersek`de
Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğinin dışında, Türk
İş Kalkınma Ajansı (TIKA), Yunus Emre Türk
Kültür Merkezi, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı (Türk Ordusu) ve bunun yanında Türkiyeli
STK`lar birçok alanda faaliyet göstermektedir.
Temsilcilik, Bosna Hersek ziyaretinde bulunan
siyasilerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini de takip ederek haberleştirmiştir.
Temsilcilik sadece TRT televizyon kanallarına
değil aynı zamanda TRT bünyesinde bulunan
radyo kanallarına da yayın üretmektedir. Kurum bünyesinde bulunan radyolarla çok sayıda
telefon bağlantısı gerçekleştirilmiş, Bosna veya
yakın ülkelerdeki gündemler radyo kanallarımız vasıtasıyla dinleyicilere ulaştırılmıştır.
TRT ASTANA TEMSİLCİLİĞİ - KAZAKİSTAN

TRT Astana Temsilciliği 30.06.2015 tarihinde
çalışmalarına başlamıştır.
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TEKNİK FAALİYETLER
Dünyaya yayın yapıyoruz.
Son bir yılda yayın alanını daha da genişleten TRT, 11 farklı uyduyla Türkiye’ye ve
dünyaya ulaşıyor. HD kanallarımızın tamamı Avrupa’dan izlenebilirken diğer kanallarımız Afrika, Avustralya ve Amerika yayın ağında kendine yer buldu.
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TRT’ye yeni stüdyolar...
Son bir buçuk yılda 7 yeni stüdyo imkânı oluşturuldu. 2’si tır
olmak üzere 9 naklen yayın aracı hizmete sunuldu. Ankara’da
2 adet Devamlılık Stüdyosu ve Eurovision Bağlantı Merkezi HD
teçhizat ile yenilendi.
İstanbul’da TRT Çocuk Dünya ve TRT El-Arabia kanalları için 2
adet HD Devamlılık Stüdyosu kuruldu.
TRT World Haber Stüdyoları için yayıncılık alanındaki en
gelişmiş teknolojiyle donanımlı teçhizatlar sağlandı.
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STÜDYOLAR VE PROGRAM
İLETİM SİSTEMLERİ
Radyo ve televizyon yayınlarımızın yurtiçi ve
yurt dışında daha çok izleyiciye ulaştırılmasını
sağlamak üzere gerekli planlama, koordinasyon, anlaşma ve kiralamalar yapılmaktadır.
Yapım, yayın, iletim, araştırma geliştirme ve
bunlara ait enerji sistemleri için ihtiyaç duyulan her türlü teçhizat, yedek ve sarf malzemelerinin alımı yapılmakta, radyo ve televizyon
yayınlarında tespit edilen güçlük, aksaklık ve
tıkanıklıklar değerlendirilmekte, tesislerin
ölçü, ayar ve bakım esasları ve standartlarına
uygun olarak kaliteli ve verimli bir şekilde çalışması ve işletilmesi sağlanmaktadır. Yayıncılık
sektöründeki gelişmeler izlenerek, bu konularda Ar-ge çalışmaları yapılmaktadır.
Yurtiçi ve yurt dışında, yapım, yayın ve iletim
sistemleri ile bunlara ait enerji sistemleri tesislerini planlamak, standartlarını belirlemek,
projelerini hazırlamak, kurmak, kurulmasını
sağlamak, mevcut yapım, yayın ve iletim sistemleri ile bunlara ait enerji sistemleri tesislerini genişletmek ve geliştirmekte, yurtiçi ve
yurt dışı radyo, televizyon, haber yapım ve
yayın hizmetleri için görev alanına giren prodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli
ve estetik olarak yapılması için gerekli koordinasyon sağlanmaktadır.
İşletme faaliyetleri kapsamında;

Kurumumuzun radyo ve televizyon stüdyolarının ihtiyacı olan her türlü yedek malzeme, işletme malzemesi, televizyon, monitör, kaset,
CD, DVD ve profesyonel disc alımlarına devam
edilmiş, ihtiyaç duyulan yerlerde tamir ve bakım hizmetleri yaptırılmıştır.
İletim Sistemi çalışmaları kapsamında;
•Kurumumuz kablo TV/IPTV vb. platform-

lar üzerinden yayınlarının tüm dünyada (Kuzey
Kıbrıs ve Türkiye hariç) yeniden iletimini sağlamak için gerekli anlaşmalar yapılmıştır.

•Kurumumuz yayınlarının uydu ve kablo TV/
IPTV vb. platformlardan tüm dünyada yeniden
iletimi için gerekli olan danışmanlık hizmeti
sağlanmıştır.
•TRT Spor HD ve TRT Belgesel HD kanallarının
TÜRKSAT Kablo TV şebekesi Teledünya üzerinden yayınlanması için karşılıklı Ek Protokol imzalanmıştır.

•Kurumumuzun radyo TV kanalları yurtiçi ve
yurt dışında toplam 12 farklı uydu operatörü
aracılığıyla izleyicilere ulaştırılmaktadır.
Anakumanda merkezi çalışmaları kapsamında;
•Mevcut sabit uydu up-link sisteminin HD’ye

dönüştürülmesi ve mevcut antenin değiştirilmesi işi kapsamında montaj ve geçici kabul çalışmaları tamamlanarak sistem devreye alınmıştır.

•TRT Spor Devamlılık Stüdyosu’nun haber
binasına taşınması üzerine, Evertz devamlılık
sisteminde gerekli yapılandırma ve sistem değişiklikleri yapılarak, Evertz SD-HD yedek rejiden devam etmekte olan TRT 1 yayını yeni
yerine taşınmıştır.
•Anakumanda Merkezi, 4 adet Devamlılık
Stüdyosu ve Eurovision Bağlantı Merkezi yenilenmesi işi kapsamında montaj alanı sağlamak
amacıyla gerekli yapılandırma ve sistem değişiklikleri yapılarak TRT Diyanet yayını Evertz
SD-HD yedek devamlılık stüdyosuna alınmış,
mevcut devamlılık stüdyosunda de-monte işlemleri yapılarak yeni kurulacak reji için mahal açılmıştır.
•VTR odası kayıt odasıyla birleştirilerek,
mevcut VTR odasında gerekli de-monte ve
kablaj temizliği işlemleri yapılmış ve yeni
Anakumanda Merkezi için mahal yaratılmıştır.
•Mevcut sistem odasında cihaz de-monte ve
kablaj temizliği yapılarak yeni sistemin montajı için mahal yaratılmıştır.
•Yeni Anakumanda Merkezi ile Uydu Yer İstasyonu binası arasında mevcut bağlantılar
yeniden düzenlenip haberleşme fiber iletim
hattı üzerinden sağlanmıştır.
•Yeni RF sistem odası oluşturularak Anakumanda Merkezine ait tüm uydu alış sisteminin montajı tamamlanmış olup, Eurovision
Bağlantı Merkezine ait uydu alış sisteminin de
bu odaya montajı planlanmıştır. Ayrıca EBU
FMRMN Projesi kapsamında Eurovision uydu
şebekesinin kurumumuzdaki ayağı olan uydu
up-link ve downlink sisteminin de bu odaya
montajı yapılmıştır.

2015 Faaliyet Raporu

215

•Anakumanda Merkezi, 4 adet Devamlılık
Stüdyosu ve Eurovision Bağlantı Merkezi yenilenmesi işi kapsamında, Anakumanda Merkezi
ve 1 adet Devamlılık Stüdyosu’nun montajı tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
•TRT 1 Avrupa yayını için “Sistem Alımı” işi

kapsamında ihale ve montaj çalışmaları tamamlanmış olup, geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

•İstanbul-Ankara arasındaki fiber iletim hat-

larının arttırılması kapsamında ihale komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup, devre geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.
•İstanbul-Ankara arasında sinyal iletiminin
artırılması amacıyla düzenlenen “Telekom
Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi” ihalesi ve montaj çalışmaları tamamlanmış olup,
geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.
•Devamlılık Kayıt, Yapım ve Yayın Video Server sisteminde kullanılmakta olan sunucuların
yenilenmesi için ihaleye çıkılmış olup, yakın
zamanda yüklenici firmanın teçhizatı teslim
ederek montajın başlaması beklenilmektedir.
Yapım ve yayın sistemleri planlama ve tesisi
çalışmaları kapsamında;
•Ankara’da TRT sitesinde bulunan Ana Ku-

manda Merkezi, 2 adet devamlılık sistemi ve
Eurovision Bağlantı Merkezi’nin yenilenmesi
ile İstanbul’da 2 adet devamlılık sisteminin
kurulması için sözleşme imzalanarak montaj
çalışmalarına başlanmıştır.

•TRT 1 Avrupa yayını için server tabanlı yayın devamlılık sistemi temin edilerek kurulumuna başlanmıştır.
•Kurumumuz naklen yayın hizmetlerinde
kullanılmak üzere 38 takım sistem kamerası,
lens ve taşıyıcı sistemleri ve aksesuarları temin edilerek kullanıma sunulmuştur.
•İstanbul C ve D stüdyolarında kullanılmak
üzere 8 set HD sistem kamerası ve aksesuarları, lens ve aksesuarları ve taşıyıcı sistemler
temin edilmiştir.
•TRT Kurdî Kanal Koordinatörlüğü hizmetinde kullanılmak üzere satın alınan aktüel
kamera ve aksesuarları, lens ve tripod ve aksesuarları kullanıma sunulmuştur.
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•Belgesel çekimlerinde kullanılmak üzere satın alınan Entegre PTZ kamera ve gece
görüş adaptörü teçhizatı Ankara Dış Çekim
Servisi’nde kullanıma sunulmuştur.
•İstanbul Kuruçeşme yerleşkesindeki stüdyolarca ortak kullanılmak üzere boğaz görüntülerinin çekileceği muhafazalı entegre PTZ
kamera seti alımı gerçekleştirilmiştir.
•Özel çekim amaçlı portatif kamera, 4 kanatlı havadan görüntüleme sistemi ile 6 kanatlı havadan görüntüleme sistemi temin edilerek Ankara’da Dış Çekim Servisi’nin kullanımına sunulmuştur.
•TRT World Haber Stüdyosu için ihtiyaç duyulan 6 set HD sistem kamerası, HD çok amaçlı
kamera, lens, taşıyıcı sistemler ve aksesuarları teçhizatı ile dış çekimlerde kullanılmak
üzere 6 set kasetsiz aktüel kamera, 6 set lens
ve tripod teçhizatı temin edilmiştir.
•TRT World için satın alınan kayıt yapım
ve yayın sistemleri ile yayın görüntü depolama sistemlerinin geçici kabulü tamamlanarak
kullanıma sunulmuştur.
•Ayrıca TRT World grafik hazırlama hizmetlerinde ihtiyaç duyulan 18 adet iş istasyonu ve
36 adet monitör, DVI extenderlar ile mevcut
kayıt ve yayın sisteminin genişletilmesi için
ihtiyaç ilave kullanıcı lisansları ile transcoder
lisanslarının alımı gerçekleştirilmiştir.
•Kurumumuz Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 20 yıldır kullanılmakta
olan 9 adet radyo yayın stüdyosu ve 2 adet
radyo prodüksiyon stüdyosu ile Ana Kumanda
sisteminin yenilenmesi için ihale yapılmıştır.
•Kurumumuzun 4K yayınlarını desteklemek
üzere TRT 4K ve İç Yapımlar Kanal Koordinatörlüğü Kurgu Servisi’nde yayın üretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 4K kurgu yeteneğine
sahip 2 adet kurgu seti temin edilmiştir.
•Devamlılık Stüdyolarında kullanılan kayıt ve yayın sisteminin ihtiyaçları karşılayamaması ve HD yayına uygun hâle getirilme gerekliliği sebebi ile ve TRT Kurdî Kanal
Koordinatörlüğü’nün prodüksiyon stüdyosu
hizmetinde kullanılmak üzere muhtelif kayıt
ve yayın sistemleri temin edilmiştir.
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•TRT El Arabia, TRT Çocuk, TRT Müzik, TRT
World ve TRT Belgesel kanal koordinatörlüklerinin ihtiyacını karşılamak üzere satın alınan
yayın görüntü depolama sistemleri kullanıma
sunulmuştur.
•Ankara’da TRT sitesinde bulunan TRT Kurdî
stüdyosunda kullanılmak üzere videowall sistemi satın alınmıştır. Arim ve Doğan Kasaroğlu
stüdyoları videowall sistemlerinde kullanılmak üzere bir adet grafik animasyon sistemi
temin edilmiştir.
•TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü prodüksiyon stüdyosunda kullanılmakta olan videowall
sistemi için grafik hazırlama ve sunma sistemi
ihtiyacını karşılamak üzere videowall kontrol
sistemi temin edilmiştir.
•Kurumumuzun bütün birimlerinin ihtiyacı
olarak LCD video monitör ve LCD televizyon alıcı cihazları temin edilerek dağıtımı yapılmıştır.
•Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan pen touch LCD monitör ile 60” videowall ekran temin edilerek hizmete sunulmuştur.
•TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü ihtiyacı
olan yayın izleme ve değerlendirme amaçlı
görüntü sistemi temin edilmiştir.
•Kurumumuz yeni haber stüdyosu videowall

görüntü sistemi düzenlenmesi yapılmıştır.

•İzmir Müdürlüğü A Stüdyosu ışık altyapı-

sının yenilenmesi yapılmış satın alınan, truss
sistemi, DMX dağıtıcı ve robot tip efekt ışık
kaynakları kullanıma sunulmuştur.

•TRT Kurdî Kanal Koordinatörlüğü Prodüksiyon Stüdyosunda kullanılmak üzere led projektör alımı, TRT World kanalı için LED projektörlü ışık setleri, İstanbul Müdürlüğü dış
çekim servisi için kamera üstü ışık setleri satın
alınmıştır.
•Genel Müdürlük Toplantı Salonları için ses,
görüntü, elektronik ve mekanik sistemleri alımı yapılmıştır.
•İstanbul’da kurulmakta olan TRT Çocuk
Dünya ve TRT El Arabia kanal koordinatörlükleri devamlılık stüdyolarında kullanılmak üzere video router satın alınmıştır.

•UEFA Şampiyonlar Ligi yayınları için ihtiyaç
duyulan, monitör, kaydedici okuyucu cihazlar
ve video bölücü temin edilmiştir.
•Naklen yayın hizmetleri için ihtiyaç duyulan 1 adet router ile TRT Aşkabat Bürosu için 1
adet A/V mikser ve 23” monitör, TRT Antalya
Müdürlüğü için 1 adet A/V mikser ve çevre birimleri satın alınarak dağıtımları yapılmıştır.
•Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın web yayınları için kullanılacak materyallerin üretilmesi için HD formatta kurgu yeteneğine sahip
1 adet kurgu seti temini yapılmıştır.
•Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı için
alınan 2 set portatif kaydedici/okuyucu teçhizatının kesin kabul çalışmaları tamamlanmıştır.
•Kurumumuzun çeşitli birimlerince ihtiyaç
duyulan scan converter, prompter cihazları,
çevre birimleri, video audio ölçü aletleri alımına yıl boyunca devam edilmiştir.
•Sevgi Stüdyosu, Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı server odası ve Kerim Aydın
Erdem Stüdyosu cihaz odaları arası fiber optik
kablo çekilmesi işi yapılmış, gerekli optik çeviriciler temin edilmiştir.
İletim sistemleri planlama ve tesisi çalışmaları
kapsamında;
•TRT World Kanal Koordinatörlüğü, Haber

ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Televizyon Dairesi Başkanlığı, TRT Kurdî Kanal Koordinatörlüğü ve
TRT Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yurtiçi
ve yurt dışı yayın hizmetlerinde kullanılmak
üzere IP/3G/4G taşınabilir video-ses verici cihazları satın alınmıştır.
•TRT Trabzon, TRT Diyarbakır Müdürlükleri
ve TRT Kurdî Kanal Koordinatörlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda, IP/3G/ISDN/POTS
üzerinden iletim yapabilen ses kodekleri satın
alınmıştır.
•TRT Belgesel kanalının HD iletiminde kullanılmak için, BTDB6-14-IH-45524 sipariş İşareti
kapsamında TRT Turizm ve Belgesel kanalı HD
iletim sistemi kurulmuştur.
•BTDB6-15-DT-51971 işaretli sipariş ile
TRT Turizm ve Belgesel kanalının İzmir’den
Ankara’ya iletimi için kullanılan IP devrenin
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hızı Türk Telekomünikasyon A.Ş firmasından
15 Mbps’den 35 Mbps’ye çıkarılmıştır.
•Telekom devreleri üzerinden video iletiminde kullanılmak için, BTDB6-14-IH-48422
sipariş İşareti kapsamında Telekom devreleri
üzerinden video iletim sistemi alımı yapılmış
olup geçici kabul aşamasına gelinmiştir.
•SPSDB6-15-IH-55379 işaretli sipariş kapsamında TV program iletimlerini sağlamak için
çeşitli uç noktalar arasında çalışan 155 Mbps
SDH devre, 4 adet noktadan noktaya metro
ethernet devre kiralamaları yapılmıştır.
•SPSDB6-15-IH-59391 işaretli sipariş kapsamında TV ve radyo program iletimlerini sağ-

lamak için Türk Telekomünikasyon A.Ş’den
aşağıda uç nokta ve hızları belirtilen 12 adet
devre kiralanmıştır.
•Kurumumuz uydu üzerinden haber ve program geçiş hizmetlerinde kullanılmak amacıyla, BTDB6-15-IH-50572 sipariş işareti kapsamında HD up-link aracı ihtiyacını karşılamak
üzere 7 adet up-link aracı yaptırılmış ve işletmeye verilmiştir.
Enerji sistemleri planlama ve tesisi çalışmaları
kapsamında;

Yayın ve yapım sistemlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan enerji yatırımları gerçekleştirilmiştir.

İstanbul TV (Kuruçeşme)-TRT Sitesi (Oran -Ankara)
İstanbul (Harbiye)-Ankara Radyosu(Sıhhiye)

2 Mbps

İzmir(Kahramanlar)-TRT Sitesi (Oran-Ankara)

34 Mbps

İzmir(Kahramanlar)-Ankara Radyosu(Sıhhiye)

2 Mbps

Ankara Radyosu(Sıhhiye)-TRT Sitesi (Oran)

2 Mbps

Ankara Radyosu(Sıhhiye)-TRT Sitesi (Oran)

2 Mbps

İstanbul (Harbiye)- İstanbul TV (Kuruçeşme)

34 Mbps

TRT Okul (Eskişehir- TRT sitesi Oran-Ankara)

34 Mbps

İstanbul (Harbiye)- Çamlıca

2 Mbps

İstanbul (Tepebaşı)- İstanbul TV (Kuruçeşme)

34 Mbps

İzmir(Kahramanlar)-TRT Sitesi (Oran-Ankara) MPLS VPN VPNVPN devre

35 Mbps

Digitürk Merkezi - TRT Sitesi (Oran-Ankara) MPLS VPN
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ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

Kurumumuz AR-GE biriminde, radyo ve televizyon yayın teknolojisindeki gelişmeler takip
edilerek, yayın ve prodüksiyona yönelik donanım gücünü yükseltmek, yayınların ve katma
değerli servislerin izlenirliği ve cazibesini artırmak amacıyla ulusal 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.

misyonu gereği ve Türkiye’de karasal sayısal
yayıncılığa geçiş sürecine, test ve deneme yayınları ile destek olmak amacıyla DAB/DAB+
test yayınlarına (Kasım 2015 tarihinden itibaren) TRT başlamıştır. RTÜK’ün olumlu görüşü
doğrultusunda İstanbul ve Ankara’da multipleks edilen 5 ulusal radyo kanalımız tek bir
vericiden yayınlanmaktadır. Ankara, İstanbul,
İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya başta olmak
üzere test ve deneme DAB+ yayın ağının genişletilmesi planlanmaktadır.

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
sektöründeki gelişmelere uygun yapılandırılması için AR-GE çalışmaları yapmak
•TRT’nin yayın ve prodüksiyona yönelik do-

nanım gücünü yükseltmek, yayınların ve katma değerli servislerin izlenirliği ve cazibesini
artırmak amacıyla ulusal sanayi işbirliği ile geliştirme-imalat faaliyetlerini yürütmektir.
ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLEN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ
Sayısal Yayıncılık

Karasal sayısal radyo ve televizyon yayıncılığındaki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak farkındalığı artırmak için sayısal radyo ve yayıncılığı daha ileriye taşıyacak,
teknolojilerin daha etkin nasıl kullanılacağı ve
aynı zamanda yatırım ve işletme maliyetlerinin analizini de içeren bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

Karasal sayısal radyo ve televizyon yayıncılığındaki teknolojik gelişmeler ve geçiş süreci
takip edilmekte ve konuyla ilgili laboratuvar
çalışmaları da yaparak, digital yayıncılık için
ihtiyaç duyulan teçhizatın geliştirilmesi için
çalışılmaktadır. Ayrıca RTÜK tarafından uygulamaya konulması planlanan “Verici Tesis ve
İşletim Şirketi İle Mültipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik”te öngörülen yerli üretim
şartı kapsamında; Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile TRT’nin olası işbirliği ve verici tesis ve işletme teçhizatına yönelik yatırımların yapılış
yöntemleri de dikkate alınarak ulusal sanayi
ve yerli üreticilerle uygun işbirlikleri üzerinde
çalışılmaktadır.
Uzaktan Kontrol ve Bilgi Aktarımı İçin Sistemler

“Türkiye’de Karasal Ortamda Analog Yayınlardan Sayısal Televizyon ve Radyo Yayınlarına Geçiş Planı” çerçevesinde DVB-T2’ye geçiş sürecindeki tıkanıklığın aşılması amacıyla
6112 sayılı RTÜK Kanunun geçici 4. maddesinin
ikinci fıkrasının değiştirilmesi ve bu maddeye
bir fıkra eklenmesi ile radyo ile ilgili düzenlemenin televizyona bağımlılığı ortadan kaldırılmıştır. Kurumumuzun yayıncılıktaki öncü olma
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Acil Durum Uyarı Sistemi, FM-RDS radyo veri
sisteminin sağladığı olanakları kullanarak FM
vericilerinden gönderilen uyarı işaretlerinden
oluşan bir yapıdır.
Radyo vericilerinden acil durum anonslarının
yayınlanması amacıyla çalışmaları sürdürülen
Acil Durum Uyarı Sistemi Projesi EWS Pilot Sisteminin temini gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme ve muhtemel işbirliklerin geliştirilmesi
için, kurumumuz üniteleri ile AFAD Başkanlığı
ilgili personeline EWS sisteminin tanıtımı ve
test uygulaması 2014 yılında gerçekleştirilmişti. Radyo vericilerine konulacak bir cihaz
ile acil durum uyarıları istenilen vericilerden
acil durumlarda merkezden gönderilen ve/
veya cihazda kayıtlı mesajın (ses ile birlikte
radyo veri sistemi aracılığıyla metin) radyo
yayını yerine vericiden iletilmesi sağlanacaktır. Acil durumlarda, toplumun ve yetkililerin
bilgilendirilmesinde kullanılacak sistem, deprem kuşağında yer alan ülkemiz için önemlidir. EWS Pilot Sistemi’nin tanıtımı ve ülkemizde uygulanması için AFAD ve TÜBİTAK ile
işbirliklerin geliştirilmesi çalışmalarına 2015
yılında da devam edilmiştir. AFAD ile yapılan
görüşmeler neticesinde henüz ismi kesinlik
kazanmayan bir ilimize EWS pilot siteminin
kurulumunun yapılması da söz konusu olabilecektir. Ayrıca sayısal karasal televizyon (DTT)
ile sayısal radyo (DAB/DRM) yayınlarında EWS
sisteminin uygulanması için gelişmeler takip
edilmektedir.
Stüdyo Işık Sistemlerinin ModernleştirilmesiGeliştirilmesi

Kurumumuz stüdyolarında kullanılan ışık sistemlerinin yeni teknolojiler ile üretilmesi,
modernize edilmesi, geliştirilmesi ve sanal
stüdyo, HDTV gibi yeni yapım ortamı ve cihazlarıyla uyumlu çalışmalarının sağlanması
amacıyla yeni modellerin geliştirilmesi/imalatı için AR-GE çalışmalarına devam edilmiştir.
Işık askı hoist, ışık askı teleskop ve dimmer
sistemlerin uzaktan oto kontrolünü sağlayan
DMX ve PLC çözümleri kapsamında;
•Dış çekim ve küçük stüdyolar için ışık-spot
kontrolünü sağlayan “ışık masası yazılımı” geliştirilmiştir.
•PLC kullanılarak askı sistemlerin kablosuz
kontrolü için prototip çalışmalarından olumlu
sonuç alınmış, mevcut stüdyo askı sistemlerine uygulanması için çalışmalara başlanmıştır.
Stüdyo dışı TV çekimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen, PC kontrollü, enerji dağıtım
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panolu dış çekim portatif ışık sisteminin prodüksiyon birimlerine tahsisi yapılmış ve işletmelerin kullanımına sunulmuştur.
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 gerçekleştirilerek,
prodüksiyon birimlerimizin kullanımına sunulmuştur. İzmir Prodüksiyon, TRT Parlamento
Stüdyosu 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 edilmiştir.

Arim-557 LED’li spot projektör ve soğuk ışıklar

Yayın İzleme ve Ölçüm Sistemleri

Yeni yayın teknolojilerinin test edilmesi, sayısal yayınların izlenmesi ve kalite kriterlerine
uygunluk testlerin yapılabilmesi için; Teknik
AR-GE birimimizce 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.
NileSat 7.0W uydusu üzerinden TRT El Arabia
yayınları Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Arap yarımadasına iletilmektedir. 2014 yılı sonlarında TRT Çukurova Müdürlüğü’nde Nilesat uydusundaki yayınımızın teknik parametrelere
uygunluğunun denetlenmesi ve görsel olarak
gözlemlenmesi için Uydu alış ve Mpeg Anali-
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zör Sistemi kurulmuştur. Kurulan sistem, 7/24
esasında ölçümler yapmakta ve yayın parametrelerini kayıt altında tutmaktadır. Ayrıca
kurulan uzaktan izleme sistemi ile TRT Kurdî
yayınlarının ölçümleri de yapılabilmektedir.

Ray arabalı-motorlu teleskopik askı sistemi
Yeni Haber Stüdyosu

Bu projenin ikinci aşaması ile farklı ortam ve
platformlarda yayın sayısı artan Afrika, ABD
ve Avustralya gibi deniz aşırı TRT yayınlarının
da uzaktan erişimle ölçümleri ve kontrolleri
yapılabilecektir. TRT World kanalının yayına
başlaması ile yayın izleme ve ölçüm sistemi
ağının genişletilmesi planlanmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Özellikle verici istasyonlarında harcanan
elektrik enerjisinin kısmen de olsa güneş ve
rüzgâr enerjisi üretim kaynaklarından karşılanması amacıyla AR-GE çalışması başlatılmıştır. Araştırma çalışmalarımız sonucuna göre
AR-GE Müdürlüğümüz Etimesgut yerleşkesinde
verimlilik analizine imkân verecek 10-30kW
gücünde sabit ve/veya hareketli AR-GE Birimi
UPS Sistemi’ne alternatif olabilecek Pilot Güneş Enerjisi Sistemi’nin kurulumu için araştırma çalışmalarına devam edilmiştir.
PROTOTİPİ SERİ İMALATA DÖNÜŞTÜREN PROJELER
Stüdyo Işıklandırma ve Kontrol Sistemi

Mevcut ve yeni kurulacak prodüksiyon stüdyoları için tasarlanmış; hoist, ray motorlu teleskopik ışık askı ve 30x5kW dimmer sistemleri
ile kontrol-kumanda birimlerinin gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar kapsamında geliştirilme
çalışmalarına devam edilmiştir.

2015 yılında;
•İzmir A ve B stüdyoları tadilat projesi kapsa-

mında üretimleri gerçekleştirilen 35 adet 2 ve
3 metrelik hoist tipi ışık askı, 5 kasa 30x5kW
dimmer sistemleri ile bu sistemlerin kontrol
ve kumanda birimlerinin yerine tesisi ve çalışır durumda teslimi,
•Doğan Kasaroğlu Stüdyosu için 75 adet Arim566 ray motorlu teleskop,
•İstanbul Tepebaşı Stüdyosu için 20 adet
Arim-562A Hoist (önceki yıldan eksik kalan)
•İstanbul Ulus Müdürlük binası teras stüdyo
ışık sisteminin planlaması ve imalatları,
•TRT Sitesi K-Bloğu stüdyo projesi kapsamında 400-450 adet Arim-566 ray motorlu teleskopik askı sisteminin ilk partisi olan 150 adet
için imalat ve 2016 yılında tesisi, geliştirmeimalat çalışmaları yapılmıştır.

•Ayrıca, Almanya TRT Köln Temsilciği hizmetlerinde kullanılmak üzere AR-GE birimimizce
stüdyo mekanına uygun tasarlanan ışık askı,
dimmer, ışık data ve enerji dağıtım siteminin
yerine tesis edilmesi ve çalışır durumda teslim
edilmesi 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
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 yanında
DHM İşletmeleri, Genel Kurmay Başkanlığı ve
özel yayıncı kuruluşlara da satışı gerçekleştirilmektedir.
Ünitelerden gelen taleplerin karşılanması ve
ambar stok miktarları da dikkate alınarak
2014 - 2015 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 World gibi
yayın merkezlerinde kullanılması planlanan
ulusal-yerel saatleri gösteren sistemlerin üretimlerine 2015 yılında başlanmış, imalatları
tamamlanan ürünlerin işletmelere tahsisinin
2016 yılında yapılması planlanmaktadır.
Arim-407 GPS’li ana saat ve saat göstergeleri
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Nostaljik Görünümlü Radyo

Analog malzemelerin temininde yaşanan güçlük nedeniyle, nostaljik görünüm korunarak
3000 adet yeni tip mp3 çalar özellikli dijital
radyonun imalatı ve 2000 adet ürünün ünitelere dağıtımı yapılmıştır. 2016 yılında 20003000 adet eski ve/veya yeni model radyonun
üretimi planlanmaktadır.
Arîm–319 ve Arim-319D nostaljik görünümlü radyo

Ürün Satış

Teknik AR-GE Müdürlüğümüzce üretilen, ARİM407 Ana Saat ile ARİM-461 Duvar ve ARİM-462
Koridor Tipi Saat‘den oluşan, GPS’li Saat Sistemi ürünlerimizden, DHMI Genel Müdürlüğü
Havalimanları ve Havaalanı Müdürlüklerine,
Genel Kurmay Başkanlığı, Askeri Havaalanları
ile özel yayıncı kuruluşlara 2011-2015 yıllarında 78 adet ana saat ve 107 adet saat göstergesi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İstanbul
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığına stüdyo ışık askı, projektör, dimmer ve
enerji-güç dağıtım sistemi satışı gerçekleştirilmiştir.

224

2015 Faaliyet Raporu

2015 Faaliyet Raporu

225

Bilgi ve medya teknolojileri ile ilgili gelişmeler yakından takip
edilerek çalışmalarımızda etkin olarak kullanılmaktadır.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Kurum birimlerinin ofis ortamlarında ihtiyaç
duyduğu bilgi teknolojileri donanımlarını temin etmek, kesintisiz kullanılmasını sağlamak
ve kullanıcılardan gelen teknik destek taleplerini karşılamak faaliyetleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Genişliği Optimizasyonu Sistemi’nin (Oran, İstanbul TV, İzmir ve Ankara Radyo Müdürlüğü)
geçici kabulü yapılmıştır.

BTDB1-13-IH-33864 ihale kayıt numarasıyla
gerçekleştirilmiş olan parçasız bakım onarım
ve teknik destek hizmeti kapsamında 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında;
•700 adet çağrının atölyede donanım arızası
desteğiyle

•İzmir Müdürlüğü binasına 500 adet cat6 UTP
veri prizi tesisi yapılarak, portlar kullanılmaya
başlanmıştır.

•3501 adet çağrının yerinde müdahaleyle
•2101 adet çağrının uzak erişimle
•700 adet çağrının ise telefon desteği ile
sorunları çözümlenmiştir.

Kurum genelinde ihtiyaç duyulan ünitelerde
kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, özel amaçlı masaüstü ve
taşınabilir bilgisayar, mobil cihaz, monitör,
her türlü yazıcı ve tarayıcı talipleri DMO’ dan
gerçekleştirilmiş olup, kurum genelinde bilişim cihazı arızalarının giderilmesi için yedek
parça alım işlemleri ihtiyaçlar doğrultusunda
alınarak kullanımına devam edilmektedir.
Veri Tabanı Sistemleri
•Veri tabanı loglama ürünü satın alınarak

kurulumlar tamamlanmıştır.

•EBYS uygulaması için gerekli çalışmalar yapılarak, veri tabanı yedekliliği sağlanmıştır.

•TRT Net kablosuz ağı için İstanbul TV yerleşkesinde DMO üzerinden alımı yapılarak,
testleri tamamlanarak aktif hâle getirilmiştir.

•İstanbul TV binasındaki TRT World kanalının
ihtiyaç duyduğu network cihazlarının ihalesi
yapılmıştır.
•TRT İstanbul TV Müdürlüğü ve İzmir
Müdürlüğü’ne 2 adet yedek omurga switch
alınarak montajları yapılmıştır.
•TRT Tepebaşı lokasyonu TRT TTVPN ağına
dâhil edilmiştir.
•TRT geniş alan ağındaki TTVPN MPLS hız
artırımı yapılan bütün lokasyonlardaki aktif
cihazlar yenilenmiştir.
•TRT Net ağı bakım ve işletmesinde kullanılmak üzere pasif ağ elemanları (kablo, konnektör, patch kablo) ve test cihazı alınmıştır.
•Mevcut sistemlerin sorunsuz çalışması için
gerekli bakım ve idame çalışmaları yapılmıştır.
Güvenlik Birimi
• Firewall cihazının versiyonları yükseltil-

miştir.

•Merkezi backup sistemi ile ilgili çalışmalar

•Güvenlik duvarı üzerinde wildfire modülü
devreye alınmıştır.

•Rutin operasyonel işlemler yapılmıştır.

•Yük dengeleyici sistemi(Load Balancer)
üzerine bazı sistemlerin kurulumu yapılmıştır.

yapılmıştır.

Network Birimi
•TRT Net Ağı yenileme projesi kapsamında

(%20 iş artışı), cihazların kurulumları tamamlanarak geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
•TRT Geniş Alan Ağı Trafik Yönetim ve Bant

•Log toplama sunucusunun yeni versiyonu
devreye alınmıştır.
•Firewall üzerinden url filtering(site filtreleme) sistemi devreye alınmıştır.
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•Trend-Micro Web ve E-mail Securty Gateway
ile endpoint protection sistemi alımı yapılmıştır.
•Sıfır gün (Trend-Micro APT Sistemi) saldırı
tespit sistemi alımı yapılmıştır.
•Zafiyet tarama testi alımı ve kurulumu yapılmıştır.
•Zararlı içerik ve site engelleme lisans alımı
ve kurulumu yapılmıştır.
•Ssl sertifikası alımı ve sistemlere kurulum
işlemi yapılmıştır.
•Sistemler üzerinden proxy kaldırılıp tüm
trafiğin firewall üzerinden geçişi sağlanmıştır.
•TÜBİTAK BİLGEM ‘den BT ve Web Sızma
Testleri hizmet alımı yapılarak, testlere başlanmıştır.
•Genel sistem bakımları yapılmıştır.
Sistem Birimi
•Tüm kullanıcıların e-posta kapasitesi 100

MB’tan en az 1 GB’lık kapasiteye yükseltilmiştir.

•Sistem odasında bulunan fiziksel sunucuların sanallaştırılmasına devam edilmiştir.
•Ekonomik ömrünü tamamlamış 25 adet fiziksel sunucu sanal ortama taşınmıştır.
•Active Directory, Exchange ve Scom sistemleri için 7 sunuculu test ortamı kurulmuştur.
•Ramazan özel programı için iftar imsak grafikleri ve yazılımları yapılmıştır.
•TRT 1, TRT Okul, TRT Kurdî kanallarına çalışır durumda kurulumları yapılmıştır.
•Ramazan ayı boyunca devam edecek, yerli
ve yabancı merkezlerin iftar-imsak saatlerini
gösteren ve her gün hazırlayıp Teletext 571576 nolu sayfaları yayınına verilecek olan teletext otomasyon yazılımı hazırlanıp test edilerek yayına geçirilmiştir.

•Microsoft Birincil Destek Hizmeti ihalesi
yapılarak, 2 yıllık destek hizmeti satın alınmıştır.

•Windows XP kurulu Teletext Serverlarından TXT7 ve TXT4 makinelerinin Windows 7
işletim sistemi kurulu yeni makinelere aktarım işlemleri tamamlanmış ve test edilmeye
başlanmıştır.

•EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
altyapısını oluşturan sunucular (EBYSAPPS1,
EBYSAPPS2, DFS1, DFS2 ,DFS3) kurularak ve
devreye alınmıştır.

•Kurumsal bilgi portalı üzerine arşiv sorgulama ve klip izleme linki eklenmiştir. Yine
kurumsalda duyurular bölümünde birimlerin
gerekli gördüğü duyurular yayına verilmiştir.

•Kaynak ve arıza izleme sistemi SCOM kurulup devreye alınmıştır.

•Kütüphane yazılımı (Kybele) yazılımının
çalıştığı server üzerinde bakım çalışmaları yapılmıştır.

•TRT kullanıcılarının şifrelerini SMS yoluyla
değiştirebilmesini sağlayan Sifrereset sunucusu devreye alınmıştır.
•Dcmerkez4, LMS, BNA_Server, PaloaltoAgent, GG_personel, GG_Kurum, Cloud_Control, TRTWORLD_WEB1, TRT_SERTIFIKA, Web_
Real2, Hasilattermin2, APL1, NormShield UVM,
Netsparker, Nessus, Nateklog, secim2015,
SCOM_MNGMT, SCOM_DB, TRTWORLDSifrereset, SQLServer3, SCSM_Management, SCSM_
Datawarehouse, SCSM_Sql, SCSM_SSP01, Radius, RemoteDesktopLS, Aruba_CPPM, Aruba_Air_Wave, sunucuları kurulup devreye
alınmıştır.
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•TMMail1, TMMail2, TMOsce, TMProxy1,
TMProxy2, TMProxy3 sunucuları aktif olarak
devreye alınmıştır.

•Bilgi Edinme Projesinde yetki modülü üzerinde çalışmalar yapılmıştır. TRT Kurdî için istenen gerekli değişiklikler yapılarak projenin
güncel hali web servera yeniden kurulmuştur.
Projenin veritabanı Sintsql1 makinesinden
TRTSql makinesine taşınmıştır.
•TRT Popüler Çocuk Yarışması programı için
şarkı puanlama sahnesi ve ikili pencere bağlantısı için tasarım ve yazılımlar yapılmıştır.
•Telegün Borsa İstanbul Hisse Senetleri, Teletekst; Haber, Spor, Finans, Akış Otomasyon
yazılımlarının kesintisiz çalışması, Telegün
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editörlerinin kullandığı Teleteks sayfaları oluşturma ve güncelleme yazılımı (Cyclone) için
teknik desteği verilmeye devam edilmiş olup
Telegün Ankara, İstanbul ve İzmir Havalimanları
uçuş bilgileri ile deprem veri yayınının kesintisiz
sürmesi sağlanmıştır. Sistemlere gelen güncel
yamalar sorunsuz olarak yüklenerek, yayın devamlılığı sorunsuz bir şekilde sağlanmıştır.
•TRT Türk Haber Merkezi’nde kullanılmak

üzere talep edilen telefon ve iletişim bilgileri
takip yazılımı için tüm test çalışmaları bitirilerek proje teslim edilmiştir.
•Trabzon Müdürlüğü tarafından 2001 yılından beri kullanılan MS Office Access tabanlı
fatura ve teknik veri takip projesi için yeni bir
yazılım talep edilmiştir.
•İzmir Müdürlüğü Verici İşletmeleri’nden
sorumlu Müdür Yardımcılığı tarafından Taşınmaz Envanteri Programı talep edilmiştir. Talep edilen yazılımın, Trabzon Müdürlüğü tarafından istenilen proje ile aynı yapıda olması
nedeniyle mevcut yazılım üzerinde ilgili birim
tarafından istenilen ek revize işlemleri bitirilerek birim bilgisayarlarına yüklenmiştir.
•İzmir Müdürlüğü Radyodan Sorumlu Müdür Yardımcılığı tarafından Radyo Yayın Arşivi
(Radyo-logger) yazılımının yüklenmesi istenmiştir. Yazılım üzerinde istenilen revize ve
test çalışmaları yapılarak ilgili bilgisayara çalışır durumda yüklenmiştir.
•Antalya Müdürlüğü radyodan sorumlu mü-

dür yardımcılığı tarafından Radyo Yayın Arşivi
(Radyo-logger) yazılımının çalıştığı bilgisayara yeni işletim yüklenmesi nedeniyle mevcut
yazılımın ilgili revize işlemleri ile birlikte yeniden kurulması istenmiştir. Yazılım üzerinde
istenilen revize ve test çalışmaları yapılarak
ilgili bilgisayara çalışır durumda yüklenmiştir.
•Tepüyap’ın e-Televizyon kapsamında sipariş, öneri, yapım ve yayın kontrol modülleri
tamamlanmıştır.
•Eğitim Dairesi tarafından talep edilen Sesli Sözlük için kurum spikerlerimizin okuduğu
kelimeler, Başkanlığımız tarafından montajla
parçalara ayrılarak sunuculara atılma işlemi
bitmiştir. Sistem kurum içinde bulunan sunuculardan dışarı taşınmış www.trttelaffuz.com
adresinden yayına başlamıştır.

•Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı için girilen
akış ve program adlarına göre tam zamanlı
olarak 4 kanaldan aynı anda arşivleme yapabilen Radyo-logger yazılımının çalıştığı bilgisayara yeni işletim yüklenmesi nedeniyle istenilen revize ve test çalışmaları yapılarak ilgili
bilgisayara çalışır durumda yüklenmiştir.
•Eğitim Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi
planlanan İngilizce derslerinin uzaktan eğitim
olarak verilmesi için başkanlığımıza Eğitim
Dairesi tarafından talep edilen destek verilmiş dokümanlar kurumumuz Moodle sistemine
yüklenmiştir.
•Türkiye’nin birçok üniversitesinde kullanılan LMS sistemi (learning management system)
firma ile yapılan görüşmeler sonucunda ücretsiz olarak kurumumuza verilecektir. Teknik
altyapı ile ilgili çalımalar devam etmektedir.
Teknik İşletmesi Sağlanan Projeler
•Eğitim Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi

planlanan İngilizce derslerinin uzaktan eğitim
olarak verilmesi için dokümanlar kurumumuz
Moodle sistemine yüklenmiştir. Kurum personeline yönelik tanıtımı konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
•Evrak sisteminin 2015 yılı içerisinde yönetimine devam edilmiştir. 2016 yılı EBYS devreye
girdiği için TRT Evrak Sistemi, sorgulama olarak tekrar düzenlenmiştir.
•Reklam Yönetim Sistemi tekrar kullanıma
açılmış ve veri tabanları düzenlenmiştir.
•Radyo Yayın Arşivi (Radyo-logger) projesi, Dış Görev Takip Projesi, TEPUYAP Projesi,
Yönetim Kurulunda kullanılmakta olan Access
Projesi, 2008 yılı öncesi Telif Hakları projesi
ve Access Reklam Süre Kontrol Projesi, TRT
Evrak projesi, Aktif Hat Rehber Projesi, Başbakanlık Tanıtma Fonu Projesi, Bilgi Edinme
Projesi, TRT Konuk Takip Projesi, Kybele Projesi, Uzaktan İzleme Takip Web (UZİ) Projesi,
Satınalma Dairesi İç Alımların kullandığı Alım
Projesi(VB), RTUKKAYIT Projesi, Uzaktan Eğitim Projesi, Telaffuz Sözlüğü Projesi, Telegün
Projesi, Teletekst Projeleri ile Kurum genelinde önemli işlerde kullanılan iphone ve ipad
cihazları ile VIZRT için gerekli teknik destek
verilmeye devam edilmiştir.
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Alımla İlgili Yapılan Çalışmalar
•Vizrt sistemine gelen talepler doğrul-

tusunda Yönetim Kurulu kararı ile alınan
ürünlerin büyük bir kısmı TRT World Kanal
Koordinatörlüğü’ne, kalan kısmı da TRT El
Arabia Kanal Koordinatörlüğü’ne teslim edilmiş, sözleşmede yer alan hükümlere göre geçici kabulleri yapılmıştır.
•4 kalem 72 adet lisanslı yazılımın 19/e
maddesine göre alımları yapılarak ilgili birimlere teslimleri sağlanmıştır.
•Kurumumuzun dekor tasarımı, yapım ve
yayın hizmetlerinden gelen talepler doğrultusunda 10 kalem 71 adet lisanslı yazılım alımı
yapılmıştır.
•TRT EL Arabia için alınan dokunmatik ekran

gazete ve haber otomasyon programının teslimi yapılmıştır. Teslimin ardından geçici kabul
işlemleri tamamlanmıştır.
•TRT 1 Stadyum Programı için satın alınan

‘Futbol Analiz Yazılımı’ geçici kabul işlemleri
yapılarak teslim edilmiştir.
•EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) upgrade alımı
doğrudan temin yolu ile alınmıştır.
•Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen ve Kurumun ilgili tüm ünitelerinde kullanılan Autodesk Autocad 2015
lisanslı programının alımı gerçekleştirilmiştir.
Lisanslı ürünlerin ekspertiz işlemleri tamamlanmış, ilgili tüm ünitelere kurulumları yapılmış ve geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
•Adobe CC ürünü alımları sonuçlandırılmış
ve ilgili ünitelerle görüşülerek kullanıcı hesapları toplanmış ve tanımlanmıştır.
•Kurumumuz Tabiplik biriminin ihtiyaçları
doğrultusunda talep edilen HBYS (Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi) alımı yapılmıştır. Tamamen
web üzerinden çalışan sisteme roller tanımlanmıştır. Tabip, Radyoloji, Biyokimya, Hasta Kabul ayrı modüller olarak hizmet vermektedir.
E-reçete ve hasta raporu ile ilgili işlemler bu
sistem üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca hastalar bu sistem sayesinde tahlil sonuçlarını web
sayfası üzerinden görebilmektedir.
Lisanslı Yazılım Kurulumları
•Lisanssız yazılım kullanımını engellemek
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amacıyla daha önceden alımı gerçekleştirilen AUTODESK (3DSMAX, AUTOCAD) ve ADOBE
CS6 (Master Collection, Production Premium,
Photoshop, Audition, After Effect v.b) ürünlerinin, gelen talepler doğrultusunda ilgili
ünitelere ait yeni bilgisayarlara kurulumu ile
formatlanan bilgisayarlara tekrar kurulumları
yapılarak, gelen sorunlarla ilgilenilip, çözümler üretilmiştir.
•Edius Kurgu yazılımının formatlanan bilgisayarlara tekrar kurulumları ile updateleri yapılarak, gelen sorunlarla ilgilenilip, çözümler
üretilmiştir. Yeni gelen taleplere ise 2015 yılı
için alınan yedek Ediuslardan dağıtım yazıları
yazılmış ve kurulumları yapılmıştır.
•TV kayıtçı yazılımı ile mevcut sistemdeki
güncellemeler, kurulumlar yapılıp sistemde
çıkabilecek her türlü soruna karşı 7/24 destek
verilmiştir.
•Tepuyap, Temel Bilgisayar, Vizrt eğitimleri
verilmiştir.
•TRT HD için yürütülen HBBTV ihalesi süreci
başlatılmıştır.
•TRT Hukuk Dosya Takip programında istekler doğrultusunda güncellemeler yapılmıştır.
•TRT Envanter Takip ve TRT Hukuk Dosya
Yönetimi ve takibi programlarının veri tabanları 2012 SQL server aktarma sonrası program
güncellemeleri yapılarak yayına verilmiştir.
•Kurumsal portal web ara yüz tasarımı ve
yapılacak olan diğer sesli sözlük şablon tasarımı için çalışmalar yapılmıştır.
•TRT Müze projesi kodları ve veri tabanı modeli Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılmıştır.
•Kurumsal Portal web ara yüz tasarımı ve
yapılacak olan diğer web, program ve kullanıcı ara yüzü gerektiren çalışmalar için şablon
tasarımı sesli sözlük için şablon tasarımı yapılmıştır.
•Yapılacak olan diğer web, program ve kullanıcı ara yüzü gerektiren çalışmalar için şablon tasarımı yapılmıştır.
•Sesli sözlük için şablon tasarımı yapılmıştır.
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•Kurumsal Portal içerisindeki çeşitli bannerların yenilenmesi yapılmıştır.
•e-Radyo projesi kapsamında çalışmalar

devam etmektedir. Yapımcıların, yayın teknisyenlerinin ve yayın yönetim birimlerinin
talepleri doğrultusunda e-Radyo sistemi kapsamında yer alan servislere ve uygulamalara
eklemeler, düzenlemeler yapılmaktadır.
•Yapımcılara ve yayıncılara yeni eklenen ve

düzenlenen özellikler hakkında bilgilendirme
yapılmakta ve destek verilmektedir.

•e-Televizyon Projesi: Kurumun bütün televizyon yayın ve yapım süreçlerini yöneten ERP
projesidir. Bütün birimlerle entegre bir şekilde çalışan iş süreçlerini kapsamaktadır.

- Sözleşme Yönetim Sistemi
- Dış Alım-Satım Uygulaması
- Dış ve Ortak Yapımlar Uygulaması
- Televizyon Telif Hakları Yönetim Sistemi
- Reklam Planlama ve Gerçekleştirme Verileri
Yönetimi Uygulaması
- Yayın Akışları Yönetim Sistemi
- Tüm projeler üzerinde veri analizi ve raporlama yapabilen E-televizyon raporlama uygulaması.
•HBBTV Projesi; Kanallarda hibrid yayın
özelliklerinin kullanıldığı projedir.

TRT HD, TRT 1 HD, TRT Haber HD, TRT Spor
HD kanallarında Hibrid yayınlara yayına başlamıştır. Mevcut yayında, TV Rehberi, Haber,
Finans, Öne Çıkan Programlar, Hava Durumu
ve Seç İzle uygulamaları çalışmaktadır. Bu yıl
içerisinde, Seçim 2015 (7 Haziran), Namaz Vakitleri (17 Haziran), 1 lig Futbol İstatistikleri
(Ağustos) ve Anket uygulamalarının (Eylül) yayına başlatılması planlanmaktadır.
•Hukuk Dosya Takip ve Yönetimi; Hukuk müşavirliğinin dosya yönetimi bu program üzerinden yapılmaktadır. Raporlama modülleri ve
yetki seviyeleri güncellenmiştir.
•Televizyon Dairesi Başkanlığı İçin reyting verileri raporlama yazılım alımı tamamlanmıştır.
Geliştirilme ve İyileştirme Sürecinde Olan
Projeler
•Haber Rehber Web Uygulaması

•Talep-Dağıtım-Stok Otomasyonu
•Zorunlu Spot Yayınlar Web Uygulaması
•Görüntü Arşivi Kayıt Sistemi (TRT Arşiv
Otomasyonu)
•Müze Uygulaması (Akıllı ekranlar için)
Teknik İşletmesi Sağlanan Projeler

e-Radyo kapsamında yer alan 34 sunucu bilgisayarının ve üzerlerinde koşan servislerin
(APACHE2, TOMCAT, MYSQL, NFS, NTP, FTP
vs); yayın ve Midas veri giriş iş istasyonlarının
işletmesi yapılmaktadır.
e-Radyo içerisinde yer alan sistemler, tamamen kurumumuz kaynaklarınca, TRT’nin özgün ihtiyaçları gözetilerek geliştirilmektedir.
e-Radyo’nun vizyonu, tüm radyo iş süreçlerinin sayısallaştırılmasıdır. Birden fazla sistemin ve uygulamanın entegrasyonundan oluşmuştur. Temel e-Radyo servis ve uygulamaları
şunlardır: Yetkilendirme Servisi, Log Servisi,
Yayın Akış Servisi, RESİ, Prodüksiyon Uygulaması ve On-Air.
TRT’deki tüm radyo yayınlarında e-Radyo kullanılmaktadır. Dış Yayınlar Dairesi TSR Nisan
2015’de yayınlarını e-Radyo üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır ve yabancı diller de
Haziran ortası gibi yayınlarını e-Radyo üzerinden devam edeceklerdir. Şu anda kullanılmakta olan programa ihtiyaçlar doğrultusunda
yeni özellikler eklenmektedir.
e-Radyo, servis tabanlı bir mimariye sahiptir. e-Radyo’nun arkasında görev ve sorumlulukları ayırmak için son derece ayrıntılı bir
yetkilendirme sistemi vardır. Tüm e-Radyo
sistemlerinden aynı kullanıcı adı ve şifreler
kullanılmakla beraber, kullanıcıların projelerdeki rolleri değişkendir. Her sistemde yetkilendirme için ayrı kod yazmaktansa tek bir
yetkilendirme sistemi yazıp tüm uygulama ve
sistemlerinde kullanılmıştır. Ayrıca, kullanıcıları projelerdeki gelişmeler hakkında bilgilendiren bir e-posta modülü vardır.
MİDAS
(Müzik

İletim Denetim Arama Sistemi)
e-Radyo’nun ilk modülü olan Midas ile son
derece güvensiz bir ortam olan CD’de arşivleme dönemi sona ermiş ve müzik eserleri
sayısallaştırılma işlemi başlamıştır. Veri girişi-
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ne 2010 yılında başlanmıştır. Şu an 252.000’e
yakın eser sayısallaştırılmıştır ve bu sayı her
gün artmaktadır. Böylece, Midas ile radyo çok
daha detaylı ve kurumsal bir müzik arama sistemine kavuşmuştur. Talepler doğrultusunda
geliştirme ve güncellemeler sürmektedir.
Yayın Akış Sistemi

Yayın Akış Sistemi ile radyo akışları tek bir
yerden (Radyo Dairesi Başkanlığı ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı) girilmekte ve anlık
olarak müdahale edilebilmekte ve bu değişiklikler tüm e-Radyo kullanıcılarına ve ONAIR
playoutlarına yansımaktadır. Reklam Akışları,
Reklam Dairesi Başkanlığı tarafından girilmekte ve anlık olarak müdahale edilebilmektedir.
Kanallara ve programlara ait sık kullanılan ses
dosyaları tarih aralığı verilerek eklenebilir. Yapımcılar, bant yayınlarını yükleyebilir, onay verebilir, gerektiğinde yükledikleri programı eğer
yayın şefi onaylamamış ise silebilir ve yeniden
yükleme yapabilirler. Yayın şefleri, anlık olarak yayın akışına müdahale edebilir. Yüklenen
bant programları onaylayabilirler. Gerçekleşen
yayın bilgisine ulaşabilir, dinleyip indirme yapılabilir. Yayın akış sistemine giriş yapan herkes,
loğlara (geçmiş kayıt bilgilerine) ulaşabilir; bir
başka deyişle, hangi yapımcı bandını ne zaman
yüklemiş, onay vermiş, yayın şefi ne zaman
onaylamış bilgilerine ulaşabilir.

mek için geliştirilmiştir. Telif Giriş ekranı ise
TELİS’ten tecrübelerle daha basit ve kullanıcı
dostu olarak tasarlanmıştır. Yayın Yönetim ekranı ise yayın şeflerinin yayına kısa süre içinde, kendi bilgisayarlarından müdahale edebilmesini sağlamaktadır. Yapımda görevli tüm
radyo personelinin ihtiyacı doğrultusunda en
sık güncelleme yapılan uygulamalardandır.
Hybrit TV Ramazan sayfaları için 5 vakite göre
5 adet Türkiye fotoğraflardan oluşan video
klipler hazırlanmıştır.

RESI

Radyo reklamlarının, sayısal olarak TRT’ye
iletilmesi, denetlenmesi ve e-Radyo ile entegrasyonunu kapsar. Kurum yapısındaki değişiklikler ve talepler doğrultusunda geliştirme ve
güncellemeler sürmektedir.
Prodüksiyon Uygulaması

Prodüksiyon Uygulaması, yapımcılara birçok
e-Radyo servisini tek bir uygulama üzerinden ve kendi masalarından kullanabilmesine
olanak sağlamaktadır. Yapımcılar canlı yayın
öncesi çalma listeleri hazırlamakta; istek gelmesi halinde yayın iş istasyonuna eser gönderebilmektedir. Playlistler ise çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Playlistler, arşiv
programlardan, midas eserlerinden, cıngıllardan ya da normal ses dosyalarından meydana
gelebilmektedir. Yapımcılar, bant programlarının bazılarını playslist olarak hazırlayabilirler. Arşiv Program ise özellikle TRT Nağme
ve TRT Türkü için önemlidir. Ödül Takip Sistemi, aynı dinleyicinin farklı ad ve telefonlarla
tekrar tekrar ödül almasının önüne geçebil-
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TRT, vericileriyle ülkemizin % 99’una yayınlarını ulaştırmaktadır.
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VERİCİ İŞLETMELERİ

Kurumumuz, çağın en etkili kitle iletişim araçlarından olan radyo ve televizyon programlarını, bu alandaki en ileri teknolojileri kullanarak yurtiçi ve sınır ötesine yönelik olarak, en
ekonomik ve en etkin biçimde dinlenip izlenebilmesini sağlamak amacıyla karasal verici
istasyonlarının planlama, tesis ve işletilmesinden sorumludur.
Verici İşletmeleri 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 maliyet-

Ülkemizdeki TV/FM verici istasyonları

le yürütülmesi
•Sayısal Yayıncılığa geçiş için yeni yayın teknolojilerini kapsayacak şekilde planlama yapılması ve altyapı oluşturulması esas alınmaktadır.
Bu kapsamda yeni yayıncılık teknolojileri konusunda araştırma geliştirme ve uygulama
faaliyetlerinde bulunulmuş, düzenleyici kuruluşlarla iş birliği yapılmış ve ülkemiz için
seçilmesi gereken yayıncılık teknolojileri konusunda yapılan araştırmalar ışığında belirleyici tavsiyelerde bulunulmuştur. Kurumun
yatırım ve teknoloji değişimine esas olacak
politikalarının belirlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmış, Karasal Sayısal TV deneme
yayınlarında 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 istasyonlarının kiraya verilmesi
şartları belirlenerek protokoller hazırlanmış,
yapılan planlarla kurumun yayın teknolojileri
konusunda kısa ve uzun vadeli ihtiyaçları belirlenerek projeler hazırlanmıştır.

Erzurum-Ejder TV/FM Ana Verici İstasyonu

2015 yılında Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler Planlama ve Yatırım faaliyetleri ile İşletme Bakım
faaliyetleri olarak 2 ana gruba ayrılmıştır.

Şırnak-Cizre TV/FM Ana Verici İstasyonu
2015 Faaliyet Raporu
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2015 Yılı TV Verici Cihazlarının Program
Bazında Dağılımı
TV VERİCİLERİNİN DURUMU

PROGRAM ADI

TRT FM Programı Kapsama Alanları

Verici İstasyonu

PLANLAMA VE YATIRIM FAALİYETLERİ
Televizyon Verici Sistemleri
RTÜK tarafından hazırlana plana göre 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 sistem montajı yapılmamıştır. RTÜK planından sonra sayısal TV yatırımı yapılması uygun
görülmektedir.

236

TÜRKİYE
GENELİ
NÜFUS(%)

TRT-1

1117

7.539.170

98.4

1075

7.035.191

98.1

TRT-3/MECLİS

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

19

86.970

16,01

3718

27.208.133

TOPLAM

Eskişehir-Merkez

ERP GÜCÜ
(W)

TRT-HABER

TRT-KURDÎ

Adana-Davudidağ
Verici İstasyonu

VERİCİ
SAYISI

FM Radyo Verici Sistemleri
72 adet 1 KW ve 354 adet 250 W FM verici alımı
için 20.10.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış
olup, söz konusu vericilerin tamamının planlandıkları istasyonlara montajları yapılarak yayına
verilmiştir.
		
Alımı yapılan söz konusu FM verici sistemlerinin
yayına verilmesi ile Radyo 1, TRT Türkü ve TRT
Nağme yayınlarımızın kapsama alanları yaklaşık
%34 oranında artmıştır. Diğer yandan, 18 adet
Alan Şiddeti Ölçü Aleti Alımı ihalesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve ölçü aletlerinin testleri ve dağıtımları tamamlanmış ve
kullanıma alınmıştır.
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FM Radyo Vericilerinin 2015 Yılı Öncesi ve 2015 Yılı Sonrası Durumu
PROGRAM ADI

VERİCİ SAYISI

ERP

GÜCÜ(W)

TÜRKİYE NÜFUS (%)

ÖNCE

SONRA

ÖNCE

SONRA

ÖNCE

SONRA

253/138

386

2.442.960

2.641.960

87,69

93,06

RADYO-2 (TRT-FM)

580

580

3.970.590

3.970.590

99,72

99,72

RADYO-3

40

43

767.940

824.400

58,44

61,2

RADYO-1, BÖLGESEL

RADYO-4

35

0

343.620

0

17,51

0

TRT-NAĞME

121

279

1.696.800

2.084.600

77,63

90,6

TRT-TÜRKÜ

151

308

1.986.440

2.200.340

80,24

95,24

RADYO-6

10

10

200.760

200.760

5,92

5,92

KENT RADYOSU(ANK)

0

1

0

75.000

0

5,94

KENT RADYOSU(İST)

0

1

0

100.000

0

18,51 (Yİ)

0

5,31

KENT RADYOSU(İZM)
TOPLAM

0

1

0

30.000

1189

1609

11.309.110

12.127.650

Karayolları Trafik Anons Sistemi
Kurumumuz ile Karayolları Genel Müdürlüğü
(KGM) arasında yapılan protokolle, Trafik Anons
bilgilerinin Ankara Radyosu ile koordineli biçimde sesli şekilde verilerek; yol bilgileri, yol ve
yolcu güvenliğinin sağlanması amacıyla Barter
sözleşmesi kapsamında KGM tarafından belirlenen yerlere 4 istasyon kurulmuş olup; aşağıda
konum ve frekans bilgileri verilen noktalardan
FM yayına başlanmıştır. Uygulamada yaşanan
bazı sıkıntıların giderilmesi için KGM ile ek protokol yapılmış ve anons işleminin yeniden başlaması için çalışmalar yapılıp vericiler tekrar faal
hâle getirilmiştir. KGM tarafından anons yayınlarına tekrar başlanmış ve sistemlerin kesin kabul
testleri yapılmıştır.
FM vericilerinden anons yapılması için kurulan
istasyonlar:
Boludağı Bakımevi: Bolu D100 Karayolu :103.3MHz
Çamkoru Bakımevi: Ankara D750 Karayolu :89.4MHz
Köroğlu Bakımevi: Afyon D260 Karayolu :88.3MHz
Gökçeören Bakımevi: ManisaD300 Karayolu:99.4MHz
Karasal Sayısal TV Yayıncılığı (DVB-T2)
DVB-T2 verici ağı kurulması çalışmalarına yönelik olarak Anten AŞ tarafından yapılan DVB-T2
deneme yayın çalışmalarına teknik personelimizle sağlanan katılımla elde edilen veriler ve
tecrübeler çerçevesinde planlama, maliyet, eğitim ve araştırma çalışmaları sürdürülmüş ve bu
kapsamda RTÜK tarafından belirlenen 957 emisyon noktasında bu plan doğrultusunda DVB-T2
yayınlarına geçiş için ihtiyaçlarımız belirlenerek
bütçesel çalışmalar yapılmıştır.
Bu kapsamda uydudan yapılmakta olan kurumumuz TRT 4K yayınını ile 4 adet HD yayınımızın da
karasal ortamda yayınlanabilmesi için teçhizat

temin edilmesi ve RTÜK’den frekans tahsisi için
gerekli çalışmalar sürdürülmüştür.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurumumuz
televizyon yayınları için karasal sayısal yayına
geçilebilmesi için planlama çalışmaları yapılmış,
Frekans tahsisi konusunda Kıbrıs Yayın Yüksek
Kurulu ile istişareler devam etmektedir.
Karasal Sayısal Radyo (DAB) Yayıncılığı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan alınan izin

doğrultusunda, deneme amaçlı sayısal radyo
yayınına 03.11.2015 tarihinde 250 W gücündeki
verici ile Ankara-Dikmen-Çaldağ istasyonundan
11.12.2015 tarihinde İstanbul Çamlıca tepesinden 1 kW gücünde verici ile VHF bandı 12B
(225.648 Mhz) kanalından, 5 program ( Radyo
1, TRT FM, Radyo 3, TRT Türkü ve TRT Nağme)
yayınlayacak şekilde tekrar başlanılmış olup zaman içerisinde de DAB+ teknolojisinde deneme
yayınlarına devam edilmesi planlanmaktadır.

Mevcut DAB Yayın Prensip Şeması
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TV ve FM Anten Sistemleri
116 adet 4X1 kW FM Starpoint Kombaynır (Birleştirici) sistemi alımı için yapılan ihale sonucunda 441.496,00 Avro bedelle yüklenici firma
ile 25.03.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu Kombaynırlar işletmeye alınarak geçici kabul çalışmaları tamamlanmıştır.
Kırklareli-Mahyadağ ve Erzurum Ejder TV-FM
ana verici istasyonunun performansı kötü olan
ve yaklaşık 30 yıldır yayında olan FM anten sistemi Başkanlığımız personelince yeni kapsama
alanları da dikkate alınarak hiçbir hizmet satın
alınmaksızın projelendirilmiş ve montajları yapılarak yayına verilmiştir. 30 adet ana verici istasyonuna 10 KW da yayın yapabilecek kapasite-

de yedek FM anten sistemleri montajı yapılarak
yayına hazır hâle getirilmiştir.
Genlik Modülasyonu Radyo Vericileri
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde coğrafi yapının çok bozuk olması nedeniyle FM yayınları ile
tam olarak kapsanamayan bölgelere GM yayınlarının ulaştırılması amacıyla Van ilinde kapatılan
uzun dalga GM radyo vericisinin yerine konulmak
üzere orta dalga radyo verici sistemi kurulması amacıyla proje başlatılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan komşu ülkelerle
frekans koordinasyonu sağlanması talebinde
bulunulmuştur. BTK tarafından koordinasyonun
sağlandığı belirtilmiş olup projeye başlanması
planlamaktadır.

2015 Yılı GM Radyo Vericilerinden Yayınlanan Program Tablosu
GM RADYO VERİCİLERİNİN MEVCUT DURUMU
VERİCİ FREKANSI
(KHz)

NOMİNAL GÜÇ ÇALIŞMA GÜCÜ (KW)

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

Muhtelif

5x500 / 5x500

Ankara-Emirler (5 Adet verici)

PROGRAM ADI

Kısa Dalga
TOPLAM

4200

Bu yayınlar, genellikle FM radyo yayınlarının kapsama alanının dışındaki dinleyiciler ile açık denizlerde seyreden gemilerdeki ve yurt dışındaki
dinleyicilerin tercih ettiği yayınlardır. Bunların 5
adedi kısa dalga (HF), 6 adedi de orta dalga (OD)
vericilerdir.
İstanbul Çatalca GM Radyo Verici istasyonu 235
m yüksekliğindeki anten kulesi bölgede yaşanan
olumsuz hava koşulları nedeniyle yıkılmış olup, bu
kulenin yerine yeni kule yapımı için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte proje çalışmaları yapılmış ve kule için gereken izolatör alımları tamamlanmıştır.

Asya’ya yapılan yayınlarımız

Batı Afrika’ya yapılan yayınlarımız

Kısa dalga Radyo Vericileri
Türkiye’nin Sesi Radyosu yayını, kısa dalga yayın
bandından Ankara-Emirler verici istasyonundan yapılmakta olup yayın yapılan bölgelere ait kapsamalar aşağıdaki haritalarda verilmektedir. Bu yayınlar
için Dış Yayınlar Dairesi’nin ihtiyaçları doğrultusunda 2015-A ve 2015-B dönemi için frekans planlamaları yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.
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Doğu Afrika’ya yapılan yayınlarımız

Ortadoğu’ya yapılan yayınlarımız

Doğu Afrika’ya yapılan yayınlarımız

Kuzey Amerika’ya yapılan yayınlarımız

Avustralya’ya yapılan yayınlarımız

irtibat yolunun 2015-2016 yılı kış dönemi kar mücadelesi hizmet alımı işi gerçekleştirilmiştir.

İŞLETME BAKIM FAALİYETLERİ
İşletme bakım faaliyetleri kapsamında teknik malzeme alımları yapılarak, birimlere dağıtılmıştır.
Enerji ve Altyapı İşleri Faaliyetleri
•İstasyon sahası dışındaki kurum ve kuruluşlara
enerji verilmesine ilişkin 2015 yılı protokol ücretleri
belirlenerek müdürlüklere gönderilmiştir.
•Kurumumuz ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na
bağlı Hava Lojistik Komutanlığı’nın ortaklaşa kullandığı 8 adet TV/FM Ana Verici İstasyonu irtibat
yollarının 2015 yılı bakımı ve 2015-2016 yılı kış sezonu kar temizliğinin yapılmasına ait hizmet alımı
gerçekleştirilmiştir.
•Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, Çankırı Eldivan TV/FM Anaverici İstasyonu

•Mülkiyetleri kurumumuza ait olan TV/FM Verici
istasyonları ENH tesislerinden ortak kullanım hâline
gelenlerin ilgili mevzuat gereğince ilgili elektrik
dağıtım şirketlerine bedeli mukabilinde devredilmesine ilişkin 2014 yılında örnek bir uygulama gerçekleştirilerek tüm Müdürlüklere gönderilmiş ve
örnek uygulama çerçevesinde uygulama yapılması
talimatı verilmişti. 2015 yılında söz konusu devirlerle ilgili TRT Müdürlükleri ile başkanlığımıza bağlı
Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü’nün devir çalışmalarının yürütülmesi esnasında zaman zaman
ilgili müdürlükler ile konu hakkında istişarelerde
bulunulmuştur.
•Kurumumuz TV/FM verici istasyonlarının altyapılarına ilişkin mahkemelik durumda olan konular
(tazminat, ecrimisil, kamulaştırmasız el atma vb)
Hukuk Müşavirliği, ilgili TRT müdürlükleri ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir biçimde yürütülmüştür.
•Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun her yıl
yeniden belirlediği Serbest Tüketici limiti ile ilgili
olarak TRT müdürlüklerine bu statüyü kazanan aboneliklerimizin bu kapsamda değerlendirilerek Serbest Tüketici uygulamasından yararlanmaları hususunda çalışma yapılması istenmiştir.
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Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemleri Faaliyetleri
•Kurumumuz TV/FM verici istasyonlarının uzaktan gerçek zamanlı izlenmesi ve kontrolü amacıyla
kurulan 250 adet UZİ sistemleri aktif olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Bu sistemlerin kurulması ile istasyonlarda teknik eleman bulundurma
zorunluluğu ortadan kalktığı gibi güvenlik problemi
olmayan istasyonlar da tamamen personelsiz hâle
getirilebilecektir. Böylece hem işletme bakım
giderlerinden önemli tasarruflar elde edilmekte,
hem de hangi sistemde ne tür arıza olduğu bilgisi
alınabildiği için çok kısa sürede arıza giderilip yayın sürekliliği sağlanabilmektedir.

dakika olarak (% 99.71) gerçekleşmiştir. Emirler
İstasyonu’nda ısı merkezi ve hidrofor ünitesi yenilenmiştir. Bina girişi çevresi, iç bölümlerde tadilat yapılarak daha kullanılabilir hâle gelmiştir.
Verici harici hava ve su soğutma ünitesi çevresi
beton ile kaplanarak sistem korunaklı duruma
getirilmiştir.

•UZİ sistemlerinde veri aktarımının GSM hatlar
yerine Uydu İnternet Erişimi kullanılarak yapılmasına karar verilmiş, TRT müdürlüklerine ve Ankara
Verici İşletmeleri Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

TV-FM Radyo Vericileri İşletme Faaliyetleri
•Ekonomik ömrünü dolduran, çok sık arızalanan, aşırı güç tüketen cihazların yenilenmesi ve
güç yükseltilmesi için 6 adet TV vericisi, 27 adet
FM radyo vericisinde modifikasyon yapılmıştır.
Bölgelerden gelen 22 arızalı TV vericisi, 41 FM
radyo vericisi tamir edilmiştir. 192 kalem malzeme temin edilen ek hizmet amaçlı kullanılmış
ve 6 adet FM Radyo vericisi, 3 adet RDS encoder,
53 adet RF dedektör, 8 adet BE adaptasyon seti
imal edilerek bölgelere gönderilmiştir.

•Geçici kabulü yapılan 250 adet UZİ sistemlerinin
24 aylık garanti sürelerinin dolması nedeniyle kesin
kabul çalışmaları tamamlanmıştır.

Arıza bakım ve nöbet değişimi için TV
istasyonlarına ulaşım çalışmaları

Genlik Modülasyonlu (GM) Radyo Vericileri Faaliyetleri
•Genellikle FM radyo yayınlarının kapsaması
dışındaki dinleyicilerle, açık denizlerde seyreden gemilerdeki ve yurt dışındaki dinleyicilerin
tercih ettiği GM yayınlar için kullanılan verici
sayısı 2015 yılında 13 adet olup, toplam taşıyıcı gücü 4200 kW’tır. Bunların 5 adedi kısa dalga
(HF), 8 adedi de orta dalga (OD) vericilerdir.
•Antalya, Çukurova ve Trabzon Radyo Verici İstasyonlarından 06.00-13.15 saatleri arasında 7 saat 15 dakika süreyle Bölgesel/Radyo 1,
Çatalca ve İzmir Radyo Verici İstasyonlarından
06.00 -13.15 saatleri arasında 7 saat 15 dakika
süreyle Radyo 1 yayını olmak üzere orta dalga
radyo vericilerinde günde toplam 61 saat yayın
yapılmaktadır.
•Çatalca Radyo Verici İstasyonunda anten direğinin yıkılması sebebiyle 17.06.2014 tarihinden
itibaren yayın yapılamamakta olup, kule yenileme çalışmaları devam etmektedir.
•Ankara-Emirler K.D. Radyo Verici İstasyonunda 5 adet 500KW kısa dalga radyo vericisi ile yurt
dışına 20 dilden 24 saat yayın yapılmaktadır.
Yaklaşık 2500 dönüm arazi üzerinde konumlandırılmış 1 adet döner anten ve ortalama yüksekliği
100 metre olan 22 adet anten ile toplam 55 anten ile 24.820 saat yayın yapılması planlanmıştır.
Elektrik kesintisi sebebiyle 70 saat 5 dakika (%
0,28), teknik arıza sebebiyle 30 dakika (% 0.002)
yayın yapılamamıştır. Yıllık yayın 24.749 saat 25
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MODİFİKASYON - TAMİRAT FAALİYETLERİ
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istasyonlarındaki TTAŞ şirketine ait olan sistem ve
teçhizatların takibi ve ücretlendirilmesi yapılmış,
•Türk Telekom ile 2010-2014 yılları arasında geçmişe dönük olarak tespit edilen istasyonlar için ücretlendirmeler yapılarak şirketten tahsil edilmesi
için çalışmalar sürdürülmüş,
•Çeşitli kurum/kuruluş ve firmalara (Aselsan,
TEİAŞ, DHMİ, DSİ, TCDD, KARAYOLLARI, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Süperonline,
GBH Telekom, EnerjiSa, Konya Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Elektrik, Orman Bakanlığı vb.) ait
TRT verici istasyonlarında kurulu bulunan telsiz röle
sistemlerinin ücretlendirilmesi, bedellerin tahsili
yapılmış,
•Eskişehir ve Bolu Gerede istasyonlarındaki FM
anten sistemi yenilenerek, Bolu-Mudurnu-Taşkesen
İstasyonuna FM verici ve anten sistemi montajı yapılarak istasyonda FM Radyo yayınlarına başlanmış,
•Ankara-Dikmen İstasyonuna yedek FM anten sistemi montajı yapılmış,

Ağrı-Eleşkirt TV/FM Ana Verici İstasyonu
•Yayın kalitesinin ölçülebilmesi için 20 adet FM
analyzer seti hazırlanıp bölgelere gönderilmiştir.
5KW gücündeki cihazlarının kontrol kartı ve verici
cihazlarının kontrol soketi imalatı yapılarak bölgelere gönderilmiştir. İşletilen TV/FM/GM verici cihazı
toplamı 5.338 adettir.
•İstasyonlara uzaktan izleme sistemlerinin kurulması, verici cihazlarında yapılan yenileme ve
modifikasyon çalışmaları sonucunda Datça Verici
İstasyonu personelsiz hâle getirilmiştir. 06.02.2015
tarihi itibarıyla Karacadağ ve Adıyaman TV verici
istasyonlarında teknik personel görevlendirilmesine
son verilmiş,
•Yayın şikâyetleri değerlendirilerek en kısa sürede giderilmesi sağlanmış,
•Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokolün
takibi ve aylık yer kirası, enerji tüketim bedeli ve
anten kullanım ücretlerinin bedeli tahsil edilmiş,
•Yıllık ve geçmiş yıllara ait enterferansların takibi
yapılarak ilgili kuruluşlara bildirilmiş,
•Türk Telekom ile 2015 yılında 4 istasyon için Türk
Telekom tesislerinde bulunan sistem ve teçhizatlar
için protokol yapılması, aynı durumda bulunan TRT
242

•Radyo 1, Radyo Nağme ve Radyo Türkü programlarının yaygınlaştırılması kapsamında İlçe merkezlerine kurulması planlanan vericilerin yayına
verilebilmesi için 27 istasyona 4x1KW FM Starpoint
Kombaynır sistemlerinin montajı yapılmış,
•Radyo 1, Radyo Nağme ve Radyo Türkü programlarının yaygınlaştırılması kapsamında İlçe merkezlerinde bulunan 38 istasyona yeni alınan 27 adet
1KW, 69 adet 250W FM verici cihazının montajları
yapılarak yayına verilmiş,
•Müdürlüğün sorumluluk alanında bulunan İstasyonlarda meydana gelen enterferanslarla ilgili BTK11 formları düzenlenerek RTÜK’e gönderilmiş,
•TV/FM verici istasyonlarında gerek uzaktan İzleme Sistemi ile tespit edilen, gerekse de vatandaşlar
tarafından bildirilen arızalara en kısa sürede müdahale edilmiş, vatandaşlara kaliteli yayın iletebilmek
için ölçüm faaliyetleri sürdürülmüş,
•Sorumluluk sahası içerisindeki istasyonlarda
montaj düzenleme, soğutma, filtreleme sistemleri,
iyileştirme çalışmaları ve cihaz bakımları ile yıllık
istasyon denetimleri yapılmış,
•126 adet TV-FM cihazı için Güvenlik Sertifikası
müracaat dosyası hazırlama işi yaptırılıp BTK‘dan
Güvenlik Sertifikaları alınmış ve EMR ölçümleri yapılıp bu sertifikalar istasyonlara asılmış,
•Sorumluluk sahası içinde bulunan istasyonlardaki
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GSM firmalarına ait tüm sistemlerin rutin denetimleri yapılmış olup, gerekli ücret tahakkuk işlemleri
gerçekleştirilmiş, GSM ve Telsiz-Röle protokollerinin
takibi yapılmış,
•4397 sayılı yasa hükümleri doğrultusunda hazırlanan protokol gereği TTAŞ ile müşterek kullanılan istasyonların takibi yapılarak TTAŞ ye ait enerji
bedellerinin ödenmesi hususu ile kurumumuzun
TTAŞ’den ve DMİ’den alacakları hesaplanarak tahsillerinin yapılması sağlanmış,
•Ankara-Emirler Radyo Verici İstasyonu’nun
elektrik ölçüm sayaçları hat başından hat sonuna
alınması, kompanzasyon ıslahı ve OG açık şaltın kapalı şalta dönüşüm işleri yapılmış,
•İstasyonların kompanzasyon sistemleri uzaktan
takip edilerek gerekli müdahaleler süratle yapılmış,
•Verici istasyonlarının enerji sistemlerinde, bina
vs. arıza, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2015 Faaliyet Raporu

243

244

2015 Faaliyet Raporu

FİNANSAL FAALİYETLER

2015 Faaliyet Raporu

245

246

2015 Faaliyet Raporu

FİNANSAL DURUM

2015 yılı ilk program:
Gelir : 2.036.820.000,-TL
Gider : 1.973.797.000,-TL

yayımlanan temel varsayımlar göz önünde
bulundurulmuştur. Kurumumuzca hazırlanan ilk
bütçede 2.036,8 milyon TL gelire karşılık 1.973,8
milyon TL gider olarak öngörülmüş fakat Hazine
Müsteşarlığı’nın 03.08.2015 tarih ve 23754 sayılı
yazılarıyla revize edilen 2015 yılı bütçemizde
2.190,8 milyon TL gelire karşılık 2.150,3 milyon TL gider ve 40,5 milyon TL gelir fazlası
öngörülmüş ve 2015 yılı bütçemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2015 yılı son program:
Gelir :
2.190.820.000.-TL
Gider :
2.150.297.000.-TL
31.12.2015 tarihi itibarıyla gerçekleşen:
Gelir : 1.775.723.965.-TL
Gider : 1.922.696.496.-TL
Bütçe onayı Hazine Müsteşarlığı vizesine tabi
olduğundan, ilgili müsteşarlık tarafından

Sermaye Yapısı
31.12.2015
tarihi
182.000.000- TL’dir.

itibarıyla

sermayesi

Varlık ve Kaynaklar Dağılımı Tablosu
AKTİF ( VARLIKLAR )

2014 Yıl Sonu Fiili

Toplam
İçindeki %’si

2015 Yıl Sonu Fiili

Toplam
İçindeki
%’si

Fark (+,-)

Artış
%’si

I-DÖNEN VARLIKLAR

1.014.518.142,03

46.77

726.623.455,63

34,96

-287.894.686,40

-28,38

II- DURAN VARLIKLAR

1.154.794.766,59

53.23

1.351.786.563,69

65,04

196.991.797,10

17,06

VARLIKLAR TOPLAMI

2.169.312.908,62

100.00

2.078.410.019,32

100.00

-90.902.889,30

-4,19

Toplam
İçindeki
%’si

Fark (+,-)

Artış
%’si

PASİF (KAYNAKLAR)

2014 Yıl Sonu Fiili

Toplam
İçindeki %’si

2015 Yıl Sonu Fiili

I-KISA VADELİ YAB.
KAYNAKLAR

66.004.037,80

3,04

118.955.956,14

5,72

II-UZUN VADELİ YAB.
KAYNAKLAR

46.653.847,31

2,15

49.771.571,26

2,39

III-ÖZ KAYNAKLAR

2.056.655.023,51

94,81

1.909.682.491,92

91,88

-146.972.531,59

-7,15

KAYNAKLAR TOPLAMI

2.169.312.908,62

100.00

2.078.410.019,32

100.00

-90.902.889,30

-4,19

52.951.918,34
3.117.723,95

80,23
6,68

GELİR
Kurumumuzun ana gelir kaynaklarını elektrik
hasılatından alınan pay 842,8 milyon TL, bandrol geliri 679,1 milyon TL, ilan ve reklam geliri 100,2 milyon TL’den oluşmaktadır. Banka
hesaplarımızdaki mevduattan 31.12.2015 tarihi
itibarıyla 45,4 milyon TL faiz geliri elde edilmiştir.
TRT Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucunda
Elde Edilen Gelirler
1- Enerji Payı Gelirleri
2- Bandrol Gelirleri
3-Reklam Gelirleri
4-Diğer Gelirler
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Yıllara Göre Gelirler Dağılımı
2.000.000.000
1.800.000.000
1.600.000.000
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1.200.000.000
1.000.000.000
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600.000.000
400.000.000
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0

2008

2009

2010

İlan ve Reklam Gelirleri

2011

Bandrol Gelirleri

2012
Enerji Payı Gelirleri

Reklam Gelirleri
Reklam Tasarım Tanıtım Daire Başkanlığı faaliyetleri kapsamında; reklam pazarlama hizmeti
ile mevcut reklam kuşaklarındaki reklam süreleri,
çeşitli reklam ajansı ve reklam veren firmalara
pazarlanmış, kamu kurum ve kuruluşlarıyla mali
destek kapsamlı karşılıklı anlaşmalar yapılmıştır.
Reklam süre satışlarının yanı sıra sponsorluk ve
barter satışları da yapılmıştır.
Reklam birim satış fiyatları iki ana unsur çerçevesinde belirlenmektedir.
1.AGB ölçüm rakamları doğrultusunda oluşan
reyting değerleri
2.Kanal yayın prototipleri, program içerikleri,
genel yayın performansı ve özel projeler
kapsamında oluşturulan tarifeler.
AGB ölçümüne dayanan reyting bazlı reklam anlaşmaları sadece TRT 1 kanalı için
yapılmaktadır. Diğer kanalların ölçümleri
yapılmadığı için belirlenen tarife üzerinden reklam satışları yapılmaktadır.
Reklam Gelirleri
Gelir
Televizyon
Radyo
Sponsorluk
TOPLAM

248

99.433.131,67
760.148,98
18.280.552,57
118.473.833,22
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Diğer Gelirler
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Gelirler Toplamı

Yıllara Göre Televizyon Reklam ve Barter Gelirleri (Brüt TL)
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Enerji Payı Gelirleri
31.12.2015 tarihi itibarıyla elektrik hasılatı payı
842,8 Milyon TL’dir. 2015 yılında enerji payı
gelirlerinde bir önceki yıla göre % 5,06 artış
olmuştur.
Lisanslı Mükellef Sayısı

Bandrol Gelirleri
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000

Mükellef Sayısı

400.000.000
300.000.000

Kamu Teşebbüsü
Özel Şirket

250

Organize Sanayi Böl. Müd.

150

TOPLAM

400

Enerji Payı Gelir Türü ve Miktarı
Tahsilat Miktarı
TRT Payı

842.807.224,53

Ceza

3.703.019,58

Geçmiş Yıl Geliri

5.285.358,88
851.795.602,99

TOPLAM

Enerji Payı Gelirleri

200.000.000
100.000.000
0
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800.000.000
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600.000.000

300.000.000
200.000.000
100.000.000
0

2015

Bandrol Gelirleri
1984 yılında yürürlüğe giren 3093 sayılı Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’na
göre; radyo, televizyon, video ve birleşik
cihazları imal veya ithal edenler satıştan önce,
ticari ithalat maksadı dışında yurda getirenler
de ithal işlemlerinden önce, bandrol veya etiket
almaya mecbur kılınmıştır.
Bandrol ücretlerinden 2015 yılında
679.101.176,87.- TL tahsilat yapılmıştır. Bandrol
gelirleri bir önceki yıla göre % 13,07 artmıştır.
Diğer Gelirler
Brüt satışlardan (yurtiçi, yurt dışı, vs.)
1.679.650.699,76-TL
diğer
faaliyetlerden
76.020.958,54- TL olağan dışı kar ve gelirlerden
250

2015

TRT Market Gelirleri
Kaset, CD, VCD, DVD ve kitap satışlarından elde
edilen gelir (KDV dâhil) 129.905,83.- TL’dir.

400.000.000

2014

2014

20.052.306,13- TL gelir elde edilmiştir. Bu gelir
gruplarını oluşturan başlıca kalemler, faiz gelirleri, reeskont faiz gelirleri, kambiyo karları,
icra gelirleri, önceki dönemden aktarılan gelir
ve karlar, olağan dışı gelirler ve çoğaltılan ürünlerden elde edilen gelirlerdir.

500.000.000

2013

2013

GİDER
Kurumumuz ana gider kalemleri; personel giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri, amortisman ve tüketim payları, dışarıdan sağlanan
hizmetler ve diğer giderler. Bunların dağılımları;

900.000.000

2012

2012
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Giderler Dağılımı
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Giderleri
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4%

Amortisman
ve Tüketim
Payları
2014

Özel Bütçeli Giderler
TRT-INT TV yayınlarının EUTELSAT HOTBIRD uydusundan Avrupa’ya iletilmesi için ödenecek kira
bedeli Başbakanlık bütçesine konan ödenekten
alınarak TÜRKSAT A.Ş.’ye ödenmiştir.

5%

1%

Çeşitli
Giderler

1%

Diğer
Giderler

Dışarıdan
Sağlanan
Fayda ve
Hizmetler

2015

GELİR-GİDER FARKI
31.12.2015
tarihi
itibarıyla,
toplam
1.775.723.964,43
milyon
TL
gelire
karşılık, 1.922.696.496,02 milyon TL gider
gerçekleşmiştir. Faaliyet dönemi 146.972.531,59
TL gider fazlasıyla kapanmıştır.

Gelir - Gider Farkı
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2014

2015

Fark
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BİLANÇO
AKTİF ( VARLIKLAR )

2014 Yıl Sonu Fiili

Toplam
İçindeki
%’si

2015 Yıl Sonu Fiili

Toplam
İçindeki
%’si

Fark (+,-)

Artış %’si

I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler

-264.241.575,77

-44,38

1. Kasa

103.021,61

0,00

120.225,18

0,01

17.203,57

16,70

2. Alınan Çekler

41.000,00

0,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

3. Bankalar

595.261.107,07

27,44

331.001.588,78

15,93

-264.259.518,29

-44,39

-4.161,10

0,00

4.971,92

0,00

9.133,02

183,69

1.311,10

0,00

2.860,87

0,00

1.549,77

118,20

4. Verilen Çekler ve Öd.
Emirleri. (-)
5. Diğer Hazır Değerler

595.402.278,68

27,45

331.160.702,91

15,93

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

49.385.079,60

2,28

41.969.372,86

2,02

-7.415.706,74

-15,02

1. Alıcılar

47.872.027,07

2,21

40.488.266,20

1,95

-7.383.760,87

-15,42

2. Alacak Senetleri

0,00

0,00

3. Alacak Senetleri
Reeskontu
(-)
4. Verilen Depozito ve
Teminatlar

43.295,69

0,00

0,00

0,00

-43.295,69

0,00

5. Diğer Ticari Alacaklar

1.469.756,84

0,07

1.481.106,66

0,07

11.349,82

0,77

6. Şüpheli Ticari Alacaklar

160.781.638,79

7,41

160.535.745,08

7,72

-245.893,71

-0,15

-160.781.638,79

-7,41

-160.535.745,08

-7,72

245.893,71

-0,15

20.024.901,25

0,92

7.779.815,87

0,37

-12.245.085,38

-61,15

5. Personelden Alacaklar

225.523,13

0,01

153.741,47

0,01

-71.781,66

-31,83

6. Diğer Çeşitli Alacaklar

19.799.378,12

0,91

7.626.074,40

0,37

-12.173.303,72

-61,48

197.695.072,50

9,11

208.522.621,39

10,03

10.827.548,89

5,48

9. Şüp. Diğ.Alacaklar
Karşılığı
(-)

-197.695.072,50

-9,11

-208.522.621,39

-10,03

-10.827.548,89

5,48

E. Stoklar

66.965.531,32

3,09

64.080.221,34

3,08

-2.885.309,98

-4,31

13.957.324,20

0,64

12.850.074,74

0,62

-1.107.249,46

-7,93

164.159,45

0,01

161.026,97

0,01

-3.132,48

-1,91

(-)

7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı

D. Diğer Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan
Alacaklar
4. Hazineden Alacaklar

7. Diğ Al. Senetleri
Reeskontu (-)
8. Şüpheli Diğer Alacaklar

1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı Mamüller Üretim
Hesabı
3. Mamüller
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4. Ticari Mallar

1.068.344,26

0,05

1.070.283,92

0,05

1.939,66

0,18

5. Satın Alınan Programlar

49.013.709,87

2,26

48.914.769,99

2,35

-98.939,88

-0,20

2.761.993,54

0,13

1.084.065,72

0,05

-1.677.927,82

-60,75

6. Yapımı Devam Eden
Programlar
7. Yapımı Tamamlanan
Programlar
8. Diğer Stoklar
9. Stok Değ Düşüklüğü
Karşılığı (-)
10. Verilen Sipariş Avansları
F. Yıllara Yay.Yat.ve On.
Maliyetleri
G. Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.
Tahakkukları
1. Gelecek Aylara Ait Giderler

264.683.585,40

12,20

268.209.621,88

12,90

3.526.036,48

1,33

23.080.830,84

1,06

26.601.679,12

1,28

3.520.848,28

15,25

241.602.754,56

11,14

241.607.942,76

11,62

5.188,20

18.056.765,78

0,83

13.423.720,77

0,65

-4.633.045,01

-25,66

7.014.902,48

0,32

6.414.429,80

0,31

-600.472,68

-8,56

5. İş Avansları

10.416.571,22

0,48

6.126.011,70

0,29

-4.290.559,52

-41,19

6. Personel Avansları

625.292,08

0,03

883.279,27

0,04

257.987,19

41,26

-287.894.686,40

-28,38

2. Gelir Tahakkukları
H. Diğer Dönen Varlıklar

0,00

1. Devreden Katma Değer
Vergisi
2. İndirilecek Katma Değer
Vergisi
3. Diğer Katma Değer Vergisi
4. Peşin Ödenen Vergi ve
Fonlar

7. Sayım ve Tesellüm
Noksanları
8. Diğer Çeşitli Dönen
Varlıklar
9. Diğer Dönen Varlıklar
karşılığı (-)
TOPLAM-I

1.014.518.142,03

AKTİF ( VARLIKLAR )

2014 Yıl Sonu Fiili

A. Ticari Alacaklar

1.917.512,35

46,77
Toplam
İçindeki
%’si
0,09

726.623.455,63

2015 Yıl Sonu Fiili
3.029.158,57

34,96
Toplam
İçindeki
%’si

Fark (+,-)

Artış %’si

0,15

1.111.646,22

57,97

1.111.646,22

57,97

1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
(-)

3. Alacak Senetleri Karşılığı

0

4. Verilen Depozito ve
Teminatlar

1.917.512,35

0,09

3.029.158,57

0,15

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
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4. Hazine lacakları
5.Personelden Alacaklar
1.411.171,10

0,07

1.411.171,10

0,07

0,00

0,00

11.795.117,06

0,54

12.635.117,06

0,61

840.000,00

7,12

12.635.117,06

0,58

12.635.117,06

0,61

-840.000,00

-0,04

0,00

0,00

356.277.833,44

16,42

361.283.302,97

17,38

5.005.469,53

1,40

1. Arazi ve Arsalar

13.076.109,96

0,60

15.089.109,96

0,73

2.013.000,00

15,39

2. Yer altı ve yerüstü
Düzenleri

4.224.223,19

0,19

4.692.957,54

0,23

468.734,35

11,10

3. Binalar

343.462.096,85

15,83

341.011.233,79

16,41

-2.450.863,06

-0,71

4. Tesis, Makine ve Cihazlar

202.617.984,47

9,34

199.773.771,22

9,61

-2.844.213,25

-1,40

5. Taşıtlar

12.324.433,00

0,57

12.486.854,77

0,60

162.421,77

1,32

6. Demirbaşlar

235.467.495,79

10,85

267.660.996,88

12,88

32.193.501,09

13,67

4.355.848,72

0,20

7.262.346,65

0,35

2.906.497,93

66,73

-35.862.125,37

7,53

-1.330.084,94

-43,67

6. Diğer Çeşitli Alacaklar
C. Mali Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. İştirakler ( Anten Aş.)
3.İştiraklere Sermaye
Taahhütleri (-)
3. Bağlı Ortaklıklar
4. Diğer Mali Duran
Varlıklar
D. Maddi Duran Varlıklar

7. Diğer Maddi Duran
Varlıklar
(-)

8. Birikmiş Amortismanlar

9. Yapılmakta Olan
Yatırımlar

-476.193.002,54

-21,95

-512.055.127,91

-24,64

3.045.443,48

0,14

1.715.358,54

0,08

13.897.200,52

0,64

23.645.801,53

1,14

9.748.601,01

70,15

3.217.906,22

0,15

5.975.772,87

0,29

2.757.866,65

85,70

11.773.051,74

0,54

17.034.449,34

0,82

5.261.397,60

44,69

-8.555.145,52

-0,39

-11.058.676,47

-0,53

-2.503.530,95

29,26

G. Gel.Yıl.Ait Gid. Ve Gel.
Tah.ları

2.262.048,15

0,10

62.571,07

0,00

-2.199.477,08

-97,23

1. Gelecek Aylara Ait
Giderler

2.262.048,15

0,10

62.571,07

0,00

-2.199.477,08

-97,23

10. Verilen Avansları
E. Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
1. Haklar
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

10. Verilen Avanslar
F. Özel Tüken.Tabi Varlıklar
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2. Gelir Tahakkukları
H. Diğer Duran Varlıklar

777.913.178,27

35,86

967.389.470,05

46,54

189.476.291,78

24,36

1. Devreden Katma Değer
Vergisi

774.314.261,31

35,69

963.494.241,30

46,36

189.179.979,99

24,43

296.311,79

8,23

2. Gelecek yıllar İhtiyacı
Stoklar
3. Eld.Çık.Stok.Maddi Duran
Varlıklar

3.598.916,96

0,17

3.895.228,75

0,19

4. Peşin Ödenen Vergiler ve
Fonlar
5. Diğer Çeşitli Duran
Varlıklar
6. Birikmiş Amortismanlar
(-)
TOPLAM-II

1.154.794.766,59

53,23

1.351.786.563,69

65,04

196.991.797,10

17,06

A K T İ F (VARLIKLAR)
TOPLAMI ( I + II )

2.169.312.908,62

100,00

2.078.410.019,32

100,00

-90.902.889,30

-4,19

2014 Yıl Sonu Fiili

Toplam
İçindeki
%’si

2015 Yıl Sonu Fiili

Toplam
İçindeki
%’si

P A S İ F (KAYNAKLAR)

Fark (+,-)

Artış %’si

I. KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri
2.Hazine Kredileri
3. Finansal Kiralama
Borçları
4. Diğer Mali Borçlar
B. Ticari Borçlar

44.670.022,07

2,06

90.688.013,25

4,36

46.017.991,18

103,02

26.078.267,58

1,20

67.442.973,32

3,24

41.364.705,74

158,62

9.838.552,99

0,45

8.341.028,63

0,40

-1.497.524,36

-15,22

8.753.201,50

0,40

14.904.011,30

0,72

6.150.809,80

70,27

3.633.796,50

0,17

1.729.152,53

0,08

-1.904.643,97

-52,41

5. Personele Borçlar

897.202,93

0,04

1.170.175,01

0,06

272.972,08

30,42

6. Diğer Çeşitli Borçlar

2.736.593,57

0,13

558.977,52

0,03

-2.177.616,05

-79,57

6.939.186,27

0,32

6.943.343,35

0,33

4.157,08

0,06

1. Alınan Sipariş Avansları

30.451,85

0,00

30.451,85

0,00

0,00

0,00

2. Alınan Diğer Avanslar

6.908.734,42

0,32

6.912.891,50

0,33

4.157,08

0,06

1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Alınan Depozito ve
Teminatlar
4. Diğer Ticari Borçlar
C. Diğer Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Hazine Borçları

D. Alınan Avansları

E. Yıllara Yay.İnş.ve On.
Hakedişleri
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F. Öd. Vergi ve Diğer
Yükümlülükler

83,92

10.494.994,87

0,48

19.302.113,74

0,93

8.807.118,87

10.364.375,12

0,48

18.754.339,82

0,90

8.389.964,70

80,95

2. Öd. Sosyal Güvenlik
Kesintileri

125.575,24

0,01

547.157,92

0,03

421.582,68

335,72

3. Ödenecek Diğer
Yükümlülükler

5.044,51

0,00

616,00

0,00

-4.428,51

-87,79

266.038,09

0,01

293.333,27

0,01

27.295,18

0,00

0,00

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar

G. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Dön Karı Vergi Diğ.Yük.
Karşılıklar
H.Gel.Aylara Ait Gel ve Gid.
Tahakkukları
1. Gelecek Aylara Ait
Gelirler
2. Gider Tahakkukları

0,00

0,00

10,26
0,00

266.038,09

0,01

293.333,27

0,01

27.295,18

10,26

66.004.037,80

3,04

118.955.956,14

5,72

52.951.918,34

80,23

14.962,65

0,00

14.562,65

0,00

-400,00

0,00

46.638.884,66

2,15

49.757.008,61

2,39

3.118.123,95

46.638.884,66

2,15

49.757.008,61

2,39

3.118.123,95

6,69

46.653.847,31

2,15

49.771.571,26

2,39

3.117.723,95

6,68

182.000.000,00

8,39

182.000.000,00

8,76

0,00

0,00

182.000.000,00

8,39

182.000.000,00

8,76

0,00

0,00

1.874.655.023,51

90,20

3. Ertelenmiş Gelirler
I. Diğer Kısa Vad. Yabancı
Kaynaklar
4. Sayım Tesellüm Fazlaları
TOPLAM-I
II. UZUN. VAD. YAB.
KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar
B. Ticari Borçlar
C. Diğer Borçlar
D. Alınan Avansları
E. Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları
2.Diğer Borç ve Gider
Karşılıkları

6,69

F. Gel.Yıl.Ait Gid ve Gel
Tahakkukları
G. Diğ. Uzun Vad Yabancı
Kaynaklar
TOPLAM-II
III. ÖZ KAYNAKLAR
A. Sermaye
1.Sermaye
4.Ser.Enf.Düzlt.Olumsuz
Farkı (-)
C. Kâr Yedekleri
1.Yasal Yedekler

1.722.386.540,88

79,40

152.268.482,63

8,84

59.406.194,03

2,86

0,00

0,00

75,75

1.795.571.225,97

86,39

152.268.482,63

9,27

0,91

19.677.603,51

0,95

0,00

0,00

59.406.194,03

2,74

2.Statü Yedekleri

1.643.302.743,34

3.Olağanüstü Yedekler

19.677.603,51

F. Dönem Kârı (Zararı)

152.268.482,63

7,02

-146.972.531,59

-7,07

-299.241.014,22

-196,52

TOPLAM-III

2.056.655.023,51

94,81

1.909.682.491,92

91,88

-146.972.531,59

-7,15

PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI
(I+II+III)

2.169.312.908,62

100,00

2.078.410.019,32

100,00

-90.902.889,30

-4,19
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YATIRIMLAR

Yatırım planlama ve izleme çalışmaları,
kurumumuz
yatırımcı
ünitelerinin
(Bilgi
Teknolojileri, Verici İşletmeleri, Stüdyolar ve
Program İletim Sistemleri, Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlıkları) yatırım proje tekliflerini
incelemek, noksanlıklarını gidermek, proje
taslaklarını 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
gerçekleşmektedir.
9.000.000 TL öz kaynak olarak onaylanan 2015 yılı
Yatırım Programı ödeneği, müzakere ve onay için
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. Kalkınma
Bakanlığı ve Yüksek Planlama Kurulu’nca
95.000.000 TL öz kaynak ve 1.000.000 TL Evrensel
Hizmet Fonu’ndan sağlanan kaynak olmak üzere
toplam 96.000.000 TL onaylanmış ve 14 Ocak
2015 tarih ve 29236 sayılı Resmî Gazete’nin
mükerrer baskısında yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun 2015 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Kararı’nın 5. maddesi uyarınca;
kurumumuzun ilgili olduğu Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcılığı tarafından 2015 Yılı Yatırım
Programı alt proje detayları onaylanmıştır.
2015 yılı yatırım programıyla verilen ödenekler,
2014 yılı yatırım harcamalarının bir kısmının
2015 yılına sarkması nedeniyle kurumumuzun
ihtiyaçlarını
karşılayamadığından,
Yönetim
Kurulu kararımız sonrası Kalkınma Bakanlığı’nın
onayı ile 2015 Yatırım Program ödeneğimiz
65.550.000 bin TL öz kaynak ilavesi ile birlikte
toplamda 160.500.000 TL’ye (ayrıca 1.000.000
TL fon olmak üzere) yükseltilmesi sağlanmıştır.
Bu ödenek artırımındaki temel ihtiyaç, 2015 yılı
içinde yayın hayatına giren TRT World Haber
kanalı yatırımları olmuştur.
Buna göre toplam 160.550.000 TL öz kaynak
ödenekten 2015 yılında 153.710.073 TL ödenek
tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen ödeneklerden
(2014 yılından devreden ve 2015 yılında
verilen) 2015 yılında 74.935.398 TL harcama
yapılmıştır. Haberleşme Genel Müdürlüğü
Sermaye Transferleri Fonundan (Evrensel Hizmet
Fonu) bütçeye konulan 1.000.000 TL ödenekten
herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2015 yılındaki harcamalar
Teçhizat Alımı İçin
73.548.398 TL
İnşaat İçin 		
1.387.000 TL
Toplam 74.935.398 TL olmuştur.
2015
yılı
toplam
yatırım
harcaması
74.935.398TL’dir. 2015 Yılı Yatırım Programı
toplam gerçekleşme oranı ekteki tabloda
görüleceği üzere nakdi (mali) olarak %
46,70’dir. 2014 yılında bu oran % 20,06 olarak
gerçekleşmişti.
Yatırım Projemizden ödenek tahsisi yapıldığı
halde, harcamalar yönüyle 2016 yılına önemli
miktarda sarkma olmuştur. Bu sarkmalar, 2016
Yatırım Programımızda “Devam Eden Projeler”
olarak takip edilecektir.
Yürürlükte bulunan İthalat Rejimi Kararı
gereğince 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 yurtiçinden temin edilen makine ve teçhizat
alımlarında kurumumuz Gümrük Vergisi ve
Katma Değer Vergisi İstisnası gibi devlet destek
unsurlarından yararlandırılmıştır. Söz konusu bu
belge ile 2015 yılı sonu itibarıyla, yurtiçinden
ve yurt dışından olmak üzere, 34.219.392
TL iç, 59.340.054 TL dış olmak üzere toplam
93.559.446 TL tutarındaki harcama teşvik
kapsamına alınmıştır.
Böylece kurumumuza 2015 yılı içinde yaklaşık
16.840.700 TL katma değer vergisi ile fon
muafiyeti sağlanmıştır.
2015 YILI YATIRIM PROGRAMI HARCAMALARI
AYRINTILARI
1- TV ve Radyo Vericileri Teçhizatı
2015 yılında bu proje için 7.000.000 TL ödenek
ayrılmış olup, bu projeden 6.546.000 TL
yatırım harcaması yapılmıştır. Bu projedeki en
önemli yatırım harcaması; Anten ve Kombaynır
Sistemleri Alımı ve Dinamik RDS Sistemleri alımı
olmuştur.
2-TV ve Radyo Vericileri İnşaatı Projesi
2015 yılında bu proje için 1.500.000 TL ödenek
ayrılmış olup, yıl içinde bu proje için ödenek
talebi yapılmamıştır.
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10 Yıllık Yatırım Ödenekleri
TOPLAM
HARCAMA
(TL)

PROGRAM
ÖDENEĞİ
(TL)

REVİZE
ÖDENEK
(TL)

2002

17.500.000

8.227.000

25.727.000

13.675.379

2003

21.875.000

6.000.000

27.875.000

14.126.552

51

2004

21.000.000

0

21.000.000

6.431.479

31

2005

23.000.000

0

23.000.000

3.618.242

16

2006

8.600.000

13.471.000

22.071.000

5.743.825

26

GERÇEKLEŞME
(%)
53

2007

16.450.000

7.300.000

23.750.000

10.315.271

43

2008

21.000.000

72.340.000

93.340.000

29.119.765

31

2009

98.000.000

61.650.000

159.650.000

62.305.271

39

2010

70.000.000

48.500.000

118.500.000

69.407.650

59

2011

80.000.000

56.498.000

136.498.000

31.789.000

23

2012

80.000.000

84.530.000

164.530.000

38.740.003

24

2013

90.000.000

0

90.000.000

45.578.369

51

2014

93.000.000

58.500.000

151.500.000

30.389.888

20

2015

95.000.000

65.550.000

160.550.000

74.935.398

47

3-Stüdyo
ve
Dış
Çekim
Teçhizatı
Modernizasyonu
2015 yılında 98.330.000 TL ödenek ayrılmış olup,
bu fasıldan 68 adet alım için toplam 57.100.170
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 45.057.000 TL’lik
harcama yapılmıştır. Bu projedeki harcamalarda
TRT World kanalı için yapılan harcamalar önemli
yer tutmaktadır.
Bu proje kapsamında 2015 yılında, başlıca;
•TRT World kanalı kayıt, yapım ve yayın
sistemlerinin kurulması, tamamlanması
•Naklen Yayın Kamera Sistemleri Alımı
•Sayısal Arşiv sistemi Veri Tabanı Yönetim
Sistemi’nin güncellenmesi
•7 adet UP-LINK aracına resim ve ses teçhizatı
alımı ve kurulumu hususlarında harcama
yapılmıştır.
4- TV ve Program İletim Sistemleri
2015 yılında 15.100.000 TL ödenek ayrılmış olup,
bu fasıldan 11 adet alım için toplam 7.513.062
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 7.997.000
TL’lik yatırım harcaması yapılmıştır. Bu proje
kapsamında 2015 yılında, başlıca;
•7 adet araca UP-LINK teçhizatı alımı
•Video iletim cihazları
•Eurovision Bağlantı Merkezi’nin sinyal ve
iletişim bağlantılarının taşınması amacıyla
teçhizat alımı ve montaj işi,
•Anakumanda-TRT Spor arası fiber optik işletim
sistemi hususlarında harcama yapılmıştır.
5- Bilgi ve İletişim Sistemleri
2015 yılında 24.950.000 TL ödenek ayrılmış olup,
bu fasıldan 20 adet alım için toplam 18.402.847
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 12.347.000
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TOPLAM
ÖDENEK
(TL)

YILLAR

TL yatırım harcaması yapılmıştır. Bu projedeki
harcamaların başlıcaları;
•Taşınabilir, masaüstü bilgisayar, iş istasyonu ve
monitör alımı,
•Özel amaçlı masaüstü bilgisayar, yedekleme
cihazı, 32” ve 27” monitör alımı,
•Başkanlık ve koordinatörlüklerin yazılım
ihtiyaçlarının karşılanması,
•Kurum ihtiyacı olan; PC, notebook, ipad, yazıcı
ve monitör alımlarının yapılması, olarak sayılabilir.
6- İdame Yenileme ve Tamamlama
2015 yılında 11.250.000 TL ödenek ayrılmış olup,
bu fasıldan 12 adet alım için toplam 10.465.086
TL’lik ödenek tahsisi yapılmış ve 1.387.000 TL
harcama yapılmıştır.
7- Araştırma ve Geliştirme Projesi
2015 yılında 800.000 TL ödenek ayrılmış olup,
bu fasıldan 1 adet alım için toplam 79.000 TL’lik
ödenek tahsisi yapılmış ve 70.000 TL harcama
yapılmıştır.
8- Taşıt Alım Projesi
2015 yılında 1.440.000 TL ödenek tahsisi
yapılmış olup, bu fasıldan 2014 yılından
devreden ödemelerle birlikte toplam 1.370.000
TL harcama yapılmıştır.
9- Muhtelif İş Makineleri Alımı Projesi
2015 yılında 180.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu
fasıldan 1 adet alım için toplam 180.000 TL’lik
ödenek tahsisi yapılmış ve 162.000 TL harcama
yapılmıştır.
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SATINALMA FAALİYETLERİ

Kurumumuzda 2015 yılı içerisinde ihale ve
alımların ilgili mevzuatlarda belirtilen kurallara
ve temel esaslara uygun olarak aşağıdaki alımlar
gerçekleşmiştir.
Yurtiçi ve Yurt dışı Alımlar

Ambar ve Stok Malzeme Hareketleri
Sevk Fişi

996 adet

Çıkış Fişi

3583 adet

Giriş Fişi

980 adet

2015
Bütçe Ödenekli Alımlar

98.303.945,62 TL

Yatırım Ödenekli Alımlar

46.000.329,56 TL

Alım Programı Ödenekli Alımlar

27.508.324,08 TL

NOT: Döviz cinsinden alımların rakamları 31.12.2015

tarihli döviz kurundan çevrilmiş ve TL olarak toplama
yansıtılmıştır.

Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlar
2015
Toplam İşlem Dosyası
Toplam Alımlar

613 Adet
25.343.330,09 TL

Genel Müdürlük Satın Alma İhaleleri
(Alım İhaleleri)
2015
Satın Alınan İhale Sayısı

89

İptal Edilen İhale Sayısı

23

Toplam

112

Genel Müdürlük Satın Alma İhaleleri (Satış ve
Kiralama İhaleleri
2015
Satış Yapılan İhale Sayısı

2

İptal Edilen İhale Sayısı

0

Toplam

2
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İNSAN KAYNAKLARI
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
teşkilatında;
Memur statüsünde 4392 kişi,
-Sözleşmeli statüde 51 kişi;

merkez

Taşra teşkilatında;
-Memur statüsünde 2896 kişi,
-Sözleşmeli statüde 134 kişi,
olmak üzere toplam 7473 kişi görev yapmaktadır.
2015 yılında;
-Kurumsal mevzuat hükümleri çerçevesinde
genel idare hizmetleri sınıfındaki 100 adet
şef kadro unvanı için görevde yükselme sınavı
gerçekleştirilmiş olup, sınavı kazanan 67 kişinin
ataması gerçekleştirilmiştir.
-2008 yılında yeniden yapılanma çalışmaları
kapsamında şahsa bağlı hâle getirilen sanatçı
ve tonmayster kadrolarının bu hükümden
çıkartılmasıyla ilgili gerekli mevzuat değişiklikleri
yapılmıştır.
-Kurumumuza 2015 yılında ilgili mevzuat
çerçevesinde yapılan giriş sınavı sonucunda 144
adet stajyer sanatçı ve 6 adet tonmayster olmak
üzere 150 kişinin ataması gerçekleştirilmiştir.
-Kurumsal mevzuat hükümleri çerçevesinde teknik
hizmetler sınıfındaki 30 adet mühendis ve 34
adet tekniker unvanlı kadro için unvan değişikliği
sınavları 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Mühendis için 29 kişi ve Tekniker için 22 kişi
olmak üzere sınavı kazanan toplam 51 kişi sınavı
kazanmış olup, atama işlemleri 2016 yılı içerisinde
gerçekleştirilecektir.
-Kurumsal mevzuat hükümleri çerçevesinde
stajyer spiker, stajyer muhabir, yardımcı prodüktör,
kamera asistanı, yapım ve yayın elemanı,
teknisyen, yönetim hizmetleri uzman yardımcısı
ve mali deneti yardımcısı unvanlı kadrolar için
giriş sınavları açılmış olup, sınav aşamaları devam
etmektedir.
-Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü ile Yapım
Koordinatörlüğü’nün “İç Yapımlar Koordinatörlüğü”
adı altında birleştirilmesiyle ilgili gerekli mevzuat
çalışmaları yapılarak Prodüksiyon Kaynakları
Koordinatörlüğü ile Yapım Koordinatörlüğü
lağvedilmiş ve İç Yapımlar Koordinatörlüğü
kurulmuştur.
-Rusya’da Moskova Bürosu, Amerika Birleşik
Devletlerinde New York Ofisi kurulmuş;
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Kazakistan’da bulunan Almatı Bürosu ise Almatı
Ofisine dönüştürülmüştür.
-3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında kurumumuzda istihdam edilmekte
olan personelden 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve
Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi hakkında
kanunun 3. maddesine göre gördükleri mesleki
teknik öğretim alanlarına göre teknisyen ve
tekniker unvanına sahip personelin unvan
değişikliği sınavına tabi olmadan bu kadrolara
atanabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmış
olup, durumu uyan personelin atamaları 2016
yılında gerçekleştirilecektir.
Personelin Yaş Grubu Dağılımı
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DENETİM VE HUKUKİ
İŞLEMLER
Kurumun merkez ve taşra üniteleri tarafından
gerçekleştirilen işlemlerin daha iyi, doğru ve
amaca uygun gerçekleştirilmesi sürecinde
inceleme, araştırma ve değerlendirme çalışmaları
sürdürülmüş,
üniteler
arasında
uygulama
birliğinin sağlanmasına yönelik öneriler üzerinde
çalışılmıştır.

açılan önemli davaların takibine yönelik kurum içi
ve kurum dışı hukuki çalışmalar yapılmıştır. 2015
yılı itibarıyla açılmış ve derdest olarak takibi
gerçekleştirilen dava sayısı, TRT aleyhine açılan
414, TRT’nin açtığı 38 olmak üzere toplam 452’dir.

Hukuk bilimi, taraflar arasındaki ihtilafların
çözümüne ilişkin esas ve usul kurallarını
düzenlemektedir. Bu niteliği itibarıyla de üst
yapıya ilişkin bir bilimsel disiplin olup uyuşmazlığın
niteliğine göre diğer disiplinlerle ilişkilenmektedir.

-Kurumumuzca önem ve ihtisas arz eden
telif alanına ilişkin sözleşme incelemeleri,
görüş, mütalaa, açılan davalara ilişkin delil ve
belgelerin değerlendirilmesi, dilekçe ve savunma
hazırlanmasında ihtiyacın ve etkinliğin sağlanması
amacıyla, gerekmesi halinde danışmanlık da
alınarak aşağıdaki çalışmaların yürütülmesi
faaliyetlerine devam edilmiştir.

Bu anlamda TRT kurumunun kitle iletişim, basınyayın, 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
olarak personel istihdam etmekte, bu yönüyle de
çalışma yaşamıyla ilişkilenmektedir.
Kurumumuz hukuk personelinin mesleki yönden
gelişimi ve ihtisaslaşma çalışmaları; İdare Hukuku,
Kamu İhale Kanunu ve Satın alma Mevzuatı, Medya
Hukuku, Fikir ve Sanat Hukuku gibi kurumumuzun
sıklıkla karşılaştığı ilgili mevzuat ve hukuk
alanlarında kurum içi ve kurum dışı eğitmenlerden
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
geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Dosya arşiv sistemi için hazırlanan hukuk dava takip
sistemine tüm dosyaların girişleri tamamlanmış
ve dava takip dosyalarının tamamı adli büro
bünyesinde toplanmıştır. Ayrıca kurumumuzu
ilgilendiren lehte ve aleyhte kararlardan derlenen
emsal karar çalışması hukuk dava takip sistemine
eklenmiştir.
Hukuksal faaliyetlerimiz kapsamında hukuki
süreçler Hukuk Müşavirliği tarafından takip
edilmiştir. Bu kapsamda 2015 yılında;
-Hukuk Dava Takip Sistemi’nde kayıtlı konu
başlıkları çerçevesinde tasnifi yapılan davaların;
açılma sebepleri, lehe ve aleyhe sonuçları ve
dairelerin alması gereken tedbirlere ilişkin faaliyet
rapor çalışmaları yıllar itibarıyla yapılmıştır.
-Kurumumuz tarafından veya kurumumuz aleyhine

-19 soru önergesine cevap verilmiştir.

Telif Sözleşmeleri: TRT’nin gerek telif hakkı
içerikli, gerekse telif hakları ile ilgili taraf olacağı
Türkçe ve/veya İngilizce sözleşme metinlerinin
incelenmesi, revize edilmesi, karşı taraf
temsilcileri ile TRT temsilcileri yanında sözleşme
müzakerelerinin yürütülmesi, bu bağlamda telif
sözleşme tipleri oluşturulması ve standardın
sağlanması işlerini kapsar.
Telif Hakları: Telif haklarına ilişkin kanun
hazırlıklarına katkıda bulunmak, hak ihlalleri
nedeniyle üçüncü kişilere karşı ihtarnameler
göndermek ve TRT’ye karşı çekilen ihtarnamelere
cevap vermek, kurum avukatlarının ve ilgili
personelin gerek davalar gerekse diğer hususlardaki
sorularını sözlü olarak yanıtlamak, bu hususlarda
ilmi ve kaza-i içtihat desteği sağlamak gibi iş ve
işlemlerin yapılmasını kapsar.
Telif hukuku içerikli sözleşme tipleri konusunda
çalışmalar bitirilmiş olup örnek sözleşmeler ilgili
birimlere gönderilmek suretiyle istifadelerine
sunulmuştur. İlgili birimlerden bu konuda olumlu
dönüşler alınmaktadır.
Sınaî Haklar: Bu çerçevede TRT’nin marka ve
tasarım haklarına ilişkin kanun hazırlıklarına
katkıda bulunmak, hak ihlalleri nedeniyle üçüncü
kişilere karşı ihtarnameler göndermek ve TRT’ye
karşı çekilen ihtarnamelere cevap vermek, bu
hususlarda ilmi ve kazai içtihatlar doğrultusunda iş
ve işlemlerin yürütülmesidir.
Fikri ve Sınaî Hak Tescil İşlemleri
Marka Hukuku alanına ilişkin olarak marka ve
tasarımların tescilinin sağlanması adına hizmet
alınmaktadır.
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TRT’nin Fikri ve Sınai Haklar kapsamında
Türkiye’de yapmak istediği marka ve tasarım
başvuru ve tescil işlemleri gerçekleştirmek,
TRT’nin talebi üzerine üçüncü kişilerce, TRT’nin
markalarına benzer marka ve tasarım başvurusu
yapılması halinde bu başvurulara itirazda bulunmak
ve üçüncü kişiler tarafından TRT’nin yaptığı marka ve
tasarım başvurularına yapılan itirazlara cevap vermek,
Türk Patent Enstitüsü nezdinde markalar ve
tasarımlar ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak başkaca
her türlü işlemlere (yenileme, devir vb.) TRT’nin
marka ve tasarım ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı
diğer hususlarda gerekli işlemleri yürütmek.
Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup
ünitelerden gelen talepler Hukuk Müşaviri’nin
koordinasyonunda
avukatlar
tarafından
değerlendirilerek marka tescillerinin sağlanması
için hizmet alınan büro ile birlikte çalışılmaktadır.
Aynı zamanda marka tecavüzleri ile ilgili olarak
hükümsüzlük davaları da açılmaktadır.
TEFTİŞ KURULU
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın kuruluş, görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları,
Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ile Teftiş Kurulu
Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Buna göre,
kurumun merkez ve taşra üniteleri tarafından
gerçekleştirilen işlemlerin teftişi ile belli bir
konu üzerinde araştırma ve inceleme yapmak,
sorumluluk gerektiren olay, işlem ve davranışlarla
ilgili olarak soruşturma yapmak, teftiş, soruşturma
ve inceleme sırasında tespit edilen usulsüzlük,
yanlışlık veya noksanlıkların düzeltilmesi ve
tamamlanması ile işlerin daha iyi yürütülmesi ve
üniteler arasında uygulama birliğinin sağlanmasına
yönelik önerilerde bulunmak, başkanlığın asli
görevleri arasındadır.
2015 yılında;
-“Teftiş Programı Talimatı” kapsamında yürütülen
teftişler tamamlanmış,
-2015 yılı öncesinden devreden 59 adet ve 2015
yılı içinde gelen 87 adet olmak üzere toplam 146
adet inceleme ve soruşturmadan; 101’i 2015 yılında
sonuçlandırılmış, 45’i 2016 yılına devretmiştir.
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EĞİTİM

Kurum stratejileri doğrultusunda hazırlanan
eğitim planında; uzun dönemli eğitim
öncelikleri tespit edilip birimlerin öneri ve
talepleri de dikkate alınarak hazırlanan “Yıllık
Eğitim Planları” doğrultusunda hizmet öncesi
ve hizmet içi kurslar, seminerler, konferanslar
düzenlenmiş; yurtiçinde ve dışında eğitim
araştırmaları yapılmış, personelin yabancı dil
eğitimleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının
eğitim talepleri, ilgili birimlerle iş birliği
yapılarak düzenlenmiştir.

eğitim etkinlikleri kaydedilmekte ve kurum ağı
üzerinden tüm personelin izleyebileceği canlı
yayınlar yapılabilmektedir.
2015 Yılları Eğitim İstatistikleri Değerlendirmesi
Aşağıda yıllara göre, düzenlenen eğitim
etkinliklerinin sayısı ile katılımcı sayıları
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Bunun yanında yurtiçi ve yurt dışı staj ve mesleki
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
hazırladığı nitelikli eğitim programlarını kurum
içine ve kurum dışına sunmasıyla önemli bir
eğitim merkezi hâline gelmiştir. Bu kapsamda;
-Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden Eğitim
planlama, uygulama, takip ve istatistik işlemleri
yapılmakta, bireysel ve kurumsal eğitim teklifleri
değerlendirilmektedir.
-http://trtegitim.trt.net.tr/web adresinde
yayınlanan sayfamız, eğitim sorumlularınca
Eğitim Yönetim Sistemi kullanılarak anında
güncelleştirilen verileri, yazılı ve görüntülü
eğitim materyali ile faydalı linkleri içermektedir.
-Adobe Connect programının kullanıldığı
uzaktan eğitim sistemi ile aynı anda 5 sanal sınıf
uygulaması yapılabilmektedir.
-Moodle programı üzerinden Eğitim İçerik
Yönetimi ve eğitimlerle ilgili paylaşımlar
yapılabilmektedir.
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 bilgisayar)
D Blok 219 numaralı dershane (12 kişilik bilgisayar)
H Blok Z-23 numaralı dershane (25 kişilik)
Konferans Salonu ve 215 nolu dershane robot
kameralı video kayıt sistemi ile donatılarak

2015 Yılı Eğitim Planının Değerlendirilmesi
2015 Yılı Eğitim Planı’nda 416 eğitim programı
belirlenip, bunlardan 86 adedi doğrudan
gerçekleştirilmiştir.
Söz
konusu
eğitim
programlarının, benzer konularda olanları
birleştirilerek içerik değişiklikleri ile plan dışı
olarak yapılmış, bir kısmı hizmet birimleriyle
yapılan görüşmeler ve yeniden değerlendirmeler
sonucunda 2016 yılına devredilmiştir ya da iptal
edilmiştir.
Plan içi ve plan dışı toplam 543 adet eğitim
faaliyeti gerçekleştirilmiş ve bu eğitimlere
11236 kurum personeli katılmıştır.
Yurt dışına yönelik olarak düzenlenen 17
eğitime 425 kişi, kamu kurum ve kuruluşları ile
üniversitelere yönelik 73 eğitime 2325 kişi olmak
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üzere, eğitim faaliyetlerimize kurum dışından
toplam 2750 kişi katılmıştır.
2015 yılında; 86 eğitim plan içi, 457 eğitim
faaliyeti plan dışı olmak üzere toplam 543 eğitim
faaliyeti gerçekleştirilmiş, bu eğitimlerden
kurum personeli ve kurum dışı olmak üzere
13966 kişinin yararlanması sağlanmıştır.

2015 Yılında Gerçekleştirilen Eğitimlerin
Eğitim Ortamlarına Göre Dağılımı

Ayrıca;
Fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinden
2180 öğrenciye kurumumuz merkez ve taşra
teşkilatlarımızda ücretsiz yükseköğretim stajı
imkânı tanınmıştır. 2015-2016 eğitim ve öğretim
yılında, meslek liselerinden kurumumuz merkez
ve taşra hizmet birimlerinde toplam 546 öğrenciye
ücretli mesleki eğitim yaptırılmaktadır.

2015 Yılında Gerçekleştirilen Eğitimlerin
Türlerine Göre Dağılımı

2015 Yılı Eğitim Planı
-Televizyon Hizmetlerine Yönelik Eğitimler
-Radyo Hizmetlerine Yönelik Eğitimler
-Haber Hizmetlerine Yönelik Eğitimler
-Yeni Medya Hizmetlerine Yönelik Eğitimler
-Teknik Hizmetlere Yönelik Eğitimler
-İdari ve Mali Hizmetlere Yönelik Eğitimler
-Tüm Hizmet Sınıflarına Yönelik Eğitimler
başlıkları altında 253 eğitim planlanmıştır.

Eğitim
Sayısı
416
90
28
9

Kurum içi
Kurum dışı
Yurt dışı
Kurum dışı kuruluşlar tarafından

Aday Memur Eğitimi
Çalıştay
Eğitim Toplantısı
İlkyardım Eğitimi
İşbaşı Eğitimi
Konferans
Kongre
Kurs
Seminer
Sempozyum
Staj
Yabancı Dil Eğitimi (Kurum
içinde)
Yabancı Dil Eğitimi (Yurt
dışında)
Yarışma
Yüksek Lisans Eğitimi (Yurt
dışında)
TOPLAM

Katılım
Sayısı
10629
3262
61
14

Eğitim Sayısı
4
10
14
12
26
7
2
289
151
4
3

Katılım Sayısı
371
867
151
173
355
211
3
3537
6968
439
47

8

64

1
1

1
768

11
543

11
13966

2015 Yılında Eğitim Etkinliklerine Katılan
Personelin Dağılımı

2015 Yılında Gerçekleştirilen Eğitimlerin
Hizmet Gruplarına Göre Dağılım
Radyo Hizmetlerine Yönelik
Televizyon Hizmetlerine Yönelik
Haber Hizmetlerine Yönelik
Teknik Hizmetlere Yönelik
İdari ve Mali Hizmetlere Yönelik
Tüm Hizmet Sınıflarına Yönelik
Kuruma Yeni Alınan Sistem ve
Teçhizata Yönelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik
Yurt Dışına Yönelik
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Eğitim
Sayısı
43
115
27
42
54
149

Katılım
Sayısı
862
1623
668
486
1135
6263

23
73
17

179
2325
425
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Kuruma Yeni Alınan Sistem, Teçhizat ve
Donanıma İlişkin Eğitimler
Kuruma yeni alınan, kurulan, yenileştirilen
veya tadil edilen sistem, donanım, teçhizat
ve benzerlerinin ihale veya diğer satın alma
işlemine ait sözleşme gereği yapılacak ilk
kullanıcı eğitimlerinin takibi, ilgili hizmet
biriminin
sorumluluğunda
ancak,
Eğitim
Dairesi Başkanlığı’nın gözetimi ve iş birliği ile
yürütülmektedir. 2015 yılında kuruma yeni
alınan sistem ve teçhizata yönelik eğitim
düzenlenmiştir ve bu eğitimlere 179 personel
katılmıştır.
Yabancı Ülkelerden Katılımcılara Yönelik
Eğitimler
Türk Cumhuriyetlerinin radyo ve televizyon
kuruluşlarının yayıncılarına, ülkemiz sınırları
dışında yaşayan ve bulundukları ülkelerde Türkçe
radyo ve televizyon yayını yapma izni verilen

2015 Faaliyet Raporu

267

soydaşlarımıza, ayrıca radyo ve televizyon
alanında ikili protokol imzalanan diğer
ülkelerin radyo ve televizyon kuruluşlarında
görevli personeline, devletimizin dış politikası
doğrultusunda, mesleki konulardaki talepleri
dikkate alınarak düzenlenen eğitim programları
ile yurt dışındaki üniversite öğrencilerine yönelik
17 eğitim etkinliğine 64 ülkeden toplam 425 kişi
katılmıştır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelere
Yönelik Eğitimler
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun hizmet
alanına giren konularda kamu kurum ve
kuruluşlarından gelen eğitim talepleri imkânlar
ölçüsünde karşılanmaya çalışılmaktadır.
2015 yılında gerçekleştirilen 73 eğitime toplam
2325 kişi katılmıştır.
Yurt Dışı Eğitimler
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun görev
alanına giren konularda personelin bilgi ve
görgülerini artırmak, yabancı dil öğrenmelerini
sağlamak, ihtisas, staj, inceleme v.b. eğitim
amacıyla yurt dışında çeşitli radyo-televizyon
kuruluşlarınca
veya
diğer
kuruluşlarca
düzenlenen eğitim programlarına, sağlanacak
burslar çerçevesinde personel gönderilmektedir.
2015 yılında yurt dışında düzenlenen 15 eğitime
44 personelin katılımı sağlanmıştır.
Yabancı Dil Eğitimleri
Kurum Dışı Kuruluşlarda Yabancı Dil Eğitimi
Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatının,
öncelikle
program/haber
ünitelerindeki
personel ile amirlerince geleceğe yönelik
hizmetleri açısından yabancı dil öğrenmelerinde
kurumsal yarar görülen personelinin yabancı dil
eğitimlerinden yararlanması sağlanmaktadır.
Mesai saatleri dışında, kurum dışı kuruluşlarda,
yabancı dil eğitimine devam eden personelin
başarılı olmaları durumunda, eğitim ücretleri
Kurum tarafından karşılanmaktadır. 2015 yılında
130 personel yabancı dil eğitimlerine devam
etmiştir.

Eğitim
Dairesi
Başkanlığı
Bünyesinde
Gerçekleştirilen Yabancı Dil Eğitimi
Kurumumuzun uluslararası bir yayın kurumu
olması nedeniyle, özellikle radyo, televizyon,
haber, spor yapım ve yayınlarında, yeni medya
alanında, yurt dışı eğitimlerde ve yönetişim
konularında yabancı dil bilmenin önemi
nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak
Yönetim Kurulu’nun 04.06.2009 tarih ve 2009/
208 sayılı kararına uygun olarak Eğitim Dairesi
Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen yabancı
dil eğitimlerine 64 personel katılmıştır.

Aday Memurlara (Kuruma Yeni Alınan
Personele) Yönelik Eğitimler
Kuruma yeni alınan personelin aday memurluk
dönemindeki eğitimleri, Temel Eğitimler,
Hazırlayıcı Eğitimler ve Staj uygulamalarını
kapsamaktadır.
Aday memurların eğitimleri, “Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu’nda Memur Statüsünde
İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği ile Eğitim
Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre
yürütülmektedir. 2015 yılında aday memurlara
yönelik 4 eğitime toplam 371 kişinin katılımı
sağlanmıştır.
Stajlar
Fakülte ve yüksekokullar ile teknik ve endüstri
meslek liselerinde öğrenim gören 2180 öğrenciye
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun merkez
ve taşra teşkilatının ilgili birimlerinde, ücretsiz
yaz stajı imkânı 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.
2015-2016
eğitim-öğretim
yılında,
546
öğrencinin kurumumuzun çeşitli ünitelerinde
ücretli mesleki eğitime başlamaları sağlanmıştır.

268

2015 Faaliyet Raporu

Özel Etkinlikler
TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı

COPEAM Ankara Forumu
Yayıncı kuruluşların eğitim birimleri tarafından
gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerde ihtiyaç
tespitinin ve eğitimlerin değerlendirilmesinin
önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla
düzenlenen foruma yerli ve yabancı kurum ve
kuruluşlar ile kurumumuz personelinden toplam
33 kişi katılmıştır.
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması

23-24 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da
düzenlenen konferansta, Türkiye’den ve
yabancı ülkelerden 19 uzman sunum yapmıştır.
Çocuk Medyasında İçerik Üretimi ve Yönetimi
ana temasıyla planlanan konferansa Milli Eğitim
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın Yayın
Enformasyon Genel Müdürlüğü, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluşları ve sektörde üretim yapan
prodüksiyon şirketlerinden 250 kişi katılmıştır.
Uluslararası Medya Eğitim Programı

İletişim Fakültelerinde okuyan öğrencilerin
eğitim faaliyetleri kapsamında yaptıkları
çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla SesliGörüntülü
Habercilik,
Radyo
Yayıncılığı,
Televizyon Yayıncılığı, İnternet ve Yeni Medya
Yayıncılığı dallarında 768 eserin katıldığı bir
yarışma düzenlenmiştir. Yarışmada dereceye
giren 87 öğrenciye ödül verilmiş ve kurumumuz
birimlerinde staj imkânı sağlanmıştır.
Spor ve Medya Sempozyumu

5-15 Aralık 2015 tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirelen eğitim programına, 47 farklı
ülkeden kamu veya özel yayın kuruluşlarında
görev yapan 115 yayıncı katılmıştır. Radyo,
televizyon, haber, yeni medya, arşiv ve bilgi
teknolojileri konularının yer aldığı eğitim
programı, katılımcılara 4 dilde simultane
tercüme yoluyla sunulmuştur. Katılımcılar
için uygulanan mesleki eğitim programında,
yabancılar için Türkçe dersine de yer verilmiştir.

Günümüz Türkiye’sinde geçerli spor gazeteciliği
ve televizyonculuğu anlayışı, bu anlayışın
neden ve sonuçları, spor medyasının neredeyse
hiç görmedikleri ve spor endüstrisinin
dinamiklerini konunun tarafları ve ilgilileriyle
masaya yatırmak, Türk spor medyasına hak
ettiği saygınlığı kazandırmak amacıyla medya
sektöründe spor yayıncılığıyla ilgili kişiler, spor
yorumcuları, kulüp yöneticileri, hakemler ve
kurumumuz personelinden toplam 290 kişinin
katıldığı bir sempozyum düzenlenmiştir.
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TRT Akademi Dergisi
TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından
hazırlanan, editörlüğünü Prof. Dr. M. Bilal Arık’ın
üstlendiği TRT Akademi Dergisi yayın hayatına
başlamıştır. Derginin ilk sayısında “Eğlence
Endüstrisi” konusu işlenmiştir. İlk sayıda bilimsel
makalelerin yanı sıra akademi ve medya
dünyasından önemli isimlerle yapılan röportajlar,
kitap eleştirileri ve analizler yer almaktadır.
Ücretsiz olarak okuyucusu ile buluşan dergiye
internet üzerinden de ulaşılabilmektedir.

1620 kitap iade edilmiş; toplamda 1590 kişi
kütüphaneyi kullanmıştır.
Kurumumuz adına, Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından basılan yayınların basım çalışmaları
kütüphanemiz tarafından yapılmaktadır.

TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü
Türk dünyası coğrafyası ile gerek ülkemizin gerek
kurumumuzun sıkı iş birliği çalışmaları göz önüne
alındığında, ortak duyguların, heyecanların,
sevinçlerin dile gelmesinde, müşterek iletişim
dilinin oluşturulmasında kurumumuzca da
katkıda bulunabilmek amacıyla web’den ve
mobil cihazlardan ulaşılabilir, Türkçe, Azerice
ve Türkmence yaklaşık 6.300 adet sözcükten
oluşan bir sesli sözlük hazırlanmıştır.
TRT Telaffuz Sözlüğü
Web’den ve mobil cihazlardan ulaşılabilecek;
spiker, muhabir ve ilgililer için sözcüklerin hem
telaffuzlarını hem de vurgularını göstermesi
açısından yol gösterici nitelikte olacağı
düşünülen; “Güncel Sözlük (3443 kelime),
Nostaljik Sözlük (12760 kelime), Devlet ve
Hükümet Başkanları (298 kelime), Ünlü Sanatçılar
(213 kelime), Ünlü Sporcular (505 kelime), Yer
Adları (2950 kelime)” gibi kategorileri bulunan
bir sesli sözlük hazırlanmıştır.
TRT Kütüphanesi
1966 yılında kurulan Kütüphane, Anglo Amerikan
Kataloglama Kuralları 2 (AACR2)’ye göre
kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sınıflama
Sistemi (DDC)’ne göre sınıflandırılmaktadır.
Merkez Kütüphane’de, okuyucu (ödünç verme/
iade) ve kataloglama hizmetleri, otomasyon
(KYBELE Kütüphane Otomasyon Programı)
yoluyla verilmektedir.
2015 yılı itibarıyla, bibliyografik 25.924, fiziksel
28.346 künyelik bir koleksiyona sahip olup;
http://kutuphane.trt.net.tr web adresinden
taranabilmektedir.
Kütüphane, 2013 yılından bu yana “kapalı
raf” sistemiyle hizmet vermektedir. 2015 yılı
içerisinde toplam 394 yeni yayın, kataloglama
ve sınıflama gibi teknik işlemleri yapılarak rafa
çıkarılmıştır.
02 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında,
kütüphaneden 1513 kitap ödünç alınmış,
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SOSYAL HİZMETLER

Kurumun Sosyal Hizmet politikasının belirlenmesi
için yapılan çalışmalarla, uzun ve kısa vadeli sosyal
hizmet planı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
Bu politikalar doğrultusunda, kurum personeline
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 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 Genel
Yayın Planı’na ek olarak kurumun “Seferberlik
ve Savaş Hali İhtiyaç Listeleri” hazırlanmış,
taşra teşkilatından İKOS ile ilgili personelin
yetkilendirilmesi 24 Mayıs 2015 tarihinde
yaptırılmış, kurumun İKOS verileri 3 Haziran
2015 tarihinde İKOS veri tabanına yüklenmiştir.
Sivil Savunma ile ilgili eğitimler verilmiş, TRT
Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Sivil Savunma
Planı 2015 yılında güncellenmiş ve kurum dışında
verilen eğitimlere personel görevlendirilmiştir.
TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İş
Güvenliği ve Sağlığı Kurulu’nun 21 Kasım 2015
ve 18 Aralık 2015 tarihindeki toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Tatbikatlar kapsamında 2015 yılında NATO
tatbikatlarına
hazırlanılmış,
MGK
Genel
Sekreterliği toplantılarına katılınmış ve 4-10
Mart 2015 tarihleri arasında icra edilen CMX2015 NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı’na uzmanlık
personeli gönderilmiştir.
Sosyal Tesisler
Ankara Misafirhanesi’nde 2015 yılında kurum
içi 1.296, kurum dışı 947, kamu personeli 437
olmak üzere toplam 2.680 kişi konaklamış,

Kreş ve Gündüz Bakımevi

Çalışanlarımızın okul öncesi yaş grubu
çocuklarının bakım ve eğitimi kreş ve gündüz
bakımevi tarafından yapılmaktadır. Yıl içinde
kayıtlı yaklaşık 110 çocuğun gündüz bakımları,
hazırlanan
Eğitim
Gelişim
Programları
çerçevesinde geçekleştirilmiş, bu çerçevede
çocukların sağlık kontrolleri her ay düzenli olarak
yapılmış, gelişimlerine uygun beslenme programı
ve faaliyetlerle eğitimleri desteklenmiş ve
Haziran ayında mezun olan çocukların gösterisi
Arı Stüdyosu’nda yapılmıştır.
Yıl içerisinde belirli günler ve haftalar
çerçevesinde çeşitli etkinlikler ve geziler
düzenlenmiştir.
Veli toplantılarında alınan karar doğrultusunda,
Drama, İngilizce, Müzik ve Beden eğitmeni
kontrolünde jimnastik dersleri verilmiştir.
Yapım İşleri
Kuruma ait (il müdürlükleri dâhil) binaların
kapsamlı bakım onarım veya yeni yapıları
projelendirilerek yaptırılmıştır.

Sosyal Tesisler Merkez Lokal’den 2015 yılı
içerisinde toplam 77.148 kişi, Kafeteryadan
yaklaşık 48.500 kişi yararlanmış,
Kurum yemekhane girişinde toplam 81 firmaya
kendilerini tanıtan stant açtırılmış ve bunun
karşılığında gelir sağlanmıştır.
Sağlık Hizmetleri
Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile
üyelerinin sağlık hizmetleri Ankara’da Kurum
Tabipliği tarafından gerçekleştirilmiştir, yıl
içinde muayene ve tetkik yaptıran hasta sayısı
toplam 24.015’dir.
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ORTAK ÇALIŞMALAR
TRT’nin; uluslararası yayın birlikleri, yabancı yayın kuruluşları ve yabancı misyonlar
ile irtibatı sağlanmış, program ve organizasyon olarak pek çok iş birliği hayata geçirilmiştir.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Kurumumuzun, uluslararası yayın birlikleri,
yabancı yayın kuruluşları ve yabancı misyonlar
ile irtibatı sağlanmış, söz konusu görevler 2015
yılında da sürdürülmüştür. TRT ile yabancı yayın
kuruluşları arasında imzalanan ikili iş birliği
protokollerine ait yazışmalar yürütülmüştür.

•02.09.2015 Voyvodina (Sırbistan) Radyo
Televizyonu Kamu Hizmeti Medyası (RTV) ile İş
birliği Protokolü

2015 yılında imzalanan iş birliği protokolü ve
mutabakat zabıtları
•24.01.2015 Cibuti Radyo Televizyonu (RTD)
ile İş birliği Protokolü

•03.11.2015 Belarus Cumhuriyeti Ulusal Devlet
Radyo ve Televizyon Kurumu (BTRC) ile İş birliği
Protokolü.

•28.01.2015 Çad Radyo Televizyon Ulusal Ofisi
(ONRTV) ile İş birliği Protokolü
•05.02.2015 Makedonya’da yerleşik TV ERA ile
Mutabakat Zaptı
•05.02.2015 Almanya’da yerleşik Kanal Avrupa
Media GMBH ile Mutabakat Zaptı
•10.04.2015 Çin Halk Cumhuriyeti Devlet
Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon İdaresi
(SAPPRFT) ile İş birliği Protokolü
•30.04.2015 Namibiya Yayın Kuruluşu (NBC) ile
İş birliği Protokolü
•28.05.2015 Makedonya Media World News
(MWN) ile Mutabakat Zaptı
•28.05.2015 Fransa/Paris’te yerleşik Paris
İmparator FM (PIMG Radio) ile Mutabakat Zaptı
•01.06.2015 Kırgızistan Kamu Radyo Televizyon
Kurumu (KTRK) ile İş birliği Protokolü (Dış
Yayınlar Dairesi Başkanlığı yayınlarına ilişkin)
•01.06.2015 Kırgızistan Kamu Radyo Televizyon
Kurumu (KTRK) ile İş birliği Protokolü
•18.06.2015 Priştine/Kosova’da yerleşik Kent
Media Kurumu (Kent FM) ile İş birliği Protokolü
•06.08.2015 Kırgızistan “Kabar” Milli Devlet
Haber Ajansı ile İş birliği Protokolü (Dış Yayınlar
Dairesi Başkanlığı yayınlarına ilişkin)
•07.08.2015 Malta Public Broadcasting Services
Ltd. (PBS) ile İş birliği Protokolü
•27.08.2015 Somali Ulusal Televizyonu (SNTV)
ile İş birliği Protokolü
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•19.10.2015 Arnavutluk Radyo Televizyon
Kurumu (RTSH) ile İş birliği Protokolü

52. ABU Genel Kurulu
İstanbul’da TRT’nin ev sahipliğinde düzenlenen
52. ABU (Asya-Pasifik Yayın Birliği) Genel Kurulu
ve bağlı toplantılar 24-31 Ekim 2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. 52. ABU Genel
Kurulu ve bağlı toplantılarına 61 ülkeden 603
delege katılım göstermiştir.
28 Ekim günü ABU Yönetim Kurulu Toplantısı
Genel Müdür Sayın Şenol Göka’nın da katılımı
ile TRT İstanbul Radyosu’nda yapılmıştır. Şenol
Göka, 31 Ekim günü sınırlandırılmış oturumda
gerçekleştirilen seçimde TRT ABU Yönetim
Kurulu üyeliğine 1 Ocak 2016’da başlamak
üzere 3 yıllığına tekrar seçilmiştir. Aynı gün
gerçekleşen Başkan Yardımcılığı seçiminde ise
TRT Genel Müdürü Şenol Göka oy birliği ile
Asya-Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımcılığı’na
seçilmiştir.
Euronews
28 Nisan 2009 tarihli Resmî Gazete’de
yayınlanan 2009/14919 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun 2009/240
sayılı kararı gereği TRT, Euronews SA’ya hissedar
olmuştu.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 27 Şubat
2009 tarihinde Lisans Sözleşmesi imzaladığı
Euronews, 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 tarihinden beri Ukraynaca, 2012 yılı
Aralık ayından itibaren Yunanca ve son olarak
da Macarca Euronews ailesine katılmıştır. Kısmi
olarak Lehçe yayın da yapılmaktadır.
2015
yılı itibarıyla TRT, Euronews’un 5’nci hissedarı
konumundadır.
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2015 TRT Belgesel Ödülleri
TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel
filmcileri desteklemek ve belgesel türünün
gelişmesine
katkıda
bulunmak
amacıyla
başlattığı TRT Belgesel Ödülleri’nin 7.’si, 0711 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirildi.
42 ülkeden 347 filmin başvuru yaptığı yarışmada,
uluslararası kategoride 14, ulusal profesyonel
kategoride 9 ve öğrenci filmleri kategorisinde 10
film, finalde yarıştı.
Finale kalan filmlerin yanı sıra, dünyanın çeşitli
ülkelerinden seçilmiş “Savaş” temalı 11 nitelikli
film ve TRT yapımı belgesellerden yapılmış özel
bir seçki, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 7-11 Mayıs
arasında İstanbul’da düzenlenen TRT Belgesel
Günleri’nde, yönetmenlerinin de katılımıyla
3 ayrı salonda yapılan halka açık ve ücretsiz
gösterimlerle izleyiciyle buluştu.
Etkinlik, TRT Belgesel Ödülleri’ni kazanan
filmlerin ilan edildiği renkli bir gala ve ödül
töreni organizasyonuyla sona erdi.
Diğer Faaliyetler;
•24-27 Ocak 2015 tarihleri arasında, Bulgaristan
Ulusal Radyosunun (BNR) 80’inci Kuruluş Yıl
dönümü vesilesiyle Kurumumuz Genel Müdürü
Şenol Göka ve beraberindeki heyet davet üzerine
Bulgaristan’a bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.
•9-14 Şubat tarihleri arasında Bogota’da
“1915: Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun
Yılı” konulu sempozyuma katılmak ve Kolombiya
Radyo Televizyon Kurumu ile görüşmelerde
bulunmak üzere Kolombiya’ya bir ziyaret
gerçekleştirilmiştir.
•24 Şubat 2015 tarihinde, Fransa/Paris’te
Euronews
Denetleme
Kurulu
toplantısı
gerçekleşmiş ve toplantıya Genel Müdür
Yardımcısı İbrahim Eren katılmışlardır.
•14-15 Mart 2015 tarihlerinde Japonya’nın
Sendai kentinde Japonya Yayın Kuruluşu NHK’nın
ev sahipliğinde düzenlenen ABU Planlama ve
Strateji Grubu Toplantısı ile Küresel Haber
Forumu’na katılım sağlanmıştır.
•26-28 Mart 2015 tarihleri arasında Malta’da
gerçekleştirilen ve Kurumumuzun da Başkan
Yardımcılığını yürüttüğü COPEAM (Akdeniz
Görsel-İşitsel Daimi Konferansı) Genel Kurulu ve
Konferansı’nda Kurumumuz temsil edilmiştir.

•27-28 Nisan 2015 tarihlerinde Fransa’nın
Marsilya şehrinde düzenlenen, Akdeniz Görseİşitsel İletişim Merkezi CMCA’nın Yönetim Kurulu
ve Genel Kurul toplantılarına iştirak edilmiştir.
•15 Mayıs 2015 tarihlinde Çin’de gerçekleşen
ABU Yönetim Kurulu toplantısına katılım
sağlanmıştır.
•22 Mayıs 2015 tarihinde, Fransa/Paris’te
Euronews Denetleme Kurulu toplantısında
kurumumuz temsil edilmiştir.
•19 Haziran 2015 tarihinde, Fransa/Lyon’da
gerçekleşen Euronews Genel Kurul ve Denetleme
Kurulu toplantılarına Genel Müdür Yardımcısı
Erkan Durdu başkanlığında bir heyet katılım
sağlamıştır.
•25-26 Haziran tarihleri arasında Prag’da
düzenlenen EBU Genel Kurulu toplantısına
iştirak edilmiştir.
•9-12 Temmuz tarihleri arasında Bosna Hersek
temsilciliğimizde
incelemelerde
bulunmak
ve Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma
Törenine katılmak üzere Genel Müdürümüz Şenol
Göka Bosna Hersek’e ziyarette bulunmuştur.
•28
Temmuz
tarihinde
Moskova’da
gerçekleştirilen Şangai İş birliği Örgütü Üye
Ülkeleri Medya Liderleri Forumu’na TRT Genel
Müdürü Şenol Göka katılım sağlamıştır.
•6-9 Ağustos tarihleri arasında TRT Genel
Müdürü Şenol Göka, Malta Yayın Kurumu PBS
ile TRT arasında iş birliği protokolü imzalamak
amacıyla Malta’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
•3-6 Eylül tarihleri arasında TRT Genel Müdürü
Şenol Göka, Arnavutluk Radyo Televizyon Kurumu
ile bir İş birliği Protokolü imzalamak üzere
Arnavutluk’a bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
•24 Eylül tarihinde İtalya/Torino’da düzenlenen
ve Radyo Dairesi Başkanlığı’nın “Dünyanın
En Radyo Programı” ile yarıştığı Prix İtalia
etkinliğine katılım sağlanmıştır.
•15 Ekim tarihinde Madrid’de düzenlenen,
kurumumuzun
da
Başkan
Yardımcılığını
yürüttüğü COPEAM (Akdeniz Görsel İşitsel Daimi
Konferansı) Yönetim Kurulu toplantısına iştirak
edilmiştir.
•8 Kasım 2015 tarihinde kurumumuzun
Makedonya’daki Üsküp Bürosunun açılışı
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile TRT
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Genel Müdürü Şenol Göka’nın katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir.
•3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Cenevre’de
düzenlenen 74. EBU Genel Kurulu’na katılım
sağlanmıştır.
•17 Aralık 2015 tarihinde, Fransa/Paris’te
Euronews Kamu Hissedarlarını bir araya getiren
Katılım Şirketi’nin toplantısında kurumumuz
temsil edilmiştir.
•18 Aralık 2015 tarihinde, Fransa/Paris’te
Euronews Genel Kurul ve Denetleme Kurulu
toplantılarına iştirak edilmiştir.
AB PROJE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ
Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Ofisi 2011
yılında, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. 2015 yılı
içerisinde;
•Kurum çalışanları, AB Duyuru ve Proje
çağrılarından
http://www.trt.net.tr
/
trtabprojeofisi adresi üzerinden ya da yazılı
olarak haberdar edilmiş,
•AB Proje Ofisi, faaliyetlerini Kurum dışında
duyurmak için sosyal medya aracılığı ile Türkçe
ve İngilizce facebook sayfalarını işletmiş,
•Kurum çalışanlarının AB hibe ve fonlarından
yararlanması bakımından farkındalığın ve
bilincin oluşturulması için seminer ve eğitimler
düzenlenmiştir.
AB Hibe Desteği Alınan Projeler
Kardeş Kentler Proje TRT Belgesel Kanalı tarafından
hazırlanmış ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na
sunulmuştur. Projenin süresi 12 aydır.
Hayatlar Kesişirken Televizyon Dairesi Başkanlığı
tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’na sunulmuştur. Projenin süresi 10 aydır.
Komşumu Nasıl Görüyorum? Merkezi Avrupa
Girişimi, Güneydoğu Avrupa Kamu Hizmeti
Medyası Birliği’nin sorumlu kurum olduğu
projede TRT ortak olarak yer almıştır. Projenin
süresi 7 aydır.
AB Projesi Ortaklıkları
AB Projeleri kapsamında kurumumuz, diğer
kurum ve kuruluşlarla çeşitli ortak faaliyetlerde
bulunmaktadır.
Su Elçileri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün,
8. sınıf sonuna kadar olan çocuklarımızın suyun
tasarruflu ve bilinçli kullanımını konu alan “Su
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Elçileri” adlı projesine ortak olunmuştur.
Ana faydalanıcısının DSİ olduğu projenin diğer
paydaşları; Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü Türkiye Su Enstitüsü, Ankara
Üniversitesi’dir.
Bu projeye özel kurumumuzca TRT Çocuk
kanalında yayınlanmak üzere çizgi film
yaptırılması, projeye özel karakter yaratılması,
kamu spotları hazırlattırılması ve TRT Çocuk
Dergisi’nin projenin tatbiki bölümünü oluşturan
havzalarda ve komşularındaki okullarda ücretsiz
dağıtımı ile dergide projeye özel konuların
işlenmesini içermektedir. Ayrıca projenin
aşamalarını konu alan 3 bölüm toplam 90 dakikalık
belgesel yapımı da proje kapsamındadır.
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi
Proje toplumun, AB’nin değerleri, politikaları
ve temel haklara yönelik uygulamaları
konusunda yüksek düzeyde bilgi sahibi olmasını
sağlamaktır. Bu amaçla, özellikle ortaokul
ve lise öğrencilerinin (10-18 yaş aralığında)
AB konusundaki farkındalıklarını etkin eğitsel
tedbirler yolu ile arttırmayı hedef almaktadır.
Proje Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda
uygulanmaktadır. TRT, bu projenin yürütme
kurulunda yer almaktadır. Proje 25 Aralık 2014
tarihinde başlamıştır. Uygulama süresi 24 aydır.
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı
İstihdamın Teşviki Projesi
Proje, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı
istihdamla mücadele konusunda kapasitesinin
güçlendirilmesi,
iş
gücü
piyasasının
farkındalığının arttırılması, ilgili kurumlar
ve proje ortakları arasında koordinasyonun
sağlanarak kayıtlı istihdamın teşvik edilmesini
amaçlamaktadır.
Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkanlığı’dır. Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından yürütülen proje 16 Eylül 2014
tarihinde başlamıştır. Uygulama süresi 24
aydır. TRT, bu projenin yürütme kurulunda yer
almaktadır.
Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam
Oranlarının Arttırılması Teknik Destek Projesi
Projenin amacı; eğitim kalitesinin artırılması,
eğitim ve iş gücü piyasası arasındaki bağlantının
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geliştirilmesi ve özellikle kız çocuklarının
tüm eğitim düzeylerindeki okullaşma oranının
artırılması, eğitim sisteminin dışında olan
kız çocuklarını tekrar eğitim sistemine dâhil
edilmesi yoluyla insan sermayesine yapılan
yatırımın geliştirilmesidir. Proje Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’daki 15 pilot ilde (Muş,
Bitlis, Siirt, Batman, Bingöl, Ağrı, Kars, Erzurum,
Iğdır, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Şırnak,
Hakkâri) uygulanacaktır.
Sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yürütülen proje 23 Mart 2015 tarihinde
başlamıştır. Uygulama süresi 24 aydır. TRT, bu
projenin yürütme kurulunda yer almaktadır.
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HALKLA
İLİŞKİLER
Türkiye ve dünya üzerinde yaşayan her yaş,
meslek ve cinsiyetteki dinleyici ile izleyicileri
hedef alarak yayın yapan kurumumuz, her
türlü yayın hizmetinde hedef kitlenin ihtiyaç ve
beklentilerini göz önünde bulundurmaktadır.

Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, kurumdaki
uygulamada koordinasyon görevini sağlamak
amacıyla Ağustos 2004’te “Bilgi Edinme Bürosu”
kurumumuzca kurulmuştur.

Kamu hizmeti yayıncısı kimliğimizin bir gereği
olarak kamuoyu ile kurumumuz arasında karşılıklı
anlayış ve iyi niyeti sağlamak, kamuoyunu
hizmetlerimizden haberdar etmek, hizmet
kalitesini arttırmak ve çağın gerektirdiği teknik
ve güncel gelişmeyle aynı çizgide ilerlemek
amacıyla izleyici ve dinleyici görüş, istek ve
önerileri dikkatle değerlendirilmiş ve farklı
gruplara tanıtım gezileri düzenlenmiştir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
çerçevesinde
Kurumumuza
yönlendirilen
149 elektronik bilgi edinme başvurusu ilgili
birimlerce cevaplanmıştır.

2015 yılı süresince, kurum içi ve dışı
organizasyonlarda protokol hizmeti verilmiştir.

20.01.2006 tarih ve 26055 sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren “Başbakanlık
İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık”
Şubat 2006 tarihinde kurumumuzda faaliyete
geçirilmiş, Eylül 2006 tarihi itibari ile “Aktif
Hat” biriminde yürütülmektedir.
Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER) yoluyla
kurumumuza elektronik ortamda 1164 başvuru
yapılmış ve ilgili birimlerce cevaplanmıştır.

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi 2015 yılında yaklaşık
5443 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Yayıncılık alanında eğitim ve araştırmalara
olanak sağlayan müze, radyo ve televizyon
yayıncılığının sadece izlenmediği, aynı zamanda
uygulanabildiği bir yapıya sahiptir. Ayrıca müzede
bulunan 4 adet stüdyo, ziyaretçilere kendi radyo
ve televizyon yayıncılığı tecrübelerini yaşama
fırsatı vermektedir.
Aktif Hat
İzleyici ve dinleyicilerden gelen radyo ve
televizyon yayınları ile ilgili istek, şikâyet ve
öneriler dikkate alınarak yayınların kaliteli
ve verimli bir şekilde düzenlenmesi amacıyla
çalışan Aktif Hat birimine 2015 yılında yapılan
başvurular e-posta ile 10.691, telefon aracılığıyla
28.177’dir.
Bilgi Edinme ve BİMER Başvuruları
24.04.2004 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme
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