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I.TOPLU BAKIŞ 

 
A-Radyo ve televizyon hizmetlerinin dünyadaki önemi ve kapsamı:   
Elektromanyetik dalgaların haberleşmede kullanılabileceğini ilk öngören 

girişimci Marconi olmakla birlikte, 1900’de telsizle ilk ses iletimini gerçekleştiren ve 
1901’de dünyada ilk radyotelefon patentini alan Fessenden’nin 24 Aralık 1906’da 
Brant Rock-Massachusetts’den gerçekleştirdiği müzik ve eğlence yayınının 160 km 
uzaklıktan alınabilmesi radyo yayıncılığının başlangıcını oluşturmuştur1. 

Önce evlerde kurulan verici ve alıcılarla karşılıklı haberleşme için kullanılan bu 
teknolojinin bugünkü anlamda radyo yayıncılığı amacıyla kullanılmasına 1916 yılında 
ABD’de Frank Conrad tarafından başlanılmış, ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında 
getirilen yasaklamalar nedeniyle sivil amaçlı bütün radyo yayınları durdurulduğundan, 
başlanılan bu girişim sonuçsuz kalmıştır. Savaş sonrası yasakların kalkmasıyla bu 
ortamın reklâm için kullanılabilecek uygun bir araç olduğu anlaşılmış ve ABD’de 
1922 yılında düzenli olarak ilk tecimsel radyo yayıncılığına başlanılmıştır.   

Bir süre sonra aşağı yukarı tüm sanayileşmiş ülkelerde başlayan bu hizmet kısa 
sürede gelişmiş; ABD’de tecimsel radyo yayıncılığı öne çıkarken, Avrupa’da devlet 
yayıncılığı ilkesi benimsenmiştir. Çoğu ülkede bu hizmeti sunmak üzere en az bir 
kuruluş yetkilendirildiğinden, gelişmeye açık bu hizmetin sunulmasında ABD’de 
olduğu gibi bir frekans probleminin ortaya çıkacağını düşünülerek, önlem alınması 
gündeme gelmiştir. BBC’nin davetiyle 1925’te 10 Avrupa ülkesinden radyo 
yayıncılarının katıldığı resmi olmayan bir toplantı düzenlenmiş ve o günün 
teknolojisiyle kullanılabilecek bütün frekansların, belli bir formüle uygun olarak 
kullanılması konusunda anlaşma sağlanmıştır2.  Varılan bu karar sonrasında 3 Nisan 
1925’te Milletler Cemiyeti’nin öncülüğünde Cenevre’de kurulan “Uluslararası 
Radyotelefon Birliği” ise yayın frekanslarının uluslararası olarak yapılmasına yönelik 
ilk organizasyon olmuştur. BBC’nin öncülüğünde yapılan bu düzenleme sayesinde 
radyo yayıncılığında oldukça hızlı bir gelişme yaşanmış ve radyo yayınları izole 
bölgelerde yaşayanlar için “uygarlıkla temas aracı” olarak nitelendirilir hale gelmiştir3. 

1930’lu yıllara gelindiğinde aralarında Türkiye’de kurulan istasyonların da 
bulunduğu dünyadaki radyo istasyonlarının sayısı 500’ü, alıcı sayısı ise 5 milyonu 
geçmiştir. Genlik modülasyonu ile yapılan bu yayınlar, 1940 yılında Edwin Armstrong 
tarafından geliştirilen frekans modülasyonu tekniği ile daha da yaygınlaşmış ve İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında gelişen yarı iletken teknolojisi sayesinde radyo yayıncılığı en 
yaygın kitle iletişim aracı haline gelmiştir.  

Televizyon alıcılarının temel elemanı durumunda olan katod tüpleri 1905 
yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış olmasına karşılık, eksiksiz ilk televizyon 
alıcısı patenti 1923 yılında alınabilmiştir. Bu alandaki gelişmelerin radyo teknolojisine 
                                                 
1 John S. Belrose, Reginald Aubrey Fessenden and the Birth of Wireless Telephony, IEEE Antenna’s and 
Propagation Magazine, Vol. 44, No.2, Nisan 2002. 
2 Catherine Bertho Lavenir, Great discoveries – Telecommunications, Sayfa: 69, ITU, 1991. 
3 Lawrence James, The Rise and Fall of the British Empire, Sayfa: 440, Abacus, 1995. 
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göre daha yavaş seyrettiği görülmekte olup, televizyon yayıncılığına ilişkin ilk 
deneyler 1926 yılında ABD ve İngiltere’de yapılmıştır. 1930’lardan itibaren Almanya, 
İngiltere ve ABD’de deneme niteliğinde televizyon yayınları sürdürülürken, ilk 
düzenli yayınlara Mart 1935’te Almanya’da başlanılmıştır. Televizyonun daha geniş 
kitlelere tanıtılması 1936 Berlin Olimpiyatları’nın yayınlanmasıyla gerçekleşmiş, 
İkinci Dünya Savaşı başlamadan kısa bir süre önce belli bir gelişme gösteren bu 
yayıncılık savaşın patlak vermesiyle kesintiye uğramıştır. Savaş sonrasında televizyon 
yayınlarına tekrar başlanılmış, 1950’li yılların ortalarından itibaren de renkli yayınlara 
geçilmesi televizyon yayıncılığını daha popüler hale getirmiştir.   

1947’de transistörün, 1959’da tümleşik devrelerin, 1971-1972’de de mikro 
işlemcilerin icadı ile önemli gelişmeler kaydeden elektronik endüstrisinin en geniş 
uygulama alanlarından biri yayıncılık olmuş, karasal vericilerle yapılan radyo ve 
televizyon yayınları için tahsis edilen frekans bandının sınırlı olmasından kaynaklanan 
sorunların çözümü amacıyla 1950’li yıllardan itibaren geliştirilen kablo-TV şebekeleri 
yayıncılığın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 1980’li yıllardan itibaren yaygınlaşan 
fiber optik teknolojisi ise iletişimi oldukça kolaylaştırdığı gibi çok da ucuzlatmış, bu 
teknolojiyi kullanan kablo-TV şebekeleri interaktif yayıncılığa uygun bir ortam 
yaratırken, bu şebekeleri işleten operatörler de “İzle-Öde” yöntemi ile önemli bir gelir 
kaynağına kavuşmuşlardır. 

Radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli rol oynayan diğer bir 
teknolojik gelişme ise uydular üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarının 
evlerde kurulan çanak antenlerle doğrudan alınabilir hale gelmesidir. Karasal 
vericilerle yapılan yayınlardaki kısıtlı kapsama alanı sorununu ortadan kaldıran bu 
teknoloji özellikle kırsal alandaki izleyicilere çok sayıdaki kanalın iletilmesine olanak 
sağladığından hızla yaygınlaşmıştır. Bu gelişme sonucunda dünyadaki televizyon alıcı 
sayısını büyük oranda arttığı ve evlerin üçte ikisinden fazlasında televizyon izlenebilir 
hale geldiği görülmektedir.  

Yayıncılıkta yaşanılan en son gelişmelerden biri de sayısal yayıncılıktır. 1980’li 
yıllardan itibaren geliştirilen sayısal yayıncılık teknikleri öncelikle uydu ve kablo-TV 
şebekelerinde uygulanmaya başlanmış olup, çok sayıdaki sayısal kanalın tek bir buket 
içerisinden yayınlanmasına olanak sağlayan bu teknoloji oldukça ekonomik çözümler 
sunduğu gibi yayın kalitesini de artırmıştır. Özellikle ortak bir platform üzerinden 
yapılan sayısal uydu yayınlarının geniş bir izleyici kitlesi tarafından oldukça uygun bir 
ücretle alınabilmesi bu sektördeki gelişmenin en önemli itici gücü haline gelmiştir. 
Dünyada bu hizmetten faydalananların sayısının 220 milyona, pazar büyüklüğünün ise 
97,7 milyar ABD Dolarına ulaştığı belirtilmektedir4. 

Sayısal yayıncılığın diğer bir uygulaması ise karasal vericiler üzerinden yapılan 
analog televizyon yayınlarının sayısallaştırılması olup, ilk uygulaması 1998’de 
İngiltere’de yapılmış; 2014 yılı itibariyle de Türkiye ve Meksika hariç bütün OECD 
ülkelerinde bu dönüşüm gerçekleştirilmiştir5. Dünya genelinde 55 ülkede dönüşüm 
çalışmaların tamamlandığı, 68 ülkede çalışmaların sürdürüldüğü, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede çalışmalara henüz başlanmadığı, 60 ülkede de 

                                                 
4 Satellite Industry Association, State of the Satellite Industry Report, July 2017. 
5 Connected Televisions: Convergence and Emerging Business Models, OECD, 04.02.2014. 
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Yayıncılıkta yaşanılan en son gelişmelerden biri de sayısal yayıncılıktır. 1980’li 
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Sayısal yayıncılığın diğer bir uygulaması ise karasal vericiler üzerinden yapılan 
analog televizyon yayınlarının sayısallaştırılması olup, ilk uygulaması 1998’de 
İngiltere’de yapılmış; 2014 yılı itibariyle de Türkiye ve Meksika hariç bütün OECD 
ülkelerinde bu dönüşüm gerçekleştirilmiştir5. Dünya genelinde 55 ülkede dönüşüm 
çalışmaların tamamlandığı, 68 ülkede çalışmaların sürdürüldüğü, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede çalışmalara henüz başlanmadığı, 60 ülkede de 
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konuya ilişkin henüz karar alınmadığı ITU tarafından hazırlanan raporlardan 
anlaşılmaktadır6.     

Radyo ve televizyon yayın tekniklerinde yaşanılan bu gelişmeler yayın 
kuruluşlarının statülerini de etkilediğinden, çoğu ülkede kamu tekeli olan radyo ve 
televizyon yayıncılığının serbestleştirilmesine yol açmıştır. Bu değişimin bir diğer 
sonucu ise başta haber olmak üzere özel içerikli (tematik)  kanalların ortaya çıkması 
olmuştur.  

Diğer taraftan, 1990’lı yıllardan itibaren bütün dünyada genişlemeye başlayan 
İnternet ağı radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesi ve alınmasında sınırlı da olsa 
alternatif bir ortam haline gelmiştir. Oldukça ucuz maliyetlerle gerçekleştirilebilen bu 
yayınlar geniş bantlı İnternet erişimine izin veren sistemlerin kullanılmasıyla daha da 
yaygınlaşmaya başlamıştır.  Genel olarak IPTV veya “Connected TV” olarak 
adlandırılan bu hizmetin yakın bir gelecekte geleneksel yayıncılık teknolojisine önemli 
bir alternatif oluşturması beklenmektedir. 

Yayın teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeyle birlikte dünyadaki radyo ve 
televizyon kanalı/programı sayısı oldukça arttığından bunların toplam sayısı hakkında 
verilen değerler birbiriyle çelişir hale gelmiştir. Dolayısıyla, çok dinamik bir yapıya 
sahip olan ve farklı ortamlardan yayın yapma imkânı bulunan radyo ve televizyonların 
toplam sayısı hakkında yaklaşık bir rakam belirtmek bile mümkün gözükmemektedir. 

Dünyadaki radyo ve televizyon yayıncılığının finansmanı genel olarak reklam 
ve abonelik gelirleri ile devlet destekleri olmak üzere üç farklı kaynaktan 
sağlanmaktadır. Sektöre ilişkin inceleme ve değerlendirmelerde bulunan bağımsız 
kuruluşlar tarafından sağlanan bilgilerden; 2006 yılında dünyada televizyon 
yayınlarından elde edilen gelir 250 milyar Avro’nun altında iken 2013 yılında elde 
edilen gelirin 100 milyar Avro artışla 350 milyar Avro düzeyine yaklaştığı, bunun 
152,5 milyar Avroluk kısmının abonelik gelirleri, 141,7 milyar Avroluk kısmının 
reklam, 28,6 milyar Avroluk kısmının ise kamu finansmanından meydana geldiği 
anlaşılmaktadır7.  

WIPO (Dünya Telif Hakları Organizasyonu) tarafından hazırlanıp 3 Temmuz 
2015 tarihinde yayımlanan Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektöründe Mevcut Pazar 
ve Teknoloji Eğilimleri raporunda açıklanan verilere göre; kamu finansmanının söz 
konusu olmadığı ABD’de televizyon gelirlerinin yaklaşık %60’ı abonelikten elde 
edilirken, en yüksek kamu desteğinin söz konusu olduğu ülkelerden biri olan 
Almanya’da bile abonelik gelirlerinin %30 olduğu, reklam gelirlerinin ise %25’e 
ulaştığı dikkate alındığında, ticari yayıncılığın bu sektörde oldukça önemli bir paya 
sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, kamu finansman desteği ile ayakta kalan ve 
bütün toplum kesimlerine bedelsiz yayın götürme durumunda olan kamu yayın 
kuruluşlarının bu sektördeki etkinliği oldukça yetersiz kaldığı, ticari radyo ve 
televizyon yayıncılığının ise bu sektörün vazgeçilmez unsuru olduğu ortaya 
çıkmaktadır.    

                                                 
6 http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting. 
7 International Television Expert Group, World Television Market (2008-2013), itve.org 
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Gelişen teknolojiye bağlı olarak farklı ilgi gruplarına yönelik farklı erişim 
araçlarının ortaya çıkmasıyla tecimsel yayıncılığın alabildiğine geliştiği bu ortamda 
faaliyetlerini sürdüren kamu yayın kuruluşlarının, sağlanan desteklere karşılık 
kendilerinden beklenilenleri verip veremedikleri hususu son dönemlerde daha çok 
tartışılır hale gelmiş, gösterecekleri performansın ölçülmesi konusunda da çeşitli 
yaklaşımlar ortaya konulmaya başlanmıştır8. 

B-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun tarihçesi, yeri ve gelişimi: 
Ülkede ilk deneysel radyo yayını o dönemde işgal altında bulunan İstanbul’daki 

Öğretmen Okulu’ndan 19.3.1923 tarihinde yapılmış, düzenli radyo yayınlarına da 
8.9.1926 tarihinde Türk Telsiz Telefon A.Ş. tarafından 6.5.1927 tarihinde yine 
İstanbul’da başlanılmıştır9. Söz konusu Şirkete, PTT Genel Müdürlüğü’nün İstanbul-
Hasdal’da bulunan Osmaniye Telsiz Verici İstasyonunda 5 KW gücünde bir uzun 
dalga vericisi ile Sirkeci’deki Büyük Postane’de stüdyo tahsis edilmiş, aynı Şirket 
tarafından Kasım 1927 tarihinde başlatılan Ankara Radyosu yayınlarında da 
Babaharman’daki telsiz vericisi ile Ulus’ta PTT Genel Müdürlüğü olarak yapılan 
binanın bir odası stüdyo olarak kullanılmıştır.  

O günkü koşullarda sağlanan bütün desteklere ve radyo alıcılarının satışında 
sağlanan tekel hakkına rağmen ülkede bu yayınları alabilecek radyo alıcı sayısının 
istenilen oranda arttırılamaması, kapsama alanının da oldukça sınırlı olması yüzünden, 
söz konusu Şirket beklenilen başarıyı sağlayamamıştır. Türk Telsiz Telefon A.Ş.’ye 
verilen radyo yayın imtiyazının süresi on yıl olduğundan 18.8.1936 tarihli bir 
kararname ile ülkede yayın yapma görevi PTT Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş; 
devralma işlemi lisans süresinin bitimine bir kaç gün kala 4.9.1936 tarihinde 
gerçekleşmiştir. O dönemde uygulamaya konulan yeni bir yönetim anlayışına uygun 
olarak vericisi güçlendirilen ve yeni bir radyoevi binası kazandırılan Ankara Radyosu 
28.10.1938 tarihinde işletmeye açılmış, yurtdışına yönelik kısa dalga radyo yayınlarına 
da başlanılmıştır.    

İkinci Dünya Savaşının getirdiği koşullarda yayıncılıkla ilgili yeni bir 
düzenleme daha yapılmış ve yayın yapma görevi 1940 yılında kabul edilen 3837 sayılı 
Kanun ile Matbuat Umum Müdürlüğü’ne (Basın Yayın ve Turizm/Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’ne) verilmiştir. Bu düzenleme sonrasında radyo yayıncılığındaki en önemli 
gelişmenin 1949 yılında olduğu görülmektedir. İstanbul-Harbiye’deki Radyoevi ve 
Ümraniye’de kurulan 150 KW’lık yeni vericisi ile İstanbul Radyosu hizmete girmiştir. 
Ayrıca, yurtdışına yönelik yayınlar Ankara-Çakırlar İstasyonunda kurulan 100 KW’lık 
kısa dalga vericisi üzerinden yapılmaya başlanmış, 1950 yılında yayın hayatına İzmir 
Belediyesine bağlı olarak başlayan İzmir Radyosu da 1953 yılında Matbuat Umum 
Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 1961 Anayasasının 121 inci Maddesine 
göre çıkarılan 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Kanunla tüzel kişiliğe sahip özerk bir 

                                                 
8 Robert G. Picard, Assessment of Public Service Broadcasting: Economic and Managerial Performance Criteria, 
Javnost/The Public, 10(3):29-44 (2003). 
9 Dr. Uygur Kocabaşoğlu, Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna, Sayfa:8-31, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları No.442, Ankara, 1980.  
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Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak 01.05.1964 tarihinde kurulmuş; radyo ve televizyon 
hizmetleriyle ilgili bütün aktif, pasif ve diğer haklar TRT’ye devredilmiştir.  

1960 yılından sonra sekiz ilde İl radyoları kurulmuş, bunun yanında Van, İzmir, 
Diyarbakır ve İskenderun’da TMO’nun vericilerinden yararlanılarak yerel radyo 
yayınları yapılmıştır. 1974 yılına gelindiğinde TRT’nin merkez ve bölge radyolarının 
birleştirilmesiyle TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 radyo programları oluşturulmuştur. 2954 
sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 14.11.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 
Kurum’un görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiş, zamanla gelişen iletişim 
ve yayıncılık teknolojilerinden faydalanılarak gerek yurtiçine, gerekse yurtdışına 
yönelik radyo programlarının sayısı arttırılmıştır. 

Tüm dünyada olduğu gibi televizyon, Türkiye’de de kurulmadan çok önce 
kendisinden söz ettirmeye ve tartışma konusu olmaya başlamıştır. Yeni bir teknoloji 
olarak televizyonun gelişimi 1930’lu yıllar boyunca Türkiye’de de yakından takip 
edilmiş, 1940’larda artan bu ilgi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında benimsenen yeni 
politikalar çerçevesinde 1950’lerde televizyon kurma isteği ve girişimlerine dönüşerek 
yoğunluk kazanmıştır. Bu kapsamda olmak üzere ilk deneysel televizyon yayını 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 09.07.1952 tarihine gerçekleştirilmiş, 
sonrasında da Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları çerçevesinde olmak üzere 
bu konu siyasi gündemin önemli tartışmaları arasında yerini almıştır. Uzun tartışma 
sürecine ve girişimlerine rağmen, ilk televizyon yayınları ancak 31.01.1968 tarihinde 
başlatılabilmiştir10. 

Oldukça mütevazi koşullarda sürdürülen bu yayınların ardından 1970 yılında 
İzmir, 1971 yılında İstanbul Televizyonu faaliyete geçmiştir. Yayınların yurt genelini 
kapsayabilmesi oldukça uzun bir süre aldığından vericilere uzak bölgelerde 
oluşturulan yerel olanakla hizmet sağlanmaya çalışılmış, sınır bölgelerinde ve deniz 
kıyılarında yaşayanlar da komşu ülkelerden yapılan yayınları izlemekle yetinmişlerdir.  

Ülkede iletişim altyapısının gelişmesine koşut olarak televizyon yayıncılığında 
da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Eurovision bağlantı merkezi 1982 yılında 
hizmete girmiş, yayınların iletiminde uydulardan faydalanılmasıyla önemli bir aşama 
kaydedilmiş,  televizyon ikinci kanalı da 1986 yılında hizmete açılmıştır. 1989 yılında, 
TV3 ve GAP TV hizmete verilerek kanal sayısı dörde çıkmıştır. TV4 ve TRT-INT’in 
yayına girdiği yıl ise 1990’dır.  

Türksat uydularının hizmete girmesiyle birlikte ülkede televizyon 
yayıncılığında önemli gelişmeler kaydedilmeye başlanmış; Kurum’un da bu gelişme 
doğrultusunda yapım ve yayın şebekesini geliştirdiği görülmüştür. Zamanla gelişen ve 
sayıları artan televizyon programlarına 20.11.2008 tarihinde yayına başlayan trt-
world.com üzerinden yapılan İnternet yayınlarının eklenmesiyle bu ortamdan 
yapılmaya başlanılan haber yayınlarında bölge, dünya ve ülke gündemi takip edilebilir 
hale gelmiştir. Televizyon kanalları üzerinden sürekli güncellenerek sürdürülen 
teletekst yayınları da Kurum tarafından sunulan diğer hizmet olup, son olarak resmi 
açılışı 15 Kasım 2017 tarihinde yapılan TRTWORLD televizyon kanalı dünyada 
İngilizce haber yayıncılığı yapan kanallar arasında yerini almıştır.   
                                                 
10 Süleyman İlaslan, Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Kuruluşu Üzerine Temel Tartışmalar: Kalkınma, 
Eğitim ve Milli Güvenlik, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt 69, No.3, s. 481-510. 
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Kurum’un kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda  Resmi Gazete’de yayımlandığı 14.11.1983 
tarihinden sonra çok sayıda değişiklik yapılmış ve bazı maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. Yapılan değişiklikler arasında en önemlilerinden biri vericilerin 
işletmesinin TRT’den alınıp PTT’ye devrine ilişkindir. Söz konusu düzenleme 
12.01.1989 tarih ve 3517 sayılı Kanunla yapılmış, TRT’ye ait verici istasyonlarının 
yatırım, işletme ve bakım görevi PTT Genel Müdürlüğü’ne, PTT Genel 
Müdürlüğü’nün 1995 yılında ikiye ayrılması sonucu ise 4000 sayılı Kanun ile Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.’ye devredilmiştir.  

Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin 18.05.1990 tarih ve E.1989/9, K.1990/8 sayılı 
kararıyla 3517 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin iptal edilmesi nedeniyle 06.07.1999 
tarihli 4397 sayılı Kanun 10 Temmuz 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Böylece daha önce TRT tarafından devredilen bütün radyo ve 
televizyon verici ve aktarıcı istasyonlarının 31.12.1999 tarihine kadar TRT’ye 
devredilmesi öngörülmüştür. Devir işlemleri hazırlanan protokoller çerçevesinde 
31.12.1999 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.  

1982 Anayasası’nın 133 üncü maddesinde; radyo ve televizyon istasyonlarının 
ancak Devlet eli ile kurulabileceği ve idarelerin tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde 
kanunla düzenleneceği öngörüldüğünden 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon 
Kanunu ile tarafsız, kamu tüzel kişiliğine sahip Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile 
Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’nun kuruluşu, görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 
Buna karşılık, 1989 tarihinden itibaren yasal olmayan şekilde özel radyo ve televizyon 
yayınlarına başlanılması önemli mevzuat değişikliklerine neden olmuş ve 08.07.1993 
tarih ve 3913 sayılı Kanun ile Anayasanın “F-Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamu 
ile ilişkili haber ajansları” başlığı altında yer alan 133 üncü maddesi değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklikle “Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla 
düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak 
kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören 
haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.” şeklini alan bu 
düzenleme sonrası 20.4.1994 tarih ve 21911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun uyarınca ülkede özel radyo ve televizyon yayıncılığının önü açılmıştır. 

Söz konusu kanun hükümlerinin gelişen teknolojiye uygun yayıncılık 
yapılmasına izin vermemesi nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidilmiş, Resmi 
Gazete’nin 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı sayısında yayımlanan 6112 sayılı Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 3984 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılarak ülkedeki radyo ve televizyon yayıncılığında yeni bir 
dönem başlatılmıştır. Bunun yanı sıra, 2954 sayılı Kanunda da bazı kısmi değişiklikler 
yapılmış; son olarak 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ise 
Kurum’un organizasyonuna yönelik alanlarla sınırlı kalmıştır. 

RTÜK tarafından sağlanan bilgilerden uydu üzerinden yayın yapma lisansına 
sahip radyo sayısının 92 adet, televizyon sayısının 293 adet, karasal vericiler üzerinden 
geçici statüde yayın yapan radyo sayısının 1059 adet, televizyon sayısının ise 246 adet 
olduğu görülmekte olup, ülkedeki oldukça gelişmiş durumdaki yayıncılık sektörünün 
ortaya çıkardığı bu koşullar altında faaliyet gösteren Kurum gelirlerinin arttırılması 
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açısından büyük önem arz eden yasal bir düzenleme ise 11.09.2014 tarih ve 6552 
sayılı kanun ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda 
yapılmış ve bandrol gelirlerinin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerini uygulama yetkisi tanınmıştır.  

Kurum’u doğrudan ilgilendiren bir başka yasal değişiklik ise 7.4.2015 tarih ve 
6637 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yapılmış ve Kurum’un 
Anadolu Ajansı’ndan alacağı mal ve hizmet alımlarına muafiyet tanınmış, son olarak 
02.01.2017 tarih ve 680 nolu KHK ile yapılan düzenlemede ise Kurumda kadro 
karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkân sağlanmıştır.   

TRT’nin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Toplu bilgiler tablosu 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 
Son iki 

yılın 
farkı 

Artış 
veya 
azalış 

% 

Sermaye Bin TL 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000 - - 

Ödenmiş sermaye Bin TL 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000 - - 

Öz kaynaklar Bin TL 1.791.251 1.904.387 2.056.655 1.909.682 2.161.904 252.222 13,2 

Yabancı kaynaklar Bin TL 80.820 98.825 112.658 168.728 179.132 10.404 6,2 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL 781.323 803.456 832.471 873.338 892.635 19.297 2,2 

Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL 385.107 428.426 476.193 512.055 559.869 47.814 9,3 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 38,935 44,549 30.390 75.418 30.334 (44.084) (58,5) 

Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 22 49 20 47 36 (11) (23,4) 

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 12.636 12.636 12.636 12.636 12.636 - - 

Tüm alım tutarı Bin TL 115.582 126.024 127.720 146.661 170.009 23.348 15,9 

Bandrol gelirleri Bin TL 545.920 559.807 600.607 679.101 962.145 283.044 41,7 

Elektrik enerjisi hâsılat payı Bin TL 662.205 800.742 802.245 842.807 793.428 (49.379) (5,9) 

Genel bütçeden katkı Bin TL 7.287 5.325 6.051 6.094 - - - 

İlan ve reklâm gelirleri Bin TL 91.233 67.429 84.707 92.612 189.322 96.710 104,4 

Diğer gelirler Bin TL 68.999 43.058 56.482 59.036 96.099 37.063 62,8 

Net satış tutarı Bin TL 1.375.506 1.477.226 1.548.449 1.677.045 2.033.141 356.096 21,2 

Satışların maliyeti Bin TL 833.400 824.016 924.224 1.286.337 1.174.867 (111.470) (8,7) 

Stoklar Bin TL 72.668 66.402 66.966 64.080 63.527 (553) (0,9) 

Sözleşmeli (ortalama) Kişi 7.053 7.137 7.171 7.338 7.324 (14) (0,2) 

İşçi (ortalama) Kişi - - -   - - - 

Toplam personel sayısı (ortalama) Kişi 7.053 7.137 7.171 7.338 7.324 (14) (0,2) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 489.234 483.068 536.628 592.037 694.015 101.978 17,2 

Cari yıla ilişkin             

Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL 436.609 477.344 529.390 583.757 679.444 95.687 16,4 

Sözleşmeli başına aylık ortalama giderler  TL 5.159 5.574 6.152 6.629 7.731 1.102 16,6 

Dönem kârına i.vergi ve diğer yas.yük. Bin TL - -        

Tahakkuk eden vergiler Bin TL 23.655 19.491 38.382 11.852 9.886 (1.966) (16,6) 

GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL 653.377 740.464 724.802 540.329 950.419 410.090 75,9 

GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 669.745 754.802 769.235 546.087 964.743 418.656 76,7 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 667.800 752.657 769.235 546.068 913.177 367.109 67,2 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 7 11 5 -  9 - - 

Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 10 6 7 -  12 - - 

Ekonomik kârlılık % 10 5 7 -  11 - - 

Zararlılık % - - - 7,1 - 17,9 165,7 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 132.741 208.581 101.351 (201.429) 196.532 397.961 202,5 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 179.450 113.136 152.268 (146.973) 252.222 399.195 158,3 

Bilânço kârı veya zararı Bin TL 179.450 113.136 152.268 (146.973) 252.222 399.195 158,3 
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Sektörü düzenleyen ve 3984 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 03.03.2011 
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girerken, bir önceki yasal düzenleme olan 3984 
sayılı Yasaya benzer şekilde Ek Geçici 8. madde ile TRT Kurumu’nun idari 
teşkilatlanmasına ilişkin bazı işlemlerin tekemmül etmesinin Üst Kurulun onayına 
bağlanması hususu da düzenlenmiş olup, Kurum’un görev, yetki ve sorumluluklarını 
belirleyen 2954 sayılı Kanun ile 6112 sayılı Kanun arasında yayıncılık anlayışı 
açısından ortaya çıkan uyumsuzluklar halen giderilmemiştir. .    

Elektrik enerjisi hasılat payları ve bandrol gelirleri, Kurum gelirlerinin önemli 
bir bölümünü oluşturmakta olup,  3093 sayılı Kanuna göre Siyasal erk, söz konusu 
gelirlerin tutarlarını belirleyen oranları düzenleme konusunda yetkili bulunmaktadır. 
Buna karşılık, Anayasanın 133 üncü maddesinde, Avrupa Sınırötesi Televizyon 
Sözleşmesinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Tavsiye Kararı, Avrupa Birliği 
Amsterdam Sözleşmesi ve Kalkınma Planlarında öngörülen kamu hizmeti 
yayıncılığının tanımının yapılması ve kapsamının belirlenmesi, TRT’nin yayın 
bağımsızlığı ve kurumsal özerkliği ile garanti altında olan ve tartışılmayan finans 
kaynaklarına sahip olabilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerekmekle birlikte 
bu konuda bir ilerleme sağlanamamıştır. 

Kurum yayınlarının olabildiğince geniş bir coğrafyadan dinlenip izlenebilmesi 
için Türksat uyduları dışındaki uyduların da kullanılmasını gerekli kılmakla birlikte, 
yürürlükteki mevzuat ülkedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uydu haberleşme 
hizmetini Türksat uydularından temin etmesini öngörmektedir. Türksat uydularında 
yeterli kapasitenin bulunmaması ve kapsama alanları itibariyle Kurum’un ihtiyaçlarını 
yeterince karşılayamaması yabancı uyduların kullanımını zorunlu hale getirmiş 
olmakla birlikte, Türksat-4A/B uydularının devreye girmesiyle önemli bir gelişme 
sağlandığından, ayrıca ülkede haberleşme uydularının üretimine yönelik çalışma 
başlatıldığından Kurum ile Türksat A.Ş. arasında başlatılmış olan işbirliğinin 
geliştirilerek sürdürülmesi iki taraf için de fayda sağlayacaktır. 

Kurum açısından özel önem arz eden husus karasal vericilerle yapılmakta olan 
analog radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili sorunların çözülebilmesi, günümüzün en 
değerli sanal malzemesi olan frekans spektrumunun daha etkin kullanılması ve sayısal 
teknoloji sayesinde yayınların daha kaliteli olarak izlenebilmesini sağlayacak yasal 
düzenleme 6112 sayılı Kanun ile yapılmış olmasına rağmen başlatılan çalışmalardan 
henüz olumlu bir sonuç alınamamasıdır. Bu kapsamda RTÜK tarafından yeniden 
başlatılması beklenilen çalışmalara Kurum’un gerekli katkıyı sağlaması ve geçiş 
süresinde yaşanacak sorunların çözümü için ilgili taraflarla ortaklaşa gayret sarf 
edilmesi gerekmektedir. 

Televizyon programlarının yayın maliyetini oluşturan unsurlar esas alınarak 
değerlendirme yapıldığında; kamu kaynağı kullanarak genellikle dışarıdan program 
temin edip yayınlayan bir kuruluş görünümü sergileyen Kurum’un, mümkün olduğu 
oranda kendi birimlerinin işgücüyle ve maliyetlerine katlanılabilecek şekilde 
izlenebilir programlar üretip yayınlayan bir kamu yayın kurumu haline 
dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi önem arz etmektedir. 

IXSayıştay   



 

 

Kurum yayınlarında kalitenin arttırılması ve içeriklerin zenginleştirilmesi 
amacıyla son dönemde yüksek maliyetli yatırımların gerçekleştirilerek, kullanılmakta 
olan yapım ve yayın altyapısı büyük ölçüde yenilenmiş olması önemli bir gelişme 
olmakla birlikte, programda öngörülen hedeflerin yılı içinde başlatılan yatırımlarla 
gerçekleştirilmesi olacaktır.   

C-Öneriler: 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun, 2016 yılındaki çalışmaları üzerinde, 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1- Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal 

haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin, basın 
yayın ve iletişim hizmet koluna ilişkin bölümünün 10 uncu maddesinde; “(1) Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde 
fiilen görev yapan personele aylık ilave 100 TL ücret ödenir.”  hükmü uyarınca; 
Kurum tarafından toplu sözleşme gereği ödenen aylık ilave 100 TL ile ilgili olarak; 

- Yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personele aylık ilave ücretin 
ödenmesi konusunda fiilen bu görevi yapanların birim ve unvan bazında gerçekçi 
kriterler esas alınarak belirlenmesi, 

- Yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin tespiti ile bu tespitte 
meydana gelen değişikliklerin zamanında bildirilmesinden birim amirleri yetkili ve 
sorumlu tutulmuş olması sonucu, ilgili birim amirlerince tespit edilen ilave 100 TL 
ücret ödenen tüm personelin fiilen yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapıp 
yapmadığının TRT Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi, 
 - Toplu sözleşmeye aykırı olarak varsa fazla ödemelerin ilgililerinden tahsil 
edilmesi, (Sayfa: 20-24), 
 2- 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun’da 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
687 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 
kendilerine tahsis edilen televizyon kanalı, mültipleks kapasitesi ve radyo 
frekanslarından yapacakları yayınların sermayesinin en az yarısı kamuya ait verici 
tesis ve işletim sistem şirketine ait altyapı üzerinden yapılması zorunluluğunun 
getirildiği, bunun yanı sıra PTT A.Ş.’nin 30.03.2017 tarihinde yapılan Genel 
Kurulu’nda bu amaçla Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri Anonim 
Şirketi’nin kurulmasına karar verildiği dikkate alınarak, 29.05.2012 tarihi itibariyle 
kurulan ve Kurumun hali hazırda %10 oranında hissesi bulunan Anten A.Ş.’nin 
geleceğinin ve/veya ortaklık yapısının yeniden belirlenmesi (Sayfa:89-93), 

3 -Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:13) listelenen diğer 
öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1-Kurum tarafından belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının 

somut verilere dayanarak ölçülebilmesi için 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu 
gereğince hazırlanarak uygulamaya konulan Yıllık Genel Yayın Planları kapsamında 
televizyon kanallarına ilişkin yapım yerine göre hedeflenen kaynak kullanım oranları 

X Sayıştay   



 

 

Kurum yayınlarında kalitenin arttırılması ve içeriklerin zenginleştirilmesi 
amacıyla son dönemde yüksek maliyetli yatırımların gerçekleştirilerek, kullanılmakta 
olan yapım ve yayın altyapısı büyük ölçüde yenilenmiş olması önemli bir gelişme 
olmakla birlikte, programda öngörülen hedeflerin yılı içinde başlatılan yatırımlarla 
gerçekleştirilmesi olacaktır.   

C-Öneriler: 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun, 2016 yılındaki çalışmaları üzerinde, 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1- Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal 

haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin, basın 
yayın ve iletişim hizmet koluna ilişkin bölümünün 10 uncu maddesinde; “(1) Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde 
fiilen görev yapan personele aylık ilave 100 TL ücret ödenir.”  hükmü uyarınca; 
Kurum tarafından toplu sözleşme gereği ödenen aylık ilave 100 TL ile ilgili olarak; 

- Yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personele aylık ilave ücretin 
ödenmesi konusunda fiilen bu görevi yapanların birim ve unvan bazında gerçekçi 
kriterler esas alınarak belirlenmesi, 

- Yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin tespiti ile bu tespitte 
meydana gelen değişikliklerin zamanında bildirilmesinden birim amirleri yetkili ve 
sorumlu tutulmuş olması sonucu, ilgili birim amirlerince tespit edilen ilave 100 TL 
ücret ödenen tüm personelin fiilen yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapıp 
yapmadığının TRT Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi, 
 - Toplu sözleşmeye aykırı olarak varsa fazla ödemelerin ilgililerinden tahsil 
edilmesi, (Sayfa: 20-24), 
 2- 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun’da 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
687 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 
kendilerine tahsis edilen televizyon kanalı, mültipleks kapasitesi ve radyo 
frekanslarından yapacakları yayınların sermayesinin en az yarısı kamuya ait verici 
tesis ve işletim sistem şirketine ait altyapı üzerinden yapılması zorunluluğunun 
getirildiği, bunun yanı sıra PTT A.Ş.’nin 30.03.2017 tarihinde yapılan Genel 
Kurulu’nda bu amaçla Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri Anonim 
Şirketi’nin kurulmasına karar verildiği dikkate alınarak, 29.05.2012 tarihi itibariyle 
kurulan ve Kurumun hali hazırda %10 oranında hissesi bulunan Anten A.Ş.’nin 
geleceğinin ve/veya ortaklık yapısının yeniden belirlenmesi (Sayfa:89-93), 

3 -Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:13) listelenen diğer 
öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1-Kurum tarafından belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının 

somut verilere dayanarak ölçülebilmesi için 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu 
gereğince hazırlanarak uygulamaya konulan Yıllık Genel Yayın Planları kapsamında 
televizyon kanallarına ilişkin yapım yerine göre hedeflenen kaynak kullanım oranları 

 

 

yanında stüdyo, naklen yayın, dış çekim aktüel kamera, video kurgu gibi prodüksiyon 
altyapısının temel bileşenlerine ilişkin kullanım hedeflerinin de belirlenmesi 
(Sayfa:58-62), 

2-Kurum’un yurtiçi ve yurtdışına yönelik radyo ve televizyon yayınlarının geniş 
bir coğrafyadan dinlenip izlenebilmesi için ihtiyaç duyulan uydu haberleşme 
hizmetinin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu gereğince Türksat A.Ş’nin 
yönetiminde olduğu uydulardan temini zorunlu olmasının yanında, daha ekonomik 
çözümler de sağladığından, bu amaçla iki taraf arasında başlatılmış olan işbirliğinin 
geliştirilerek sürdürülmesi ve yayınların olabildiğince geniş dinleyici ve izleyici 
kitlesine ulaştırılması (Sayfa: 65-68), 

3-Kurum’un sahip olduğu bütün kaynakların daha etkin ve verimli 
kullanılmasını öngören, bunun yanı sıra halihazırda kullanılmakta olan sistemin 
eksikliklerini gidermesi beklenilen Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (KKYS) 
projesine öncelik verilip bir an önce gerçekleştirilmesi (Sayfa:69-71), 

4-Çatalca radyo verici istasyonundaki anten arızasının uzun süredir 
giderilmemiş olması ve GM vericilerden daha ucuz maliyetle daha kaliteli yayın 
yapma imkanı olmasına rağmen sayısal radyo yayınlarına henüz başlanılamamış 
olması Kurum açısından önem arz etiğinden, bu hususların öncelikle ele alınıp mevcut 
GM radyo verici altyapısının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde 
çözüm bulunması (Sayfa:73-75), 

5-RTÜK tarafından belirlenecek yeni bir plana göre yakın vadede karasal 
vericilerle sayısal yayıncılığa geçiş mümkün gözükmediğinden, ayrıca uydudan ve 
diğer ortamlardan yapılan yayınların izleyiciler tarafından daha fazla tercih edildiği 
bilindiğinden, ülkenin coğrafi koşulları nedeniyle oldukça yüksek maliyetli bir hizmet 
niteliğindeki karasal vericilerle yapılan analog televizyon yayınlarının kapsama alanı 
ve yayınlanan programlar açısından gözden geçirilip daha tasarruflu davranılması 
amacıyla başlatılan çalışmaların sürdürülmesi (Sayfa:82-83), 

6- Toplam televizyon yayın maliyetleri içinde dışarıdan temin edilen 
programların maliyetinin önemli bir oran oluşturmaya devam ettiği, buna karşılık söz 
konusu programlar sayesinde elde edilmesi beklenilen reklam gelirlerinin bu giderleri 
karşılamakta yetersiz kaldığı dikkate alınarak, radyo ve televizyon programlarının 
yapım ve yayını için oldukça yeterli bilgi birikimine ve teknik altyapıya sahip olan 
TRT’nin olabildiğince kendi birimlerinin işgücüyle ve maliyetlerine katlanılabilecek 
şekilde izlenebilir programlar üretip yayınlayan bir kamu yayın kurumuna 
dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi (Sayfa:110-112), 

7- Yatırım programlarının uygulanmasında daha fazla özen gösterilerek; 
-Proje kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için yapılacak alım ihalelerinin 

olabildiğince önceden yapılarak öngörüldüğü şekilde yılı içinde tamamlanması, 
-Proje kalemlerinin gerçekleştirilmesinde olabildiğince eşgüdüm sağlanması, 
-Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde kullanılmakta olan yöntemlerin 

geliştirilerek gerçekçi ve faydalanabilir hale getirilmesi, 

XISayıştay   



 

 

-Yatırımların izlenmesi ve gerçekleşmelerinin belirlenmesinde kullanılan 
yazılımlarda karşılaşılan sorunların daha fazla gecikmeksizin giderilmesi (Sayfa:132-
134) 

Sonuç: 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, 2016 yılı bilânçosu ve 252.221.729,58 

Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
 
 
 
 

XII Sayıştay   



 

 

-Yatırımların izlenmesi ve gerçekleşmelerinin belirlenmesinde kullanılan 
yazılımlarda karşılaşılan sorunların daha fazla gecikmeksizin giderilmesi (Sayfa:132-
134) 

Sonuç: 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, 2016 yılı bilânçosu ve 252.221.729,58 

Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
 
 
 
 

 

 

II-İDARİ BÜNYE 
 
A-Mevzuat: 
1-Kanunlar: 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), 1961 Anayasası’nın “Radyo ve 

Televizyonun İdaresi ve Haber Ajansları” başlıklı 121 inci maddesinde yer alan 
“Radyo ve televizyon istasyonların idaresi özerk kamu tüzel kişiliği halinde kanunla 
düzenlenir.” düzenlemesi paralelinde çıkarılan 24.12.1963 tarih ve 359 sayılı 
Kanunla, tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak 01.05.1964 
tarihinde kurulmuştur.  

1982 Anayasası’nın 133 üncü maddesinde de kamu yayıncılığı düzenlenmiş, 
14.11.1983 tarih ve 18221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanunu’yla da radyo ve televizyon yayınları ile Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulu’nun ve TRT’nin kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, 1982 Anayasası’nda 08.07.1993 tarih ve 3913 sayılı Kanun 
ile yapılan değişiklikle “F-Radyo ve televizyon kuruluşları ve kamu ile ilişkili haber 
ajansları” başlığı altında yer alan 133 üncü maddesi, “Radyo ve televizyon 
istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde 
serbesttir. Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon 
kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve 
yayınlarının tarafsızlığı esastır.” şekilde değiştirilmiştir.  

Yapılan düzenleme ile TRT Anayasal bir kurum olmaktan çıkarılmış, 
kuruluş kaynağını Anayasa’dan alan bir kurum haline dönüşmüştür. Anayasa, TRT 
için “kamu tüzel kişiliği” modeli ile “özerklik” ve “yayınlarında tarafsızlık” ilkeleri 
yanında kuruluşuna “devletçe kurulan tek yayın kuruluşu” olma özelliğini de 
öngörerek, Kurum’un özel bir kanunla kurulmasını emretmiştir. 

Anayasada yapılan radyo ve televizyon yayın işletmeciliği konusundaki 
değişiklikler doğrultusunda 1994 yılında çıkarılan 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’la, 1983 yılında çıkarılmış 
olan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun, TRT ile ilgili olanlar 
dışındaki düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, 
ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idarî, 
malî ve teknik yapıları ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 
kuruluşu, teşkilâtı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları 
belirleyen 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun” 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş ve 3984 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

6112 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle TRT ile ilgili olarak;  

1Sayıştay   



 

 

-TRT personelinin, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin aylık 
ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer mali haklardan 
TRT Genel Müdürünün teklifi ve Üst Kurul’un onayı ile aynen yararlanması,  

-TRT’de çalıştırılan personelin kadro iptal ve ihdasları, sayısı, ücretleri, 
kadrolara uygulanacak ek göstergeler, personele sağlanacak sosyal yardımların, 
TRT Genel Müdürünün teklifi üzerine Üst Kurul tarafından belirlenmesi, 

-TRT Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği için adayların Üst Kurul 
tarafından belirlenmesi, 

-Kanunun yayın ilkelerine ilişkin hükümlerinin TRT hakkında da 
uygulanması, 

-Frekans planlaması ve tahsisine ilişkin TRT’nin hak ve yükümlülükleri, 
hüküm altına alınmıştır. 
TRT Kurumu’nun gelirleri ise 04.12.1984 tarih ve 3093 sayılı Türkiye 

Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile düzenlenmiş, reklam gelirleri 
dışında elektrik enerjisi hâsılatından ayrılacak paylar ile radyo, televizyon, video ve 
birleşik cihazlardan alınacak ücretler gelir kalemleri arasında sayılmıştır. Aynı 
Kanun ile Bakanlar Kurulu, “oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar 
artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar indirmeye” yetkili kılınmıştır. 

TRT gelirlerini düzenleyen 3093 sayılı Kanunda, 11.09.2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan 
değişikliklerle Kurumun bandrol alacaklarının tahsilinde yaşanan sıkıntılar 
giderilirken, enerji hasılat payları konusunda Organize Sanayi Bölgeleri ile ihtilaf 
yaşanmasına sebep olan yasa hükmü kaldırılmıştır. 

28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8972 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya 
herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını 
alabilen cep telefonları ile bilgisayarlarında (tablet bilgisayarlar dahil) bandrole tabi 
olmasına karar verilmiştir. Cep telefonlarından %6, tablet bilgisayarlardan %2 
oranında bandrol alınması kararlaştırılmıştır.      

TRT teşkilat yönünden merkezi idare dışında tutularak siyasi otoritenin 
etkisinden uzak kalması sağlanmaya çalışılmıştır. Anayasa’nın 133 üncü 
maddesinde yer alan “tarafsızlık” ilkesi gereğince hükümet, siyasi partiler, iktisadi 
ve toplumsal baskı ve çıkar gruplarının dışında, herkese eşit mesafede, tarafsız, 
yalnızca kendisine verilen görevleri yerine getiren bir kurum olması öngörülmüştür. 

 Bununla birlikte sektörü düzenleyen ve 03.03.2011 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6112 sayılı Kanun, bir önceki yasal 
düzenleme olan 3984 sayılı yasaya benzer şekilde TRT’nin idari teşkilatlanmasına 
ilişkin bazı işlemlerin tekemmül etmesini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 
onayına bağlamıştır. 

Öte yandan 2016 yılında TRT toplam gelirlerinin %86’sını oluşturan elektrik 
enerjisi hasılat payları ve bandrol gelirlerine ilişkin oranların; 3093 sayılı Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu çerçevesinde  “iki katına kadar 

2 Sayıştay   



 

 

-TRT personelinin, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin aylık 
ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer mali haklardan 
TRT Genel Müdürünün teklifi ve Üst Kurul’un onayı ile aynen yararlanması,  

-TRT’de çalıştırılan personelin kadro iptal ve ihdasları, sayısı, ücretleri, 
kadrolara uygulanacak ek göstergeler, personele sağlanacak sosyal yardımların, 
TRT Genel Müdürünün teklifi üzerine Üst Kurul tarafından belirlenmesi, 

-TRT Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği için adayların Üst Kurul 
tarafından belirlenmesi, 

-Kanunun yayın ilkelerine ilişkin hükümlerinin TRT hakkında da 
uygulanması, 

-Frekans planlaması ve tahsisine ilişkin TRT’nin hak ve yükümlülükleri, 
hüküm altına alınmıştır. 
TRT Kurumu’nun gelirleri ise 04.12.1984 tarih ve 3093 sayılı Türkiye 

Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile düzenlenmiş, reklam gelirleri 
dışında elektrik enerjisi hâsılatından ayrılacak paylar ile radyo, televizyon, video ve 
birleşik cihazlardan alınacak ücretler gelir kalemleri arasında sayılmıştır. Aynı 
Kanun ile Bakanlar Kurulu, “oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar 
artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar indirmeye” yetkili kılınmıştır. 

TRT gelirlerini düzenleyen 3093 sayılı Kanunda, 11.09.2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan 
değişikliklerle Kurumun bandrol alacaklarının tahsilinde yaşanan sıkıntılar 
giderilirken, enerji hasılat payları konusunda Organize Sanayi Bölgeleri ile ihtilaf 
yaşanmasına sebep olan yasa hükmü kaldırılmıştır. 

28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8972 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya 
herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını 
alabilen cep telefonları ile bilgisayarlarında (tablet bilgisayarlar dahil) bandrole tabi 
olmasına karar verilmiştir. Cep telefonlarından %6, tablet bilgisayarlardan %2 
oranında bandrol alınması kararlaştırılmıştır.      

TRT teşkilat yönünden merkezi idare dışında tutularak siyasi otoritenin 
etkisinden uzak kalması sağlanmaya çalışılmıştır. Anayasa’nın 133 üncü 
maddesinde yer alan “tarafsızlık” ilkesi gereğince hükümet, siyasi partiler, iktisadi 
ve toplumsal baskı ve çıkar gruplarının dışında, herkese eşit mesafede, tarafsız, 
yalnızca kendisine verilen görevleri yerine getiren bir kurum olması öngörülmüştür. 

 Bununla birlikte sektörü düzenleyen ve 03.03.2011 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6112 sayılı Kanun, bir önceki yasal 
düzenleme olan 3984 sayılı yasaya benzer şekilde TRT’nin idari teşkilatlanmasına 
ilişkin bazı işlemlerin tekemmül etmesini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 
onayına bağlamıştır. 

Öte yandan 2016 yılında TRT toplam gelirlerinin %86’sını oluşturan elektrik 
enerjisi hasılat payları ve bandrol gelirlerine ilişkin oranların; 3093 sayılı Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu çerçevesinde  “iki katına kadar 

 

 

artırma veya sıfıra kadar indirilmesi” hususunda Bakanlar Kurulu’na yetki 
tanınmaktadır. Nitekim Bakanlar Kurulu’nca 2003 yılında, gayri safi hâsılatın 
%3,5’i oranında saptanan elektrik enerjisi hâsılat payı %2’ye indirilmiştir.  

Kamu hizmeti yayıncılığının finansmanı sadece mali bir nitelik taşımamakta, 
finansman kaynağı ve bunun temininde uygulanan yönteme ilişkin finansal özerklik 
Kurumsal özerkliğin bir ayağını oluşturmaktadır. 

  TRT’nin özerklik ve yayında tarafsızlık ilkelerine göre kamu yayıncılığı 
faaliyetlerini sürdürmesi için finansman kaynağının garanti altına alınması, bu 
bağlamda, gelir kaynaklarının siyasi erkten bağımsız ve ekonomik gelişmeler 
karşısında etkilenmeyecek bir finansman yöntemini sağlayacak yapıya 
kavuşturulması gerekli görülmektedir. 
 2-Bakanlar Kurulu Kararları: 

Bakanlar Kurulu’nun 11.01.2016 tarih ve 2016/8391 sayılı Kararı ile; 
TRT’nin, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketine Ortak 
Olmasına İlişkin 16.01.2012 tarih ve 2012/2692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
eki Kararın 1 inci fıkrası değiştirilerek;  TRT’nin, Anten Teknik Hizmetler ve 
Verici Tesis İşletme A.Ş.’deki hisse oranı mevzuata uygun hale getirilerek yeniden 
düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun 16.06.2016 tarih ve 2016/8972 sayılı 
Kararı ile; “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu 
Uyarınca Radyo, Televizyon , Video Ve Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışında 
Kalan Radyo Ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan 
Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 
kabul edilerek Kurumca tahsil edilecek bandrol ücretleri yeniden belirlenmiştir. 

 3-Yönetmelikler:  
2954 sayılı Kanun’un 62 nci maddesi gereğince TRT Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan yönetmelikler, TRT Yönetim Kurulu’nun onayı ve Resmi Gazete’de 
yayımlanması ile yürürlüğe girmektedir.  

TRT’nin yönetmelikleri idari, mali, yapım ve yayın ile teknik konular olmak 
üzere 4 ana başlık altında toplanmakta olup,  2016 yılında Kurum’un güncel 
ihtiyaçları doğrultusunda yönetmelik değişikliklerine gidilmiştir. 
 B-Teşkilat: 
 1-Teşkilatın yapısı:  

Kurum’un organları, 2954 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde Yönetim 
Kurulu ve Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir. 

TRT’nin her seviyedeki teşkilatlanma değişikliğinin (lağv, tensik, yeni 
kuruluş) genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun tasvibi ve Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu’nun onayı ile yapılabilmektedir. 

TRT’nin teşkilat yapısı, 2954 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi ile Genel 
Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Genel 
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Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğü ile Daire Başkanlıkları olarak öngörülmüş, 
Daire Başkanlıklarının Genel Müdür Yardımcılarına olan bağlantılarının Genel 
Müdür’ün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi hüküm altına 
alınmıştır. 

Diğer taraftan, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında da; “(1) Birimlere 
bağlı alt birimlerin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları, bu Yönetmelikte 
belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun olarak Yönetim Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulur.” ifadesi yer almaktadır. 

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu’nun 10.11.2015 tarih ve 2015/23-890 sayılı 
kararı ile koordinatörlüklerin yeniden düzenlenmesi, Televizyon Kanal 
Koordinatörlüklerinin sayısı ve isimleri ile Koordinatörlüklerin kanal kimlikleri, 
çalışma usul ve esasları, lağvı, tensiği, yeni kurulumu ve üst birimlere olan 
bağlantıları Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenmesine ilişkin “Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kabul edilmiştir.  

TRT’nin taşra teşkilatı ise Genel Müdürlüğe bağlı müdürlükler ve haber 
bürolarından oluşmaktadır. Kurumun İstanbul, İzmir, Antalya, Çukurova (Mersin), 
Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon olmak üzere 7 adet il müdürlüğü bulunmaktadır. 

Kurumun, yurt dışında büro açabileceği ve bu bürolarda personel 
çalıştırabileceği hususu 2954 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile düzenlenmiştir. Bu 
madde kapsamında TRT’nin; Berlin, Aşkabat, Washington, Brüksel, Bakü, Taşkent, 
Kahire, Saraybosna, Köln, Erbil, Londra, Kuala Lumpur, Astana ve Moskova 
büroları ile Almatı New York/Birleşmiş Milletler Genel Merkez Binası ve  
Washington Bürosuna bağlı New York ofisleri faaliyette bulunmaktadır.  

Ayrıca Haber Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kıbrıs haber bürosu yanında 
muhtelif haber ajansları aracılığı ile yurtdışı haber temini sağlanabilmektedir.  

2-Karar organı:  
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 11 inci maddesine 

göre TRT’nin en yüksek karar ve yönetim organı, Yönetim Kurulu’dur.  
Yönetim Kurulu; Genel Müdür, Bakanlar Kurulu tarafından Genel Müdür 

Yardımcıları arasından atanan iki üye ile elektronik veya kitle iletişimi alanlarından 
bir, hukuk alanından bir, işletme, iktisat veya maliye alanlarından bir ve sanat veya 
kültür alanlarından bir kişi olmak üzere, bu alanlarda temayüz etmiş kişiler 
arasından seçilen ve atanan dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır.  

Kurum dışından seçilen yönetim kurulu üyeleri; Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu tarafından her bir alandan teklif edilen iki kat aday arasından Bakanlar 
Kurulu Kararı ile atanmaktadır. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelik süresi 
dört yıldır. Süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple yönetim kurulundan 
ayrılanların yerine yeniden atama yapılmakta olup süreleri sona eren üyelerin 
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yeniden atanmaları mümkündür. Üyeliğin herhangi bir sebeple normal süreden önce 
sona ermesi halinde aynı usulle yeni üye dört yıllığına atanmaktadır.  

Bir yıl içinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayanların üyeliği 
kendiliğinden sona ermekte, Bakanlar Kurulu tarafından atanan genel müdür 
yardımcısı üyeler gerektiğinde Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilebilmektedir. 

TRT Yönetim Kurulu, 2016 yılında gerçekleştirdiği 29 adet toplantıda 
toplam 477 adet karar almıştır.  

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin isimleri, unvanları ve görev sürelerini 
gösteren çizelge raporun başlangıç kısmında yer almaktadır. 
 3-Yürütme organı:  

2954 sayılı Kanun gereğince TRT’nin yürütme organı Genel Müdürlüktür. 
Kurum’un, Genel Müdür tarafından temsil olunması ve yönetilmesi esastır.  

Genel Müdür, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından teklif edilen üç 
aday arasından Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmaktadır. Genel Müdürün görev 
süresi dört yıl olup, süre sonunda yeniden atanabilmektedir. Genel Müdür, 
Kanun’da sayılan hallerde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun teklifi ve Bakanlar 
Kurulu Kararı ile görevden alınabilmektedir. 

Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, 
Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğü ile Televizyon, 
Radyo, Haber ve Spor Yayınları, Dış Yayınlar, Dış İlişkiler, Müzik, Arşiv, Strateji 
Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri, Verici 
İşletmeleri, Muhasebe ve Finansman, Satınalma, İnsan Kaynakları, Eğitim, Reklam-
Tasarım-Tanıtım, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları ile ilgili başkanlıklara 
bağlı Kanal Koordinatörlüklerinden oluşmaktadır.  

Dairelerin Genel Müdür Yardımcılarına olan bağlantıları Genel Müdürün 
teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun taşra teşkilatı ise; Genel Müdürlüğe 
bağlı müdürlükler ve haber bürolarından oluşur. Kurum, yurt dışında büro açabilir, 
bu bürolarda personel çalıştırabilir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilatlanma 
değişikliği (lağv, tensik, yeni kuruluş), Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun 
tasvibi ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayı ile yapılır.   

TRT’nin teşkilat şemasına rapor ekleri (Ek:1) arasında yer verilmiştir. 
 4-Servisler:  
 a)Danışma servisleri:  
 aa) Hukuk Müşavirliği:  

Hukuk Müşavirliği;  2954 sayılı TRT Kanununun 16 ncı maddesi, TRT 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 24 ncü maddesi ve TRT Hukuk 
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Müşavirliğinin Görevleri Çalışma Usul ve Esasları gereğince kurulan ve doğrudan 
Genel Müdürlük Makamına bağlı olarak görev yapan danışma birimidir.  

Hukuk Müşavirliği; genel müdürlükçe gerek görülen konularda mütalaa 
vermek ve bunlarla ilgili işlemleri yerine getirmek, kurum merkez ve taşra 
teşkilatının her türlü dava ve icra işleriyle vergi anlaşmazlıklarını izlemek ve 
sonuçlandırmak, hazırlanacak anlaşma, genelge, yönetmelik, tip mukavele ve genel 
şartnamelerin hukukiliği hakkında mütalaa vermek ve hazırlanmasına yardımcı 
olmak, mevzuatta aranan veya Genel Müdür tarafından öngörülen hallerde 
komisyonlara, görüşme ve toplantılara katılmakla görevlidir. 

Yılsonu itibariyle, Hukuk Müşavirliği; 1. Hukuk Müşavirliği başkanlığında, 
4 Hukuk Müşaviri, 19 Avukat, 2 Müdür, 2 Şef, 2 Takip Memuru, 2 Memur, 1 
Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 33 personelle faaliyetlerini yürütmektedir.  

TRT Yönetim Kurulu’nun 15.11.2014 tarih ve 2014/409 sayılı kararıyla 
“Hukuk Müşavirliğinin Görevlerine ve Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar” da değişikliğe gidilerek Kurumca belirlenen illerdeki TRT 
Müdürlüklerine hukuk müşaviri ve/veya avukatlar atayabilme ile yurt içinde ve 
dışında, Kurum avukatının bulunmadığı ve/veya ihtiyaç duyulan hallerde Genel 
Müdür onayı ile Kurum dışından avukatlara usulü dairesinde vekâlet görevi 
verilebilme imkânı getirilmiştir. 

Faaliyet döneminde, TRT Hukuk Müşavirliği’nce; 1.423 adedi TRT aleyhine 
açılan, 326 adedi ise TRT’nin açtığı davalardan olmak üzere toplam 1.749 adet adli, 
1.454 adedi TRT aleyhine açılan, 46 adedi ise TRT’nin açtığı davalardan olmak 
üzere toplam 1.500 adet  idari dava dosyası kapsamında toplam 3.249 adet dava 
dosyası takip edilmiştir. Takip edilen davalardan, 998 adedi faaliyet döneminde 
açılmıştır. Yılsonu itibariyle takibi yapılan toplam 1.749 adet adli dava dosyasının; 
25 adedinin Kurumun lehine, 45 adedinin Kurum aleyhine olmak üzere toplam 70 
adedinin sonuçlandığı, yine yılsonu itibariyle takibi yapılan toplam 3.249 adet idari 
dava dosyasının; 60 adedinin Kurumun lehine, 53 adedinin Kurum aleyhine olmak 
üzere toplam 113 adedinin sonuçlandığı görülmektedir.  

Hukuk Müşavirliğince 2016 yılında, 676 adedi Kurumun borçlu olduğu, 595 
adedi ise Kurumun alacaklı olduğu toplam 1.271 adet icra dosyası takip edildiği, 
yılsonu itibariyle söz konusu icra dosyalarından, 793 adedinin infaz, 478 adedinin 
ise derdest olduğu anlaşılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Ayrıca, 2016 yılı itibariyle incelenen sözleşme taslakları ve ünitelere verilen 
mütalaa sayısı 259 olarak gerçekleşmiş, 72 soru önergesine de cevap verilmiştir. 

TRT tarafından reklam sürelerinin pazarlama ve satış sözleşmesinden 
kaynaklanan toplam 155.819.694 TL nin tahsili için açılan alacak davası Ankara 8. 
Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/229E sayılı dava dosyasında devam etmekte 
iken 16.09.2015 tarihli ön inceleme duruşmasında dosyanın, İlgili Firma tarafından 
sözleşmenin haksız fesh edilmesinden kaynaklı zararı olduğundan bahisle 30.000 
TL sözleşmeye dayalı alacak, 25.000 sözleşmeye dayalı tazminat olmak üzere 
toplam 55.000 TL ve ayrıca TRT Kurumuna borçsuz olduklarının tespiti tespiti 
talebiyle açılan dava olan Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/721E sayılı 
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 Ayrıca, 2016 yılı itibariyle incelenen sözleşme taslakları ve ünitelere verilen 
mütalaa sayısı 259 olarak gerçekleşmiş, 72 soru önergesine de cevap verilmiştir. 

TRT tarafından reklam sürelerinin pazarlama ve satış sözleşmesinden 
kaynaklanan toplam 155.819.694 TL nin tahsili için açılan alacak davası Ankara 8. 
Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/229E sayılı dava dosyasında devam etmekte 
iken 16.09.2015 tarihli ön inceleme duruşmasında dosyanın, İlgili Firma tarafından 
sözleşmenin haksız fesh edilmesinden kaynaklı zararı olduğundan bahisle 30.000 
TL sözleşmeye dayalı alacak, 25.000 sözleşmeye dayalı tazminat olmak üzere 
toplam 55.000 TL ve ayrıca TRT Kurumuna borçsuz olduklarının tespiti tespiti 
talebiyle açılan dava olan Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/721E sayılı 

 

 

dosyası ile birleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Mahkeme tarafından taraflara beyanda 
bulunmak üzere süre verilmiştir. Tarafların beyanından sonra dosya bilirkişiye 
gönderilecektir. Duruşması da 04.10.2017 tarihinde yapılacaktır.    

ab) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 20.10.2009 tarih ve 27381 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görevleri özetle; 

-Kalkınma planı stratejisi ve politikaları doğrultusunda, Kurumun orta ve 
uzun vadeli politikalarını belirlemek, 

-Kurum’un görev alanına giren konularda performansla ilgili verileri 
toplamak, analiz etmek, kalite ölçütleri geliştirmek,  

-Kurum hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite 
araştırması yapmak,  

-Kurum’un yatırım stratejilerini ilgili birimlerle birlikte belirlemek; 
birimlerin bu doğrultuda hazırlayacakları yatırım taleplerinin uygulanabilirliğini 
değerlendirmek, 

-Kurum gelir kaynakları, gelirlerin sürekliliği, sağlıklı ve düzenli toplanması 
hususlarında stratejiler geliştirmek,  

-Kurum’un mevzuat çalışmalarını yürütmek 
şeklinde belirlenmiştir. 
Kurum’un mevzuat sisteminin tek elden kontrol edilmesi ve yürütülmesi 

görevi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na verilmiş olup, bu çerçevede 
tasniflenen Kurum mevzuatı yerel ağda personelin erişimine sunulmaktadır.  
          b)Teftiş ve kontrol servisleri: 
 ba)Teftiş Kurulu Başkanlığı :  

TRT’nin merkez ve taşra birimlerindeki inceleme, teftiş, kontrol ve 
soruşturma işleri TRT Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre TRT Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Ünitenin görevleri özetle; merkez ve taşra üniteleri tarafından 
gerçekleştirilen işlemleri teftiş etmek, sorumluluk gerektiren olay, işlem ve 
davranışlarla ilgili olarak soruşturma yapmak, teftiş, soruşturma ve inceleme 
sırasında tespit edilen usulsüzlük, yanlışlık veya noksanlıkların düzeltilmesi ve 
işlerin daha iyi yürütülmesine yönelik önerilerde bulunmaktır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca faaliyet döneminde 2016 yılı teftiş programında 
yer alan 23 birimin teftişi tamamlanmıştır. 

Faaliyet döneminde ayrıca; 33 adedi önceki yıllardan devir, 104 adedi de cari 
yılda olmak üzere toplam 137 adet inceleme ve soruşturma işlemi yürütülmüştür. 
İnceleme ve soruşturmaya konu söz konusu işlemlerden; 69 adedi 2016 yılında 
sonuçlandırılmış, 68 adedi ise 2017 yılına devretmiştir. 
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Denetim tarihi (Mayıs 2017) itibariyle ise inceleme ve soruşturmaya konu 
işlerden; 10 adedinin sonuçlandırıldığı ve 2017 yılında başlayan 5 adet inceleme ve 
soruşturma işlemi ile birlikte 63 adedinin ise inceleme ve soruşturma işlemlerinin 
devam ettiği görülmüştür. 

2016 yılında; TRT Teftiş Kurulundan 22 müfettiş çeşitli tarihlerde çıkarılan 
Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kanun 
hükmünde kararname ile FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakı yahut bunlarla irtibatı sebebiyle ihraç edilmişlerdir. Ayrıca 2 müfettiş de 
başka bir soruşturma sonucunda müfettişlikte alınıp araştırmacı kadrosuna 
atanmıştır. Bu gelişmelerden sonra 18.08.2016 tarih ve 29805 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan TRT Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik ile; 

Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girerek Başbakanlık, Bakanlık, 
Müsteşarlık, Başkanlık ve bağımsız Genel Müdürlüklerde Türkiye düzeyinde teftiş, 
denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunan müfettiş/başmüfettiş, 
denetçi/başdenetçi, kontrolör/başkontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar 
başmüfettiş veya müfettiş kadrosuna 30 kişiyi geçmeyecek şekilde naklen 
atanabilecekleri hükmü getirilmiştir. 

Denetim tarihi itibariyle (Mayıs/2017) 11 kişi TRT Teftiş Kurunu’na naklen 
müfettiş olarak atanmıştır. Naklen atamalardan sonra;     

 Teftiş Kurulu; 1 başkan, 2 refakat müfettişi, 14 başmüfettiş, 12 müfettiş, 1 
şef, 1 yönetici asistanı, 1 memur ve 1 hizmetli olmak üzere toplam 33 personel 
tarafından yürütülmektedir.  
 bb)Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı: 

2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunun 31inci maddesi ve Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik gereği; 
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 
Başkanlığınca mevzuata uygunluk yönünden denetlenmektedir. 

Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın başlıca görevleri;  
-TRT kanallarında yayınlanacak Programları, Anayasa, diğer yasalar ve TRT 

Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; metin, görüntü 
ve ses bakımından incelemek, mevcut haliyle yayınlanmasını veya yapılan ekleme 
ve çıkarmalarla yayınlanmasında sakınca olup olmadığını gerekçeleriyle tespit 
etmek, 

-Denetleme sonucunda cezai ve idari kovuşturmayı gerektirecek hususların 
tespit edilmesi halinde durumu bir rapor ile Genel Müdürlüğe bildirmek, 

-Denetlenen programları yayın çıkış kayıtlarından dinleyerek veya izleyerek 
denetim sonuçlarına uygun olarak yayınlanıp yayınlanmadıklarını kontrol etmek 
olarak belirlenmiştir. 
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Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yapılan 
denetimde,   programlara yasallık açısından bakılmaktadır. Estetik ve teknik 
hususlar ile yerindelik konusu mevzuat gereği yapımcı ünitenin sorumluluğundadır. 

Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının ana görevi olan 
denetim dışında, Genel Yayın Planı hazırlanması görevi 03.11.2016 tarih ve 
2016/380 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 
yürütülmesine karar verilmiştir. 

Faaliyet döneminde, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Başkan, Ankara’da 28, İstanbul’da 10, İzmir’de 3 yayın denetmeni ile 1 şef, 1 
yapım yayın elemanı, 1 takip memuru, 4 memur  olmak üzere toplam  49 personel 
ile yayın denetleme hizmetini yürütmektedir. Ankara’da görevli 28 yayın 
denetmeninden; 4’ü TRT Kürdi, 1’i de TRT Arapça yayınlarının denetiminde 
görevlendirilmiştir. 

Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın 2016 yılındaki 
denetim faaliyeti sonuçları, önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 2: Yayın Denetim Faaliyet Sonuçları Tablosu 

Yayın denetimin türü 2015 2016 Fark 
Adet Adet Adet % 

Televizyon programları 17.736 10.447 (7.289) (41,1) 
Radyo programları 7.296 9.732 2.436 33,4 
Reklam programları 11.596 9.129 (2.467) (21,3) 
Müzik programları 3.218 3.540 322 10,0 

Toplam 39.846 32.848 (6.998) (17,6) 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, 2016 yılı içinde 32.848 adet 
programın/program materyalinin denetimi gerçekleştirilmiştir. 
 32 Bin 848 programın/program materyalinden; 2 adedi televizyon programı, 
30 adedi televizyon reklamı spotu, 8 adedi radyo reklamı spotu,  208 adedi müzik 
güfte, (66 adedi TRT Kürdi) olmak üzere toplam 248 adet materyal çeşitli yasal 
gerekçelerle yayınlanamaz olarak raporlanmıştır. 

-İç Kontrol ve Risk Yönetimi: 
İç kontrol genel olarak bir işletmenin faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda 

düzenli ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yönetimin belirlediği politikalara 
uyulmasını, varlıkların korunmasını, hatalı ve hileli işlerin önlenmesini, muhasebe 
kayıtlarının eksiksiz ve geçerli olmasını finansal bilgilerin zamanında 
hazırlanmasını sağlamak amacıyla uygulanan yönetme ve işletme politikalarının 
bütünü olarak ifade edilmektedir. 

Etkin bir iç kontrol sistemi, iş süreçlerindeki görevler ayrılığının uygun 
yönetimi, sorumlulukların bireysel seviyede fonksiyonlar arasında uygun 
belirlenmesine bağlıdır. 
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İç kontrolün amaçları; finansal raporlamanın güvenilirliğini sağlamak, 
faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini artırmak, yürürlükte olan yasalara ve diğer 
düzenlemelere uygunluğunu sağlamak olarak sayılabilir. 

İç kontrol faaliyetlerinin tasarımı,  Kurum’un tüm birim ve faaliyetlerini 
kapsayacak şekilde olmalıdır. İç kontrol faaliyetleri ile Kurum varlıklarının 
korunması, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata, Şirket içi 
politikalar ile kurallara ve işletmecilik teamüllerine uygun olarak yürütülmesi 
amaçlanmalıdır. 

Risk yönetimi; Kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için her seviyedeki 
risklerini belirli bir yöntemle sistematik olarak, tespit etmesi, değerlendirmesi, 
risklerin etkilerini azaltmak için önlemler alması ve bu sürecin etkin işlemesini 
sağlayacak şekilde izlemesidir.  

Risk yönetimi sisteminin amacı,  Kurumun gelecekteki nakit akımlarının 
ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve 
düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik 
olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz 
kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini 
sağlamaktır. 

Kurum içinde uygun ve yeterli bir risk yönetim sisteminin tesis edilmesi 
amacıyla; faaliyetlerden kaynaklanan risklerin farklı boyutlarını yönetmeye imkân 
verecek politika, uygulama usulleri ve limitlerin belirlenmesi gerekmektedir.  

Kurumun faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin her birinin yönetilmesi için 
yazılı politika ve uygulama usulleri belirlenmelidir. Bu amaçla; Kurum 
faaliyetlerine ilişkin stratejiler, politikalar ve uygulama usulleri, risklerin Kurum 
faaliyetlerinin hacmine, niteliğine ve karmaşıklığına uygunluğu,  Kurumun 
alabileceği risk düzeyi, risk izleme ve yönetme kapasitesi, geçmiş deneyimi ve 
performansı, birim yöneticilerinin uzmanlık düzeyi ve mevzuatta öngörülen 
yükümlülükler dikkate alınmalıdır. 

Kurumda avukat ve hukuk müşaviri olarak görev yapan bir TRT personeli, 
görev yaptığı dönemde mahkeme masraflarının karşılanması amacıyla kurum 
muhasebesinden çeşitli tarihlerde almış olduğu avanslar karşılığında ya da avans 
almaksızın 06.03.2007-18.05.2016 tarihleri arasında 9 yılı aşkın süreyle, kurumla 
ilgisi bulunmayan dava dosya numaraları yazarak ve çeşitli mahkeme vezneleri 
tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş resmi bir belge izlenimi vererek sahte 
belgeler düzenlemek suretiyle ve dava dosyalarına bilirkişi, keşif ücreti, vb. 
ücretlerin yatırıldığı posta çeki hesabı olarak da kendi şahsi posta çeki hesabını 
kullanarak toplamda 3.337.216 TL’yi zimmetine geçirmiştir. 

 İç kontrolün amaçlarından biri de kurum varlıkların korunması, hatalı ve 
hileli işlerin önlenmesi, muhasebe kayıtlarının eksiksiz ve geçerli olmasıdır. 
Yukarıda bahsi geçen 9 yılı aşkın süre devam ettiği görülen zimmet suçunun 
işlenmiş olması, 2016 yılı Mayıs ayı içinde mahkeme giderleri ile ilgili ödeneğin 
eksiye düştüğünün ortaya çıkması ile zimmet olayının farkına varılması, mahkeme 
giderlerine ilişkin muhasebe kayıtları ile hukuk müşavirliğinin kayıt ve işlemleri 
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 İç kontrolün amaçlarından biri de kurum varlıkların korunması, hatalı ve 
hileli işlerin önlenmesi, muhasebe kayıtlarının eksiksiz ve geçerli olmasıdır. 
Yukarıda bahsi geçen 9 yılı aşkın süre devam ettiği görülen zimmet suçunun 
işlenmiş olması, 2016 yılı Mayıs ayı içinde mahkeme giderleri ile ilgili ödeneğin 
eksiye düştüğünün ortaya çıkması ile zimmet olayının farkına varılması, mahkeme 
giderlerine ilişkin muhasebe kayıtları ile hukuk müşavirliğinin kayıt ve işlemleri 

 

 

arasında karşılaştırma yapılmasına imkan sağlayacak kontrol sisteminin 
bulunmaması önemli bir etken olmuştur.  

TRT’nin her seviyedeki teşkilatlanma değişikliğinin (lağv, tensik, yeni 
kuruluş) genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun tasvibi ve Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu’nun onayı ile yapılabilmektedir.  

Kurum faaliyetlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli bir 
şekilde yürütebilmesi, maruz kaldığı risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması 
amacıyla; faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, 
yeterli ve etkin İç Kontrol ve Risk Yönetimi birimi ve sisteminin kurulması ve 
işletilmesi önerilir. 
 C-Personel durumu:  
 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 

TRT’nin personel işlemleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nca 
yürütülmekte olup; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ünitenin görevleri;  

-Kurumun insan kaynakları planlaması ve politikası konusunda çalışmalar 
yapmak, tekliflerde bulunmak, 

-Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri her 
türlü özlük işlemlerini yürütmek, 

-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için 
personel kaynaklarının en uygun ve verimli şekilde kullanılması hususunda 
tekliflerde bulunmak  

şeklinde belirlenmiştir. 
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 49 uncu maddesinde; 

“Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun hizmetleri; memurlar, sözleşmeli 
personel ve geçici personel eliyle gördürülür.” hükmüne yer verilerek, Kurumun 
istihdam şekilleri belirlenmiş; anılan Kanunun 50 nci maddesinin yanı sıra, Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel 
Yönetmeliği, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam 
Edilen Personel Yönetmeliği ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda İstihdam 
Edilecek Yabancı Uyruklu Personel Yönetmeliği’nde istihdam şekillerinin 
uygulanmasına ilişkin hükümler belirlenmiştir.  

Ayrıca, Kurumun asli ve sürekli hizmetleri ile bu hizmetleri yürütecek olan 
personelin görev tanımları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin 
Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde belirlenmiştir. 
Kurumda, 2954 sayılı Kanun’da sayılan istihdam şekillerinin dışında personel 
istihdamı mümkün bulunmamaktadır.  

Kurum personeli, aynı Kanunun 50 nci maddesinde düzenlenen hükümler 
dışında kamu iktisadi kuruluşları personel rejimine tabi bulunmaktadır. 

TRT personeli ile ilgili kadro unvanları, sayısı, ücretler, ek gösterge ve 
sosyal haklar, fazla çalışma ücreti ve diğer mali haklar; 03.03.2011 tarih ve 6112 
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sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 
Geçici 8 inci maddesinde yer alan; “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeli, 
Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan personelin aylık ücretleri dışında 
yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer mali haklardan Genel Müdürün 
teklifi ve Üst Kurulun onayı ile aynen yararlanır. Ayrıca, Kurumda çalıştırılan 
personelin kadro iptal ve ihdasları, sayısı, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek 
göstergeler, personele sağlanacak sosyal yardımlar, Kurum Genel Müdürünün 
teklifi üzerine Üst Kurul tarafından belirlenir.” hükmü, çerçevesinde 
belirlenmektedir. 

TRT’nin 2016 yılı faaliyet dönemi personel kadroları, program kadro sayısı 
ile çalışan personelin ortalama ve yılsonu sayıları, önceki yıl değerleriyle birlikte 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 3: Personel durumu tablosu 

Personel durumu 

2015 2016 
Çalışan Personel Norm Çalışan Personel 

Ortalama Yılsonu Kadro Ortalama Yılsonu 
Kişi Kişi Sayı Kişi Kişi 

A-Memurlar 
 

  
 

    
B-Sözleşmeliler: 

 
  

 
    

  1-Kadro karşılığı sözleşmeliler 7.156 7.288 9.615 7.138 6.867 
  2-Diğer sözleşmeliler 182 185 300 186 201 

Toplam (B) 7.338 7.473 9.915 7.324 7.068 
Genel toplam (A+B) 7.338 7.473 9.915 7.234 7.068 

Yüklenici personeli   1.307   
 

2.016 

TRT’nin merkez ve taşra birimleri için belirlenen kadro karşılığı personel ile 
diğer sözleşmeli personelin program kadro sayısı 9.915 olarak belirlenmiştir.  

Kurum’da yılsonu itibariyle 6.867 kişisi kadro karşılığı sözleşmeli personel, 
201 kişisi de sözleşmeli olmak üzere 7.068 kişi istihdam edilmiştir. Personel sayısı 
bir önceki yılsonuna göre 405 kişi azalmıştır. Faaliyet döneminde istihdam edilen 
ortalama personel sayısı ise 7.234 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Kurum’da istihdam edilen personelin; 5.002 kişisi kadro karşılığı sözleşmeli 
personel, 64 kişisi sözleşmeli personel olmak üzere toplam 5.066 kişinin merkez 
teşkilatında, 1.865 kişisi kadro karşılığı sözleşmeli personel, 137 kişisi sözleşmeli 
personel olmak üzere toplam 2.002 kişinin ise taşra teşkilatında görev yaptığı 
görülmüştür. 

İncelemelerde, 31.05.2017 tarihi itibariyle, TRT’nin merkez ve taşra 
birimlerinde işlerin yürütülmesi için daire başkanı, daire başkan yardımcısı, müdür, 
müdür yardımcısı, koordinatör, koordinatör yardımcısı gibi yönetici kadrolarına 
yapılmış vekâlet ve görevlendirmelerin sayısının 75 adet olduğu, bunların  

8’inin daire başkanlığına, 1’inin genel sekreterliğe, 2’sinin başkan 
yardımcılığına, 4’ünün koordinatörlüğe, 7’sinin koordinatör yardımcılığına, 38’inin 
müdürlüğe, 1’inin Radyo müdür yardımcılığına, 4’ünün İzmir, Antalya, Diyarbakır 
ve Erzurum il müdürlüğüne, 6’sının İstanbul,Antalya, Diyarbakır ve Erzurum il 
müdür yardımcılığına, 4’ünün de yurtdışı temsilciliğine vekâlet/tedviren atandığı 
görülmüştür. 
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Önceki yıl 44 adet olan yönetici kadrolarına yapılmış vekâlet ve 
görevlendirmelerin sayısı cari yılda 75 adete yükselmiş, bunların 7’sinin daire 
başkanlığına, 4’ünün başkan yardımcılığına, 5’inin koordinatörlüğe ve 27’sinin 
müdür ve yardımcılıklarına, 1’nin yurtdışı temsilciliğine vekâlet/tedviren atandığı 
görülmüştür. 

Önceki yıla göre vekalet ve tedviren atamaların arttığı da gözönüne alınarak 
vekâlet/tedviren atamalar ile yürütülen görevlere en kısa sürede asaleten atama 
yapılması önerilir. 
 2954 sayılı Kanun’un 50 nci maddesinde yabancı uyrukluların da sözleşmeli 
olarak istihdam edilebileceği ve bu personelin istihdam, sözleşme usul ve esasları 
ile ücret miktarı ve her çeşit ödemelerinin Yönetim Kurulu’nca tespit edileceği 
belirtilmiştir. Yabancı uyruklu personel istihdamı, “Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumunda İstihdam Edilecek Yabancı Uyruklu Personel Yönetmeliği” hükümleri 
uyarınca yapılmaktadır.  

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere 
Atanacak Personel Yönetmeliği ile TRT’deki görev tanımları ve bu görevlere 
atanma koşulları belirlenmiştir. Yönetmeliğin 5 inci maddesinde, asli ve sürekli 
hizmet kadrolarında görevli personele yönelik yeterlik, unvan değişikliği ve 
görevde yükselme sınavlarına tabi kadro unvanları, sınavlara ilişkin usul ve esaslar 
ile sınav şekillerinin Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Bu kapsamda hazırlanan “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar”,  
Yönetim Kurulu’nun 06.07.2011 tarih ve 2011/196 sayılı kararı ile kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir. 

 Yıl içerisinde kadro karşılığı sözleşmeli personel kadrosuna; 12 kişi açıktan 
atama, 27 kişi naklen tayin olmak üzere toplam 39 personel girişi gerçekleşmiştir. 

Buna karşılık kadro karşılığı sözleşmeli personel kadrosundan; 83 kişi 
emeklilik, 7 kişi kamu kurumlarına nakil, 1 kişi işten çıkarma, 11 kişi istifa, 13 kişi 
ölüm 357 kişi de  diğer nedenlerden olmak üzere toplam 460 kişilik çıkış olmuştur.  

Faaliyet döneminde diğer sözleşmeli personel kadrosuna; 37 kişi yapılan 
sınavla açıktan atama ile toplam 37 personel girişine karşılık, 5 kişi istifa, 5 kişi 
sözleşmeli statüden kadro karşılığı sözleşmeli statüye geçiş, 11 kişi de işten çıkarma 
olmak üzere toplam 21 personel çıkışı olmuştur.   

Kadro karşılığı sözleşmeli ve diğer sözleşmeli personelin teşkilat içindeki 
dağılımı ve yıl içindeki hareketleri rapor ekinde yer alan (Ek: 2 ve Ek:3) sayılı 
çizelgelerde gösterilmiştir. 

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere; Stajyer 
Muhabir (75 adet), Stajyer Spiker (25 adet), Yardımcı Prodüktör (50 adet), Kamera 
Asistanı (40 adet), Yapım ve Yayın Elemanı (85 adet), Teknisyen (75 adet) ve yine 
Kurumun merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere; Yönetim Hizmetleri Uzman 
Yardımcısı (20 adet), Mali Denetçi Yardımcısı (10 adet) olmak üzere toplam 380 
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kadro için yazılı giriş sınavı, 14/02/2016 tarihinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yazılı sınava toplam 5.180 aday katılmıştır. Yazılı sınav sonuçları 
28/03/2016 tarihinde ilan edilmiştir. Uygulamalı/Sözlü-Mülakat sınavları 
31/08/2016 tarihinde başlamış olup, 03/02/2017 tarihinde sona ermiştir. 

Uygulamalı/Sözlü-Mülakata katılan adaylar; Stajyer Muhabir (Uygulamalı 
sınava 372 kişi girmiş olup, alınacak kadro sayısı 75 kişidir.), Stajyer Spiker 
(Uygulamalı sınava 196 kişi girmiş olup, alınacak kadro sayısı 25 kişidir.), 
Yardımcı Prodüktör (Uygulamalı sınava 304 kişi girmiş olup, alınacak kadro sayısı 
50 kişidir.), Kamera Asistanı (Uygulamalı sınava 176 kişi girmiş olup, alınacak 
kadro sayısı 40 kişidir.), Yapım ve Yayın Elemanı (Sözlü-Mülakat sınavına 525 kişi 
girmiş olup, alınacak kadro sayısı 85 kişidir.), Teknisyen (Sözlü-Mülakat sınavına 
212 kişi girmiş olup, alınacak kadro sayısı 75 kişidir.), Yönetim Hizmetleri Uzman 
Yardımcısı (Sözlü-Mülakat sınavına 81 kişi girmiş olup, alınacak kadro sayısı 20 
kişidir.), Mali Denetçi Yardımcısı (Sözlü-Mülakat sınavına 44 kişi girmiş olup, 
alınacak kadro sayısı 10 kişidir.), Ayrıca, Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı 
Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı, Teknisyen kadro unvanları 
için 70 ve üzeri alan adaylar Uygulamalı/Sözlü-Mülakat sınavlarına alınmıştır. 
Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı sınavı için ise 
yazılı sınavda başarılı olan adaylardan; açılan kadro sayısının 4 katı aday Sözlü-
Mülakat sınavlarına alınmıştır. 

Uygulamalı/Sözlü-Mülakat sınavında başarılı olarak atamaya hak kazanan 
aday sayısı; Stajyer Muhabir 38 kişi, Stajyer Spiker 10 kişi, Yardımcı Prodüktör 37 
kişi, Kamera Asistanı 31 kişi, Yapım ve Yayın Elemanı 80 kişi, Teknisyen 33 kişi 
Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı 16 kişi, Mali Denetçi Yardımcısı 6 kişi 
olmak üzere toplam 251 kişidir. Kazanan adayların listesi 20.02.2017 tarihinde ilan 
edilmiştir. 

Kurumda, 2016 yılsonu itibariyle destek hizmetleri ile yayın, yapım ve bilgi 
işlem gibi hizmetlerde 2.770 yüklenici personel olarak çalıştırılmaktadır.  

Yıl sonu itibariyle Kurumda çalışan yüklenici personelin çalıştıkları birim 
ve sayılarını gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.  
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girmiş olup, alınacak kadro sayısı 85 kişidir.), Teknisyen (Sözlü-Mülakat sınavına 
212 kişi girmiş olup, alınacak kadro sayısı 75 kişidir.), Yönetim Hizmetleri Uzman 
Yardımcısı (Sözlü-Mülakat sınavına 81 kişi girmiş olup, alınacak kadro sayısı 20 
kişidir.), Mali Denetçi Yardımcısı (Sözlü-Mülakat sınavına 44 kişi girmiş olup, 
alınacak kadro sayısı 10 kişidir.), Ayrıca, Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı 
Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı, Teknisyen kadro unvanları 
için 70 ve üzeri alan adaylar Uygulamalı/Sözlü-Mülakat sınavlarına alınmıştır. 
Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı sınavı için ise 
yazılı sınavda başarılı olan adaylardan; açılan kadro sayısının 4 katı aday Sözlü-
Mülakat sınavlarına alınmıştır. 

Uygulamalı/Sözlü-Mülakat sınavında başarılı olarak atamaya hak kazanan 
aday sayısı; Stajyer Muhabir 38 kişi, Stajyer Spiker 10 kişi, Yardımcı Prodüktör 37 
kişi, Kamera Asistanı 31 kişi, Yapım ve Yayın Elemanı 80 kişi, Teknisyen 33 kişi 
Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı 16 kişi, Mali Denetçi Yardımcısı 6 kişi 
olmak üzere toplam 251 kişidir. Kazanan adayların listesi 20.02.2017 tarihinde ilan 
edilmiştir. 

Kurumda, 2016 yılsonu itibariyle destek hizmetleri ile yayın, yapım ve bilgi 
işlem gibi hizmetlerde 2.770 yüklenici personel olarak çalıştırılmaktadır.  

Yıl sonu itibariyle Kurumda çalışan yüklenici personelin çalıştıkları birim 
ve sayılarını gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tablo 4/a: Yüklenici personel tablosu 

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6 HAMMALİYE

TELEVİZYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 36 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

STÜDYOLAR VE PROGRAM İLETİM 
SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 TEKNİKER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 16

ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ, BİLİŞİM DESTEK 
PERSONELİ, UZMAN BİLİŞİM DESTEK 

PERSONELİ,YAZILIM DESTEK PERSONELİ

DIŞ YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16 YARDIMCI PERSONEL

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 760

ŞOFÖR (TAŞRA DAHİL), ÖZEL 
GÜVENLİKTEMİZLİK, -BAŞ EKİP SORUMLUSU, 

TEMİZLİK-EKİP SORUMLUSU, TEMİZLİK-
CAMCI, TEMİZLİK-PARK-BAHÇE, TEMİZLİK-

İŞÇİSİ, SORUMLU AŞÇI, AŞÇI, ŞEF GARSON, 
GARSON, VİP GARSON, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 
ELEMANI, BULAŞIKÇI, REFAKAT GÖREVLİSİ, 

YÖNETİCİ ASİSTANI (A GRUBU), YÖNETİCİ 
ASİSTANI (B GRUBU), YÖNETİCİ ASİSTANI (C 

GRUBU), SU DAĞITIM GÖREVLİSİ, KREŞ 
ÖĞRETMENİ, YARDIMCI ÖĞRETMEN, 

BESLENME UZMANI, PEDEGOK (REHBER 
ÖĞRETMEN), BEDEN EĞİTMENİ, BİYOLOG, 

TEKNİSYEN-TEKNİKER

İÇ YAPIMLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ 386

ARANJÖR, BAŞROL OYUNCULARI, 
DİĞER ROLLER,DİĞER ROLLER, 

ENSTRUMAN ÇALAN, FİGURASYON 
DAİMİ KONUKİ DAİMİ KONUK SUNUCU, 

DANIŞMAN, DANIŞMAN (EDİTÖR) 
DANIŞMAN-SUNUCU, EDİTÖR, EDİ,TÖR-

DAİMİ KONUK, GRAFİST, KONUK, METİN 
SESLENDİRME, METİN TERCÜME, METİN 

YAZARI, MONTAJCI, PLAYOUT 
OPERATÖRÜ, PROD. AMİRİ 1. YRD. 

PROD AMİRİ PROMTER OPERATÖRÜ, 
SESLENDİRME, SET AMİRİ, SET AMİRİ-

GRAFİKER, SET GÖREVLİSİ, SET 
GÖREVLİSİ-GARFİKER, SİMULTANE 
ÇEV., SUNUCU, SUNUCU (MUHABİR) 

YÖNETMEN YRD.

102-4000 TL            
ARASI 65 HAMMALİYE

REKLAM-TASARIM-TANITIM DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 41

İSTATİSTİK VERİ GİRİŞİ, REKLAM ANALİZİ VE 
RAPORLAMA, REKLAM REZERVASYON 

HİZMETLERİ, RAEKLAM AJANS VE FİRMALAR 
İLE GÖRÜŞME VE İLETİŞİM HİZMETLERİ, 

REKLAMI MECRALARA GÖRE YERLEŞTİRME 
VE ORGANİZE ETME, DİJİTAL MEDYA İÇERİK 

OLUŞTURMA, PLANLAMA, PAZARLAMA 
UZMANI, VİDEO GRAFİKER UZMANI, DİJİTAL 

MEDYA ULUSLARARSI WEB MECRA 
UZMANI,WEB SPOR MECRA UZMANI, 

İSTATİSTİK RATİNG ANALİZ ÖLÇÜM UZMANI, 
YAYIN OTOMOSYON UZMANI, RADYO 
REKLEMLARI SİSTEM OPERATÖRÜ 

ANKARA RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ 2 YARDIMCI STÜDYO ELEMANI HİZMETİ

TRT HABER KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 180

DANIŞMAN, GÖRÜNTÜ HAZIRLAYAN, 
KONUK,  METİN SESLENDİREN, 

PLAYOUT OPERATÖRÜ, PROGRAM 
HAZIRLAYAN, PROMTER OPR., 

SUNUCU, Y.İÇİ Y.DIŞI HABER VERENLER  

632- 9000 TL 
ARASI 50

PRODÜKSİYON AMİRİ, EDİTÖR, PROD. AMİR 
YRD. YÖNETMEN YARDIMCISI, PROMTER 

OPERATÖRÜ

TRT MÜZİK KANAL 
KOORDİNARTÖRLÜĞÜ 27

3D GRAFİK TASARIMCISI, JENERİK 
TASARIMCISI, SESLENDİEME ELEMANI, 

REYTİNG ANALİSTİ, YAYIN AKIŞ ELEMANI, 
METİN YAZARI, PROGRAM TAKİP ELEMANI, 

GÖRSEL VERİ ELEMANI, İSTATSİTİK ELEMANI, 
VERİ TOPLAMA ELEMANI, ARŞİV 

ARAŞTIRMACISI, ARŞİV SEÇİCİ, WEB 
SORUMLUSU, ASİSTAN, TANITIM ASİSTANI, 

BANT SORUMLUSU, TELİF GİRİŞLERİ 
YARDIMCISI, DENETİM ASİSTANI, METİN 

ÇEVİRMENİ,
TRT EL ARABİA KANAL 37 YÖNETMEN YRD., KAMERAMAN, KJ OPR., 

ŞİRKET ÜZERİNDEN ÇALIŞANLAR

SAYISI UNVANLARI

 ARALIK 2016 İTİBARİ İLE PROGRAM VE ŞİRKET ÜZERİNDEN BİRİMLERDE ÇALIŞAN SAYILARINI  GÖSTERİR TABLO

SAYISI UNVANLARI
BİRİMLER

ÜCRET ARALIĞI

PROGRAM ÜZERİNDEN ÇALIŞANLAR

 

15Sayıştay   



 

 

TRT TURİZM VE BELGESEL KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 1.VE 2. KALİFİYE YARDIMCI HİZMET 

PERSONELİ

TRT YENİ MEDYA KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 14 1.2.3.4. TİP KALİFİYE YARDIMCI HİZMET 

PERSONELİ

TRT SPOR KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 64 PRODÜKSİYON AMİRİ, PRODÜKSİYON 

AMİRİ 1. VE 2. YARDIMCISI, SET AMİRİ
1500-4000 TL 

ARASI 8 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT ÇOCUK KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 12 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT KURDİ KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 SUNUCU, PROGRAM HAZIRLAYICI, 

YAPIM YARDIMCILARI
1400-3200 TL 

ARASI 59 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT AVAZ KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 13 DANIŞMAN, YABANCI DİL HABER 

SUNUCUSU
2500-2800 TL 

ARASI 8 GRAFİKER, MONTAJCI, YABANCI DİL HABER 
SUNUCUSU

TRT 1 KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 8 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT OKUL KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ 96

YAPIMCI, SUNUCU, ENSTRÜMAN 
ÇALAN, ORKESTRAYA YARDIMCI 

ELEMAN, SOLİST, VOKALİST SANATÇI, 
DIŞYAPIMCI, EĞİTMEN

65-2500 TL ARASI 273
VASIFLI TEMİZLİK İŞÇİSİ, VASIFSIZ TEMİZLİK 

İŞÇİSİ, ÖZEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DIŞ 
YAPIMCI, SANATÇI, EĞİTMEN

TRT İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN, SUNAN, BÖLÜM-KÖŞE 
HAZIRLAYAN 100-500 TL ARASI 192 GÜVENLİK, VASIFLI, VASIFSIZ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ 79
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK 

ŞİRKET PERSONELİ, BAHÇE BAKIM, 
YEMAKHANE, ISITMA-SOĞUTMA

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 84 SPİKER,TEMİZLİK İŞÇİSİ,ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ,VASIFLI İŞÇİ

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ 42 AŞCI, TEKNİK ELEMAN, TEMİZLİK İŞÇİSİ, 
SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ 4 DIŞ SUNUCU, PROGRAM KONUĞU, SAZ 
SANATÇISI 150-200 TL ARASI 88 HİZMET ALIMI 

TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ 78 KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK 
ELEMANI, AŞÇI, VASIFSIZ İŞÇİ (HAMMALİYE)

TOPLAM 754 2016 GENEL TOPLAM=2770 2770

 
2017 yılı Mayıs ayı itibariyle de Kurumda çalışan yüklenici personelin 

çalıştıkları birim ve sayılarını gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Sayıştay   



 

 

TRT TURİZM VE BELGESEL KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 1.VE 2. KALİFİYE YARDIMCI HİZMET 

PERSONELİ

TRT YENİ MEDYA KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 14 1.2.3.4. TİP KALİFİYE YARDIMCI HİZMET 

PERSONELİ

TRT SPOR KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 64 PRODÜKSİYON AMİRİ, PRODÜKSİYON 

AMİRİ 1. VE 2. YARDIMCISI, SET AMİRİ
1500-4000 TL 

ARASI 8 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT ÇOCUK KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 12 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT KURDİ KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 11 SUNUCU, PROGRAM HAZIRLAYICI, 

YAPIM YARDIMCILARI
1400-3200 TL 

ARASI 59 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT AVAZ KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 13 DANIŞMAN, YABANCI DİL HABER 

SUNUCUSU
2500-2800 TL 

ARASI 8 GRAFİKER, MONTAJCI, YABANCI DİL HABER 
SUNUCUSU

TRT 1 KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 8 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT OKUL KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ 96

YAPIMCI, SUNUCU, ENSTRÜMAN 
ÇALAN, ORKESTRAYA YARDIMCI 

ELEMAN, SOLİST, VOKALİST SANATÇI, 
DIŞYAPIMCI, EĞİTMEN

65-2500 TL ARASI 273
VASIFLI TEMİZLİK İŞÇİSİ, VASIFSIZ TEMİZLİK 

İŞÇİSİ, ÖZEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DIŞ 
YAPIMCI, SANATÇI, EĞİTMEN

TRT İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN, SUNAN, BÖLÜM-KÖŞE 
HAZIRLAYAN 100-500 TL ARASI 192 GÜVENLİK, VASIFLI, VASIFSIZ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ 79
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK 

ŞİRKET PERSONELİ, BAHÇE BAKIM, 
YEMAKHANE, ISITMA-SOĞUTMA

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 84 SPİKER,TEMİZLİK İŞÇİSİ,ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ,VASIFLI İŞÇİ

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ 42 AŞCI, TEKNİK ELEMAN, TEMİZLİK İŞÇİSİ, 
SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ 4 DIŞ SUNUCU, PROGRAM KONUĞU, SAZ 
SANATÇISI 150-200 TL ARASI 88 HİZMET ALIMI 

TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ 78 KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK 
ELEMANI, AŞÇI, VASIFSIZ İŞÇİ (HAMMALİYE)

TOPLAM 754 2016 GENEL TOPLAM=2770 2770

 
2017 yılı Mayıs ayı itibariyle de Kurumda çalışan yüklenici personelin 

çalıştıkları birim ve sayılarını gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tablo  4/b: Yüklenici personel tablosu 

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6 HAMMALİYE

TELEVİZYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 37 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

STÜDYOLAR VE PROGRAM İLETİM 
SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 TEKNİKER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 16

ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ, BİLİŞİM DESTEK 
PERSONELİ, UZMAN BİLİŞİM DESTEK 

PERSONELİ,YAZILIM DESTEK PERSONELİ

DIŞ YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17 YARDIMCI PERSONEL

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 760

ŞOFÖR (TAŞRA DAHİL), ÖZEL 
GÜVENLİKTEMİZLİK, -BAŞ EKİP SORUMLUSU, 

TEMİZLİK-EKİP SORUMLUSU, TEMİZLİK-
CAMCI, TEMİZLİK-PARK-BAHÇE, TEMİZLİK-

İŞÇİSİ, SORUMLU AŞÇI, AŞÇI, ŞEF GARSON, 
GARSON, VİP GARSON, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 
ELEMANI, BULAŞIKÇI, REFAKAT GÖREVLİSİ, 

YÖNETİCİ ASİSTANI (A GRUBU), YÖNETİCİ 
ASİSTANI (B GRUBU), YÖNETİCİ ASİSTANI (C 

GRUBU), SU DAĞITIM GÖREVLİSİ, KREŞ 
ÖĞRETMENİ, YARDIMCI ÖĞRETMEN, 

BESLENME UZMANI, PEDEGOK (REHBER 
ÖĞRETMEN), BEDEN EĞİTMENİ, BİYOLOG, 

TEKNİSYEN-TEKNİKER

İÇ YAPIMLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ 614

ARANJÖR, BAŞROL OYUNCULARI, 
DİĞER ROLLER,DİĞER ROLLER, 

ENSTRUMAN ÇALAN, FİGURASYON 
DAİMİ KONUKİ DAİMİ KONUK SUNUCU, 

DANIŞMAN, DANIŞMAN (EDİTÖR) 
DANIŞMAN-SUNUCU, EDİTÖR, EDİ,TÖR-

DAİMİ KONUK, GRAFİST, KONUK, METİN 
SESLENDİRME, METİN TERCÜME, METİN 

YAZARI, MONTAJCI, PLAYOUT 
OPERATÖRÜ, PROD. AMİRİ 1. YRD. 

PROD AMİRİ PROMTER OPERATÖRÜ, 
SESLENDİRME, SET AMİRİ, SET AMİRİ-

GRAFİKER, SET GÖREVLİSİ, SET 
GÖREVLİSİ-GARFİKER, SİMULTANE 
ÇEV., SUNUCU, SUNUCU (MUHABİR) 

YÖNETMEN YRD.

102-4000 TL            
ARASI 63 HAMMALİYE

REKLAM-TASARIM-TANITIM DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 43

İSTATİSTİK VERİ GİRİŞİ, REKLAM ANALİZİ VE 
RAPORLAMA, REKLAM REZERVASYON 

HİZMETLERİ, RAEKLAM AJANS VE FİRMALAR 
İLE GÖRÜŞME VE İLETİŞİM HİZMETLERİ, 

REKLAMI MECRALARA GÖRE YERLEŞTİRME 
VE ORGANİZE ETME, DİJİTAL MEDYA İÇERİK 

OLUŞTURMA, PLANLAMA, PAZARLAMA 
UZMANI, VİDEO GRAFİKER UZMANI, DİJİTAL 

MEDYA ULUSLARARSI WEB MECRA 
UZMANI,WEB SPOR MECRA UZMANI, 

İSTATİSTİK RATİNG ANALİZ ÖLÇÜM UZMANI, 
YAYIN OTOMOSYON UZMANI, RADYO 
REKLEMLARI SİSTEM OPERATÖRÜ 

ANKARA RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ 3 YARDIMCI STÜDYO ELEMANI HİZMETİ

TRT HABER KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 216

DANIŞMAN, GÖRÜNTÜ HAZIRLAYAN, 
KONUK,  METİN SESLENDİREN, 

PLAYOUT OPERATÖRÜ, PROGRAM 
HAZIRLAYAN, PROMTER OPR., 

SUNUCU, Y.İÇİ Y.DIŞI HABER VERENLER  

632- 9000 TL 
ARASI 50

PRODÜKSİYON AMİRİ, EDİTÖR, PROD. AMİR 
YRD. YÖNETMEN YARDIMCISI, PROMTER 

OPERATÖRÜ

TRT MÜZİK KANAL 
KOORDİNARTÖRLÜĞÜ 27

3D GRAFİK TASARIMCISI, JENERİK 
TASARIMCISI, SESLENDİEME ELEMANI, 

REYTİNG ANALİSTİ, YAYIN AKIŞ ELEMANI, 
METİN YAZARI, PROGRAM TAKİP ELEMANI, 

GÖRSEL VERİ ELEMANI, İSTATSİTİK ELEMANI, 
VERİ TOPLAMA ELEMANI, ARŞİV 

ARAŞTIRMACISI, ARŞİV SEÇİCİ, WEB 
SORUMLUSU, ASİSTAN, TANITIM ASİSTANI, 

BANT SORUMLUSU, TELİF GİRİŞLERİ 
YARDIMCISI, DENETİM ASİSTANI, METİN 

ÇEVİRMENİ,

TRT EL ARABİA KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 35

YÖNETMEN YRD., KAMERAMAN, KJ OPR., 
GARFİK PERS. MONTAJ PERS., SES 

OPR.,KONUK KOORD.,SERVER OPR., TEKNİK 
YÖN.BİLGİ İŞLEM, MUHABİR, PROMPTER 

OPR., ARŞİV PERS.

PROGRAM ÜZERİNDEN ÇALIŞANLAR ŞİRKET ÜZERİNDEN ÇALIŞANLAR

SAYISI UNVANLARI

 MAYIS 2017 İTİBARİ İLE PROGRAM VE ŞİRKET ÜZERİNDEN BİRİMLERDE ÇALIŞAN SAYILARINI  GÖSTERİR TABLO

SAYISI UNVANLARI
BİRİMLER

ÜCRET ARALIĞI
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TRT TURİZM VE BELGESEL KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 9 1.VE 2. KALİFİYE YARDIMCI HİZMET 

PERSONELİ

TRT YENİ MEDYA KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 14 1.2.3.4. TİP KALİFİYE YARDIMCI HİZMET 

PERSONELİ

TRT SPOR KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 71 PRODÜKSİYON AMİRİ, PRODÜKSİYON 

AMİRİ 1. VE 2. YARDIMCISI, SET AMİRİ
1500-4000 TL 

ARASI 3 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT ÇOCUK KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 13 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT KURDİ KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 5 SUNUCU, PROGRAM HAZIRLAYICI, 

YAPIM YARDIMCILARI
1400-3200 TL 

ARASI 44 KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT AVAZ KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 13 DANIŞMAN, YABANCI DİL HABER 

SUNUCUSU
2500-2800 TL 

ARASI 8 GRAFİKER, MONTAJCI, YABANCI DİL HABER 
SUNUCUSU

TRT OKUL KANAL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ 163

YAPIMCI, SUNUCU, ENSTRÜMAN 
ÇALAN, ORKESTRAYA YARDIMCI 

ELEMAN, SOLİST, VOKALİST SANATÇI, 
DIŞYAPIMCI, EĞİTMEN

65-2500 TL ARASI 220
VASIFLI TEMİZLİK İŞÇİSİ, VASIFSIZ TEMİZLİK 

İŞÇİSİ, ÖZEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ, DIŞ 
YAPIMCI, SANATÇI, EĞİTMEN

TRT İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN, SUNAN, BÖLÜM-KÖŞE 
HAZIRLAYAN 100-500 TL ARASI 201 GÜVENLİK, VASIFLI, VASIFSIZ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ 79
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK 

ŞİRKET PERSONELİ, BAHÇE BAKIM, 
YEMAKHANE, ISITMA-SOĞUTMA

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 152 SPİKER,TEMİZLİK İŞÇİSİ,ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ,VASIFLI İŞÇİ

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ 42 AŞCI, TEKNİK ELEMAN, TEMİZLİK İŞÇİSİ, 
SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ 3 DIŞ SUNUCU, PROGRAM KONUĞU, SAZ 
SANATÇISI 150-200 TL ARASI 90 HİZMET ALIMI 

TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ 78 KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK 
ELEMANI, AŞÇI, VASIFSIZ İŞÇİ (HAMMALİYE)

TOPLAM 1085 2014 GENEL TOPLAM 3099

 
2016 yılı sonu itibariyle 2.770 olan TRT birimlerinde program ve şirket 

üzerinden çalıştırılan personel sayısı 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle 3.099 a 
yükseldiği görülmüştür. Yine program üzerinden çalıştırılan taşeron personel sayısı 
754 iken 2017 Mayıs ayı itibariyle bu sayı 1.085 e yükselmiştir. İç yapımlar 
koordinatörlüğünde 2016 yıl sonu itibariyle 386 personel çalışıyor iken 2017 mayıs 
ayı itibariyle bu sayı 614 e çıkmış, yine TRT haber kanal koordinatörlüğünde 180 
olan taşeron personel sayısı 216 ya yükselmiştir.  

2- Personele yapılan harcamalar:  
TRT’nin merkez ve taşra teşkilatı personeline 2016 yılı faaliyet döneminde 

yapılan harcamalar, önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Personele Yapılan Harcamalar Tablosu 

Personele yapılan 
harcamalar 

2015 2016 

Harcanan 

Ödeneğin 
ilk 

durumu 

Harcanan 

Toplam 
harcama 

Kişi 
başına 
ayda 
düşen 

harcama 
Esas 

ücretler 
Ek 

ödemeler 
Sosyal 
giderler 

Cari yıl 
toplamı 

Geçmiş 
yılla ilgili 
ödeme ve 
geri alışlar 

Toplam 
harcama 

Kişi 
başına 
ayda 
düşen 

Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 
A-Yönetim Kurulu üyeleri 
(Kurum dışı) ve denetçiler 364     422     422   422   

B-Memurlar                 
 

  
C-Sözleşmeliler 591.673 6.629 658.257 404.015 134.084 141.345 679.444 14.149 693.593 7.731 

Toplam 592.037   658.257 404.437 134.084 141.345 679.866 14.149 694.015   
Geçen Yıl Toplamı 

  
  323.827 118.058 142.236 584.121 7.916 592.037   

Fark       80.610 16.026 (891) 95.745 6.233 101.978   

Faaliyet döneminde Kurum’da çalışan personele 679,9 milyon TL’si cari 
yılla, 14,1 milyon TL’si de geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 694 milyon 
TL’lik harcama yapılmıştır. Faaliyet dönemi toplam personel harcamaları, işletme 
bütçesine göre %5,4 oranında, bir önceki yıla göre ise %17,2 oranında fazla 
gerçekleşmiştir.  

Kurum’un cari yıl personel harcamalarının; %59,5'i esas ücretler, %19,7’si 
ek ödemeler ve %20,8’i de sosyal giderlerle ilgili bulunmaktadır.  

Faaliyet döneminde kişi başına aylık ortalama personel harcaması 7.731 TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

Kurum personeli ile ilgili kadro unvanları, sayısı, ücretler, ek gösterge ve 
sosyal haklar, fazla çalışma ücreti ve diğer mali hakları, 6112 sayılı Kanun’un 
geçici 8 inci maddesinde yer alan "… Ayrıca, Kurumda çalıştırılan personelin kadro 
iptal ve ihdasları, sayısı, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, personele 
sağlanacak sosyal yardımlar, Kurum Genel Müdürünün teklifi üzerine Üst Kurul 
tarafından belirlenir. …" hükmü çerçevesinde belirlenmektedir. 

Bu kapsamda, kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin 2016 yılı 
sözleşme ücretleri için Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek artış oranlarının, 
TRT’nin kadro karşılığı ve işçi sayılmayan sözleşmeli personeli için de 
uygulanmasına yönelik olarak alınan 24.11.2015 tarih ve 2015/900 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararı ile onaylanmış ve bu karar  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca 
alınan karar ile uygun görülmüştür.  

Bununla birlikte 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, TRT 
çalışanları dâhil olmak üzere Kamu personelinin her türlü ücret ve mali haklarına 
ilişkin ortalama ücret tavanı Bakanlar Kurulu’nca belirlenmektedir.  

TRT personelinin derecelerine göre ek göstergeleri; yönetim kurulu kararları 
ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu onayı kapsamında belirlenmekte olup, TRT 
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Genel Müdürü için 8.000, genel müdür yardımcısı için 7.600, daire başkanı için 
6.400 olmak üzere, görevin önemi ve unvana göre hiyerarşik sıralama içinde diğer 
personel için 6.200 den aşağı doğru inmek üzere uygulanmaktadır. 

 Kurumda istihdam edilen sözleşmeli personele 6112 sayılı Kanunun geçici 8 
inci maddesi doğrultusunda belirlenen sözleşme ücreti dışında, fazla çalışma ücreti 
ve özel hizmet tazminatı adı altında ilave ödemeler yapılmaktadır. 2016 yılında 
istihdam edilen kadro karşılığı sözleşmeli personele derecelerine göre, en yüksek 
devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 20 ile % 35 oranları arasında aylık 
fazla çalışma ücreti ödenmiştir.  

Başbakanlık merkez teşkilatında istihdam edilen kadro karşılığı sözleşmeli 
personele verilen özel hizmet tazminatı, 6112 sayılı Kanunun Geçici 8 inci 
maddesinde, TRT personeli Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin 
yararlandığı ücretleri dışında her türlü mali haklarından yararlanacağı 
öngörülmüştür. Bu çerçevede Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam 
edilen personele derece ve unvanlarına göre, en yüksek devlet memuru aylığının (ek 
gösterge dâhil) %50 ile %345 oranları arasında belirlenen oranların yarısı tutarında 
özel hizmet tazminatı ödenmektedir.   

23/08/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu 
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara 
İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin, Basın Yayın 
ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Bölümü’nün 10 uncu maddesinde; “(1) Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde 
fiilen görev yapan personele aylık ilave 100 TL ücret ödenir.”  hükmü yer 
almaktadır. 

Bu itibarla, 01.04.2016 tarih ve E.67872 sayılı Genel Müdürlük oluru ile; 
Kurumda yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin tespiti ile bu 
tespitte meydana gelen değişikliklerin zamanında Genel Müdürlük İnsan Kaynakları 
Dairesi Başkanlığına bildirilmesinden birim amirleri yetkili ve sorumlu tutulmuş, 
yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yaptığı birim amirlerince tespit edilen 
personele, 01.01.2016 tarihinden itibaren ödenmesi öngörülen ilave 100 TL ücretin 
ödenmesinde riayet edilecek hususlar belirlenmiştir. 

Kurumun Mayıs/2016 itibarıyla; merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin 
kadro sayıları ile birim amirlerince yayın ve yapımda fiilen görev yaptığı için aylık 
ilave 100 TL ücret alması için bildirilen personel sayıları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 6/a: Hizmet Birimlerine Göre İlave Ücret Alması Bildirilen Personel Tablosu 

Hizmet Birimleri 

Mayıs 2016  İtibarıyla 
  Bildirilen  

Kadro Personel  
Sayısı Sayısı* 

A-Merkez teşkilatı     
- Genel Müdürlük (Yurtdışı Tem.  ve Haber büroları dahil) 91 74 
- Yayın Denetleme Kor. Kur. Başkanlığı 56 63 
- Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı 531 519 
- Dış Yayınlar  Dairesi Başkanlığı 240 241 
- Radyo  Dairesi Başkanlığı 28 30 
- Televizyon  Dairesi Başkanlığı 181 189 
- Reklam Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı 51 53 
- Bilgi Teknolojileri   Dairesi Başkanlığı 66 67 
- Müzik  Dairesi Başkanlığı 37 40 
- Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri  Dairesi Başkanlığı 451 444 
- Arşiv  Dairesi Başkanlığı 60 57 
- Verici İşletmeler  Dairesi Başkanlığı 212 124 
- TRT Kanal Koordinatörlükleri 698 698 
- Ankara Radyosu Müdürlüğü 466 393 
-  İç Yapımlar Koordinatörlüğü 1.371 1.390 
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 152 1 
- Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü 8 -  
- Özel Kalem Müdürlüğü 5 -  
- Genel Sekreterlik 33 -  
- Teftiş Kurulu Başkanlığı 47 -  
- Hukuk Müşavirliği 33 -  
- Eğitim  Dairesi Başkanlığı 60 -  
- İnsan Kaynakları  Dairesi Başkanlığı 60 -  
- Muhasebe ve Finansman  Dairesi Başkanlığı 100 -  
- Satınalma  Dairesi Başkanlığı 38 -  
- Destek Hizmetleri  Dairesi Başkanlığı 293 -  
- Dış İlişkiler  Dairesi Başkanlığı 29 -  

Toplam 5.397 4.383 
B-Taşra teşkilatı     
- TRT İstanbul Müdürlüğü 761 576 
- TRT İzmir Müdürlüğü 349 219 
- TRT Antalya Müdürlüğü 139 75 
- TRT Çukurova Müdürlüğü 162 104 
- TRT Diyarbakır Müdürlüğü 273 129 
- TRT Erzurum Müdürlüğü 213 116 
- TRT Trabzon Müdürlüğü 163 114 

Toplam (B) 2.060 1.333 
Genel toplam (A+B) 7.457 5.716 

* Bildirilen personel sayısına, hizmet birimlerinde geçici görevli bulunan personel sayıları dahildir. 

İlave 100 TL ücret alan personel       : 5.716 
İlave 100 TL ücret almayan personel: 1.629 
Toplam                                                :7.345 
İlgili Genel Müdürlük oluru gereğince, 2016 yılı için; Kurumda istihdam 

edilen toplam 7.345 personelden, birim amirlerince yapım ve yayın hizmetlerinde 
fiilen görev yaptığı belirlenen 5.716’sına 01.01.2016 tarihinden başlamak üzere 
aylık 100 TL ilave ücret ödemesi yapılmasına başlanmıştır. Bu kapsamda, Kurumda 
istihdam edilen toplam personelin %78’inin yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen 
görev yapan personel olarak belirlendiği görülmektedir. 

Kurumun Mayıs/ 2017 itibarıyla; merkez ve taşra teşkilatı hizmet 
birimlerinin kadro sayıları ile birim amirlerince yayın ve yapımda fiilen görev 
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yaptığı için aylık ilave 100 TL ücret alması için bildirilen personel sayıları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 6/a: Hizmet Birimlerine Göre İlave Ücret Alması Bildirilen Personel Tablosu 

Hizmet Birimleri 

Mayıs 2017  İtibarıyla 
  Bildirilen  

Kadro Personel  
Sayısı Sayısı* 

A-Merkez teşkilatı     
- Genel Müdürlük (Yurtdışı Tem.  ve Haber büroları dahil) 91 47 
- Yayın Denetleme Kor. Kur. Başkanlığı 56 52 
- Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı 531 519 
- Dış Yayınlar  Dairesi Başkanlığı 240 239 
- Radyo  Dairesi Başkanlığı 28 29 
- Televizyon  Dairesi Başkanlığı 181 178 
- Reklam Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı 51 47 
- Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 66 66 
- Müzik  Dairesi Başkanlığı 37 38 
- Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri  Dairesi Başkanlığı 451 446 
- Arşiv  Dairesi Başkanlığı 60 59 
- Verici İşletmeler  Dairesi Başkanlığı 212 134 
- TRT Kanal Koordinatörlükleri 698 703 
- Ankara Radyosu Müdürlüğü 466 399 
-  İç Yapımlar Koordinatörlüğü 1.371 1.372 
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 152 1 
- Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü 8 -  
- Özel Kalem Müdürlüğü 5 -  
- Genel Sekreterlik 33 - 
- Teftiş Kurulu Başkanlığı 47 -  
- Hukuk Müşavirliği 33 -  
- Eğitim  Dairesi Başkanlığı 60 -  
- İnsan Kaynakları  Dairesi Başkanlığı 60 -  
- Muhasebe ve Finansman  Dairesi Başkanlığı 100 - 
- Satınalma  Dairesi Başkanlığı 38 -  
- Destek Hizmetleri  Dairesi Başkanlığı 293 61 
- Dış İlişkiler  Dairesi Başkanlığı 29 -  

Toplam 5.397 4.390 
B-Taşra teşkilatı     
- TRT İstanbul Müdürlüğü 761 605 
- TRT İzmir Müdürlüğü 349 267 
- TRT Antalya Müdürlüğü 139 77 
- TRT Çukurova Müdürlüğü 162 111 
- TRT Diyarbakır Müdürlüğü 273 150 
- TRT Erzurum Müdürlüğü 213 120 
- TRT Trabzon Müdürlüğü 163 116 

Toplam (B) 2.060 1.446 
Genel toplam (A+B) 7.457 5.836 

* Bildirilen personel sayısına, hizmet birimlerinde geçici görevli bulunan personel sayıları dahildir. 

İlave 100 TL ücret alan personel       : 5.836 
İlave 100 TL ücret almayan personel: 1.119 
Toplam                                                :6.955 
2017/Mayıs ayı içinde yapılan incelemede; Kurumda istihdam edilen toplam 

6.955 personelden, birim amirlerince yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev 
yaptığı belirlenen 5.836’sına aylık 100 TL ilave ücret ödemesi yapılmasına 
başlanmıştır. Bu kapsamda, Kurumda istihdam edilen toplam personelin %84’ünün 
yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel olarak belirlendiği 
görülmektedir. 
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yaptığı için aylık ilave 100 TL ücret alması için bildirilen personel sayıları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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- Özel Kalem Müdürlüğü 5 -  
- Genel Sekreterlik 33 - 
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- Hukuk Müşavirliği 33 -  
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- İnsan Kaynakları  Dairesi Başkanlığı 60 -  
- Muhasebe ve Finansman  Dairesi Başkanlığı 100 - 
- Satınalma  Dairesi Başkanlığı 38 -  
- Destek Hizmetleri  Dairesi Başkanlığı 293 61 
- Dış İlişkiler  Dairesi Başkanlığı 29 -  

Toplam 5.397 4.390 
B-Taşra teşkilatı     
- TRT İstanbul Müdürlüğü 761 605 
- TRT İzmir Müdürlüğü 349 267 
- TRT Antalya Müdürlüğü 139 77 
- TRT Çukurova Müdürlüğü 162 111 
- TRT Diyarbakır Müdürlüğü 273 150 
- TRT Erzurum Müdürlüğü 213 120 
- TRT Trabzon Müdürlüğü 163 116 

Toplam (B) 2.060 1.446 
Genel toplam (A+B) 7.457 5.836 

* Bildirilen personel sayısına, hizmet birimlerinde geçici görevli bulunan personel sayıları dahildir. 

İlave 100 TL ücret alan personel       : 5.836 
İlave 100 TL ücret almayan personel: 1.119 
Toplam                                                :6.955 
2017/Mayıs ayı içinde yapılan incelemede; Kurumda istihdam edilen toplam 

6.955 personelden, birim amirlerince yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev 
yaptığı belirlenen 5.836’sına aylık 100 TL ilave ücret ödemesi yapılmasına 
başlanmıştır. Bu kapsamda, Kurumda istihdam edilen toplam personelin %84’ünün 
yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel olarak belirlendiği 
görülmektedir. 

 

 

2016 yılı Mayıs ayından 2017 yılı Mayıs ayına; yapım ve yayın 
hizmetlerinde fiilen görev yapan personel %78 den %84 e yükseldiği, rakam olarak 
da 5.716 dan 5.836 ya çıktığı görülmüştür.  

Yukarıdaki iki tablodan görüleceği üzere; ana hizmet birimlerinin önemli bir 
kısmında birim amirlerince (Daire başkanları, kurul başkanı, kanal koordinatörleri, 
radyo müdürü ve İl müdürleri) ünitelerinde çalışan personelin tamamı (geçici 
görevli personel dahil)  fiilen yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel 
olarak tespit edilerek, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na bildirilmiştir.  

Ana hizmet birimlerinden Arşiv Dairesi Başkanlığı, İç Yapımlar 
Koordinatörlüğü, Müzik Daire Başkanlığı, yardımcı hizmet birimlerinden ise, 
Reklam-Tasarım-Tanıtım, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıklarında görevli 
personelin tamamının birim amirlerince hangi kriterler esas alınarak fiilen yapım ve 
yayın hizmetlerinde görev yapan personel olarak değerlendirilmiş olduğu 
anlaşılamamıştır. 

Genel Müdürlük oluru ile; Kurumda yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen 
görev yapan personelin tespiti ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 
bildirilmesinden birim amirleri yetkili ve sorumlu tutulmuştur. Birim amirlerinin 
onayı sonrası, ilgili birimler ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı arasındaki 
yazışmalar incelendiğinde; 

Birimler tarafından ilave ücret ödenmesi için bildirilen personelin, fiilen 
yapım ve yayın hizmetlerinde çalıştığına dair herhangi bir açıklama yapılmadığı, 
yazı ekinde liste halinde gönderildiği görülmüştür. Ayrıca yine birimlerden, müdür, 
şef, uzman, denetçi, avukat, sistem işletmeni, araştırmacı, müşavir, strateji uzmanı, 
istatistikçi, takip memuru, memur, başşöför, şöför gibi ünvanlı personelin de fiilen 
görev yaptığına dair herhangi bir açıklama yapılmadan, yapım ve yayın 
hizmetlerinde çalıştığı bildirilerek 100 TL ilave ücret ödenmesi istenmiştir.         

Toplu Sözleşmenin, Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin 
Bölümü’nün 10 uncu maddesinde; “(1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 
aylık ilave 100 TL ücret ödenir.”  hükmü yer almaktadır. Ancak Birim amirleri 
tarafından fiilen yapım ve yayın hizmeti görevi ile ilgili herhangi bir açıklamaya yer 
verilmeden listelerin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilmesi, konunun 
detaylı bir şekilde incelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Çünkü sonuçta toplu 
sözleşmede açıkça belirtildiği halde, yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev 
yapmayan personelinde kurumdan ilave 100 TL ücret alması sonucunu 
doğurabilecektir. 

Bu açıklamalar doğrultusunda; 
Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal 

haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin, basın 
yayın ve iletişim hizmet koluna ilişkin bölümünün 10 uncu maddesinde; “(1) 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın 
hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık ilave 100 TL ücret ödenir.”  hükmü 
uyarınca; Kurum tarafından toplu sözleşme gereği ödenen aylık ilave 100 TL ile 
ilgili olarak; 
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- Yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personele aylık ilave ücretin 
ödenmesi konusunda fiilen bu görevi yapanların birim ve unvan bazında gerçekçi 
kriterler esas alınarak belirlenmesi, 

- Yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin tespiti ile bu tespitte 
meydana gelen değişikliklerin zamanında bildirilmesinden birim amirleri yetkili ve 
sorumlu tutulmuş olması sonucu, ilgili birim amirlerince tespit edilen ilave 100 TL 
ücret ödenen tüm personelin fiilen yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapıp 
yapmadığının TRT Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi, 

- Toplu sözleşmeye aykırı olarak varsa fazla ödemelerin ilgililerinden tahsili 
önerilir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 24.12.1963 tarih ve 359 sayılı Kanunla, 
kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak 01.05.1964 
tarihinde kurulmuştur. 

14.11.1983 tarih ve 18221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’yla da radyo ve televizyon yayınları ve 
TRT’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir. İlgili Kanun’un 8. Maddesinde; TRT tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine 
sahiptir ve bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan 
konularda, TRT hakkında kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel hükümler 
uygulanacaktır. 

237 sayılı Taşıt Kanunu’nun “Kanunun şümulü” başlıklı 1 inci maddesinde: 
“a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara 

bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her 

çeşit banka ve teşekküller, 
c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve 

müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve 
müesseseler, 

d) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler 
tarafından kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü ile Kanun’un 
sınırları belirlenmiştir. 

 Yukarıda açıklamalardan anlaşılacağı üzere TRT Taşıt Kanunu’na tabi özel 
Kanunla kurulmuş bir teşekküldür. 237 sayılı Taşıt Kanununda emirlerine ve 
zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis 
edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

237 sayılı Kanun kapsamında bulunan TRT’ nin aynı Kanun’un 4 üncü 
maddesinde belirtilen ve araç tahsis edilecek makamları belirten 1 ve 2 sayılı 
cetvellere aykırı olarak, Kurum’da görev yapan bazı daire başkan ve başkan 
yardımcıları ile koordinatörlerin tahsisli araç kullandığı tespit edilmiştir. 

İlgili Kanun’da tahsis yapılacak kişiler de ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
Destek hizmetleri Daire başkanlığı ile Haber ve Spor Yayınları Daire 
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- Yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personele aylık ilave ücretin 
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sahiptir ve bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan 
konularda, TRT hakkında kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel hükümler 
uygulanacaktır. 
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“a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara 
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b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her 

çeşit banka ve teşekküller, 
c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve 

müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve 
müesseseler, 

d) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler 
tarafından kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü ile Kanun’un 
sınırları belirlenmiştir. 

 Yukarıda açıklamalardan anlaşılacağı üzere TRT Taşıt Kanunu’na tabi özel 
Kanunla kurulmuş bir teşekküldür. 237 sayılı Taşıt Kanununda emirlerine ve 
zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis 
edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

237 sayılı Kanun kapsamında bulunan TRT’ nin aynı Kanun’un 4 üncü 
maddesinde belirtilen ve araç tahsis edilecek makamları belirten 1 ve 2 sayılı 
cetvellere aykırı olarak, Kurum’da görev yapan bazı daire başkan ve başkan 
yardımcıları ile koordinatörlerin tahsisli araç kullandığı tespit edilmiştir. 

İlgili Kanun’da tahsis yapılacak kişiler de ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
Destek hizmetleri Daire başkanlığı ile Haber ve Spor Yayınları Daire 

 

 

Başkanlığı’nın ulaşım servislerinin incelemesinde; Kurumda görev yapan bazı daire 
başkan ve başkan yardımcıları ile koordinatörlerin Taşıt Kanunu’na açıkça aykırı 
şekilde tahsisli araç kullandığı tespit edilmiştir. Araç görev kağıtlarının ve araçlarda 
bulunan araç takip sistemlerinin incelemesinde; Televizyon Daire Başkanlığınca iki 
adet hizmet aracının, İç yapımlar Koordinatörlüğünce iki adet hizmet aracının, TRT 
1 Kanal koordinatörlüğünce iki adet hizmet aracının, Reklam Tasarım-Tanıtım 
Dairesi Başkanlığınca bir adet hizmet aracının, TRT Kürdi Kanal 
Koordinatörlüğünce bir adet hizmet aracının tahsisli araç gibi kullanıldığı yine 
Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanlığında 3 adet hizmet aracının Daire başkanı 
ve iki daire başkan yardımcısı tarafından tahsisli şekilde kullandığı tespit edilmiştir.     

237 sayılı Taşıt Kanunu’na aykırı olarak Kurumda görev yapan ve tahsisli 
kurum araçlarını kullanan tüm personelin uyarılması,  tüm tahsislerin kaldırılması 
ve destek hizmetleri daire başkanlığı ile Haber ve Spor Yayınları Daire 
Başkanlığına bağlı hizmet araçlarının kullanılmasının sağlanması önerilir.  
  3-  Sosyal konular ve giderleri:  

Kurum personeline 2016 yılında yapılan sosyal nitelikli harcamalar, geçen 
yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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         Kurum personeli için faaliyet döneminde yapılan sosyal nitelikli harcamaların 
toplam tutarı, önceki yıla göre %3,6 oranında 5,3 milyon TL artış göstererek 155,5 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Bu tutarın; %91 oranında 141,3 milyon TL’si 
cari yılla, %9 oranında 14,1 milyon TL’si ise geçmiş yıllarla ilgili bulunmaktadır.  

Cari yıla ilişkin sosyal nitelikli harcamaların; %60,9’u sosyal güvenlik ve 
genel sağlık sigortası primlerine, %15,6’sı personel taşıma giderlerine, %5,5’i 
barındırma giderlerine, %5,6’sı aile ve çocuk yardımına, %5.3’ü yedirme 
yardımına,  %4,1’i dinlenme kampı giderlerine, %1,6’sı eğitim giderlerine, %1,4’ü 
ise sair sosyal giderlere ilişkindir. 

Faaliyet döneminde geçmiş yıllarla ilgili sosyal giderler tutarı 14,1 milyon 
TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın; 1,7 milyon TL’si emekliler için ödenen 
sosyal yardım zammına, 8 milyon TL’si de emekli ikramiyelerinin geçmiş yıllara 
isabet eden kısmına, 4,4 milyon TL’si ise geçmiş yılla ilgili diğer ödemelere ait 
bulunmaktadır.  

Önceki yıl 18 milyon TL olarak gerçekleşmiş olan, personele yapılan giyim 
yardımı 2016 yılı içinde yetişemediğinden 2017 yılı başında yapılmıştır.  

Kurum, 2013 yılından başlamak üzere personeline giyim yardımı ödemeleri 
yapmaktadır. 01.06.2012 tarihli ve 23810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
29.05.2012 tarih ve 2012/1 No’lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 49 
uncu maddesinde “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde 

Tablo 7: Sosyal giderler tablosu 

Sosyal giderler 
Harcanan  Fark 2015 2016 

Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Cari Yılla İlgili       
1-Aile ve çocuk yardımı 7.116 7.971 855 
2-Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 41 78 37 
3-Sosyal yardım zammı -   - 
4-Barındırma giderleri 7.794 7.707 (87) 
5-Yedirme yardımı 6.024 7.518 1.494 
6-Giydirme yardımı 17.953 - (17.953) 
7-Taşıma giderleri 14.648 22.004 7.356 
8-Sosyal güv. ve genel sağlık sig. primi işveren payı ve ek karş. 80.048 86.019 5.971 
9-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 626 1.587 961 
10-İşsizlik sigortası primi işveren payı 204 400 196 
11-Sağlık giderleri 23 69 46 
12-Eğitim giderleri 2.898 2.222 (676) 
13-Spor giderleri -  - - 
14-Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 4.861 5.770 909 
15-Personel dernek ve vakıflarına yardımlar -  - - 
16-Ayni ve nakdi başka sosyal giderler -  - - 

Toplam (A) 142.236 141.345 891 
B-Geçmiş yılla ilgili;      1-Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı 1.106 1.708 602 
2-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 5.856 8.030 2.174 
3-Diğer ödemeler 954 4.411 3.457 

Toplam (B) 7.916 14.149 6.233 
Genel toplam (A+B) 150.152 155.494 5.342 
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         Kurum personeli için faaliyet döneminde yapılan sosyal nitelikli harcamaların 
toplam tutarı, önceki yıla göre %3,6 oranında 5,3 milyon TL artış göstererek 155,5 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Bu tutarın; %91 oranında 141,3 milyon TL’si 
cari yılla, %9 oranında 14,1 milyon TL’si ise geçmiş yıllarla ilgili bulunmaktadır.  

Cari yıla ilişkin sosyal nitelikli harcamaların; %60,9’u sosyal güvenlik ve 
genel sağlık sigortası primlerine, %15,6’sı personel taşıma giderlerine, %5,5’i 
barındırma giderlerine, %5,6’sı aile ve çocuk yardımına, %5.3’ü yedirme 
yardımına,  %4,1’i dinlenme kampı giderlerine, %1,6’sı eğitim giderlerine, %1,4’ü 
ise sair sosyal giderlere ilişkindir. 

Faaliyet döneminde geçmiş yıllarla ilgili sosyal giderler tutarı 14,1 milyon 
TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın; 1,7 milyon TL’si emekliler için ödenen 
sosyal yardım zammına, 8 milyon TL’si de emekli ikramiyelerinin geçmiş yıllara 
isabet eden kısmına, 4,4 milyon TL’si ise geçmiş yılla ilgili diğer ödemelere ait 
bulunmaktadır.  

Önceki yıl 18 milyon TL olarak gerçekleşmiş olan, personele yapılan giyim 
yardımı 2016 yılı içinde yetişemediğinden 2017 yılı başında yapılmıştır.  

Kurum, 2013 yılından başlamak üzere personeline giyim yardımı ödemeleri 
yapmaktadır. 01.06.2012 tarihli ve 23810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
29.05.2012 tarih ve 2012/1 No’lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 49 
uncu maddesinde “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde 

Tablo 7: Sosyal giderler tablosu 

Sosyal giderler 
Harcanan  Fark 2015 2016 

Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Cari Yılla İlgili       
1-Aile ve çocuk yardımı 7.116 7.971 855 
2-Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 41 78 37 
3-Sosyal yardım zammı -   - 
4-Barındırma giderleri 7.794 7.707 (87) 
5-Yedirme yardımı 6.024 7.518 1.494 
6-Giydirme yardımı 17.953 - (17.953) 
7-Taşıma giderleri 14.648 22.004 7.356 
8-Sosyal güv. ve genel sağlık sig. primi işveren payı ve ek karş. 80.048 86.019 5.971 
9-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 626 1.587 961 
10-İşsizlik sigortası primi işveren payı 204 400 196 
11-Sağlık giderleri 23 69 46 
12-Eğitim giderleri 2.898 2.222 (676) 
13-Spor giderleri -  - - 
14-Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 4.861 5.770 909 
15-Personel dernek ve vakıflarına yardımlar -  - - 
16-Ayni ve nakdi başka sosyal giderler -  - - 

Toplam (A) 142.236 141.345 891 
B-Geçmiş yılla ilgili;      1-Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı 1.106 1.708 602 
2-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 5.856 8.030 2.174 
3-Diğer ödemeler 954 4.411 3.457 

Toplam (B) 7.916 14.149 6.233 
Genel toplam (A+B) 150.152 155.494 5.342 

 

 

yayında ve verici istasyonlarda çalışan personelden, Kurumca hizmetin gereği 
olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemesi verilir. 
Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği 
ve buna ilişkin usul ve esasları Kurum ile yetkili sendika belirler.” hükmü yer 
almıştır. 

Bu kapsamda hazırlanan “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına İlişkin Usul ve Esaslar” 01.01.2013 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal 
haklara ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. dönem toplu sözleşme, 
14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. İlgili sözleşmede giyim yardımı ödemesi maddesi değişmeden önceki 
sözleşmedeki haliyle yer almıştır. 
 Toplu sözleşme kapsamında TRT personeline giyim yardımı verilmesi 
hususu yayında ve verici istasyonlarında çalışma ve Kurumca hizmetin gereği 
olarak görev esnasında giyilmesi zorunlu koşulan giyim malzemelerinden olma 
koşullarının birlikte sağlanması ile verilmesi öngörülmüştür. 
 Ancak, TRT Kurum yetkilileri ve Sendika yetkililerinin ortaklaşa belirlediği 
giyim yardımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik komisyon raporu 
doğrultusunda hazırlanan ve Genel Müdür oluruyla yürürlüğe giren Giyim 
Yardımını düzenleyen usul ve esaslarda kapsam maddesi toplu sözleşme 
hükümlerine aykırı olarak bütün TRT personelini kapsayacak şekilde 
düzenlenmiştir. 
 Diğer taraftan, 1. ve 2. dönem toplu sözleşmede “Kurumca hizmetin gereği 
olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemesi verilir.” 
hükmü yer almıştır. Bu konuda yayımlanan ve yürürlüğe giren “Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına İlişkin Usul 
ve Esaslar”ın hangi personelin görev sırasında hangi giyim malzemelerini 
kullanması gerektiği hususunu düzenlemesi gerekirken, sözleşme maddesine uygun 
olmayan bir şekilde genel bir düzenlemeye gittiği görülmüştür. 
 Personele yapılan giyim yardımı konusunda 2014 yılı denetim raporunda; 
 “Kurum tarafından toplu sözleşme hükmü gereğince sosyal yardım 
kapsamında ödenen giyim yardımı ile ilgili olarak; 
 -Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal 
haklara ilişkin 2013 yılını kapsayan 1. Dönem toplu sözleşme ile 2014 ve 2015 
yıllarını kapsayan 2. dönem toplu sözleşme kapsamında hazırlanan “Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına 
İlişkin Usul ve Esaslar”ın toplu sözleşmenin 49 uncu maddesine uygun olarak 
yeniden belirlenmesi, 
 -Toplu sözleşmenin 49 uncu maddesinin giyim yardımına ilişkin “Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarda 
çalışan personelden, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi 
gerektiği belirlenen giyim malzemesi verilir.” hükmüne aykırı olarak TRT 
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personelinin tamamına ödeme yapıldığı tespit edildiğinden, toplu sözleşmeye aykırı 
olarak gerçekleştirilen söz konusu fazla ödemelerin ilgililerden tahsili” önerisine yer 
verilmiştir. 
 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme, 
23/08/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2016-
31/12/2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Personelin giyim yardımı konusunda, toplu sözleşme metninin Beşinci 
Bölüm Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme 
hükümlerinin 6 ncı maddesinde; “(1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, Kurumca 
hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim 
malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi 
personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte 
belirlenir.”  hükmüne yer verilmiştir.  

Hal böyle iken, yine toplu sözleşme hükmüne aykırı olarak hazırlanan ve 
01/01/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak olan Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Giyim Yardımı Usul ve Esasları konusundaki 01.03.2016 tarih 
ve 55666209-E.42489 sayılı Genel Müdürlük teklifi, Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmuştur. 

Söz konusu Genel Müdürlük teklifinin, Yönetim Kurulu’nun 01.03.2016 
tarih ve 2016/5-95 sayılı kararı ile özetle; 

“1- 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3 üncü dönem toplu sözleşme metninde 
giyim yardımının kapsamı “yayında ve verici istasyonlarında” çalışan personeliyle 
sınırlandırılmışken, bu maddenin uygulanması için hazırlanan usul ve esasların 
“kapsam” üst başlıklı 3 üncü maddesi ile giyim yardımı TRT’de çalışan “tüm 
personeli” kapsayacak şekilde düzenlenmesi, 

2- Yine söz konusu maddede giyim yardımı ile ilgili olarak “ kurumca 
hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim 
malzemeleri ayni olarak verilir” denmesine rağmen bu usul esasların 8 inci 
maddesiyle belge ibrazı eskiden olduğu gibi aynen korunarak giyim yardımı nakdi 
ödemeye dönüştürülmesi, 

3- Ayrıca Sayıştay denetçilerinin 2014 yılı denetim raporunda, 2013 yılını 
kapsayan 1 inci dönem toplu sözleşme ile 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2 nci 
dönem toplu sözleşmenin 49 uncu maddesiyle giyim yardımı ödemesinin  “yayında 
ve verici istasyonlarında” çalışan kurum personeliyle sınırlı bir şekilde 
belirlenmişken, bu maddeye dayanılarak çıkarılan usul ve esaslarla toplu 
sözleşmeye aykırı olarak TRT personelinin tamamına ödeme yapıldığı, toplu 
sözleşmeye aykırı olarak gerçekleştirilen söz konusu fazla ödemenin ilgililerden 
tahsili gerektiği şeklinde tespitte bulunmalarına rağmen, 2016 ve 2017 yıllarını 
kapsayan giyim yardımının uygulama biçiminin belirlendiği bu usul ve esaslarda da 
aynı hukuki hatalar yapılması, 
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personelinin tamamına ödeme yapıldığı tespit edildiğinden, toplu sözleşmeye aykırı 
olarak gerçekleştirilen söz konusu fazla ödemelerin ilgililerden tahsili” önerisine yer 
verilmiştir. 
 Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme, 
23/08/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2016-
31/12/2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Personelin giyim yardımı konusunda, toplu sözleşme metninin Beşinci 
Bölüm Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme 
hükümlerinin 6 ncı maddesinde; “(1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, Kurumca 
hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim 
malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi 
personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte 
belirlenir.”  hükmüne yer verilmiştir.  

Hal böyle iken, yine toplu sözleşme hükmüne aykırı olarak hazırlanan ve 
01/01/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak olan Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Giyim Yardımı Usul ve Esasları konusundaki 01.03.2016 tarih 
ve 55666209-E.42489 sayılı Genel Müdürlük teklifi, Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmuştur. 

Söz konusu Genel Müdürlük teklifinin, Yönetim Kurulu’nun 01.03.2016 
tarih ve 2016/5-95 sayılı kararı ile özetle; 

“1- 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3 üncü dönem toplu sözleşme metninde 
giyim yardımının kapsamı “yayında ve verici istasyonlarında” çalışan personeliyle 
sınırlandırılmışken, bu maddenin uygulanması için hazırlanan usul ve esasların 
“kapsam” üst başlıklı 3 üncü maddesi ile giyim yardımı TRT’de çalışan “tüm 
personeli” kapsayacak şekilde düzenlenmesi, 

2- Yine söz konusu maddede giyim yardımı ile ilgili olarak “ kurumca 
hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim 
malzemeleri ayni olarak verilir” denmesine rağmen bu usul esasların 8 inci 
maddesiyle belge ibrazı eskiden olduğu gibi aynen korunarak giyim yardımı nakdi 
ödemeye dönüştürülmesi, 

3- Ayrıca Sayıştay denetçilerinin 2014 yılı denetim raporunda, 2013 yılını 
kapsayan 1 inci dönem toplu sözleşme ile 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2 nci 
dönem toplu sözleşmenin 49 uncu maddesiyle giyim yardımı ödemesinin  “yayında 
ve verici istasyonlarında” çalışan kurum personeliyle sınırlı bir şekilde 
belirlenmişken, bu maddeye dayanılarak çıkarılan usul ve esaslarla toplu 
sözleşmeye aykırı olarak TRT personelinin tamamına ödeme yapıldığı, toplu 
sözleşmeye aykırı olarak gerçekleştirilen söz konusu fazla ödemenin ilgililerden 
tahsili gerektiği şeklinde tespitte bulunmalarına rağmen, 2016 ve 2017 yıllarını 
kapsayan giyim yardımının uygulama biçiminin belirlendiği bu usul ve esaslarda da 
aynı hukuki hatalar yapılması, 

 

 

gerekçeleriyle tüm Kurum personelini kapsayacak ve nakdi ödemeyi içerecek 
şekilde toplu sözleşmenin ilgili hükmüne ve bu nedenle hukuka aykırı olarak 
hazırlanan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Personelinin Giyim Yardımına 
İlişkin Usul ve Esasların reddine” karar verilmiştir. 
 Yönetim Kurulu’nun 01.03.2016 tarih ve 2016/5-95 sayılı kararı gereğince, 
Genel Müdürlüğün 17.03.2016 tarihli oluru ile; giyim yardımının “yayında ve verici 
istasyonlarında” çalışan personelle sınırlandırılması ve hizmetin gereği olarak görev 
esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemelerinin ayni olarak ilgili 
personele verilmesini temin edecek şekilde usul ve esasların yeniden hazırlanması, 
bu itibarla ayni olarak verilecek giyim yardımının standartları, hangi unvana bir 
dönemde hangi kıyafetlerin kaç adet verileceğinin tespiti hakkında “Giyim Yardımı 
Komisyonu” nun kurulmasına karar verilmiştir. 
 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin Kurumla 
ilgili “Giyim Yardımı” başlıklı 6 ncı maddesinde; “… Giyim malzemelerinin 
standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından 
birlikte belirlenir.”  hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla mezkur hüküm 
çerçevesinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Giyim Yardımı Usul ve Esaslar 
başlıklı taslak metnin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıya katılımın 
sağlanması hususu, 12.04.2016 tarih ve 83573415-915.99-E.77342 sayılı Genel 
Müdürlük yazısı ile  Maliye Bakanlığına ve bu hizmet kolundaki yetkili sendikaya 
bildirilmiştir. Kurum, Maliye Bakanlığı ve yetkili sendika temsilcilerinin katıldığı 
13.04.2016 tarihli toplantıda anlaşma sağlanamamıştır. 

Kurumda yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele giyim yardımı 
verilmesi konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi konusunda Devlet Personel 
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, TRT ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımı ile 
Devlet Personel Başkanlığında gerçekleşen 02.05.2016 tarihli toplantıda; bu 
konudaki toplu sözleşme hükümleri, TRT yönetim Kurulu kararı ve ilgili rapor 
çerçevesinde  hazırlanan giyim yardımı usul ve esasları hakkındaki taslak 
çalışmanın, yetkili sendika temsilcilerinin görüş ve önerileriyle birlikte nihai hale 
getirilmesi için TRT yönetimine sunularak konunun bu minvalde çözüme 
ulaştırılması kararına varılmıştır. 

Nitekim; Maliye Bakanlığı, TRT ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımı 
ile gerçekleşen 29.12.2016 tarihli toplantıda anlaşma sağlanmış ve TRT Genel 
Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilmiştir. 

Belirlenen usul ve esaslara göre; 
Kurum personelinden, yayında ve verici istasyonlarında çalışanlardan birim 

amirleri tarafından tespit edilenler ile, yayında ve verici istasyonlarında en az iki ay 
çalışan personelin giyim yardımından yararlanacağı, 

Giyim yardımının 2016 ve 2017 dönemlerini kapsayacağı ve her bir dönem 
için yapılacak giyim yardımının usul ve esasların ekinde belirtilen 1.grup için 2.000 
TL, 2.grup için 1.800 TL ve 3. Grup için 1.500 TL olarak uygulanacağı 
kararlaştırılmıştır. 
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Kabul edilen usul ve esaslar doğrultusunda 2016 dönemi giyim yardımına 
ilişkin personel tarafından 29.12.2016 - 31.03.2017 tarihleri arasında yaptıkları 
harcamalara ait belgeleri 30.04.2017 tarihine kadar ibraz ederek yardımdan 
yararlanmışlardır.  

Diğer taraftan Kurum, Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına 
yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2015-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu 
sözleşme kapsamında personeline “Koruyucu gıda yardımı” yapmaktadır. 

İlgili madde metninde “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünün verici istasyonları, devamlılık stüdyoları ve haber müdürlüklerinde 
bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 
yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda 
maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda 
yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum 
tarafından belirlenir.” denilmektedir. 

Kurum tarafından koruyucu gıda yardımı hakkında görüşleri sorulmak üzere 
madde metninde yer alan iki bakanlığa yazı gönderilmiştir. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının cevabi yazısında “Çalışma hayatı boyunca işyerlerinde 
çalışanlarının sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek ya da vücut bütünlüklerini 
bozacak olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere karşı insan vücudunu 
koruyabilecek ya da antidot olarak kullanılabilecek bir gıda maddesi ya da gıda 
maddesi grubu yeryüzünde mevcut olmadığı gibi İş Sağlığı ve Güvenliği 
literatüründe de böyle bir bilgi mevcut değildir.” denilmektedir. 

Sağlık Bakanlığının cevabi yazısında ise “ Bilindiği gibi, ülkemizde bilimsel 
araştırmalardan elde edilen veriler ışığında ilgi yazınızda bahsedilen koruyucu gıda 
verilmesi hususunda yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte bu konuda birçok 
bilimsel makale ve araştırma yayımlanmıştır. 

Söz konusu bilimsel araştırmalardan elde edilen veriler ışığında ilgi 
yazınızda belirtilen koruyucu gıda yardımı yerine, çalışanların sağlıklı ve dengeli 
beslenmesinin temin edilmesi ve gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ile çalışma 
şartlarından kaynaklanan olumsuz sağlık etkilerinin asgariye indirilebileceği 
mütalaa edilmektedir.” denilmektedir. 

TRT Yönetim Kurulunun 10.12.2012 tarih ve 2012/371 tarihli kararı ile TRT 
Koruyucu Gıda Yardımına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiştir.  Yardımın cinsi ve 
miktarı başlıklı 6 ıncı maddesinde koruyucu gıda maddeleri “Süt (1/2 lt), yoğurt 
(200gr kâse), kuru üzüm, yaban mersini, kuru kayısı, kuru erik, kuru dut, hurma, 
pestil (100 gr), tahin helva (80 gr), iç fındık, yer fıstığı, iç ceviz, kuru incir, iç 
badem, Antep fıstığı (75 gr) ürünlerinden herhangi biri verilir. Bahsi geçen ürünlere 
ait miktarlar 1 kişi için günlük 1 pay olarak kabul edilir.” hükmü ile belirlenmiştir. 

Yapılan incelemelerde Kurum tarafından koruyucu gıda kapsamında 
belirlenen gıda maddelerinin her ay doğrudan temin kapsamında alındığı ve bu 
anlamda iş yükü oluşturduğu, bu maddelerinin stoklanmasının problem oluşturduğu 
ve yetkililerle yapılan görüşmelerde de çalışanların memnuniyetinin yetersizliği 
tespit edilmiştir. Nitekim TRT Trabzon Müdürlüğünde çalışan bir personelin 
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dilekçesi ile TRT Teftiş Kurulu’na intikal eden şikayetinde, kuru gıda yardımı 
kapsamında aldığı kuru incirin kurtlanmış olduğu, süt ve yoğurt haricinde alınan 
diğer ürünlerin hiçbirinde üretim ve son kullanma tarihlerinin bulunmadığı, gıda 
yardımı kapsamındaki ürünlerin her defasında birkaçı istisna, devamlı kalitesiz ve 
bozuk alındığı ifade edilmiş, konu ile ilgili TRT Teftiş Kurulu’nun incelemesi de 
devam etmektedir.   

Bu tespitler çerçevesinde; 
TRT’nin sosyal yardım kapsamında Toplu Sözleşme ile belirlenen Koruyucu 

gıda yardımı İlgili bakanlık görüşleri de dikkate alınarak kaldırılması ya da nakdi 
ödemeye dönüştürülmesi konusunda ilgili birimler nezdinde girişimlerde 
bulunulması önerilir.   

 TRT mülkiyetindeki konutlarla ilgili olarak, konut türünün belirlenmesi, 
tahsis şekli, kira ve yakıt bedellerinin tespiti ve tahsili ile ilgili hususlar 2946 sayılı 
Kamu Konutları Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği ve Milli Emlak tebliğ 
hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.  
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III- MALİ BÜNYE 
 

A-Mali durum: 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun faaliyet sonuçlarının bir bütün 

olarak değerlendirilmesi, gelir-gider ve varlık-kaynak kalemleri arasındaki oransal 
ilişkilerin belirlenmesi, mali yapısı, karlılık-zararlılık durumu ile varlık ve 
kaynakların kullanım verimliliklerini belirlemek amacıyla düzenlenen mali durum 
tablosu, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablo 8: Mali durum tablosu 

Mali durum 2015 2016 Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

Varlıklar ( Aktif ):           
1-Dönen varlıklar           
a) Hazır değerler 331.161 15,9 463.149 19,8 131.998 
b) Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 395.463 19,0 394.153 16,8 (1.310) 

 Toplam (I) 726.624 34,9 857.302 36,6 130.678 
2-Duran varlıklar  

     a) Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 971.892 46,8 1.117.254 47,7 145.362 
b) Bağlı değerler 379.894 18,3 366.479 15,7 (13.415) 

Toplam (II) 1.351.786 65,1 1.483.733 63,4 131.947 
Varlıklar toplamı  2.078.410 100 2.341.036 100 262.626 

Kaynaklar  (Pasif): 
     1- Yabancı kaynaklar  
         a) Kısa vadeli  118.956 5,7 126.370 5,4 7.414 

    b) Uzun vadeli  49.772 2,4 52.761 2,3 2.989 
Toplam (I) 168.728  8,1 179.131 7,7 10.403 

2- Öz kaynaklar toplamı 1.909.682 91,9 2.161.904 92,3 252.222 
Kaynaklar toplamı  2.078.410 100 2.341.036 100 262.626 

 Kurum varlık ve kaynaklarının ayrıntısına ilişkin tablolara rapor ekleri 
(Ek:4,5) arasında yer verilmiştir. 

  Kurum’un mali bünyesinin incelenmesi amacıyla bilanço ve gelir tablosu 
kalemleri arasında kurulan rasyo değerleri aşağıda incelenmiştir. 

1-Mali yapı oranları: 
 a) Mali kaldıraç:  

    2016  2015 

          %  % 

Yabancı kaynaklar x 100 
= 

         179.131x 100 
=   7,7 

 
  8,1 

     Varlıklar toplamı            2.341.036 
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Kurum varlıklarının cari yılda hangi oranda yabancı kaynaklarla finanse 
edildiğini gösteren mali kaldıraç rasyosu geçen döneme göre 0,4 puan azalarak % 
7,7 oranına gerilemiştir. Bu oran Kurum için olumlu seviyesini korumaktadır. 

b) Mali yeterlilik (finansman) :   

   Rasyo sonucuna bakıldığında, Kurum’un sahip olduğu öz kaynakların 
yabancı kaynakların yaklaşık 12 katı olduğu görülmektedir. 

   Öz kaynak yapısı incelendiğinde, ödenmiş sermayenin öz kaynakların 
%8,4’ünü oluşturduğu, kalan  %91,6’lık kısmının ise işletme faaliyetleri sonucu 
oluşan gelir fazlalarından oluştuğu anlaşılmıştır. Kurum 2016 yılında, cari 
giderleri ve yatırımlarını finanse etmekte zorluk yaşamamaktadır.  

    Kurum’un yıl içerisindeki fon hareketlerini gösteren fon akım tablosu ile 
nakit kaynakları ve nakit kullanımlarını gösteren nakit akım tablosu Rapor ekleri 
(Ek:6, 7) arasına alınmıştır. 2016 yılı faaliyet döneminde 463 milyon TL fon 
kaynağı sağlanmış olup, fonların büyük bir kısmı dönen varlık artışında 
kullanılmıştır. Diğer taraftan cari yılda sağlanan nakit, kullanım yerlerinde oluşan 
ödemeleri karşılamış olup faize tabi kaynak kullanılmamıştır. 

    Kurum’un 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanunu ile belirlenen gelir 
kaynakları; işletme faaliyetleri dışında oluşan ve toplam gelirlerin %86’sını 
oluşturan enerji hasılatından alınan paylar ile bandrol gelirlerinden oluşan 
kamusal katkı payları yanında,  işletme faaliyetleri sonucu oluşan ilan ve reklam 
gelirleri, film, plak, kitap vb. yayın ve yapımların satışından sağlanan gelirlerden 
oluşmaktadır. 

    Kurumun gelir kaynaklarının büyük kısmının işletme faaliyetleri dışında 
belirlendiği göz önüne alındığında gerek fon kaynakların oluşumu gerekse nakit 
kaynaklarının sağlanması açısından kurum faaliyetlerinin etkisinin düşük olduğu, 
bunun yanında fon kullanımları ve nakit çıkışlarının kurum faaliyetleri ile 
doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.   

c) Oto finansman (iç kaynaklar): 

    2016  2015 

       %     % 

       Yedekler x 100 
= 

         1.727.682 x 100 
=   949 

    
1.030  

     Ödenmiş sermaye               182.000 

    2016  2015 

               %  % 

Öz Kaynaklar x 100 
= 

2.161.904 x 100 
= 1.206 

  
  1.132 

Yabancı kaynaklar           179.131 
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     Oto finansman rasyosu önceki yıla göre 81 puan azalarak % 949 oranında 
gerçekleşmiştir.  

d) Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri: 

    2016  2015 

    %  % 

  Bağlı değerler X 100 
= 

366.479 x 100 
= 17 

 
20 

         Öz kaynaklar               2.161.904 

Bağlı değerlerin ne kadarının öz kaynaklarla edinildiğini gösteren yukarıdaki 
rasyo sonucu, bir önceki yıla göre 3 puan azalmıştır. Rasyo, bağlı değerlerin 
tamamının öz kaynaklarla karşılandığını göstermektedir.  

Kurum’un öz kaynakları bağlı değerlerin tamamını karşıladıktan sonra, 
aktifin diğer kısmının önemli bir bölümünü de finanse etmiştir.  

    2016  2015 

    %  % 

Bağlı değerler X 100 
= 

366.479 x 100 
= 16 

 
18 

Varlıklar toplamı 2.341.035 

Varlık toplamının düşmesi ve net sabit kıymetlerin artması nedeniyle, bağlı 
değerlerin varlıklar toplamı içerisindeki payı  % 16 oranına düşmüştür 

 
    2016  2015 

    %  % 

Maddi duran varlıklar (net)  X 100 

= 

332.767x 100 

= 15,4 

 

18,9 Öz kaynaklar 2.161.904 

Maddi duran varlıklar (net) X 100 
= 

361.283 x 100 
= 15,4 

 
17,4 

Varlıklar toplamı 2.341.036 

Kurum maddi duran varlıklarının gerek öz kaynaklara oranı ve gerekse 
toplam varlıklar içerisindeki payı, bir önceki yıla göre azalmıştır. 
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e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 

    2016  2015 

    %  % 

Paraya çevrilebilir ve 

hazır değerler X 100 = 

 

1.974.556x 100  

= 

 

84,3 

 
 

81,7 
Varlıklar toplamı 2.341.036 

 Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin toplam varlıklar içerisindeki payı bir 
önceki döneme göre 2,6 puan artarak %84,3 oranında gerçekleşmiştir.  

     Bununla birlikte, TRT tarafından satışı yapılan mal ve hizmet tutarının düşük 
olması ve kurum gelirlerinin önemli bir kısmının herhangi bir mal teslimi veya 
hizmet ifası karşılığı elde edilen gelir olmaması nedeniyle, mal ve hizmet alımı 
esnasında üstlenilen KDV sonraki mükelleflere yansıtılamamaktadır. 2016 yılı sonu 
itibariyle devreden KDV hesabı bakiyesi 1.114 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu 
tutar, Kurum bilançosunda diğer duran varlıklar içerisinde yer almakla birlikte 
paraya çevrilebilme imkânı bulunmamaktadır. 

 2- Likidite:   

     2016  2015 

     %  % 

 

Cari oran = 

 

Dönen varlıklar x 100 

= 

857.302x 100 

=    678  611 Kısa vadeli yabancı 
kaynaklar 

126.370 

Likidite 
oranı = 

  793.776 x 100   

 

 
(Dönen varlıklar -stoklar) 
x100 = = 628 557 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar  126.370 

   

Disponibilite = 
Hazır değerler X 100 

= 
463.149x 100 

= 367  278 Kısa vadeli yabancı 
kaynaklar 126.370 

    Yukarıda hesaplanan likitide rasyolarında önceki yıla göre artış 
görülmektedir. Cari oranda 67, likidite oranında 71 ve disponibilite oranında 89 
puan artış gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yabancı kaynakları karşılayacak likitide 
mevcuttur. Kurum yalnızca hazır değerleriyle, kısa süreli borçlarının tamamını 
karşılayabilmektedir. 
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    3-Varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları: 
    Yayın ve yapım hizmeti üreten bir kuruluş olan TRT’nin gelirlerinin  

%86’sını elektrik enerjisi hasılat payları ve bandrol ücretleri oluşturmakta, kamusal 
payların dışında faaliyetleri sonucunda reklam gelirleri ile haber ve program satış 
gelirleri elde edilmektedir. Ancak bu satışlardan sağlanan gelir önemli meblağlara 
ulaşamadığından, varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları 
hesaplanmamıştır. 

B-Mali sonuçlar: 

1-Karlılık (Rantabilite): 

a)Mali karlılık (Mali rantabilite): 

     2016 
% 

2015 
% 

Dönem karı X 100 
= 

252.222 x 100 
= 138 - 

Ödenmiş sermaye 182.000 
 

    Kurum’un ödenmiş sermayesi aynı kalırken, cari yıldaki dönem karının 
geçen yıl dönem zararı 147 milyon TL’ye göre 399 milyon TL artarak 252 
milyon TL tutarında gerçekleşmiş olması nedeniyle, mali karlılık %138 oranında 
gerçekleşmiştir. 

b) Ekonomik karlılık (Ekonomik rantabilite): 

    2016 
% 

2015 
% 

(Dönem karı + (Finansman 
giderleri-yatırım maliyetine 

verilen faizler)X 100 
= 

252.222 x 100 
= 10,8 - 

Kullanılan sermaye-İşletmeye 
açılmayan yatırımlarda 

kullanılan sermaye 

2.341.036 

Kurum’un cari dönemde yatırımlarını yabancı kaynak kullanmadan 
gerçekleştirdiğinden, finansman gideri bulunmamaktadır. Ekonomik karlılığı,  
kullanmış olduğu sermayenin %10,8’i oranında gerçekleşmiştir. 

 

      
Dönem karı X 100 

= 
252.222 x 100 

= 12 - 
Öz kaynaklar 2.161.904 
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    3-Varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları: 
    Yayın ve yapım hizmeti üreten bir kuruluş olan TRT’nin gelirlerinin  

%86’sını elektrik enerjisi hasılat payları ve bandrol ücretleri oluşturmakta, kamusal 
payların dışında faaliyetleri sonucunda reklam gelirleri ile haber ve program satış 
gelirleri elde edilmektedir. Ancak bu satışlardan sağlanan gelir önemli meblağlara 
ulaşamadığından, varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları 
hesaplanmamıştır. 

B-Mali sonuçlar: 

1-Karlılık (Rantabilite): 

a)Mali karlılık (Mali rantabilite): 

     2016 
% 

2015 
% 

Dönem karı X 100 
= 

252.222 x 100 
= 138 - 

Ödenmiş sermaye 182.000 
 

    Kurum’un ödenmiş sermayesi aynı kalırken, cari yıldaki dönem karının 
geçen yıl dönem zararı 147 milyon TL’ye göre 399 milyon TL artarak 252 
milyon TL tutarında gerçekleşmiş olması nedeniyle, mali karlılık %138 oranında 
gerçekleşmiştir. 

b) Ekonomik karlılık (Ekonomik rantabilite): 

    2016 
% 

2015 
% 

(Dönem karı + (Finansman 
giderleri-yatırım maliyetine 

verilen faizler)X 100 
= 

252.222 x 100 
= 10,8 - 

Kullanılan sermaye-İşletmeye 
açılmayan yatırımlarda 

kullanılan sermaye 

2.341.036 

Kurum’un cari dönemde yatırımlarını yabancı kaynak kullanmadan 
gerçekleştirdiğinden, finansman gideri bulunmamaktadır. Ekonomik karlılığı,  
kullanmış olduğu sermayenin %10,8’i oranında gerçekleşmiştir. 

 

      
Dönem karı X 100 

= 
252.222 x 100 

= 12 - 
Öz kaynaklar 2.161.904 

 

 

  
    2- Mali sonucu ilgilendiren etkenler: 
    Toplam gelirlerinin %86’sını kamusal katkı payları olarak da adlandırılan 

diğer gelirlerden (elektrik enerjisinden alınan pay ve bandrol gelirleri) oluşan 
Kurum’un mali yapısı yukarıdaki rasyolar aracılığıyla incelenmiş, 2016 yılı için 
finansman darboğazının söz konusu olmadığı görülmüştür. 

    Ancak, kurum gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan kamusal katkı 
paylarının elektrik enerjisi tüketimi ile görsel ve işitsel cihazların satışına bağlı 
bir tüketim vergisi niteliğinde olması ekonomik faaliyetlerden doğrudan 
etkilenmesine yol açmaktadır. Olası ekonomik daralmalarda kurum gelirlerinde 
düşüşler görülebilecektir.    

    Bunun yanında, 20.04.2015 tarihinde deneme yayınlarına başlayan TRT-
World kanalı için yapılacak olan işletme giderleri hem de Organize Sanayi 
Bölgelerinin 2008-2014 döneminde ödedikleri enerji payının iadesine ilişkin 
olarak açmaya başladıkları davaların Kurum’a getirebileceği mali külfetin 
ilerleyen yıllarda Kurum’un mali yapısını olumsuz etkilemesi beklenmektedir.      

37Sayıştay   



 

 

 IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

 

 A-İşletme bütçesinin genel durumu: 
TRT’nin 2016 yılı Bütçe ve Finansman programı 2954 sayılı “Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 36 ncı maddesi hükmü gereğince TRT Yönetim 
Kurulu’nun 22.12.2015 tarih ve 2015/1015 sayılı kararıyla kabul edilerek 
uygulamaya konulmuştur. 

TRT’nin 2016 yılı gelir bütçesinde; 950 milyon TL’si elektrik enerjisi 
hasılat payı, 896 milyon TL’si bandrol gelirleri, 140 milyon TL’si ilan ve reklam 
gelirleri olmak üzere diğer gelir kalemleri ile birlikte toplam 2.243 milyon TL gelir 
elde edileceği, karşılığında 658 milyon TL’si personel giderleri, 1.298 milyon 
TL’si de dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler olmak üzere diğer gider kalemleri 
ile birlikte toplam 2.186 milyon TL gider yapılacağı ve 2016 yılının 58 milyon TL 
gelir fazlası ile kapanacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca 2016 yılı Yatırım Programı, 
86 milyon TL olarak öngörülmüştür. 

2016 yılı bütçesinin, yıl içerisindeki gelişmeler neticesinde bütçe üzerinde 
değişiklik yapma ihtiyacı doğmuş, hazırlanan revize bütçe vize edilmesi amacıyla 
Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiş ve vize edilen bütçe TRT Yönetim Kurulunda 
kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

TRT’nin 2016 faaliyet yılına ait bütçe hedefleri, revize tutarları ve son iki yıl 
gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 9: Bütçeye ilişkin toplu bilgiler tablosu 

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü 

2015 2016 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
göre 

sapma 
Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
göre 

sapma 
İlk 

durum İlk durum Son 
durum 

İlk 
durum 

(%) (%) 
1- Personel sayısı Kişi 7.473 (24,6) 9.915 9.915 6.867 (30,7) 
2- Personel giderleri Bin TL 581.373 (4,4) 658.257 702.307 638.134 (3,1) 
3- Dışardan sağlanan fayda ve hiz. “ 1.115.768 (2,9) 1.297.786 1.298.805 1.031.879 (20,5) 
4- Başlıca gelirler:               
    a) Bandrol gelirleri Bin TL 679.101 (20,1) 896.000 892.500 962.145 7,4 
    b) Elektrik enerji hâsılat payları “ 842.807 (2,1) 950.000 895.000 793.428 (16,5) 
    d) İlan ve reklam gelirleri “ 100.193 (16,5) 140.000 140.000 212.078 51,5 
5- Brüt satış tutarı “ 1.679.651 (12,6) 2.085.646 2.040.664 2.040.994 (2,1) 
6- Yatırımlar (nakdi) “ 75.906 (20,9) 85.640 35.000 30.335 (64,6) 
7- Finansman ihtiyacı/fazlası “ (136.332) (399,2) (43.530) 35.236 284.452 (753,5) 
8- Dönem karı/zararı “ (146.973) (333,2) 57.800 2.800 252.222 336,4 

TRT, 2016 faaliyet yılında; 793 milyon TL’si elektrik enerjisi hasılat payı, 
962 milyon TL’si de bandrol gelirleri olmak üzere diğer gelir kalemleri ile birlikte 
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 IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

 

 A-İşletme bütçesinin genel durumu: 
TRT’nin 2016 yılı Bütçe ve Finansman programı 2954 sayılı “Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 36 ncı maddesi hükmü gereğince TRT Yönetim 
Kurulu’nun 22.12.2015 tarih ve 2015/1015 sayılı kararıyla kabul edilerek 
uygulamaya konulmuştur. 

TRT’nin 2016 yılı gelir bütçesinde; 950 milyon TL’si elektrik enerjisi 
hasılat payı, 896 milyon TL’si bandrol gelirleri, 140 milyon TL’si ilan ve reklam 
gelirleri olmak üzere diğer gelir kalemleri ile birlikte toplam 2.243 milyon TL gelir 
elde edileceği, karşılığında 658 milyon TL’si personel giderleri, 1.298 milyon 
TL’si de dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler olmak üzere diğer gider kalemleri 
ile birlikte toplam 2.186 milyon TL gider yapılacağı ve 2016 yılının 58 milyon TL 
gelir fazlası ile kapanacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca 2016 yılı Yatırım Programı, 
86 milyon TL olarak öngörülmüştür. 

2016 yılı bütçesinin, yıl içerisindeki gelişmeler neticesinde bütçe üzerinde 
değişiklik yapma ihtiyacı doğmuş, hazırlanan revize bütçe vize edilmesi amacıyla 
Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiş ve vize edilen bütçe TRT Yönetim Kurulunda 
kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

TRT’nin 2016 faaliyet yılına ait bütçe hedefleri, revize tutarları ve son iki yıl 
gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 9: Bütçeye ilişkin toplu bilgiler tablosu 

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü 

2015 2016 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
göre 

sapma 
Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
göre 

sapma 
İlk 

durum İlk durum Son 
durum 

İlk 
durum 

(%) (%) 
1- Personel sayısı Kişi 7.473 (24,6) 9.915 9.915 6.867 (30,7) 
2- Personel giderleri Bin TL 581.373 (4,4) 658.257 702.307 638.134 (3,1) 
3- Dışardan sağlanan fayda ve hiz. “ 1.115.768 (2,9) 1.297.786 1.298.805 1.031.879 (20,5) 
4- Başlıca gelirler:               
    a) Bandrol gelirleri Bin TL 679.101 (20,1) 896.000 892.500 962.145 7,4 
    b) Elektrik enerji hâsılat payları “ 842.807 (2,1) 950.000 895.000 793.428 (16,5) 
    d) İlan ve reklam gelirleri “ 100.193 (16,5) 140.000 140.000 212.078 51,5 
5- Brüt satış tutarı “ 1.679.651 (12,6) 2.085.646 2.040.664 2.040.994 (2,1) 
6- Yatırımlar (nakdi) “ 75.906 (20,9) 85.640 35.000 30.335 (64,6) 
7- Finansman ihtiyacı/fazlası “ (136.332) (399,2) (43.530) 35.236 284.452 (753,5) 
8- Dönem karı/zararı “ (146.973) (333,2) 57.800 2.800 252.222 336,4 

TRT, 2016 faaliyet yılında; 793 milyon TL’si elektrik enerjisi hasılat payı, 
962 milyon TL’si de bandrol gelirleri olmak üzere diğer gelir kalemleri ile birlikte 

 

 

toplam 2.154 milyon TL gelir elde ederken, karşılığında da 638 milyon TL’si 
personel giderleri, 1.032 milyon TL’si de dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için 
yapılan giderler olmak üzere diğer gider kalemleri ile birlikte toplam 1.902 milyon 
TL gider yapılmıştır. Öte yandan, 2016 yılı yatırım harcamaları tutarı 30 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.  

Kurum 2016 yılı bütçe sonuçları değerlendirildiğinde; kurum gelir 
tahminleri, yatırımlar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ve dönem karı bütçe 
verilerinde, gerçekleşmelere göre önemli sapmaların olduğu görülmektedir. Şöyle 
ki; 2016 yılı faaliyet döneminde 950 milyon TL enerji hasılatından gelir elde 
edilmesi planlanırken,  %17 eksiği ile 793 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup gelir 
tahmini negatif yönde 157 milyon TL olarak sapmıştır. Bütçe verilerine göre 1.298 
milyon TL olarak öngörülen dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler negatif yönde 
%21 oranında saparak 1.032 milyon TL olmuştur. Diğer taraftan, yatırımlar negatif 
yönde % 65 oranında saparak 30 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem karında 
sapma ise pozitif yönde %336 fazla gerçekleşerek 252 milyon TL olmuştur. 

Bu bağlamda, bütçenin kendisinden beklenen faydayı sağlaması, yönetiminin 
gider ve finansman planlamasında da önemli hatalara yol açmaması amacıyla, bütçe 
ile ulaşılmak istenen hedeflerin açık olarak belirtilmesi ve gerçekçi olması, bütçe 
varsayımları döviz kurları, büyüme oranları enflasyon oranı, faiz oranları gibi 
mantıklı açıklamalara dayandırılması, geçmiş yıl verilerinin bütçe hazırlanırken bir 
etken olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

           B-Finansman: 

Kurum gelirleri, 3093 sayılı “TRT Kurumu Gelirleri Kanunu” ile; Radyo, 
televizyon, video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler, elektrik enerjisi 
hasılatından ayrılacak paylar, Genel bütçeden yapılacak katkılar, her çeşit ilan ve 
reklam ile faaliyet gelirleri, Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin 
yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler, Radyo ve televizyonla ilgili her 
türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler, konser, temsil ve 
benzeri programlara giriş ücreti, bağış, yardım ve diğer gelirler olarak 
belirlenmiştir. Diğer taraftan 2954 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde, Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu’nun yıllık finansman programında tespit olunan açığın, 
genel bütçeden karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.              

TRT’nin Hazine Müsteşarlığı’nca vize edilen 2016 yılı finansman programı, 
gerçekleşme değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda  gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Finansman tablosu 

Finansman programı büyüklükleri 2015 yılı kesin 2016 yılı 
Program Revize Kesin 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
I-Yaratılan fonlar (1+2): (65.967) 139.053 82.053 318.082 
1-Ayıklanmış dönem kâr veya zararı (-) 
(A+B+C+D+E): (65.967) 139.053 82.053 318.082 

A-Dönem kâr veya zararı (-): (146.973) 57.800 2.800 252.222 
   -Brüt satışlar (+) 1.679.651 2.085.646 2.054.646 2.040.994 
   -Satış indirimleri (-) 2.606 100 2.200 7.854 
   -Satışların maliyeti (-) 1.286.337 1.505.965 1.441.032 1.174.867 
   -Faaliyet giderleri (-) 592.137 654.350 719.283 661.741 
   -Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar (+) 76.021 97.027 73.027 46.294 
   -Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 27.790 12.331 11.331 36.894 
   -Finansman giderleri (-)   

 
    

   -Olağandışı gelir ve kârlar (+) 20.052 60.630 60.630 66.565 
   -Olağandışı gider ve zararlar (-) 13.826 12.757 11.657 20.276 
C-Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 65.191 76.253 76.253 62.798 
D-Karşılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+) 15.815 5.000 3.000 3.062 
E-Kur farkları (+)   

 
    

2-Kanuni yükümlükler:         
   -Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)         
   -Dönem kârının peşin öd.vergi ve diğer 
yüküm.(-)         

   -Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+)         
II-Toplam finansman ihtiyacı: 70.365 95.523 46.817 33.629 
   -Yatırım 75.906 85.640 35.000 30.335 
   -Stok artışı (2.885) 3.412 2.912 (553) 
   -Sabit kıymet artışı (2.656) 6.471 8.905 3.848 
   -Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı         
III-Borçlanma gereği (I-II) 136.332 (43.530) (35.236) (284.452) 
IV-Net faiz ödemesi: (45.407) 42.000 (30.000) (15.626) 
   -Faiz gelirleri (-) (45.407) 42000 30.000 (15.626) 
   -Faiz giderleri (+)         
V-Faiz dışı fazla  (bütçe transferleri hariç) (III-IV) (181.738) 85.530 65.236 268.826 
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri.         
   -Sermaye         
   -Görev zararı         
   -Yardım         
VII-Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V) (181.738) 1.530 65.236 268.826 

Finansman programının ana büyüklüklerini yaratılan fonlar ve finansman 
ihtiyacı oluşturmaktadır. Bu iki büyüklük arasındaki fark borçlanma gereğini ortaya 
koymakta, bu tutardan net faiz ödemesinin ve bütçe ve fon transferlerinin düşülmesi 
sonucunda da transferler sonrası faiz dışı fazla tutarına ulaşılmaktadır. 

TRT’nin Hazine Müsteşarlığı’nca vize edilen 2016 yılı finansman 
programında; faaliyetlerden 139 milyon TL fon elde edileceği, yatırım, sabit kıymet 
artışı, stok artışı ve iştirak sermaye artışından 96 milyon TL finansman ihtiyacı 
doğacağı, 44 milyon  TL fon açığı olacağı ve 42 milyon TL net faiz gelirlerinin 
düşülmesi ile 1,5 milyon TL  faiz dışı fazla oluşması öngörülmüştür.  

Faaliyet yılı içerisinde bütçe büyüklüklerinin gerçekleşmeyeceğinin 
anlaşılması üzerine hazırlanan ve Hazine Müsteşarlığı’nca vize edilen Revize 
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Tablo 10: Finansman tablosu 

Finansman programı büyüklükleri 2015 yılı kesin 2016 yılı 
Program Revize Kesin 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
I-Yaratılan fonlar (1+2): (65.967) 139.053 82.053 318.082 
1-Ayıklanmış dönem kâr veya zararı (-) 
(A+B+C+D+E): (65.967) 139.053 82.053 318.082 

A-Dönem kâr veya zararı (-): (146.973) 57.800 2.800 252.222 
   -Brüt satışlar (+) 1.679.651 2.085.646 2.054.646 2.040.994 
   -Satış indirimleri (-) 2.606 100 2.200 7.854 
   -Satışların maliyeti (-) 1.286.337 1.505.965 1.441.032 1.174.867 
   -Faaliyet giderleri (-) 592.137 654.350 719.283 661.741 
   -Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar (+) 76.021 97.027 73.027 46.294 
   -Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 27.790 12.331 11.331 36.894 
   -Finansman giderleri (-)   

 
    

   -Olağandışı gelir ve kârlar (+) 20.052 60.630 60.630 66.565 
   -Olağandışı gider ve zararlar (-) 13.826 12.757 11.657 20.276 
C-Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 65.191 76.253 76.253 62.798 
D-Karşılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+) 15.815 5.000 3.000 3.062 
E-Kur farkları (+)   

 
    

2-Kanuni yükümlükler:         
   -Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)         
   -Dönem kârının peşin öd.vergi ve diğer 
yüküm.(-)         

   -Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+)         
II-Toplam finansman ihtiyacı: 70.365 95.523 46.817 33.629 
   -Yatırım 75.906 85.640 35.000 30.335 
   -Stok artışı (2.885) 3.412 2.912 (553) 
   -Sabit kıymet artışı (2.656) 6.471 8.905 3.848 
   -Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı         
III-Borçlanma gereği (I-II) 136.332 (43.530) (35.236) (284.452) 
IV-Net faiz ödemesi: (45.407) 42.000 (30.000) (15.626) 
   -Faiz gelirleri (-) (45.407) 42000 30.000 (15.626) 
   -Faiz giderleri (+)         
V-Faiz dışı fazla  (bütçe transferleri hariç) (III-IV) (181.738) 85.530 65.236 268.826 
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri.         
   -Sermaye         
   -Görev zararı         
   -Yardım         
VII-Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V) (181.738) 1.530 65.236 268.826 

Finansman programının ana büyüklüklerini yaratılan fonlar ve finansman 
ihtiyacı oluşturmaktadır. Bu iki büyüklük arasındaki fark borçlanma gereğini ortaya 
koymakta, bu tutardan net faiz ödemesinin ve bütçe ve fon transferlerinin düşülmesi 
sonucunda da transferler sonrası faiz dışı fazla tutarına ulaşılmaktadır. 

TRT’nin Hazine Müsteşarlığı’nca vize edilen 2016 yılı finansman 
programında; faaliyetlerden 139 milyon TL fon elde edileceği, yatırım, sabit kıymet 
artışı, stok artışı ve iştirak sermaye artışından 96 milyon TL finansman ihtiyacı 
doğacağı, 44 milyon  TL fon açığı olacağı ve 42 milyon TL net faiz gelirlerinin 
düşülmesi ile 1,5 milyon TL  faiz dışı fazla oluşması öngörülmüştür.  

Faaliyet yılı içerisinde bütçe büyüklüklerinin gerçekleşmeyeceğinin 
anlaşılması üzerine hazırlanan ve Hazine Müsteşarlığı’nca vize edilen Revize 

 

 

programda ise fon fazlası 35,2 milyon TL olarak yer almış, bu tutara 30 milyon TL 
net faiz gelirlerinin eklenmesi sonucunda transferler sonrası faiz dışı fazla 65,2 
milyon TL olması programlanmıştır. 

Finansman programının gerçekleşmesinde ise elde edilen fonlar revize 
bütçeye göre 236 milyon TL pozitif yönde gelişmiş, bunun yanında toplam 
finansman ihtiyacı 33,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu iki tutarın toplamında 
15,6 milyon TL net faiz gelirlerinin düşülmesi ile faiz dışı fazla 268,8 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde bütçe veya fon transferi yapılmamış, 
transferler sonrası faiz dışı fazla aynı şekilde 268,8 milyon TL oluşmuştur. 

Kurum’un 2016 yılı nakit akım tablosu incelendiğinde; 2,2 milyar TL 
tutarındaki dönem içi nakit girişlerinin %94,6’sının satışlardan (Bandrol ve enerji 
gelirleri dahil) elde edilen nakit girişleri olduğu, diğer nakit girişlerinin ise 
tamamına yakınının olağan ve olağandışı faaliyetlerden ve kısa vadeli yabancı 
kaynak artışından sağlanan nakit girişleri olduğu görülmektedir. 

Dönem içi nakit çıkışları toplamı 2 milyar TL’nin %95,5’inin satış 
maliyetlerine ve faaliyet giderlerine ait nakit çıkışları olduğu görülmektedir. Nakit 
akım tablosu (Ek:6) rapor ekinde gösterilmiştir. 

TRT gelirlerinin büyük bir kısmı kamusal katkı gelirlerinden oluşmaktadır. 
Elektrik enerjisi payı ve bandrol gelirlerinden oluşan bu gelirler, ekonomik büyüme 
ile doğrudan orantılı olarak artmakta veya azalmaktadır. Bu anlamda ekonomik 
büyüme oluşabilecek daralmalar karşısında Kurum gelirlerinde yeterli artış 
gerçekleşmeyeceği gibi düşüşlerde görülebilecektir. Giderlerde aynı hızda 
daralmaya gidebilmenin güçlüğü karşısında ihtiyatlı davranmak gerekmektedir. 
Bunun sonucu olarakta kasa-banka mevcudunun bu gibi olumsuz gelişmeleri 
karşılayabilecek seviyede tutulması gerekmektedir. 

C-Giderler: 

 TRT’nin 2016 yılı giderleri, program ödenekleri ve ödeneğe göre 
gerçekleşmeleri, bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Giderler tablosu 

Giderler 
2015 Yılı 

Gerçekleşen 

2016 

Ödenek 

Gerçekleşen 

Ödeneğin 
son 

durumuna 
göre fark 

Ödeneğe göre 
sapmalar 

İlk durum Son 
durum 

İlk 
duruma 

göre 

Son 
duruma 

göre 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 

1-İlk madde ve malzeme gid. 17.331 18.477 18.505 12.334 (6.171) (33,2) (33,3) 
2-İşçi ücret ve giderleri             
3-Memur ücret ve giderleri 581.373 658.257 702.307 638.134 (64.173) (3,1) (9,1) 
4-Dışarıdan sağlanan fay.h. 1.115.768 1.297.786 1.252.214 1.031.879 (220.335) (20,5) (17,6) 
5-Çeşitli Giderler 86.328 94.637 95.568 80.209 (15.359) (15,2) (16,1) 
6-Vergi, Resim ve Harçlar 11.853 14.590 15.153 9.886 (5.267) (32,2) (34,8) 
7-Amortismanlar 65.191 76.253 76.253 62.799 (13.454) (17,6) (17,6) 

Genel Toplam 1.877.844 2.160.000 2.160.000 1.835.241 (324.759) (15,0) (15,0) 

TRT’nin, 2016 yılı İşletme Bütçesinde 2.160 milyon TL gider yapılacağı 
programlanmıştır. Yıl içerisinde yeniden belirlenen hedefler doğrultusunda 2016 
yılı bütçesi revize edilmiştir.  

Kurum’un 2016 yılsonu itibariyle giderleri, bir önceki yıla göre  %2,3 
oranında, işletme bütçesinin ilk ve son durumuna göre ise % 15 oranında düşük 
gerçekleşerek 1.835 milyon TL olmuştur.  

 Toplam giderlerin; % 34,8’i sözleşmeli personel ücret ve giderlerinden, 
%56,2’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerden, %4,4’ü çeşitli giderlerden, 
%3,4’ü amortisman giderlerinden, %0,7’si ilk madde ve malzeme giderlerinden, 
%0,5’i de vergi, resim ve harç giderlerinden oluşmaktadır.  

Yukarıdaki oranlardan görüleceği üzere, toplam giderler içerisinde en büyük 
payı personel ücret ve giderleri ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin 
giderler almaktadır. Personel giderlerinin ayrıntısına raporun “İdari Bünye” 
bölümünde yer verilmiştir. 

Tablodan da görüleceği üzere toplam giderlerin %56,2’si oranında 1.032 
milyon TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin esasını, TV 
kanallarının dışarıdan aldığı- yaptırdığı yapımlar, haberler, spor, prodüksiyon 
kaynakları vb. gibi giderler oluşturmaktadır.   

TRT’nin 2016 yılı dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gider çeşitleri 
itibariyle, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Giderler tablosu 

Giderler 
2015 Yılı 

Gerçekleşen 

2016 

Ödenek 

Gerçekleşen 

Ödeneğin 
son 

durumuna 
göre fark 

Ödeneğe göre 
sapmalar 

İlk durum Son 
durum 

İlk 
duruma 

göre 

Son 
duruma 

göre 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 

1-İlk madde ve malzeme gid. 17.331 18.477 18.505 12.334 (6.171) (33,2) (33,3) 
2-İşçi ücret ve giderleri             
3-Memur ücret ve giderleri 581.373 658.257 702.307 638.134 (64.173) (3,1) (9,1) 
4-Dışarıdan sağlanan fay.h. 1.115.768 1.297.786 1.252.214 1.031.879 (220.335) (20,5) (17,6) 
5-Çeşitli Giderler 86.328 94.637 95.568 80.209 (15.359) (15,2) (16,1) 
6-Vergi, Resim ve Harçlar 11.853 14.590 15.153 9.886 (5.267) (32,2) (34,8) 
7-Amortismanlar 65.191 76.253 76.253 62.799 (13.454) (17,6) (17,6) 

Genel Toplam 1.877.844 2.160.000 2.160.000 1.835.241 (324.759) (15,0) (15,0) 

TRT’nin, 2016 yılı İşletme Bütçesinde 2.160 milyon TL gider yapılacağı 
programlanmıştır. Yıl içerisinde yeniden belirlenen hedefler doğrultusunda 2016 
yılı bütçesi revize edilmiştir.  

Kurum’un 2016 yılsonu itibariyle giderleri, bir önceki yıla göre  %2,3 
oranında, işletme bütçesinin ilk ve son durumuna göre ise % 15 oranında düşük 
gerçekleşerek 1.835 milyon TL olmuştur.  

 Toplam giderlerin; % 34,8’i sözleşmeli personel ücret ve giderlerinden, 
%56,2’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerden, %4,4’ü çeşitli giderlerden, 
%3,4’ü amortisman giderlerinden, %0,7’si ilk madde ve malzeme giderlerinden, 
%0,5’i de vergi, resim ve harç giderlerinden oluşmaktadır.  

Yukarıdaki oranlardan görüleceği üzere, toplam giderler içerisinde en büyük 
payı personel ücret ve giderleri ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin 
giderler almaktadır. Personel giderlerinin ayrıntısına raporun “İdari Bünye” 
bölümünde yer verilmiştir. 

Tablodan da görüleceği üzere toplam giderlerin %56,2’si oranında 1.032 
milyon TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin esasını, TV 
kanallarının dışarıdan aldığı- yaptırdığı yapımlar, haberler, spor, prodüksiyon 
kaynakları vb. gibi giderler oluşturmaktadır.   

TRT’nin 2016 yılı dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gider çeşitleri 
itibariyle, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 12: Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler tablosu 

Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 
2015 

Gerçekleşen 
2016 

Gerçekleşen İki Yıl Farkı 

Bin TL Bin TL Bin TL % 
İstisna akdi ile yapılan hizmet giderleri 71.491 49.141 (22.350) (31,3) 
Kurum dışı yaptırılan program giderleri 493.049 361.231 (131.818) (26,7) 
Kurum dışı kiralanan program giderleri 20.266 5.775 (14.491) (71,5) 
Kurum dışı temin edilen haber ve haber prog.gid. 317.955 386.521 68.566 21,6 
Seslendirme ve tercüme giderleri 4.401 1.536 (2.865) (65,1) 
Telif hakkı giderleri 9.146 8.891 (255) (2,8) 
Enerji giderleri 37.137 37.258 121 0,3 
Dışardan sağlanan diğer çeşitli giderler 162.323 181.526 19.203 11,8 
                                  Toplam 1.115.768 1.031.879 (83.889) (7,5) 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler içinde en büyük payı alan ve geçen 
döneme göre % 26,7 oranında düşerek 361,2 milyon TL olarak gerçekleşen kurum 
dışına yaptırılan program giderlerinin; 199,3 milyon TL’si drama programları 
giderlerini, 81,5 milyon TL’si eğitim ve kültür programları giderlerini, 15,2 milyon 
TL’si çocuk ve gençlik program giderlerini, 36,2 milyon TL’si haber programları 
giderlerini, 14 milyon TL’si belgesel program giderlerini, 4 milyon TL’si müzik 
programı giderlerini, 7,4 milyon TL’si ortak yapım giderlerini ve  3,6  milyon TL’si 
de diğer program giderlerini ifade etmektedir. 

Faaliyet döneminde, bir önceki yıla göre % 21,6 oranında artış göstererek 
386,5 milyon TL olarak gerçekleşen Kurum dışından temin edilen haber ve haber 
programları giderlerinin; 188 milyon TL’si yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin 
edilen-alınan haber ve haber program giderlerini, 57,8 milyon TL’si kanal kiralarını, 
137,5 milyon TL’si yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan alınan spor ve spor program 
giderlerini, 3,2 milyon TL’si de diğer kurum dışından temin edilen haber ve haber 
programlarını ifade etmektedir. 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler kapsamındaki istisna akdi ile 
yaptırılan hizmet giderleri tutarı 49,1 milyon TL’nin; 37,4 milyon TL’si TV 
programları için hizmetinden yararlanılan kurum dışı şahıslara yapılan giderlere, 
11,7 milyon TL’si de radyo programları için  hizmetinden yararlanılan kurum dışı 
şahıslara yapılan giderlere  ait bulunmaktadır. 2016 yılı için ödenen 9 milyon TL 
tutarındaki telif hakları giderlerinde, bir önceki yıla göre % 2,8 oranında düşüş 
gerçekleşmiştir. 

Faaliyet döneminde 37,3 milyon TL olarak gerçekleşen enerji giderlerinin; 
7,9 milyon TL’si TV vericilerinde tüketilen elektrik giderlerine, 25,1 milyon TL’si 
aydınlatma giderlerine, 3,1 milyon TL’si ısıtma giderlerine, 1,2 milyon TL’si de 
diğer enerji giderleridir.  

Diğer dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler tutarı geçen döneme göre %11,8 
oranında artarak 181,5  milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; 44,8 milyon 
TL’sinin yapım ve yayınlarda çalıştırılmak üzere hizmet alımı suretiyle temin edilen 
yüklenici personel giderleri, 22 milyon TL’sini taşıma giderleri,  11,6 milyon 
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TL’sinin bakım-onarım ve tadilat giderleri, 26,6 milyon TL’sini özel güvenlik 
hizmet giderleri, 18,6 milyon TL’sini temizlik hizmet alım giderleri, 7,9 milyon 
TL’si bilgisayar programları kullanım giderlerini, 11,3 milyon TL’sini posta, 
telefon ve özel hat giderleri, 4,3 milyon TL’si kurum dışından alınan danışmanlık 
hizmet giderlerini, 1,1 milyon TL’sini yollukları, 2 milyon TL’si çıraklık ve mesleki 
öğrenim giderlerini, 31,3 milyon TL’si de diğer çeşitli dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetleri ifade etmektedir. 

2016 yılında, bir önceki yıla göre %7,1 oranında düşüş göstererek 80,2 
milyon TL olarak gerçekleşen çeşitli giderlerin; 20,2 milyon TL’sini aidatlar ve 
katılma payları, 22,5 milyon TL’sini kira giderleri, 9,7 milyon TL’sini tanıtım, 
reklam ve misafir ağırlama giderleri, 13,7 milyon TL’sini RTÜK kanal frekans 
giderleri, 14,1 milyon TL’sini de diğer çeşitli giderler oluşturmaktadır. 

Aidatlar ve katılma payları giderlerinin; 17,9 milyon TL’si EURONEWS 
yayını için ödenen lisans giderine, 1,8 milyon TL’si EBU üyelik aidatına,5 400 bin 
TL’si de diğer aidat ve katılma paylarına ilişkin bulunmaktadır. 

D- Tedarik işleri: 
TRT’nin tedarik işleri, merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından, 

taşrada ise yetki limitleri çerçevesinde ilgili ünite tarafından yürütülmekte olup, 
Kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin; yurt içinden ve yurt dışından satın 
alınması, gümrüklenmesi, sigortalanması, taşınması, kullanım yerlerine ulaştırılıp 
ambarlanmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.  

Yayınla ilgili alımlar ise TV Daire Başkanlığı ve Kanal Koordinatörlükleri 
tarafından gerçekleştirilirken, taşrada ise ilgili ünite müdürlüklerince yapılmaktadır. 

TRT’nin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi 
bulunmaktadır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesinde, Kuruluşun üretim ve 
ana faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet alımlarından, yaklaşık maliyeti ve 
sözleşme bedeli bu maddede belirtilen limiti (2016 yılı için 8.168.201 TL) 
aşmayanların, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulması hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İhale Kurulu’nca uygun görülen ana faaliyet konusu ile ilgili mal ve 
hizmet alımları; 07.06.2008 tarih ve 26899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 
“Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu’nun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 
üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 
yürütülmektedir. TRT Yönetim Kurulunun 12.06.2012 tarih ve 2012/169 sayılı 
kararı ile söz konusu Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
13.07.2012 tarih ve 28352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur.   

Diğer taraftan; 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
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TL’sinin bakım-onarım ve tadilat giderleri, 26,6 milyon TL’sini özel güvenlik 
hizmet giderleri, 18,6 milyon TL’sini temizlik hizmet alım giderleri, 7,9 milyon 
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giderleri, 14,1 milyon TL’sini de diğer çeşitli giderler oluşturmaktadır. 

Aidatlar ve katılma payları giderlerinin; 17,9 milyon TL’si EURONEWS 
yayını için ödenen lisans giderine, 1,8 milyon TL’si EBU üyelik aidatına,5 400 bin 
TL’si de diğer aidat ve katılma paylarına ilişkin bulunmaktadır. 

D- Tedarik işleri: 
TRT’nin tedarik işleri, merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından, 

taşrada ise yetki limitleri çerçevesinde ilgili ünite tarafından yürütülmekte olup, 
Kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin; yurt içinden ve yurt dışından satın 
alınması, gümrüklenmesi, sigortalanması, taşınması, kullanım yerlerine ulaştırılıp 
ambarlanmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.  

Yayınla ilgili alımlar ise TV Daire Başkanlığı ve Kanal Koordinatörlükleri 
tarafından gerçekleştirilirken, taşrada ise ilgili ünite müdürlüklerince yapılmaktadır. 

TRT’nin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi 
bulunmaktadır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesinde, Kuruluşun üretim ve 
ana faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet alımlarından, yaklaşık maliyeti ve 
sözleşme bedeli bu maddede belirtilen limiti (2016 yılı için 8.168.201 TL) 
aşmayanların, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulması hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İhale Kurulu’nca uygun görülen ana faaliyet konusu ile ilgili mal ve 
hizmet alımları; 07.06.2008 tarih ve 26899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 
“Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu’nun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 
üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 
yürütülmektedir. TRT Yönetim Kurulunun 12.06.2012 tarih ve 2012/169 sayılı 
kararı ile söz konusu Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
13.07.2012 tarih ve 28352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
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yayımlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

 

 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7 nci maddesi ile, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (n) bendine “Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün her türlü program, haber, yapım ve 
yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve 
hizmet alımları” ibaresi eklenmiştir. Böylece Kurum’un program, haber, yapım ve 
yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve 
hizmet alımları Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarılmıştır.  

Kurum’un bu kapsamda yapacağı alımları düzenlemek üzere hazırlanan 
“Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 
üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden 
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” 18.06.2015 tarih ve 29390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kurum’un, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu ile 3 (g) İstisna Yönetmeliği Hükümlerine göre yapacağı mal, 
hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile ilgili yetki limitleri, alım programı, 
muayene ve kabul işlemleri gibi prosedür, TRT Yönetim Kurulu’nun 05.12.2008 
tarih ve 2008/429 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Satın alma Usul ve Esasları ile belirlenmiştir. 

Yönetim Kurulunca her kademedeki yöneticilerin, harcamalarda 
kullanacakları yetki limitlerinin belirlenmiş olup, son haliyle bu limitlerin Yönetim 
Kurulu için 500.001 ve üzeri, Genel Müdür için 500.000 TL’ye kadar, Genel Müdür 
Yardımcıları için 300.000 TL’ye kadar, Daire Başkanları ve Koordinatörler için ise 
100.000 TL’ye kadar uygulanmakta olduğu, bu limitlerin, ilgili amirin tek seferde 
yapacağı harcamaya ilişkin yetki limiti olduğu, amirlerin kendi yetki limitlerinde 
kalmasını sağlamak amacıyla toplamda kendi yetki limitlerine girmeyen 
harcamaları bölerek harcama yapamayacağı, yapım, yayın ve diğer harcamalarda 
yetki limiti birbirini takip eden (dizi ve yapım gibi) bir bölümün maliyeti üzerinden 
değil, alımı tasarlanan tüm bölümlerin toplam maliyeti nazara alınarak hesaplanır. 
Öngörülemeyen sebepler nedeniyle alımlarda uzatma yapılması durumunda yetki 
limiti eski alımlarla yeni alımların toplam miktarı nazara alınarak belirleneceği  
değerlendirmelerine yer verilmiştir.  

Kurumdan temin edilen bilgiler ve dosya üzerinde yapılan incelemelerde, 
yatırım programı kapsamında temin edilen mal ve hizmet alımı yapılan ihalelerde 
hazırlanan yaklaşık maliyet ile gerçekleşen fiyatlar arasında büyük farklılıklar 
olduğu tespit edilmiştir. Örneğin 1.383.300 USD yaklaşık maliyetle ihaleye çıkılan 
Led videowall görüntü sistemi alımı ihalesinde gerçekleşen fiyat 645.000 USD,  
1.442.075 USD yaklaşık maliyetle çıkılan Hiyerarşik saklama alanı yönetim sistemi 
alımı ihalesinde gerçekleşen fiyat 852.000 USD olmuştur. 

Hazırlanan yaklaşık maliyetlerle, gerçekleşen fiyatlar arasında yüzde elliye 
varan farkların çıkması, yaklaşık maliyet belirleme hususunda gerçekçi yöntemlerin 
kullanılmadığını göstermektedir. Genelde firmalardan alınan fiyat tekliflerinin 
aritmetik ortalamasını bulmak şeklinde yapılan yaklaşık maliyet belirleme yöntemi 
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gerçekçi sonuçlar vermemektedir. Geçmiş yıllarda Sayıştay tarafından hazırlanan 
Yıllık Denetim Raporlarında konu hakkında inceleme ve öneriler getirilmiş 
olmasına rağmen mevcut durumun devam ettiği gözlenmiştir. 

Örneğin 1.383.300 USD yaklaşık maliyetle ihaleye çıkılan Led videowall 
görüntü sistemi alımı ihalesinde yaklaşık maliyet belirleme yöntemi incelendiğinde 
Led ekran için teklif istenen üç firmanın fiyat teklifleri sırasıyla 1.775.000 USD, 
725.000 USD ve 1.200.000 USD olurken yaklaşık maliyet 1.234.000 USD olarak 
belirlenmiştir. Dikkat edilirse belirlenen yaklaşık maliyet, fiyat teklifi veren iki 
firmanın verdiğin fiyatların bile üzerindedir.  

Yaklaşık maliyetin, ihale gerçekleşen fiyatın piyasa fiyatını yansıtıp 
yansıtmadığı hususunda gerek ihale komisyonu, gerekse onay makamı  için en 
temel gösterge olduğu düşünüldüğünde  özellikle piyasa şartlarında yapılan 
alımlarda piyasa şartlarını olabildiğince en iyi yansıtmasının gerekliliği açıktır. 
Dolayısıyla iyi işleyen bir ihale düzeni için yaklaşık maliyetin gerçekçi şekilde ve 
doğru usul ve yöntemlerle belirlenmesi gerekmektedir. 

Yaklaşık maliyet belirlenirken, firmalardan istenecek fiyat teklifleri yanında 
Kurumun geçmiş yıllarda yaptığı alım fiyatları, diğer kamu kurumlarının yaptığı 
alımlar, piyasada yapılan güncel fiyat araştırmaları vb. yöntemleri kullanarak 
gerçekçi değerler belirlemek zorunludur. 

Bu kapsamda, 
Yaklaşık maliyet hesaplanırken, firmalardan istenecek fiyat teklifleri yanında 

Kurumun geçmiş yıllarda yaptığı alım fiyatları, diğer kamu kurumlarının yaptığı 
alımlar, piyasada yapılan güncel fiyat araştırmaları vb. yöntemleri kullanarak piyasa 
fiyatını yansıtan gerçek değerlerin belirlenmesi önerilir. 

1- Alımlar : 
Kurum’un 2016 yılında gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımları toplam tutarı 

170 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kurum’un 2016 yılı tedarik işlerine konu 
alımları, mal ve hizmet alımları başlıkları altında aşağıda incelenmiştir. 

a-Mal alımları : 
Kurum’un  2016 yılında gerçekleştirdiği mal alımları,  program ve geçen yıl 

değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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1- Alımlar : 
Kurum’un 2016 yılında gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımları toplam tutarı 

170 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kurum’un 2016 yılı tedarik işlerine konu 
alımları, mal ve hizmet alımları başlıkları altında aşağıda incelenmiştir. 

a-Mal alımları : 
Kurum’un  2016 yılında gerçekleştirdiği mal alımları,  program ve geçen yıl 
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Tablo 13: Mal alımları tablosu 
     

Alımlar 

  2016 Yılı Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre 

2015 Yılı 
Gerçekleşen 

Program ödeneği 

İlk durum Son durum Gerçekleşen 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1-Kırtasiye ve büro malzemesi 1.855 2.000 2.000 1.952 (2,4) 
2-Basılı evrak 204 400 400 389 (2,8) 
3-Resim ve grafik malzemesi          
4-Nak.vas.özel araç yedekleri 15 170 170 166 (2,4) 
5-İşletme malzemesi 412 500 500 236 (52,8) 
6-Teknik yedek malzemesi 8.366 9.000 8.800 5.385 (40,2) 
7-Sosyal işler malzemesi 525 800 800 683 (14,6) 
8-Temizlik malzemesi 171 350 250 230 (34,3) 
9-İnşaat onarım ve tesis malzemeleri 157 200 200 157 (21,5) 
10-Küçük el aletleri 16 150 100 33 (78,0) 
11-Kimyevi malzeme 11 200 100 54 (73,0) 
12-Resim kayıt malzemesi 491 600 200 75 (87,5) 
13-Fotoğraf malzemesi   50 52 9 (82,0) 
14-Görüntü ve sanat malz. 249 300 300 147 (51,0) 
15-Diskler 148 300 300 0  16-İmalat malzemesi 1.101 1.820 1.820 1.604 (11,9) 
17-Amort. Tabi olmayan demirbaşlar 1.241 2.000 2.000 1.177 (41,2) 

Genel toplam 14.962 18.840 17.992 12.297 (34,7) 
Kurum’un malzeme alımları, ödeneğin ilk durumuna göre %35 oranında, 

önceki yıla göre ise %17,8 oranında düşük gerçekleşmiştir. 12,3 milyon TL olan 
2016 yılı malzeme alımlarının %44 oranında 5,4 milyon TL’sini teknik yedek 
malzeme alımları oluşturmuştur. 

           -Barter alımları: 
Kurum, ihtiyaçlarının karşılanmasında barter yöntemini de kullanmaktadır.  

Barter; nakit olarak satılamayan reklam sürelerinin mal veya hizmetlerle trampa 
edilmesini sağlayan bir finansman, tedarik ve pazarlama yöntemini ifade 
etmektedir. Reklam veren firmalar bu hizmetin karşılığında mal, hizmet, program 
ve film ile ödemede bulunmaktadır.  

Radyo-Televizyon yayınlarında yer alan reklam sürelerinden nakit olarak 
satılamayanların barter yöntemiyle, Kurum ihtiyaçları doğrultusunda trampa 
yapılarak değerlendirilmesi kapsamında hazırlanan “Reklam Sürelerinin Barter 
Yoluyla Satılması Hakkında Usul ve Esaslar” TRT Yönetim Kurulu’nun 
28.01.2009 tarih ve 2009/33 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

Söz konusu esaslar kapsamında, Barter Uygulamalarında Genel Müdür’ün 
Kurum adına imza yetkisi 1.000.000 TL olarak belirlenmiş, bu limit Yönetim 
Kurulu’nun 26.06.2012 tarih ve 2012/181 sayılı kararı ile 2.000.000 TL, 04.02.2015 
tarih ve 2015/90 sayılı kararı ile de 3.000.000 TL olarak değiştirilmiştir.  

           TRT Genel Müdürlüğü’nce  2016 yılında, firmalarla 12,6 milyon TL 
tutarında toplam 13 adet barter sözleşmesi imzalanmıştır.   
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b- Hizmet alımları: 
Kurum’un 2016 yılı hizmet alımlarının ayrıntısı, program ödeneği ve önceki 

yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 14: Hizmet alımları tablosu 

     

Hizmet Alımlar 

2016 

2015 Yılı 
Gerçekleşen 

Program ödeneği 
Gerçekleşen 

Önceki 
döneme 

göre artış İlk durum Son durum 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1-Vasıflı, Vasıfsız Personel 34.177 72.739 72.739 50.676 48,3 
2-Temizlik 14.320 14.841 16.130 18.042 26,0 
3-Personel Taşıma 14.648 15.493 14.514 15.108 3,1 
4-Koruma Güvenlik 18.345 16.679 25.813 26.565 44,8 
5-Tamir, Bakım, Onarım 19.628 22.014 14.122 11.592 (40,9) 
6-Danışmanlık 6.486 3.960 4.273 4.350 (32,9) 
7-Araç Kiralama 2.291 4.600 4.600 4.542 98,3 
8-Malzeme, Eşya Taşıma 2.250 1.639 1.648 2.611 16,0 
9-Diğer Hizmet Alımları 19.554 12.480 22.277 24.226 23,9 

Toplam 131.699 164.445 176.116 157.712 19,8 
TRT’nin 2016 yılı hizmet alımları, önceki yıla göre %20 oranında artış 

göstererek 157,7 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. 

Kurum, mevcut kadrolu kurum personeli ile işlerin yetiştirilmesinde 
aksaklıkların yaşanmaması, yayın faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi 
için; genel idari esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli kadro 
tanımlarının içeriğinde belirtilen hizmetlerden olmayan işlerinin yapılmasını 
teminen, kalifiye yardımcı personel ile yürütülmesine ilişkin olarak yüklenici 
firmalar aracılığıyla hizmet satın alınmaktadır. 

Bu uygulama 2012 yılına kadar, yetki limitleri çerçevesinde kısa süreli 
dönemler halinde doğrudan temin yöntemiyle yürütülmüş olup bu tarihten sonra 
kısa dönemli doğrudan temin yönteminden vazgeçilerek, açık ihale usulü ile birer 
yıllık ihaleler kapsamında sürdürülmeye başlanmıştır. 

2016 yılında vasıflı-vasıfsız personel hizmet alımları için Kurum kayıtlarına 
göre 50,7 milyon TL ödemede bulunulmuştur.  

Sayıştay TRT 2014 yılı denetim raporunda kalifiye yardımcı personel hizmet 
alımları konusunda; hizmet talebinin zorunluluğu ile ünitelerin uygulayabileceği 
ücret aralıklarına ilişkin usul ve esasların; hizmet tanımı, deneyim, eğitim ve 
sertifikasyon, kurum içi kaynaklar gibi tüm unsurlar dikkate alınmak suretiyle 
Yönetim Kurulu’nca belirlenmesi önerilmiştir. Bu konuda bir komisyon 
oluşturulduğu ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür. 

2-Program alımları:  
Kurum’un yapım ve yayın süreçleri ile program alımlarına ilişkin hususlar, 

TRT Yönetim Kurulu’nun 11.03.2010 tarihli ve 2010/74 sayılı Kararı ile yürürlüğe 
giren “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Televizyon Yapım ve Yayınlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülmektedir. 
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b- Hizmet alımları: 
Kurum’un 2016 yılı hizmet alımlarının ayrıntısı, program ödeneği ve önceki 

yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 14: Hizmet alımları tablosu 
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Kurum, mevcut kadrolu kurum personeli ile işlerin yetiştirilmesinde 
aksaklıkların yaşanmaması, yayın faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi 
için; genel idari esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli kadro 
tanımlarının içeriğinde belirtilen hizmetlerden olmayan işlerinin yapılmasını 
teminen, kalifiye yardımcı personel ile yürütülmesine ilişkin olarak yüklenici 
firmalar aracılığıyla hizmet satın alınmaktadır. 

Bu uygulama 2012 yılına kadar, yetki limitleri çerçevesinde kısa süreli 
dönemler halinde doğrudan temin yöntemiyle yürütülmüş olup bu tarihten sonra 
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yıllık ihaleler kapsamında sürdürülmeye başlanmıştır. 

2016 yılında vasıflı-vasıfsız personel hizmet alımları için Kurum kayıtlarına 
göre 50,7 milyon TL ödemede bulunulmuştur.  

Sayıştay TRT 2014 yılı denetim raporunda kalifiye yardımcı personel hizmet 
alımları konusunda; hizmet talebinin zorunluluğu ile ünitelerin uygulayabileceği 
ücret aralıklarına ilişkin usul ve esasların; hizmet tanımı, deneyim, eğitim ve 
sertifikasyon, kurum içi kaynaklar gibi tüm unsurlar dikkate alınmak suretiyle 
Yönetim Kurulu’nca belirlenmesi önerilmiştir. Bu konuda bir komisyon 
oluşturulduğu ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür. 

2-Program alımları:  
Kurum’un yapım ve yayın süreçleri ile program alımlarına ilişkin hususlar, 

TRT Yönetim Kurulu’nun 11.03.2010 tarihli ve 2010/74 sayılı Kararı ile yürürlüğe 
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Bahse konu usul ve esaslarda, yerli ve yabancı dış kaynaklı programların 
kiralama, alım, fiyat tespiti işlemlerinin yayıncı birimlerle koordinasyon sağlanmak 
suretiyle Televizyon Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmesi öngörülmüş ve sürece 
ilişkin prosedür belirlenmiştir. Ayrıca kanal koordinatörlükleri de yetki limitleri 
çerçevesinde program yayın hakkı kiralaması yapabilmektedirler. 

Öte yandan, Televizyon Yapım ve Yayınlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
çerçevesinde Kurum; yerli veya yabancı yapımcılara, yapım harcamaları Kurum 
veya kendileri tarafından karşılanmak ve tamamlanmış olarak teslim edilmek 
kaydıyla veya yapım unsurlarının bir kısmı Kurum tarafından karşılanmak suretiyle 
programlar yaptırabilmekte veya bu kişiler ile ortak programlar yapabilmektedir. 

Bu kapsamdaki dış yapım önerilerinin, yayıncı birimler bünyesinde 
oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının 
yayıncı birim tarafından uygun bulunması halinde, yetki limitlerine göre alım 
yapılması öngörülmektedir. 

 TRT’nin 2016 yılı program alımları, bir önceki yıl ve program ödeneği 
değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 15: Program alımları tablosu     

Program alımları 

  2016 Bir önceki 
yıla göre 

farrk 
2015 yılı 

Gerçekleşen 
Program ödeneği 

Gerçekleşen 
İlk durum Son durum 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Kurum dışı yaptırılan ve kiralanan 
programlar 513.315 666.878 589.448 367.006 (146.309) 

Kurum dışı temin edilen haberler 317.955 354.579 354.579 386.521 68.566 
Hizmetinden yararlanılan Kurum 
dışı şahıslara ödemeler 75.891 66.428 66.428 49.141 (26.750) 

Toplam 907.161 1.087.885 1.010.455 802.668 (104.493) 

TRT tarafından 2016 yılında program alımları kapsamında; 367 milyon 
TL’si kurum dışı yaptırılan ve kiralanan programlara, 386,5 milyon TL’si kurum 
dışından temin edilen haber giderlerine, 49,1 milyon TL’si de TV ve Radyo 
programları yapımı amacıyla hizmetinden faydalanılan şahıslara olmak üzere 
toplam  802,7 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır. Kurum dışı programlar için 
yapılan alım tutarının 2015 yılına göre %11,5 oranında düşüş gösterdiği 
görülmektedir. 

Dış yapımlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu 26.11.2014 tarih ve 476 sayılı 
kararında;  

-Kurum yayınları için ihtiyaç duyulan programların, öncelikle Kurum 
imkânları araştırılarak söz konusu yapımın iç yapım olarak yapılıp 
yapılamayacağının değerlendirilmesine,  
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-Bu değerlendirme yapılırken,  birimlerin kendi bünyesinde ve Yapım 
Koordinatörlüğü bünyesinde gerekli bilgi birikimine ve iş deneyimine sahip yeteri 
kadar yapımcı bulunduğunun, bunun yanı sıra Kurumun zengin bir yayın arşivi ve 
prodüksiyon kaynağı olduğunun, ayrıca iç yapıma ağırlık verilmesi halinde 
Kurumda çalışma barışı ve iş huzurunun da olumlu yönde etkileneceği hususlarının 
da dikkate alınmasına,  

-Bütün bunlara rağmen yine de dışarıya sipariş edilmesine karar verilen 
yapımların, ne sebeple içyapım olarak yapılamadığı, dış yapım olarak yapılmasına 
neden karar verildiği (daha zengin içerik, renk, stil, Kurumun imkânsızlığı, farklı 
üslup, birikim ve bakış açısı gibi) net olarak ikna edici gerekçeler ortaya konularak, 
yapımın dışarıya sipariş edilmesine,  

-Yönetim Kurulunun yetkisine giren alımlarla ilgili siparişlerde ise, bu 
hususların Yönetim Kuruluna sunuş yazısına derç edilmesine, gerekirse dış yapımı 
destekleyici diğer belgelerin de dosyaya konulması suretiyle Yönetim Kurulunun 
onayına sunulmasına,   

-Bu kararın tüm teşkilata duyurulmasına karar vermiştir. 

3-Taşıma, gümrükleme :  

Satın alınan malzemelerin taşınmasında teslim şekli olarak depoya teslim 
tercih edilmekte olup, taşıma işleri satıcı firma tarafından yapılmaktadır. 

Yurtdışından gelen malzemelerin gümrükleme işlemleri, sözleşmelerine 
göre, Satın Alma Daire Başkanlığı veya satıcı firma tarafından yapılabilmektedir. 

 4-İlk madde ve malzeme stokları: 
Kurum’un 2016 yılı ilk madde ve malzeme stokları ile diğer stokların 

ayrıntısı ve yıl içindeki hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Kurum’un önceki yıldan devreden 13 milyon TL tutarındaki ilk madde ve 
malzeme stoklarına yıl içerisinde 15,3 milyon TL tutarında  giriş ve 15,1 milyon TL 
çıkış neticesinde, 2017 yılına 13,1 milyon TL değerinde ilk madde ve malzeme stoku 
devretmiştir. Dönem sonu malzeme stoklarının %61,6 oranında 8,1 milyon TL’si 
teknik yedeklerden oluşmuştur. 

Kurumun ilk madde ve malzeme giderleri tutarı 12,3 milyon TL iken yukarıda 
yer alan tabloda işletmede kullanılan ilk madde malzeme bedeli 11,3 milyon TL olarak 
görünmektedir. Bu durum stok kayıtlarına alınmadan doğrudan gider kaydedilen 
malzeme bedelini göstermekte olup, malzeme gider kayıtlarının stok hesaplarından 
geçirilerek yapılmasında stok takibi açısından fayda görülmektedir. 

Önceki yıldan devreden diğer stoklar 50,1 milyon TL tutarında olup, yıl 
içerisinde 367,3 milyon TL giriş ve 368,6 milyon TL tutarındaki çıkış neticesinde; 
2017 yılına devreden diğer stokların değeri 49,1 milyon TL olmuştur. Yılsonu 
itibariyle diğer stokların 48,9 milyon TL’sini yayın hakkı kiralanan programlar ile dış 
yapımlar oluşturmuştur. 

E – Üretim ve Maliyetler: 
1-Hizmet üretimleri 
a)Teknik Tesisler 
Radyo ve televizyon yayınları için gerekli olan yapım ve yayın birimleri ile 

yayın şebekesi, program iletim sistemleri, mobil ve sabit uydu yer istasyonları, yapım, 
yayın ve yönetimde kullanılan bilgi sistemleri, otomasyon ve arşiv sistemleri, dış 
çekim donanımı ve ülke geneline dağılmış olan karasal verici istasyonları  Kurum’un 
teknik altyapısını meydana getirmektedir.     

Bunların yanında, çeşitli teknik destek birimlerine de sahip olan TRT’nin 2954 
sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu gereğince sürdürdüğü yayıncılık 
hizmetlerinde faydalandığı teknik altyapının 2016 yılsonu itibariyle genel durumu ve 
üretilen yapım ve yayınlar aşağıda incelenerek değerlendirilmiştir.  

aa)Yapım ve Yayın Birimleri: 
Kurum’un yapım ve yayın birimleri radyo ve televizyon amaçlı olmak üzere 

farklı zamanlarda, birbirlerinden bağımsız olarak meydana getirilmiştir. Yapım, yayın 
ve devamlılık stüdyoları, kumanda ve kontrol birimleri, ses ve görüntüyü kaydedip 
işleyerek yayına hazırlayan kamera, video kurgu/montaj donanımları, rejili ve rejisiz 
mobil uydu çıkış sistemleri, televizyon naklen yayın araçları, radyo naklen yayın ve 
röportaj araçlarıyla görsel ve işitsel materyallerin kaydedilip depolandığı ve kullanıma 
sunulduğu teknik altyapı bu kapsama girmektedir.  

Söz konusu altyapı Ankara, İstanbul ve İzmir’deki radyo ve televizyon 
birimleriyle Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Müdürlüklerinde 
bulunmakta olup, TRT Parlamento Haberleri Müdürlüğü ve yurtdışı temsilcilikleri gibi 
sürekli haber kaynağı olan mahallere de gerekli donanım bulundurulmaktadır. Bu 
altyapıya ilave olarak, yurtdışına yönelik İngilizce televizyon yayını yapmak üzere 
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29.10.2015 tarihinde deneme yayınlarına başlayıp 15 Kasım 2016’da resmi açılışı 
yapılan TRTWORLD kanalı için İstanbul-Ulus yerleşkesinde ayrı bir yapım ve yayın 
merkezi oluşturulmuş, yurtdışında oluşturulan birimlerle de bu kanalın yapım ve yayın 
imkânları arttırılmıştır.  

Kurum’un esas işlevlerinden biri durumundaki televizyon haber yayınlarında 
kullanılan görsel ve işitsel materyalin farklı kaynaklardan elde edilmesi, program 
çekimlerinin yapılması, depolanması, yayına hazırlanıp izleyicilere sunulması 
amacıyla faydalanılan teknik alt yapı kullanılarak üretilen hizmetler incelendiğinde; 

-Ankara’da 3 adet, İstanbul’da da 2 adet olmak üzere toplam 5 adet haber 
stüdyosu ile stüdyo dışı mekânlardan/naklen yayın araçlarından faydalanılarak 
haber/spor programı yayınlarının sürdürüldüğü, 

-Kiralık bir stüdyoda kısıtlı olanaklarla yayın yapan TRT-Kürdi kanalını, TRT 
Sitesinde Kurumun Haber Merkezi ile entegre çalışan bir Haber Prodüksiyon 
stüdyosuna kavuşturmak üzere yayın ve kayıt sistemi, görüntü sistemleri, ışık 
sistemleri satın alınarak, TRT sitesinde bu kanal için HD haber prodüksiyon 
stüdyosunun hizmete verildiği,   

-Haber kamera birimlerince 2015 yılında 5.300 adet haber, program ve canlı 
yayın gerçekleştirilmiş iken, 2016 yılında 5.013 adet haber çekimi, 778 adet canlı 
yayın aracı kullanımı ile 1.960 adet 3G cihazı kullanımının gerçekleştirildiği ve günlük 
ortalama 200 haber klipinin üretildiği, 

-İngilizce haber kanalı hüviyetindeki TRT World tarafından 2015 yılında 46 bin 
dakika haber ile 14 bin dakika spor yayınının gerçekleştirilmiş iken, 2016 yılında 
47.880 dakika spor programı, 175440 dakika haber programı, 254.610 dakika haber 
bülteni, 48.360 dakika kültür programı yayını yapıldığı, 

görülmektedir. 
Televizyon programlarının yapım ve yayınında kullanılmak üzere Ankara 

İstanbul ve İzmir’de bulunan ve kanal koordinatörlüklerinin ihtiyacına göre tahsisi 
yapılan stüdyo, naklen yayın/up link, dış çekim, kurgu-montaj, seslendirme 
altyapısının durumu ve üretilen hizmetler incelendiğinde ise; 

-Prodüksiyon stüdyolarının cari yılda toplam 213 adet program için toplam 
20.712 saat kullanıldığı, 2015 yılına göre cari yılda program sayısında % 37 oranında, 
kullanım süresinde de % 4 oranında azalma meydana geldiği, 

-Naklen yayın/up-link altyapısının cari yılda 151 program için 1.223 saat 
kullanıldığı, program başına ortalama kullanım 8 saat olduğu, 2015 yılına göre cari 
yılda program sayısında %27 oranında, kullanım süresine göre %36 oranında, program 
başına ortalama kullanım süresinde de %11 oranında azalma meydana geldiği, 

-Dış çekim aktüel kamera kullanımının 197 adet program için toplam 3.756 gün 
olarak gerçekleştiği, 2015 yılına göre program sayısında %24 oranında, gün olarak da 
%44 oranında azalma meydana geldiği, 
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-Video kurgu/montaj donanımı kullanılarak 320 adet program için set kullanım 
süresinin 70.004 saat olarak gerçekleştiği, 2015 yılına göre cari yılda program 
sayısında %4 oranında, kullanım süresinde de %9 oranında azalma meydana geldiği, 

-Toplam 87 adet programa grafik animasyon hizmeti verildiği, 2015 yılına göre 
önemli bir değişikliğin söz konusu olmadığı, 

-Seslendirme hizmetinin 1020 adet program için 10.623 saat olarak 
gerçekleştiği, 2015 yılına göre program sayısında %51 oranında, süresinde de %46 
oranında azalma meydana geldiği,  

anlaşılmaktadır. 
Diğer İllerde bulunan Müdürlükler tarafından çoğunluğu haber amaçlı olmak 

üzere televizyon yayıncılığına yönelik olarak; 
-Antalya Müdürlüğü birimlerince cari yılda toplam 1691 haber yapıldığı, uygun 

bir stüdyo altyapısı olmadığından canlı yayınların doğal ortamlardan gerçekleştirildiği, 
-Çukurova (Adana-Mersin) Müdürlüğü’ndeki birimler tarafından 3.120 haber 

yapıldığı, bunun dışında canlı bağlantıların gerçekleştirildiği, 
-Erzurum Müdürlüğü’ndeki teknik prodüksiyon altyapısı kullanılarak 1500 

montajlı ve sesli haber ile 20 dosya haber hazırlandığı, 190 canlı bağlantı sağlandığı, 
TRT-Müzik ve TRT-Avaz kanalları için çeşitli program yayınlarının gerçekleştirildiği,  

-Diyarbakır Müdürlüğü birimleri tarafından 2900 haber üretildiği ve canlı 
bağlantıların sağlandığı, prodüksiyon imkanları kullanılarak TRT Kurdî ve TRT 
Müzik kanallarına program yayınlarının gerçekleştirildiği,  

-Trabzon Müdürlüğü tarafından 1591 montajlı ve sesli haber yapıldığı, bunun 
100’e yakınının DSF haber geri kalanı sesli haber olarak üretildiği, ayrıca 17 Adet 
Haber-Programı yapıldığı, TRT Haber Gündem, TRT Haber Günlük ve TRT1 Sabah 
Haberlerine kısa süreli canlı haber programları ve canlı haber bağlantıları yapıldığı, 
naklen yayın aracı ile muhtelif kanallara 400 civarında canlı bağlantı yapıldığı  

Kurum tarafından sağlanan bilgiler arasında yer almaktadır. 
Yapılan inceleme ve yerinde yapılan denetimlerde İstanbul dışındaki diğer 

İllerde bulunan Müdürlüklerin gerek teknik altyapı, gerekse nitelikli eleman açısından 
eksiklikleri bulunduğu görüldüğünden, özellikle haber amaçlı prodüksiyon stüdyosu 
ve muhabir eksikliklerinin giderilmesi halinde bu birimlerin daha işlevsel hale 
gelebilecekleri değerlendirilerek 2014 yılı denetim raporunda yurt haberlerinin 
üretilmesinde önemli işlevler üstlenen İl Müdürlüklerinin haber amaçlı televizyon 
programı üretimine yönelik imkanlarının arttırılarak, mevcut altyapının daha işlevsel 
hale getirilmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; öneri doğrultusunda Haber ve Spor Yayınları 
Dairesi Başkanlığı ve İl Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçilerek gerekli etüt ve 
proje çalışmalarına başlanacağı ve tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli 
yatırımların yapılacağı belirtilmiştir.  
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2015 yılı denetim raporunda da Kurum’un taşra teşkilatını oluşturan İl 
Müdürlüklerinin haber amaçlı televizyon programı üretimine yönelik imkanlarının 
arttırılarak, mevcut altyapının daha işlevsel hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların 
sürdürülmesi, Erzurum ve Diyarbakır’da oluşturulan televizyon stüdyolarının 
Kurum’un prodüksiyon kaynağı kapsamında yapılandırılıp daha verimli kullanılması 
için gerekli düzenlemenin yapılması konusunda getirilen öneriye Kurum tarafından 
verilen yanıtta ise;  mevcut altyapının daha işlevsel hale getirilmesi için başlatılan 
çalışmaların sürdürüldüğü, Erzurum ve Diyarbakır’da oluşturulan stüdyoların faal 
tutulduğu ve gerektiğinde cihaz takviyesi yapıldığı belirtilmiştir. Başlatılan bu 
çalışmaların sürdürülmesi ve mevcut altyapının yerel televizyon yayıncılığında da 
değerlendirilerek daha işlevsel hale getirilmesi uygun olacaktır.   

Yurtdışı temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler incelendiğinde ise; 
-Washington Temsilciliği tarafından cari yılda 300’ün üzerinde haber ve 500’e 

yakın canlı yayın gerçekleştirildiği, 
-Berlin ve Köln temsilcilikleri tarafından çeşitli haber ve dosyaların 

hazırlandığı, 
-Bakü Temsilciliği tarafından 579 civarında haber ve 100 program hazırlandığı, 
-Brüksel Temsilciliği tarafından 151 haber, 421 yayın bağlantısı ve 24 program 

gerçekleştirildiği, 
-Saraybosna Temsilciliği tarafından 150 haber, 10 özel haber, 14 dosya haber, 

76 canlı bağlantı ve 9 canlı yayın ile ikisi programdan oluşan toplam 261 faaliyet 
gerçekleştirildiği, 

-Erbil Temsilciliği tarafından 1.146 haber ve program faaliyeti 
gerçekleştirildiği,  

-Astana Temsilciliği tarafından yaklaşık 150 adet görüntülü haber üretildiği, 
-Üsküp Temsilciliği tarafından 200’den fazla haber, 5 program, 10 canlı yayın 

faaliyetinde bulunulduğu, 
-Taşkent Temsilciliği tarafından bölgeden 141 haber gönderildiği, 
-Aşkabat Temsilciliği tarafından 75 görüntülü haber yapıldığı 
Kurum’un ilgili birimleri tarafından sağlanan bilgiler arasında yer almaktadır.  
Önceki yıllara ait denetim raporlarında da belirtildiği üzere, Kurum’un yurtiçi 

ve yurtdışı kaynaklardan elde ettiği haber değeri taşıyan görsel ve işitsel materyaller 
bir kısmı haber bültenlerinde/programlarında değerlendirilmekle birlikte, diğer 
kısmının değerlendirilemediği, ancak bu materyallerin oldukça yüksek maliyetlerle 
elde edildikleri ve uygun ortamlara aktarılıp kolaylıkla kullanılabilir halde tutuldukları 
bilinmektedir. 

Öte yandan internet gibi farklı iletim ortamları sayesinde kitle iletişim araçları 
çeşitlilik kazanırken, çeşitli ilgi grupları tarafından yerel ve bölgesel radyo ve 
televizyon yayıncılığına daha fazla önem verilir hale geldiği, dolayısıyla bulguya ve 
habere olan gereksinimin arttığı, bunun sonucunda da Kurum’un elinde olup 
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kullanmadığı görsel ve işitsel materyalin değerlendirilmesi için uygun bir ortam 
oluştuğu görülmektedir. 

Bu durumdan hareketle 2013 yılı denetim raporunda söz konusu materyalin 
Kurum dışına ücreti karşılığı satışı yoluyla değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 
hususunun incelenmesi önerilmiş olup, verilen yanıtta; söz konusu haber içeriğinin 
merkez arşiv sisteminde saklanması ve ayrıca merkezi arşiv sistemi üzerinden kurum 
dışına ücretli satışını sağlayabilmek için öneri doğrultusunda çalışmaların başlatıldığı 
belirtilmiştir. Söz konusu çalışmaların biran önce tamamlanıp uygulamaya geçilmesi 
önem arz ettiğinden 2014 yılı denetim raporunda Kurum birimleri tarafından elde 
edilen haber niteliğindeki görsel ve işitsel materyalin daha uygun koşullarda 
değerlendirilmesi için başlatılan çalışmaların sürdürülmesi önerisi getirilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; yurtdışı ve taşra teşkilatının ürettiği 
haberlerin Merkez Haber Sistemine aktarıldığı, Merkez Haber Sistemi ile Merkezi 
Arşiv Sistemi arasında uygulamada yaşanan teknik sorunların giderildiği ve eş zamanlı 
veri transferinin yapılabilir hale geldiği, Arşiv Sistemi sorumlularının Haber Sistemini 
de kullanabilir hale geldiği, Kurum içi tüm kullanıcılara talep ettikleri haberler, Kurum 
dışı kullanıcılara ise telif sorunu olmayan haber kliplerinin çevrim içi olarak 
verilebildiği, ayrıca web sitesi üzerinden materyal satışı için gerekli teknik altyapı 
hazırlanmasına devam edildiği, raporda belirtilen diğer hususlarla ilgili çalışmaların da 
sürdürüldüğü belirtilmiştir.  

Bu kapsamda başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sahip olduğu 
zengin görsel ve işitsel materyal ile güncel haber değeri taşıyan materyalin bedeli 
karşılığı dışarıdan kolayca erişilebilir hale getirilmesi Kurum’a önemli bir gelir 
kaynağı sağlaması açısından önem arz ettiğinden, 2015 yılı denetim raporunda sahip 
olunan oldukça zengin görsel ve işitsel arşiv materyali ile güncel haber değeri taşıyan 
materyalin Kurum dışından kolaylıkla erişilebilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan 
çalışmaların bir an önce tamamlanarak, bu materyallerin Kurum’a daha fazla gelir 
sağlayacak şekilde değerlendirilmesi önerilmiştir.  

Kurum tarafından verilen yanıtta sayısal arşiv sistemine internet üzerinden 
erişimin mümkün olduğu ve arama-sorgulama yapılabildiği, ayrıca program 
teslimlerinin de yine internet üzerinden yapılabildiği belirtilmiş olup, başlanılan 
uygulamanın yeterince tanıtımının yapılarak, yaygınlaştırılması ve Kurum’a gelir 
sağlayacak şekilde değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Kurumun diğer önemli bir işlevi durumundaki radyo yayıncılığı cari yılda da 
yurtiçine ve yurtdışına yönelik olarak sürdürülmüştür.  Yurtiçine yönelik yayınlar beş 
ulusal, beş bölgesel ve üç yerel radyodan olmak üzere Kurum tarafından geliştirilen e-
Radyo yayın modülü üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

 Yayınlanan programların birimlere göre dağılımı incelendiğinde ise; 
-Genel dinleyici kitlesine hitap eden ve söz ağırlıklı yayın yapan eğitim, kültür 

ve haber kanalı olan Radyo-1 kanalındaki programların %51’inin Ankara, %34’ünün 
İstanbul, %10’unun İzmir, kalanının da diğer illerdeki birimler tarafından üretildiği, 

56 Sayıştay   
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 -Radyo-2 (TRT-FM) kanalındaki üretim dağılımının %29 oranında Ankara, 
%32 oranında İstanbul, %25oranında İzmir ve %14 oranında Bölge Radyoları şeklinde 
olduğu,  

-Radyo-3 kanalındaki üretim dağılımının %33 oranıyla Ankara, %21 oranıyla 
İstanbul, %19 oranıyla İzmir, %2 oranıyla Antalya ve %25 oranıyla gece yayın 
kuşağından oluştuğu, 

-Türk Sanat Müziği yayını yapan TRT-Nağme yayınlarındaki üretim 
dağılımının %56 oranıyla İstanbul, %23 oranıyla Ankara, %9 oranıyla İzmir, %12 
oranıyla bölge radyoları şeklinde olduğu, 

-Türk Halk Müziği yayını yapan TRT-Türkü yayınlarındaki üretim dağılımının 
%41 oranıyla Ankara, %35 oranıyla bölgeler, %12 oranıyla İzmir, %12 oranıyla 
İstanbul şeklinde olduğu, 

-Antalya, Çukurova, GAP Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Bölge Radyolarının 
her gün 10.05-12.00 saatleri arasında yayın alanlarına yönelik bölgesel yayın 
yaptıkları, 

-TRT Ankara Kent Radyosu, TRT İstanbul Kent Radyosu ve TRT İzmir Kent 
Radyosu hitap ettikleri illere yönelik olarak 07.00 – 01.00 saatleri arasında yayın 
yaptıkları 

Kurum tarafından sağlanan bilgiler arasında yer almaktadır. 
Bu yayınlara ilave olarak Kurum’un yurt dışına yönelik radyo yayınları ise 

Türkçe ile birlikte 37 dil ve lehçede olmak üzere TSR/Türkiye’nin Sesi Radyosu 
tarafından sürdürülmüştür. 

Yukarıdaki tespit ve değerlendirmeler radyo ve televizyon programlarının 
yapım ve yayınında faydalanılan prodüksiyon altyapının 2016 yılsonu itibariyle genel 
durumu ve bu altyapı kullanılarak üretilen teknik hizmetlere ilişkin olup, Kurum 
tarafından yapılan yayınların içeriği, yayınlanma zamanları ve süreleri, programların 
sayısı ve niteliği gibi yayıncılığı doğrudan ilgilendiren hususlar 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 57 nci maddesi gereğince Sayıştay denetimi 
kapsamına girmediğinden, yayınlanan programların yurtiçi ve yurtdışından izlenip 
dinlenirliği, bir başka ifade ile Kurum tarafından üretilen hizmetlerin etkinliği ve 
verimliliği konusunda, önceki yıllarda olduğu gibi, 2016 yılı için de bir değerlendirme 
yapmaktan kaçınılmaktadır.  

Ülkede tek bir yayıncı kuruluşun olduğu dönemde yürürlüğe konulan ve 
zamanla değişen koşullar nedeniyle belli değişiklikler yapılmasına karşılık, temel 
esasları değiştirilmemiş olan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda 
Kurum tarafından yapılacak yayınlarda radyo ve televizyon kanal/program sayısı, bu 
kanalların işlevleri ve hedef kitlesine yönelik herhangi bir sınırlama getirilmemesi, 
ayrıca yapılacak bütün radyo ve televizyon yayınlarının ülke geneline olduğu kadar, 
soyut bir tanımlama şeklinde olmak üzere, yurtdışına da yönelik olacağının belirtilmiş 
olması Kurum’un prodüksiyon kaynaklarının sahip olması gereken kapasitesi ve 
yeterliliği konusunda inceleme ve değerlendirme yapmayı güçleştirmektedir.  
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Bu duruma ilave olarak, Kurum tarafından belirlenen tek hedef ve gösterge 

durumundaki yıllık Genel Yayın Planı’nda 2954 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer 
alan genel yayın esasları ile 8 inci maddesinde yer alan yayın hizmet ilkeleri dışında 
bunların sağlanıp sağlanamadığı hususunun nasıl değerlendirileceği konusuna yer 
verilmediği gibi, Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için uygulanacak 
prensiplerin de Genel Yayın Planlarında açıkça belirtilmemesi Sayıştay denetimi 
açısından önemli bir eksiklik olarak hissedilmektedir. 

Diğer taraftan, radyo ve televizyon programlarının yapım ve yayına ilişkin olarak 
ilgili birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen ikincil mevzuatta da 
program yapımlarında öncelikle Kurum kaynaklarından faydalanılması esas alınmış 
olmakla birlikte, gerektiğinde Kurum dışı kaynaklardan da program temini yoluna 
gidilmesi prensibinin benimsenmesi uygulamada olabildiğince esnek bir uygulama 
yapılmasına imkan tanımaktadır.       

Yukarıda açıklanan bu nedenlerden dolayı, idarece belirlenen hedef ve gösterge 
yoksunluğu yapılan denetimler sırasında önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla, Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporları 3346 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde “Komisyon 
ve alt komisyonlar, denetleyecekleri kuruluşların durumu, ulusal ekonomiye faydalı 
olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, 
verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına 
ulaşmalarını teminen; faaliyetlerin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 
uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden inceler” hükmünün sağlanmasına 
yönelik olduğundan, Kurum’un sahip olduğu prodüksiyon altyapısının kullanımına 
ilişkin hedeflerin belli olmaması yapılan denetimlerde esas alınacak ölçütleri de belirsiz 
hale getirmektedir.   

Bunların yanı sıra, televizyon programlarının yapım ve yayınında kullanılan 
prodüksiyon altyapısının oldukça komplike bileşenlerden meydana gelmesi, yapılan her 
program için farklı konfigürasyonlara gereksinim duyulması ve program çekimleri 
sonrasında veya farklı kaynaklardan elde edilen materyallerin yayına hazırlanması için 
farklı özellikte donanımların kullanılması bu konunun ele alınmasını güçleştiren diğer 
etkenler olarak ortaya çıkmaktadır. Yapım ve yayın teknolojisindeki sürekli gelişme ile 
farklı yayın ortamlarının ortaya çıkışı ülkedeki çok sayıdaki radyo ve televizyon 
kuruluşunu olduğu kadar Kurum’u da yakından ilgilendirdiğinden, Kurum’un sahip 
olduğu prodüksiyon donanımının yeterlilikleri, kullanım oranları ve geleceğe yönelik 
ihtiyaçların belli esaslara uygun olarak belirlenmesi amacıyla sistematik bir yapı 
oluşturulması konusu Kurum’un önceki yıllara ait denetim raporlarında yer almış ve 
gerekli çalışmanın yapılması yönünde önerilerde bulunulmuştur.  

Kurum tarafından verilen yanıtlarda ise; mevcut donanıma ait bilgilerin ilişkisel 
veri tabanı üzerinde tutulması, cihaz kimliklerinin oluşturulması, kullanılan yedek 
malzemenin kontrol edilebilmesi, istatistiksel bilgilerin tutulabilmesi, ortak bir veri 
tabanından cihaz envanterinin görülerek teknik planlamasının yapılabilmesi 
hususlarında çalışmalarda bulunulduğu belirtildiğinden, yıllık denetim raporlarında bu 
hususa sürekli olarak yer verilmiştir. 
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hususlarında çalışmalarda bulunulduğu belirtildiğinden, yıllık denetim raporlarında bu 
hususa sürekli olarak yer verilmiştir. 

Bu kapsamdaki en somut gelişme 2011’de kaydedilmiş ve Kurumsal Kaynak 
Planlaması Projesi (ERP) adı altında 2010 yılı Ocak ayında başlatılan çalışma 
sonucunda muhasebe, finans ve satın alma modüllerinden oluşan bilgi sistemi 
01.01.2011 tarihi itibariyle hizmete verilmiş olmakla birlikte, daha sonraki 
çalışmalarla kullanılan yazılıma farklı işlevlere yönelik modüllerin ilave edilmesi, 
farklı veri tabanlarında çalışan bölümlerin tek bir veri tabanı üzerinden çalışmasının 
sağlanmasına yönelik çalışmalar karşılaşılan bazı sorunlar yüzünden tamamlanamadığı 
görülmüştür.    

Konuya ilişkin olarak Kurum tarafından başlatılan diğer bir uygulama ise 
mevcut prodüksiyon kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla prodüksiyon 
kaynaklarının ortak bir havuz içine alınarak, mevcut stüdyoların, naklen yayın/up 
linklerin, dış çekim, video kurgu/montaj, seslendirme, grafik animasyon imkânlarının 
ortaklaşa kullanımının planlanması ve yapımcılara tahsisi için bir sistem 
oluşturulmasıdır. Mevcut imkanların kullanımına yönelik merkezi bir planlama ve 
ölçümlenme imkanı sunan bu düzenleme Kurum kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılması açısından önemli bir gelişme olmuştur. 

Gerek yayınlanan radyo ve televizyon program sayısının arttırılması, gerekse 
yayın içeriklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılmakta olan çalışmalarda Kurum 
kaynaklarının esas alınması ve beklenilen performansın ölçümlenmesi, bunun yanında 
temini planlanan mal ve hizmetlerin tespitine esas verilerin sağlanması amacına 
yönelik Kurumsal Kaynak Planlaması bilgi sisteminden beklenilen faydanın elde 
edilmesinin belli koşullara bağlı olduğu, ayrıca radyo ve televizyon yayıncılığının 
diğer sektörlere göre oldukça farklı özellikleri bulunduğu hususu da vurgulanarak, 
önceki yıllardaki denetim raporlarında bu amaçla birbirinden bağımsız olarak 
yürütülen çalışmaların Kurumsal Kaynak Planlaması kapsamına alınarak 
sürdürülmesinin uygun olacağı değerlendirmesi yapılmış ve proje kapsamına yapım ve 
yayında kullanılan teknik altyapının yeterlilikleriyle kullanım sürelerinin izlenip 
ölçümlenmesini sağlayacak ilave özelliklerin de ilave edilmesi önerisinde 
bulunulmuştur. 

Kurum tarafından verilen yanıtta ise; TEPUYAP ve E-Televizyon ile Kurumsal 
Kaynak Planlama yazılımının entegrasyonu için ilgili birimlerle koordinasyon 
sağlandığı, bu entegrasyonun 2014’te yapılmasının planlandığı, ayrıca tamamen 
Kurum’a ait açık kaynak kodu ile tasarlanmış olan e-Radyo yazılımı ile TRT6, TRT 
Nağme bant yayınları ve Dış Yayınlar hariç tüm radyolardaki yayınların e-Radyo 
üzerinden gerçekleştirildiği belirtilmiştir.  

Yapılan bu çalışmalar sonucu önemli bir ilerleme sağlandığı ve Kurum’un 
yapım ve yayına yönelik teknik altyapısının temel bileşenlerinin yeterlilikleriyle 
kullanım sürelerinin izlenip ölçümlenebilecek imkanlara önemli ölçüde sahip 
olunduğu anlaşıldığından, Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi kapsamında önemli 
ölçüde tamamlanmış bulunan sistemden yararlanılarak, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanunu gereğince uygulamaya konulan Yıllık Genel Yayın Planları ile 

 
 
 
Bu duruma ilave olarak, Kurum tarafından belirlenen tek hedef ve gösterge 

durumundaki yıllık Genel Yayın Planı’nda 2954 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer 
alan genel yayın esasları ile 8 inci maddesinde yer alan yayın hizmet ilkeleri dışında 
bunların sağlanıp sağlanamadığı hususunun nasıl değerlendirileceği konusuna yer 
verilmediği gibi, Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için uygulanacak 
prensiplerin de Genel Yayın Planlarında açıkça belirtilmemesi Sayıştay denetimi 
açısından önemli bir eksiklik olarak hissedilmektedir. 

Diğer taraftan, radyo ve televizyon programlarının yapım ve yayına ilişkin olarak 
ilgili birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen ikincil mevzuatta da 
program yapımlarında öncelikle Kurum kaynaklarından faydalanılması esas alınmış 
olmakla birlikte, gerektiğinde Kurum dışı kaynaklardan da program temini yoluna 
gidilmesi prensibinin benimsenmesi uygulamada olabildiğince esnek bir uygulama 
yapılmasına imkan tanımaktadır.       

Yukarıda açıklanan bu nedenlerden dolayı, idarece belirlenen hedef ve gösterge 
yoksunluğu yapılan denetimler sırasında önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla, Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporları 3346 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde “Komisyon 
ve alt komisyonlar, denetleyecekleri kuruluşların durumu, ulusal ekonomiye faydalı 
olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, 
verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına 
ulaşmalarını teminen; faaliyetlerin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 
uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden inceler” hükmünün sağlanmasına 
yönelik olduğundan, Kurum’un sahip olduğu prodüksiyon altyapısının kullanımına 
ilişkin hedeflerin belli olmaması yapılan denetimlerde esas alınacak ölçütleri de belirsiz 
hale getirmektedir.   

Bunların yanı sıra, televizyon programlarının yapım ve yayınında kullanılan 
prodüksiyon altyapısının oldukça komplike bileşenlerden meydana gelmesi, yapılan her 
program için farklı konfigürasyonlara gereksinim duyulması ve program çekimleri 
sonrasında veya farklı kaynaklardan elde edilen materyallerin yayına hazırlanması için 
farklı özellikte donanımların kullanılması bu konunun ele alınmasını güçleştiren diğer 
etkenler olarak ortaya çıkmaktadır. Yapım ve yayın teknolojisindeki sürekli gelişme ile 
farklı yayın ortamlarının ortaya çıkışı ülkedeki çok sayıdaki radyo ve televizyon 
kuruluşunu olduğu kadar Kurum’u da yakından ilgilendirdiğinden, Kurum’un sahip 
olduğu prodüksiyon donanımının yeterlilikleri, kullanım oranları ve geleceğe yönelik 
ihtiyaçların belli esaslara uygun olarak belirlenmesi amacıyla sistematik bir yapı 
oluşturulması konusu Kurum’un önceki yıllara ait denetim raporlarında yer almış ve 
gerekli çalışmanın yapılması yönünde önerilerde bulunulmuştur.  

Kurum tarafından verilen yanıtlarda ise; mevcut donanıma ait bilgilerin ilişkisel 
veri tabanı üzerinde tutulması, cihaz kimliklerinin oluşturulması, kullanılan yedek 
malzemenin kontrol edilebilmesi, istatistiksel bilgilerin tutulabilmesi, ortak bir veri 
tabanından cihaz envanterinin görülerek teknik planlamasının yapılabilmesi 
hususlarında çalışmalarda bulunulduğu belirtildiğinden, yıllık denetim raporlarında bu 
hususa sürekli olarak yer verilmiştir. 
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Televizyon Yapım ve Yayınlarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında olmak üzere 
programların yapım ve yayını için oluşturulan prodüksiyon altyapısının kullanımına 
yönelik hedeflerin de belirlenmesi; gerçekleşme sonuçlarının Kurum’un kaynak 
kullanma etkinliği ve verimliliği açısından değerlendirilip üretim planlamasında ve 
kapasite artışına yönelik yatırım programı hazırlıklarında göz önüne alınması önceki 
yıllara ait denetim raporlarında önerilerde bulunulmuştur.   

Getirilen bu önerilere verilen yanıtlarda; Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı 
ile öneride bahsi geçen işlerin yapılmasına yardımcı olan ve Kurum kaynaklarıyla 
yazılan entegrasyon yazılımların devam ettiği belirtilmekle yetinilmiş, gelişen 
yayıncılık teknolojisine bağlı olarak, Kurum’da bilgi teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaşması ve yakın gelecekte bilgi sistemlerinin hizmet üretiminde olduğu kadar 
karar alma süreçlerinde de kullanılır hale geleceği dikkate alınarak, bu kapsamdaki 
faaliyetlerin uluslararası kabul görmüş bir standart çerçevesinde sürdürülmesi 
önerisine verilen yanıtta ise hizmet üretiminde ve karar alma süreçlerinde kullanılmak 
üzere yeni bir EPR (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımının alınacağından söz 
edilmesi halen kullanılmakta olan farklı yazılımların entegrasyonunun yapılmasında 
önemli sorunlarla karşılaşıldığının da bir başka ifadesidir. Nitekim, Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 17.3.2015 tarih ve 2015/195 sayılı kararda mevcut yazılımdan 
kaynaklanan sorunlar açıklanarak gelişmelere uygun yeni bir Kurumsal Kaynak 
Planlama yazılımının Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temini uygun bulunmuş 
olmasına karşılık, söz konusu yazılımın 2016 yıl sonu itibariyle de temin edilmediği 
görülmektedir.  

Konuya ilişkin olarak yeni bir düzenlemeye daha gidildiği de görülmekte olup,  
15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü 
kaldırılmış, bunun yerine Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı’nın görevleri ile yeni yönetmelikle İç Yapımlar Koordinatörlüğü haline 
getirilen Yapım Koordinatörlüğü’nün görevleri yeniden tanımlanmıştır. İç Yapımlar 
Koordinatörlüğü’nün görevlerinin belirlendiği 21(d) maddesinde “Yapım ve yayın 
hizmetlerinde öncelikle Kurum kaynaklarından yararlanmak, Kurum kaynaklarının 
yeterli ve/veya ekonomik olmaması halinde program bazlı kullanılmak üzere her türlü 
mal ve istihdam niteliğine dönüşmeyecek hizmet alımları yapmak” şeklinde bir 
tanımlamaya gidilmiştir. Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı’nın görevlerinin belirlendiği 17(g) maddesinde ise  “Yurt içi ve yurt dışı 
radyo, televizyon, haber yapım ve yayın hizmetleri için görev alanına giren 
prodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılmasını teminen 
uhdesindeki prodüksiyon kaynaklarının planlamasını yapmak ve ilgili işletmeler 
arasında gerekli koordinasyonu sağlamak” şeklinde bir görev tanımlaması yapılarak 
mevcut kaynakların planlaması görevi bu Daire Başkanlığına verilmiştir. Dolayısıyla, 
söz konusu görevin Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığı’na 
verilmekle yetinildiği, mevcut kaynakların kullanımına ilişkin her hangi bir hedef 
belirlemenin söz konusu edilmediği görülmektedir.  
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Televizyon Yapım ve Yayınlarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında olmak üzere 
programların yapım ve yayını için oluşturulan prodüksiyon altyapısının kullanımına 
yönelik hedeflerin de belirlenmesi; gerçekleşme sonuçlarının Kurum’un kaynak 
kullanma etkinliği ve verimliliği açısından değerlendirilip üretim planlamasında ve 
kapasite artışına yönelik yatırım programı hazırlıklarında göz önüne alınması önceki 
yıllara ait denetim raporlarında önerilerde bulunulmuştur.   

Getirilen bu önerilere verilen yanıtlarda; Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı 
ile öneride bahsi geçen işlerin yapılmasına yardımcı olan ve Kurum kaynaklarıyla 
yazılan entegrasyon yazılımların devam ettiği belirtilmekle yetinilmiş, gelişen 
yayıncılık teknolojisine bağlı olarak, Kurum’da bilgi teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaşması ve yakın gelecekte bilgi sistemlerinin hizmet üretiminde olduğu kadar 
karar alma süreçlerinde de kullanılır hale geleceği dikkate alınarak, bu kapsamdaki 
faaliyetlerin uluslararası kabul görmüş bir standart çerçevesinde sürdürülmesi 
önerisine verilen yanıtta ise hizmet üretiminde ve karar alma süreçlerinde kullanılmak 
üzere yeni bir EPR (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımının alınacağından söz 
edilmesi halen kullanılmakta olan farklı yazılımların entegrasyonunun yapılmasında 
önemli sorunlarla karşılaşıldığının da bir başka ifadesidir. Nitekim, Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 17.3.2015 tarih ve 2015/195 sayılı kararda mevcut yazılımdan 
kaynaklanan sorunlar açıklanarak gelişmelere uygun yeni bir Kurumsal Kaynak 
Planlama yazılımının Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile temini uygun bulunmuş 
olmasına karşılık, söz konusu yazılımın 2016 yıl sonu itibariyle de temin edilmediği 
görülmektedir.  

Konuya ilişkin olarak yeni bir düzenlemeye daha gidildiği de görülmekte olup,  
15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü 
kaldırılmış, bunun yerine Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı’nın görevleri ile yeni yönetmelikle İç Yapımlar Koordinatörlüğü haline 
getirilen Yapım Koordinatörlüğü’nün görevleri yeniden tanımlanmıştır. İç Yapımlar 
Koordinatörlüğü’nün görevlerinin belirlendiği 21(d) maddesinde “Yapım ve yayın 
hizmetlerinde öncelikle Kurum kaynaklarından yararlanmak, Kurum kaynaklarının 
yeterli ve/veya ekonomik olmaması halinde program bazlı kullanılmak üzere her türlü 
mal ve istihdam niteliğine dönüşmeyecek hizmet alımları yapmak” şeklinde bir 
tanımlamaya gidilmiştir. Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı’nın görevlerinin belirlendiği 17(g) maddesinde ise  “Yurt içi ve yurt dışı 
radyo, televizyon, haber yapım ve yayın hizmetleri için görev alanına giren 
prodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılmasını teminen 
uhdesindeki prodüksiyon kaynaklarının planlamasını yapmak ve ilgili işletmeler 
arasında gerekli koordinasyonu sağlamak” şeklinde bir görev tanımlaması yapılarak 
mevcut kaynakların planlaması görevi bu Daire Başkanlığına verilmiştir. Dolayısıyla, 
söz konusu görevin Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığı’na 
verilmekle yetinildiği, mevcut kaynakların kullanımına ilişkin her hangi bir hedef 
belirlemenin söz konusu edilmediği görülmektedir.  

 

 
 

Konuya ilişkin olarak diğer ülkelerdeki uygulama örnekleri incelendiğinde; 
1927 yılında kurulan ve en deneyimli kamu yayıncılarından biri olarak bilinen İngiliz 
Yayın Kurumu (BBC)’nin stratejik hedef olarak; yaratıcı ve özgün yayın yapmayı, 
bütün dinleyici ve izleyicilere yönelik olmayı, geri dönüşlerle yenilik yapmayı ve 
bedelin karşılığını vermeyi benimsediği görülmekte olup, yayınladıkları raporlarda bu 
hedeflere uygun yayın yapıp yapmadığının belli aralıklarla denetlendiğini 
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra benimsediği diğer önemli bir prensip ise yayınlarının 
%50’sinin ayrı bir yapılanmaya sahip kendi prodüksiyon kaynakları tarafından üretilen 
programlar olması, diğer %50’sinin ise belli kurallara uygun olarak dış kaynaklardan  
sağlanmasıdır. Bu prensibin gerek yapımcılar, gerekse dinleyici ve izleyiciler için daha 
uygun bir model olduğu, BBC stüdyolarının diğer medya kuruluşlarının taleplerini de 
makul bedellerle karşılamak üzere yapılandırıldığı belirtilmektedir.    

Benzeri bir değerlendirme Kurum için yapıldığında; kamu yayıncılığı için 
öngörülen hedefler; genel yayın esasları ve yayın hizmeti ilkeleri olarak 2954 sayılı 
kanunda oldukça ayrıntılı olarak tanımlanmış olmasına karşılık, bu hedefe ulaşmak 
üzere Kurum içi işleyişin hangi esaslara göre yönlendirileceği, yapılan yayınların 
etkisi, değeri ve itibarının nasıl değerlendirileceği, bunun yanı sıra sağlanan kaynağın 
kullanılması konusunda hangi hizmetlere öncelik verileceği hususunda bir hüküm 
belirtilmediği görülmektedir. Bu hususun 2954 sayılı kanunun 11 inci maddesiyle 
Yönetim Kurulu’nun takdirine bırakıldığı anlaşılmakta olup, çıkartılan 
yönetmeliklerde de Kurum içi işleyişe ilişkin kurallar belirtilmiş; performans ölçüm 
sistemi olarak değerlendirilebilecek hususlara yer verilmemiştir.   

Kamu kaynağı kullanılarak yayıncılık hizmeti sunan Kurum için bu konunun 
öncelikle ele alınıp değerlendirilmesi önem arz ettiğinden ve bu hususta önemli bir 
gelişme kaydedilemediğinden, 2014 yılı denetim raporunda; 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanunu gereğince hazırlanarak uygulamaya konulan Yıllık 
Genel Yayın Planları kapsamında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Yönetmelik’te öngörüldüğü üzere programların kaliteli, verimli, 
düzenli ve estetik yapılmasını sağlamak üzere mevcut prodüksiyon altyapısının 
kullanımına ilişkin hedeflerin de belirlenmesi, ilgili Yönetmelikle görev, yetki ve 
sorumlulukları yeniden tanımlanan hizmet birimi ve koordinatörlüklerin belirlenen 
hedeflere yönelik üretim yapmalarının sağlanması ve gerçekleşme sonuçlarının 
Kurum’un kaynak kullanma etkinliği ve verimliliği açısından değerlendirilip üretim 
planlamasında ve kapasite artışına yönelik program hazırlıklarında göz önüne alınması 
önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu gereğince hazırlanan Yıllık Genel Yayın Planına uygun olarak, hizmet 
birimleri ve koordinatörlükler, belirlenen hedeflere yönelik üretim yapıldığı, üretilen 
programların kaliteli, verimli ve estetik olması için mevcut prodüksiyon altyapısının 
kullanılmakta olduğu, bu yönde çalışmaların devam ettiği, kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması hususunda ise öneri doğrultusunda işlem tesis edilebilmesi için 
birimlerince gerekli gayretin sarf edileceği belirtilmiştir. 

Öneride konu edilen hususun programların konusu veya içeriği ile ilgili 
olmayıp, kullanılan prodüksiyon altyapısıyla ilgili olduğundan, 2015 yılı denetim 
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raporunda söz konusu öneri “Yapılacak denetimlerde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 
2(d) Maddesinde belirtildiği şekilde Kurum tarafından belirlenen hedef ve 
göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının ölçülebilmesi için 2954 sayılı Radyo ve 
Televizyon Kanunu gereğince hazırlanarak uygulamaya konulan Yıllık Genel Yayın 
Planları kapsamında; radyo ve televizyon programların yapımında sahip olunan teknik 
prodüksiyon altyapısının hangi oranda kullanılacağının da belirlenmesi, gerçekleşme 
sonuçlarının Kurum’un kaynak kullanma etkinliği ve verimliliği açısından 
değerlendirilip üretim planlamasında ve kapasite artışına yönelik program 
hazırlıklarında esas alınması” şeklinde yinelenmiştir. 

Öneriye karşılık verilen yanıtta; televizyon programlarının yapımında Yıllık 
Genel Yayın Planları çerçevesinde verilen hizmetlerin kanalların program taleplerini 
karşılayacak düzeyde olduğu, yönetim Kurulunun 26.05.2015 tarih ve 2015/370 sayılı 
kararı ile Prodüksiyon Kaynakları ve Yapım Koordinatörlüğünün birleştirilerek, İç 
Yapımlar Koordinatörlüğünün kurulduğu, bu koordinatörlük bünyesinde bulunan 
imkanlarla kanalların ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir iş yoğunluğu içinde 
çalışıldığı, bu yönde gelen talepler bazı değişkenlikler göstermekle birlikte kış ve 
ilkbahar sezonlarında artış gösterip yazın azalma olduğu, yoğun dönemlerdeki 
program siparişlerinin tümünün İç Yapımlar Koordinatörlüğü tarafından karşılandığı 
ve stüdyoların ve naklen yayın araçlarının en yüksek oranda kullanıldığı belirtilmiştir.  

Bu açıklama Kurumun mevcut prodüksiyon altyapısının Genel Yayın 
Planlarında televizyon kanalları başına yayın kaynaklarına göre hedeflenen “Yerli 
Yapım” oranlarını sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğu anlamına gelmekle birlikte, 
yapımı gerçekleştirilen bazı televizyon programlarının birden fazla yayınlanabildiği 
dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen oranlar birbirleriyle uyuşmaları halinde 
bile mevcut prodüksiyon altyapısının etkin ve verimli kullanıldığına ilişkin objektif bir 
değerlendirme yapılabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle; 

Kurum tarafından belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının 
somut verilere dayanarak ölçülebilmesi için 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu 
gereğince hazırlanarak uygulamaya konulan Yıllık Genel Yayın Planları kapsamında 
televizyon kanallarına ilişkin yapım yerine göre hedeflenen kaynak kullanım oranları 
yanında stüdyo, naklen yayın, dış çekim aktüel kamera, video kurgu gibi prodüksiyon 
altyapısının temel bileşenlerine ilişkin kullanım hedeflerinin de belirlenmesi önerilir. 

ab)Yayın İletim ve Dağıtım Sistemleri:  

Radyo ve televizyon yayın şebekesinin önemli bir parçasını oluşturan yayın 
iletim ve dağıtım sistemleri; yayının gerçekleştiği yer ile yayın yönetim birimleri 
arasında, stüdyoların birbirleri arasında, stüdyolarla verici istasyonları arasında  
program iletiminde kullanılan sistemlerle yayının dinleyici ve izleyicilere 
ulaştırılmasında kullanılan kablo-TV ve IPTV gibi yerel erişim/dağıtım şebekelerinden 
meydana gelmektedir.  

Yapım ve yayın merkezleriyle vericiler arasındaki bağlantılar esas olarak 
Türksat uyduları üzerinden sağlandığından ve şifresiz olarak iletildiğinden, uydu 
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raporunda söz konusu öneri “Yapılacak denetimlerde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 
2(d) Maddesinde belirtildiği şekilde Kurum tarafından belirlenen hedef ve 
göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının ölçülebilmesi için 2954 sayılı Radyo ve 
Televizyon Kanunu gereğince hazırlanarak uygulamaya konulan Yıllık Genel Yayın 
Planları kapsamında; radyo ve televizyon programların yapımında sahip olunan teknik 
prodüksiyon altyapısının hangi oranda kullanılacağının da belirlenmesi, gerçekleşme 
sonuçlarının Kurum’un kaynak kullanma etkinliği ve verimliliği açısından 
değerlendirilip üretim planlamasında ve kapasite artışına yönelik program 
hazırlıklarında esas alınması” şeklinde yinelenmiştir. 

Öneriye karşılık verilen yanıtta; televizyon programlarının yapımında Yıllık 
Genel Yayın Planları çerçevesinde verilen hizmetlerin kanalların program taleplerini 
karşılayacak düzeyde olduğu, yönetim Kurulunun 26.05.2015 tarih ve 2015/370 sayılı 
kararı ile Prodüksiyon Kaynakları ve Yapım Koordinatörlüğünün birleştirilerek, İç 
Yapımlar Koordinatörlüğünün kurulduğu, bu koordinatörlük bünyesinde bulunan 
imkanlarla kanalların ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir iş yoğunluğu içinde 
çalışıldığı, bu yönde gelen talepler bazı değişkenlikler göstermekle birlikte kış ve 
ilkbahar sezonlarında artış gösterip yazın azalma olduğu, yoğun dönemlerdeki 
program siparişlerinin tümünün İç Yapımlar Koordinatörlüğü tarafından karşılandığı 
ve stüdyoların ve naklen yayın araçlarının en yüksek oranda kullanıldığı belirtilmiştir.  

Bu açıklama Kurumun mevcut prodüksiyon altyapısının Genel Yayın 
Planlarında televizyon kanalları başına yayın kaynaklarına göre hedeflenen “Yerli 
Yapım” oranlarını sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğu anlamına gelmekle birlikte, 
yapımı gerçekleştirilen bazı televizyon programlarının birden fazla yayınlanabildiği 
dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen oranlar birbirleriyle uyuşmaları halinde 
bile mevcut prodüksiyon altyapısının etkin ve verimli kullanıldığına ilişkin objektif bir 
değerlendirme yapılabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle; 

Kurum tarafından belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının 
somut verilere dayanarak ölçülebilmesi için 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu 
gereğince hazırlanarak uygulamaya konulan Yıllık Genel Yayın Planları kapsamında 
televizyon kanallarına ilişkin yapım yerine göre hedeflenen kaynak kullanım oranları 
yanında stüdyo, naklen yayın, dış çekim aktüel kamera, video kurgu gibi prodüksiyon 
altyapısının temel bileşenlerine ilişkin kullanım hedeflerinin de belirlenmesi önerilir. 

ab)Yayın İletim ve Dağıtım Sistemleri:  

Radyo ve televizyon yayın şebekesinin önemli bir parçasını oluşturan yayın 
iletim ve dağıtım sistemleri; yayının gerçekleştiği yer ile yayın yönetim birimleri 
arasında, stüdyoların birbirleri arasında, stüdyolarla verici istasyonları arasında  
program iletiminde kullanılan sistemlerle yayının dinleyici ve izleyicilere 
ulaştırılmasında kullanılan kablo-TV ve IPTV gibi yerel erişim/dağıtım şebekelerinden 
meydana gelmektedir.  

Yapım ve yayın merkezleriyle vericiler arasındaki bağlantılar esas olarak 
Türksat uyduları üzerinden sağlandığından ve şifresiz olarak iletildiğinden, uydu 

 

 
 

alıcısı olan yurtiçi ve yurtdışındaki izleyiciler bu yayınları doğrudan dinleyip 
izleyebilmektedir. Bunun yanı sıra, yayınların Türksat uydularının kapsama alanı 
dışında kalan bölgelere ulaştırılabilmesi için diğer işletmecilere ait uydulardan 
faydalanılmakta; çok sayıda kayıtlı izleyicisi bulunan Digitürk, Dsmart, TiViBu, 
TELEDÜNYA ve analog Kablo-TV platformu da Kurum radyo ve televizyon 
programlarının dinleyici ve izleyicilere ulaştırılmasında önemli işlevler görmektedir. 

2016 yılsonu itibariyle Kurum tarafından yayınlanan televizyon programlarının 
iletildiği uydu ve platformlar; 

-TRT 4 K: Türksat-2A Doğu, Dsmart, 
-TRT WORLD: Türksat-3A Batı, Eutelsal-7A Doğu, Hotbird, Astra, Astra 2G, 

Eutelsat 8WB, Arabsat, Asiasat, Intelsat 20, Intelsat 21, Digitürk, Dsmart, TiViBu, 
TELEDÜNYA, 

-TRT 1 AVRUPA: Türksat 3A Batı, Galaxy 19, 
-TRT-1: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, Digitürk, D-Smart, 

TiViBu, TeleDünya, Kablo-TV, 
-TRT-1 HD: Türksat-3A Batı, Eutelsat 7A, Digitürk, D-Smart, TiViBu, 

TeleDünya, 
-TRT-Haber: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, Digitürk, D-

Smart, TiViBu, TeleDünya, Kablo-TV, 
-TRT-Haber HD: Türksat-3A Batı, Eutelsat 7A, Digitürk, D-Smart, TiViBu, 

TeleDünya, 
-TRT-SPOR/TRT SPOR HD: Türksat-3A, Eutelsat-7A, Digitürk, D-Smart, 

TiViBu, TeleDünya, 
-TRT Belgesel/TRT Belgesel HD: Türksat-4A, Türksat 3A, Hotbird, Eutelsat-

7A, Galaxy 19, Digitürk, D-Smart, TiViBu, TeleDünya,   
-TRT Çocuk/TRT Çocuk HD: Türksat-4A Batı, Türksat 3A, Eutelsat-7A, 

Galaxy 19, Yamal 3-TRT OKUL: Türksat-4A Batı, Eutelsat-7A, Digitürk, D-Smart, 
TiViBu, TeleDünya, 

-TRT OKUL: Türksat 4A, Eutelsat 7A, Digitürk, D-Smart, TiViBu, TeleDünya, 
-TRT 3/SPOR/TBMM: Türksat 4A, Eutelsat 7A, Digitürk, D-Smart, TiViBu, 

TeleDünya, Kablo TV, 
-TRT TÜRK: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Hotbird, Astra, Eutelsat-7A, 

Eutelsat 36 A, Optus, Yamal 300K, Digitürk, D-Smart, TiViBu, TeleDünya, Kablo-
TV, 

-TRT Müzik: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, Galaxy 19, 
Digitürk, D-Smart, TiViBu, TeleDünya, Kablo-TV, 

-TRT Diyanet: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, Yamal 300K, 
Digitürk, D-Smart, TiViBu, TeleDünya, 
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-TRT Avaz: Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, Yamal 300K, Digitürk, D-Smart, 
TiViBu, TeleDünya, 

 -TRT El Arabia: Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, NILSAT, Arabsat, Galaxy, 
Digitürk, D-Smart, TiViBu, TeleDünya, 

-TRT KURDÎ: Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, NILSAT,  Digitürk, D-Smart, 
TiViBu, TeleDünya, 

-EURONEWS: Türksat-3A Doğu, TELEDÜNYA 
Şeklindedir. 
Radyo yayınları ise; 
-TRT-İstanbul Kent/Antalya/Çukurova/Erzurum/Trabzon/TRT Dış Yayın 

Arapça: Türksat 3A Doğu, 
-Radyo-1: Türksat 4A Batı, Türksat 3A Doğu, Teledünya, 
-Radyo-2 (TRT-FM): Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Hotbird, Optus, 

Yamal 300K, Digitürk, D-Smart, TiViBu,   
-Radyo-3: Türksat-4A Batı, Türksat-3A, Digitürk, D-Smart, TeleDünya,  
-Kent Radyo Ankara: Türksat-4A Batı, Türksat-3A, Digitürk, Dsmart, 

Teledünya  
-Radyo-6: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, D-Smart, 
-TSR-Türkçe: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Hotbird, Astra, Optus, 

Galaxy 19, D-Smart, 
-WOT-World: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Hotbird, Galaxy 19,  
-WOT-West: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu,  
-WOT-East: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, 
-Radyo-GAP: Türksat-4A Batı, D-Smart,  
-TRT-Nağme: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Digitürk, TELEDÜNYA, 
-TRT-Memleketim FM: Türksat-4A Batı,  
-TRT-Türkü: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Digitürk, TELEDÜNYA, 
-İZMİR KENT Radyo: Türksat-4A Batı, 
-TRT World Radyo: Türksat 3A  
Şeklinde dinleyicilere ulaşmaktadır. 
Gerek yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türkçe konuşan topluluklar, 

gerekse haber kaynağı olarak Kurum’un yayınlarını esas alan yabancı kuruluşlar için 
oldukça önemli olan bu yayınların istenilen kalitede dinlenip izlenmesi büyük önem 
arz etmektedir. TRT-Türk kanalının Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerde dağıtımını sağlamak üzere UNITYMEDİA Kablo-TV dağıtım şirketi ile 
13.02.2015 tarihinden başlamak üzere iki yıllığına anlaşma yapılması hususu 
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-TRT Avaz: Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, Yamal 300K, Digitürk, D-Smart, 
TiViBu, TeleDünya, 

 -TRT El Arabia: Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, NILSAT, Arabsat, Galaxy, 
Digitürk, D-Smart, TiViBu, TeleDünya, 

-TRT KURDÎ: Türksat-3A Doğu, Eutelsat-7A, NILSAT,  Digitürk, D-Smart, 
TiViBu, TeleDünya, 

-EURONEWS: Türksat-3A Doğu, TELEDÜNYA 
Şeklindedir. 
Radyo yayınları ise; 
-TRT-İstanbul Kent/Antalya/Çukurova/Erzurum/Trabzon/TRT Dış Yayın 

Arapça: Türksat 3A Doğu, 
-Radyo-1: Türksat 4A Batı, Türksat 3A Doğu, Teledünya, 
-Radyo-2 (TRT-FM): Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Hotbird, Optus, 

Yamal 300K, Digitürk, D-Smart, TiViBu,   
-Radyo-3: Türksat-4A Batı, Türksat-3A, Digitürk, D-Smart, TeleDünya,  
-Kent Radyo Ankara: Türksat-4A Batı, Türksat-3A, Digitürk, Dsmart, 

Teledünya  
-Radyo-6: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, D-Smart, 
-TSR-Türkçe: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Hotbird, Astra, Optus, 

Galaxy 19, D-Smart, 
-WOT-World: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Hotbird, Galaxy 19,  
-WOT-West: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu,  
-WOT-East: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, 
-Radyo-GAP: Türksat-4A Batı, D-Smart,  
-TRT-Nağme: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Digitürk, TELEDÜNYA, 
-TRT-Memleketim FM: Türksat-4A Batı,  
-TRT-Türkü: Türksat-4A Batı, Türksat-3A Doğu, Digitürk, TELEDÜNYA, 
-İZMİR KENT Radyo: Türksat-4A Batı, 
-TRT World Radyo: Türksat 3A  
Şeklinde dinleyicilere ulaşmaktadır. 
Gerek yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türkçe konuşan topluluklar, 

gerekse haber kaynağı olarak Kurum’un yayınlarını esas alan yabancı kuruluşlar için 
oldukça önemli olan bu yayınların istenilen kalitede dinlenip izlenmesi büyük önem 
arz etmektedir. TRT-Türk kanalının Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerde dağıtımını sağlamak üzere UNITYMEDİA Kablo-TV dağıtım şirketi ile 
13.02.2015 tarihinden başlamak üzere iki yıllığına anlaşma yapılması hususu 

 

 
 

07.01.2015 tarih ve 2015/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince uygun bulunmuş 
olup, bu kapsamda yapılan diğer bir uygulama da çeşitli ülkelerdeki platform 
(uydu/kablo/IPTV) işletmecisi şirketlerle yapılan anlaşmalara son verilerek, Kurum 
yayınlarının KKTC ve Türkiye hariç diğer ülkelerdeki kablo TV ve IPTV 
platformlarında bir firma (Stratton&Haggle) aracılığıyla yer almasının sağlanmasıdır. 

Yapılan bu uygulamalar yayınların olabildiğince geniş kitle tarafından dinlenip 
izlenmesi ve reklam geliri elde eden Kurum için önem arz etmekle birlikte, kamu 
kaynağı kullanan bir kurumun yabancı uydu şirketleriyle rekabet halinde olan Türksat 
A.Ş. gibi kamu şirketlerinin aleyhine olabilecek uygulamalardan da kaçınması 
beklenmektedir. Dolayısıyla, Kurum yayınlarının Türksat uyduları dışındaki uyduları 
kullanarak Türkiye’deki izleyicilere hizmet sunan platformlarda yer alıp almaması  
konusunda daha duyarlı davranılması uygun olacaktır.          

Bu konuda yapılacak değerlendirmelerde göz önüne alınması gereken diğer bir 
husus ise 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesinde 5.11.2008 
tarih ve 5809 sayılı kanunun 67 inci maddesi ile yapılan değişiklikle “Kamu kurum ve 
kuruluşları ile Kızılay uydu üzerinden ihtiyaç duydukları hizmetleri Türksat Uydu 
Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi tarafından yönetilen uydulardan 
sağlamak kaydıyla, her kurum ve kuruluştan alabilir.” hükmüdür. Kurum’un ihtiyaç 
duyduğu uydu haberleşme hizmeti alımlarında bu koşulu dikkate alması gerektiğinden, 
2012 denetim raporunda; Kurum yayınlarının geniş bir coğrafyadan dinlenip 
izlenebilmesi amacıyla sayısal platform işletmecilerinden ve uydu şirketlerinden 
yapılan hizmet alımlarında Türksat A.Ş.’ye öncelik tanınması, ayrıca hizmetin taahhüt 
edilen kalitesinin sürekli denetlenebilmesi ve izlenebilirliğinin ölçülmesi için Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı Teknik AR-GE’den Sorumlu Müdürlük tarafından 
geliştirilen yayın izleme ve ölçüm sistemlerinden de faydalanılarak gerekli 
düzenlemenin yapılması önerilmiştir.  

Kurum tarafından verilen yanıtta; Türksat uydularının öncelikle kullanılması 
konusunda gerekli duyarlılığın gösterildiği, sayısal yayın hizmetlerinin sürekli olarak 
izlenmesi, yayın standartlarına uygunluğu ve kalite ölçümlerinin otomatik ve uzaktan 
erişimle yapılmasına olanak sağlayan yayın izleme ve ölçüm sistemlerinin deniz-aşırı 
ülkelere kurulumu için de geliştirilme, sistem temini ve yerine tesis edilme 
çalışmalarına başlanıldığı ve 2014 yılında öncelik sırasına göre kurulumlarının 
yapılacağı şeklinde açıklamada bulunulmuştur. 

Kurum yayınlarının olabildiğince geniş bir coğrafyadan dinlenip izlenebilmesi 
için Türksat uyduları dışındaki uyduların da kullanılması zorunluluğu bulunmasına 
karşılık, 2013 yılı sonu itibariyle Türksat uydularında boş kapasite olmadığı gibi, talep 
halinde Türksat A.Ş.’nin bu koşulu sağlayabilecek imkanının bulunmadığı da 
bilinmektedir. 

Diğer taraftan, uygulamaya koyduğu Türksat-4 projesi kapsamında uydu 
filosunda önemli artış göstermesi ve hizmet alanının genişlemesi beklenen Türksat 
A.Ş.’nin, küresel bir uydu operatörü olmayı hedefleyen stratejik planı doğrultusunda 
yakın bir gelecekte Kurum’un taleplerini karşılayabilecek olanaklara kavuşması, 
dolayısıyla da diğer uydu operatörleri ile işbirliğine giderek kullanıcılarına farklı 
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seçenekler sunma olanağına sahip olması beklendiğinden, söz konusu yasa hükmünün 
uygulanmasında karşılaşılan teknik zorlukların yakın bir gelecekte ortadan kalkacağı 
varsayımıyla 2013 yılı denetim raporunda; Kurum yayınlarının yurtdışındaki izleyici 
ve dinleyicilere ulaştırılması için uydu operatörlerinden yapılacak hizmet alımlarının, 
Türksat-4 serisi uydularla sağlanan yeni imkanlar ve genişleyen kapsama alanları 
dikkate alınarak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesiyle 
Türksat A.Ş.’ye tanınan yetki çerçevesinde gerçekleştirilmesi için taraflar arasında 
uzun vadeli bir işbirliğine gidilmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; yayınların dinleyici ve izleyicilere 
ulaştırılması için çeşitli uydular üzerinden yayın iletiminin yapıldığı, Türksat uyduları 
kullanılarak TRT Doğu, TRT Batı ve TRT HD paket yayınlarının izleyicilere 
ulaştırıldığı, gelen talepler doğrultusunda, Türksat kapsama alanı dışındaki bölgelere 
veya talep edilen uydulara da yayınların iletildiği, öneri doğrultusunda Türksat A.Ş. ile 
mevcut işbirliğinin artarak devam edeceği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından yabancı uyduların kullanımına yönelik yapılan uygulama 
teknik bir gereksinme sonucu olmakla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının Türksat 
A.Ş. tarafından yönetilen uydulardan hizmet alması yasal bir zorunluluk olduğundan, 
Kurum’un doğrudan yabancı uydu şirketlerinden kapasite kiralaması mevzuat 
açısından uygun düşmeyeceğinden 2014 yılı denetim raporunda da Kurum 
yayınlarının izleyici ve dinleyicilere ulaştırılması için ihtiyaç duyulan  uydu 
haberleşme hizmetinin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü 
maddesine göre Türksat A.Ş. tarafından yönetilen uydular üzerinden sağlanması 
zorunluluğu vurgulanarak, Türksat uydularının kapsama alanı dışındaki ülkelere 
yapılan yayınlar için gerekli olan uydu haberleşme hizmetinin, Türksat 4 serisi 
uydularla imkanları genişleyen ve diğer uydu operatörleriyle daha uygun koşullarda 
işbirliği yapma imkanına kavuşan Türksat A.Ş. aracılığı ile temin edilmesi ve yabancı 
operatörlere ait uydular üzerinden Türkiye’deki dinleyici ve izleyicilere yönelik 
hizmet sunan sayısal platformlarda Kurum yayınlarının yer alması Türksat A.Ş. 
aleyhine sonuçlar ortaya çıkarabileceğinden, bu yöndeki taleplerin 
değerlendirilmesinde Kurum çıkarları yanında, sermayesinin tamamı kamuya ait olan 
Türksat A.Ş.’nin çıkarlarının da gözetilmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta ise; Türksat uydularının kapsama alanı 
dışındaki ülkelere yapılan yayınlar için gerekli olan uydu haberleşme hizmeti, yayının 
dağıtılması istenen bölgede en fazla kanal içeriği ve kapsama alanı geniş olan uydu 
operatörleri ile yapıldığı, dağıtımı yapan operatörlerden fiyat bilgisi alınırken aynı 
anda Türksat’tan da fiyat bilgisi alınacağı, en uygun fiyat veren teklifi veren uydu 
operatörü ile anlaşma imzalanmasının uygun olacağı, yabancı operatörlere ait uydular 
üzerinden Türkiye’deki dinleyici ve izleyicilere yönelik hizmet sunan sayısal 
platformlarda Kurum yayınlarının yer alması için Türksat A.Ş.’den fiyat bilgisi 
alınması ve Kurum çıkarlarının gözetilerek gelen tekliflerin değerlendirilmesinin 
uygun olacağı belirtilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları uydu haberleşme hizmetini 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesine göre Türksat A.Ş. 
tarafından yönetilen uydulardan temin etmek durumunda olduğundan ve 2954 sayılı 
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seçenekler sunma olanağına sahip olması beklendiğinden, söz konusu yasa hükmünün 
uygulanmasında karşılaşılan teknik zorlukların yakın bir gelecekte ortadan kalkacağı 
varsayımıyla 2013 yılı denetim raporunda; Kurum yayınlarının yurtdışındaki izleyici 
ve dinleyicilere ulaştırılması için uydu operatörlerinden yapılacak hizmet alımlarının, 
Türksat-4 serisi uydularla sağlanan yeni imkanlar ve genişleyen kapsama alanları 
dikkate alınarak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesiyle 
Türksat A.Ş.’ye tanınan yetki çerçevesinde gerçekleştirilmesi için taraflar arasında 
uzun vadeli bir işbirliğine gidilmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; yayınların dinleyici ve izleyicilere 
ulaştırılması için çeşitli uydular üzerinden yayın iletiminin yapıldığı, Türksat uyduları 
kullanılarak TRT Doğu, TRT Batı ve TRT HD paket yayınlarının izleyicilere 
ulaştırıldığı, gelen talepler doğrultusunda, Türksat kapsama alanı dışındaki bölgelere 
veya talep edilen uydulara da yayınların iletildiği, öneri doğrultusunda Türksat A.Ş. ile 
mevcut işbirliğinin artarak devam edeceği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından yabancı uyduların kullanımına yönelik yapılan uygulama 
teknik bir gereksinme sonucu olmakla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının Türksat 
A.Ş. tarafından yönetilen uydulardan hizmet alması yasal bir zorunluluk olduğundan, 
Kurum’un doğrudan yabancı uydu şirketlerinden kapasite kiralaması mevzuat 
açısından uygun düşmeyeceğinden 2014 yılı denetim raporunda da Kurum 
yayınlarının izleyici ve dinleyicilere ulaştırılması için ihtiyaç duyulan  uydu 
haberleşme hizmetinin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü 
maddesine göre Türksat A.Ş. tarafından yönetilen uydular üzerinden sağlanması 
zorunluluğu vurgulanarak, Türksat uydularının kapsama alanı dışındaki ülkelere 
yapılan yayınlar için gerekli olan uydu haberleşme hizmetinin, Türksat 4 serisi 
uydularla imkanları genişleyen ve diğer uydu operatörleriyle daha uygun koşullarda 
işbirliği yapma imkanına kavuşan Türksat A.Ş. aracılığı ile temin edilmesi ve yabancı 
operatörlere ait uydular üzerinden Türkiye’deki dinleyici ve izleyicilere yönelik 
hizmet sunan sayısal platformlarda Kurum yayınlarının yer alması Türksat A.Ş. 
aleyhine sonuçlar ortaya çıkarabileceğinden, bu yöndeki taleplerin 
değerlendirilmesinde Kurum çıkarları yanında, sermayesinin tamamı kamuya ait olan 
Türksat A.Ş.’nin çıkarlarının da gözetilmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta ise; Türksat uydularının kapsama alanı 
dışındaki ülkelere yapılan yayınlar için gerekli olan uydu haberleşme hizmeti, yayının 
dağıtılması istenen bölgede en fazla kanal içeriği ve kapsama alanı geniş olan uydu 
operatörleri ile yapıldığı, dağıtımı yapan operatörlerden fiyat bilgisi alınırken aynı 
anda Türksat’tan da fiyat bilgisi alınacağı, en uygun fiyat veren teklifi veren uydu 
operatörü ile anlaşma imzalanmasının uygun olacağı, yabancı operatörlere ait uydular 
üzerinden Türkiye’deki dinleyici ve izleyicilere yönelik hizmet sunan sayısal 
platformlarda Kurum yayınlarının yer alması için Türksat A.Ş.’den fiyat bilgisi 
alınması ve Kurum çıkarlarının gözetilerek gelen tekliflerin değerlendirilmesinin 
uygun olacağı belirtilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları uydu haberleşme hizmetini 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 33 üncü maddesine göre Türksat A.Ş. 
tarafından yönetilen uydulardan temin etmek durumunda olduğundan ve 2954 sayılı 

 

 
 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda bu konuda Kurum’a bir istisna 
tanımadığından, verilen yanıt Kurum menfaatlerinin korunması açısından haklı 
görülmekle birlikte, yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden, Türksat 
uydularının kapsama alanı dışındaki ülkelere yapılan yayınlar için gerekli olan uydu 
haberleşme hizmetinin, Türksat 4 serisi uydularla imkanları genişleyen ve diğer uydu 
operatörleriyle daha uygun koşullarda işbirliği yapma imkanına kavuşan Türksat A.Ş. 
aracılığı ile temin edilmesi ve yabancı operatörlere ait uydular üzerinden Türkiye’deki 
dinleyici ve izleyicilere yönelik hizmet sunan sayısal platformlarda Kurum 
yayınlarının yer alması Türksat A.Ş. aleyhine sonuçlar ortaya çıkarabileceğinden, bu 
yöndeki taleplerin değerlendirilmesinde Kurum çıkarları yanında, sermayesinin 
tamamı kamuya ait olan Türksat A.Ş.’nin çıkarlarının da gözetilmesi hususu 2015 yılı 
denetim raporunda yeniden önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; mevcut durumda uydu kapasite 
kiralamalarının yaklaşık %65’inin Türksat A.Ş.’den sağlandığı, en son TRT World 
kanal yayınlarının dünya genelinde ilk aşamada farklı operatörlere ait beş farklı uydu 
üzerinden Türksat aracılığı ile yayınlanması hususunda Yönetim Kurulu tarafından 
karar alındığı, ikinci aşamada yine farklı operatörlere ait beş farklı uydudan iletimin 
daha Türksat aracılığı ile yapılmasının planlandığı, ayrıca diğer uydu operatörlerine ait 
altyapı üzerinden sağlanması zorunlu olan hizmetlerin de Türksat üzerinden temininde, 
öncelikle Kurum menfaatleri göz önünde bulundurularak, kendisi de bir uydu 
operatörü olması hasebiyle yalnızca Türksat tarafından sağlanabilecek özel indirimler 
nedeniyle, aynı hizmetin Türksat aracılığıyla diğer uydu operatörlerinde temininin 
daha ucuza gelmesi durumunda bu hizmetlerin Türksat üzerinden temini yoluna 
gidildiği, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, TRT kanallarının talep edilen sayısal 
platformlarda yer almasının sandığı açıklaması yapılmıştır. 

Yanıtta sözü edilen 19.10.2016 tarih ve 2016/372 sayılı Yönetim Kurulu 
kararına esas takrir incelendiğinde; 

-İngilizce yayın yapan TRT-WORLD TV kanalının mevcut durumda sadece 
Türksat 3A uydusu Batı kapsamasından yayın yaptığı, buna karşılık söz konusu 
kanalın kısa süre içinde tüm dünyaya ulaştırılması ve bu amaçla ilk aşamada beş farklı 
uydu lokasyonu ile iletim yapılmasının planlandığının, 

-Servis sağlayıcılardan alınan tekliflerin eş baza getirilmesi sonucunda Intelsat, 
SES Astra, Asiasat ve Eutelsat uydu operatörlerinin sadece kendi yönetimindeki 
uydular için teklif verdiğinin, 

-Globecast ve Türksat A.Ş.’nin ihtiyaç duyulan beş uydu için de fiyat teklifi 
verdiğinin, 

-Fiyat incelemesi yapıldığında en ucuz teklifin yıllık 2,5 milyon ABD doları ile 
Türksat A.Ş. tarafından verildiği, ayrıca fiber üzerinden yedekleme imkanının da 
sağlanacağının, 

-Söz konusu hizmetin 406 sayılı Kanun gereğince Türksat’tan sağlanması 
zorunluluk olmamasına rağmen, Sayıştay raporunda da belirtildiği üzere Türksat 
tarafından yönetilen uydulardan alınmasının daha uygun olacağının  
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Belirtildiği görülmekte olup, bunun üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan 
19.10.2016 tarih ve 2016/372 sayılı kararla Türksat ile yıllık 1,5 milyon ABD doları 
bedel üzerinden sözleşme imzalanması, ihtiyaç halinde de beş yıla kadar uzatılması 
uygun bulunmuştur. 

Aynı konuya ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.11.2016 tarih ve 
2016/417 sayılı karar incelendiğinde ise; yeni bir planlama üzerinden yapılan 
değerlendirmede yıllık ödenecek miktarın 2,2 milyon ABD doları olduğu 
görülmektedir. 

Buna ilave olarak Yönetim Kurulu tarafından 21.12.2016 tarih ve 2016/475 
sayılı kararda ise; söz konusu kanal için SES Astra (28,2 Derece Doğu) uydusundan 
SD yayın için ilave 3 Mbps kapasite ilavesi teminin Türksat A.Ş. aracılığı ilr yıllık 230 
bin Avro bedelle kiralanması ve İngiltere’de yerleşik SKY UK pay TV platformu 519. 
Kanalda yer alınması için bir defaya mahsus olmak üzere 160 bin İngiliz Sterlini ile 
danışmanlık ve başvuru hizmet bedeli olarak 18,4 bin İngiliz Sterlini ödenmesi hususu 
uygun bulunmuştur.   

Kurum’un yurtdışına yönelik en önemli yayınlarından olan TRT World 
kanalının olabildiğince geniş bir coğrafyadan izlenebilmesi amacıyla başlanılan bu 
hizmetin Türksat A.Ş.’den alınması yasal bir zorunluluk olduğu gibi, önceki denetim 
raporlarında da belirtildiği şekilde Kurum açısından daha ekonomik bir çözüm 
bulunmasına yol açmıştır. Bu nedenle; 

Kurum’un yurtiçi ve yurtdışına yönelik radyo ve televizyon yayınlarının geniş 
bir coğrafyadan dinlenip izlenebilmesi için ihtiyaç duyulan uydu haberleşme 
hizmetinin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu gereğince Türksat A.Ş’nin 
yönetiminde olduğu uydulardan temini zorunlu olmasının yanında, daha ekonomik 
çözümler de sağladığından, bu amaçla iki taraf arasında başlatılmış olan işbirliğinin 
geliştirilerek sürdürülmesi ve yayınların olabildiğince geniş dinleyici ve izleyici 
kitlesine ulaştırılması önerilir. 

  Kurum’un ana kumanda, yapım ve yayın merkezleri arasındaki iletişim alt 
yapısının geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

-Ana Kumanda, 2 adet Devamlılık Stüdyoları ve Eurovision Bağlantı Merkezi 
yenilenmesi işlerinin tamamlandığı ve hizmete verildiği, 

-TRT 1 Avrupa yayını için gerekli altyapının oluşturulduğu, 
-TRT HD için kullanılan altyapının 4K yayını için hazırlandığı, 
-Telekom devreleri üzerinden sağlanan Ankara-İstanbul bağlantısının 

kapasitesinin arttırıldığı, 
-Devamlılık sistemlerinde kullanılan video serverlerin yenilendiği, 
-Eurovision bağlantı merkezine ait yeni uydu alış antenlerinin hizmete verildiği, 
-Birimler arasındaki bağlantıların kapasitelerinin arttırıldığı 
görülmektedir.   
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Belirtildiği görülmekte olup, bunun üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan 
19.10.2016 tarih ve 2016/372 sayılı kararla Türksat ile yıllık 1,5 milyon ABD doları 
bedel üzerinden sözleşme imzalanması, ihtiyaç halinde de beş yıla kadar uzatılması 
uygun bulunmuştur. 

Aynı konuya ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.11.2016 tarih ve 
2016/417 sayılı karar incelendiğinde ise; yeni bir planlama üzerinden yapılan 
değerlendirmede yıllık ödenecek miktarın 2,2 milyon ABD doları olduğu 
görülmektedir. 

Buna ilave olarak Yönetim Kurulu tarafından 21.12.2016 tarih ve 2016/475 
sayılı kararda ise; söz konusu kanal için SES Astra (28,2 Derece Doğu) uydusundan 
SD yayın için ilave 3 Mbps kapasite ilavesi teminin Türksat A.Ş. aracılığı ilr yıllık 230 
bin Avro bedelle kiralanması ve İngiltere’de yerleşik SKY UK pay TV platformu 519. 
Kanalda yer alınması için bir defaya mahsus olmak üzere 160 bin İngiliz Sterlini ile 
danışmanlık ve başvuru hizmet bedeli olarak 18,4 bin İngiliz Sterlini ödenmesi hususu 
uygun bulunmuştur.   

Kurum’un yurtdışına yönelik en önemli yayınlarından olan TRT World 
kanalının olabildiğince geniş bir coğrafyadan izlenebilmesi amacıyla başlanılan bu 
hizmetin Türksat A.Ş.’den alınması yasal bir zorunluluk olduğu gibi, önceki denetim 
raporlarında da belirtildiği şekilde Kurum açısından daha ekonomik bir çözüm 
bulunmasına yol açmıştır. Bu nedenle; 

Kurum’un yurtiçi ve yurtdışına yönelik radyo ve televizyon yayınlarının geniş 
bir coğrafyadan dinlenip izlenebilmesi için ihtiyaç duyulan uydu haberleşme 
hizmetinin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu gereğince Türksat A.Ş’nin 
yönetiminde olduğu uydulardan temini zorunlu olmasının yanında, daha ekonomik 
çözümler de sağladığından, bu amaçla iki taraf arasında başlatılmış olan işbirliğinin 
geliştirilerek sürdürülmesi ve yayınların olabildiğince geniş dinleyici ve izleyici 
kitlesine ulaştırılması önerilir. 

  Kurum’un ana kumanda, yapım ve yayın merkezleri arasındaki iletişim alt 
yapısının geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

-Ana Kumanda, 2 adet Devamlılık Stüdyoları ve Eurovision Bağlantı Merkezi 
yenilenmesi işlerinin tamamlandığı ve hizmete verildiği, 

-TRT 1 Avrupa yayını için gerekli altyapının oluşturulduğu, 
-TRT HD için kullanılan altyapının 4K yayını için hazırlandığı, 
-Telekom devreleri üzerinden sağlanan Ankara-İstanbul bağlantısının 

kapasitesinin arttırıldığı, 
-Devamlılık sistemlerinde kullanılan video serverlerin yenilendiği, 
-Eurovision bağlantı merkezine ait yeni uydu alış antenlerinin hizmete verildiği, 
-Birimler arasındaki bağlantıların kapasitelerinin arttırıldığı 
görülmektedir.   

 

 
 

Kurum’un yapım ve yayın merkezlerinin dağınık yapıda olması ve farklı 
zamanlarda temin edilen farklı teknolojilerle oluşturulması, altyapıya yönelik bir 
kurulum standardının bulunmaması yüzünden yapılan bu çalışmalarla mevcut yapım 
ve yayın altyapısının önemli oranda yenilendiği görülmekle birlikte, yapılan 
çalışmaların Kurum tarafından benimsenmiş genel bir plan çerçevesinde değil de, 
ihtiyaç hissedildikçe alınan birbirinden bağımsız onaylarla yapıldığı görüldüğünden 
2014 yılı raporunda;  Kurum’un yapım ve yayın altyapısının geliştirilmesi ve 
yenilenmesine yönelik düzenlemelerin Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiş bir 
plan çerçevesinde sürdürülmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; öneri doğrultusunda yürütülen çalışmaların 
titizlikle sürdürülmesine devam edilecektir şeklinde açıklamada bulunulmuş olup, 
Kurum tarafından bu kapsamda yapılan çalışmalar incelendiğinde ortaya çıkan en 
önemli hususlardan biri hizmete başlamasına karar verilen bir televizyon kanalı veya 
hizmeti için başlangıçta yetersiz altyapının oluşturulması, zaman içinde karşılaşılan 
eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmalarda bulunularak sorunlara çözüm 
aranmasıdır. Hem işgücü, hem de kaynak kaybına neden olan bu durumdan hareketle 
konuya ilişkin çalışmaların hazırlanacak bir plan çerçevesinde sürdürülmesi önerilmiş 
olup, verilen yanıtta uygun görüş beyan edilmiştir. 

c)Bilgi Sistemleri 
Radyo ve televizyon programlarının yapım ve yayınında ihtiyaç duyulan 

bilgilerin üretilip ilgili birimler arasında iletilmesi ve depolanması, ayrıca yönetim 
birimlerinin ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimin sağlanması amacıyla projelendirilen 
TRT-NET haberleşme ağı 1998 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır. Söz konusu 
ağ üretim ve yönetim birimleri tarafından bilgi sistemlerinin yaygın olarak 
kullanılmasına paralel olarak genişletilmiş ve yeni yetenekler kazandırılarak Kurum 
hizmetlerinin üretiminde temel altyapılardan biri haline gelmiştir. 

Cari yılda Kurum haberleşme ağına yönelik çalışmalar incelendiğinde; Oran 
kampüsü ağında meydana gelen uyumsuzlukları gidermek için gerekli düzenlemelerin 
yapıldığı, tüm bölge lokasyonlarının bağlantısını sağlayan data devrelerinin 
yedekliğinin sağlandığı, ağdaki cihazların işletim sistemlerinin güncellendiği ve 
anahtarlama birimlerinin yedekliliğinin sağlandığı, kampüsteki kablosuz ağın 
yenilendiği, İnternet bağlantısının tam yedekli hale getirildiği, devamlılık binası cihaz 
odasında yenilenen yayın altyapısında gerekli bağlantının sağlandığı, TRT-Kürdi ve 
Sevgi Stüdyolarının kablolamalarının ve anahtarlama cihazlarının yapıldığı, bunların 
yanı sıra, İstanbul TV Müdürlüğü ile İzmir Müdürlüğündeki ağların performansların 
artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulduğu görülmektedir.  

Yayın ve üretim sistemlerine yönelik çalışmaların ise; e-Radyo projesi 
kapsamında tüm bölgelerin ihtiyacı olan otomasyon altyapısının yenilenip program 
öneri sisteminin kullanıma sunulduğu ve öneri sistemi ile radyo yayın akış sistemi 
entegrasyonu çalışmalarının devam ettiği, e-Televizyon Projesi master program 
sisteminin yenilendiği, yayın akış sisteminin güncelleme çalışmalarının devam ettiği, 
televizyon Telis Sisteminin ve sözleşme yönetim sisteminin ve geliştirme sürecinin 
devam ettiği, verici işletmeleri için malzeme kontrol ve takip programının yazılıp 
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uygulamaya konulduğu, Maestro Reklam Rezervasyon yayılımının temin edilip 
entegrasyonunun yapıldığı şeklinde olduğu Kurum tarafından sağlanan bilgiler 
arasında yer almaktadır. 

Kurum tarafından kullanılan önemli yazılımlardan temini ve geliştirilmesine 
yönelik olarak sürdürülen TEPÜYAP Projesi kapsamında ise program sipariş 
modülünde, program öneri modülünde, program yapım modülü, yayın kontrol modülü 
ile raporlama modüllerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı, 
elektronik belge entegrasyonu projesi ile TEPÜYAP projesi entegrasyonunun 
sağlandığı ve prodüksiyon modülüne geçmek için çalışma başlatıldığı, diğer taraftan 
Kurumun ihtiyacı olan diğer uygulama programlarının temini Kurumun Bilgi 
Teknolojileri birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer almaktadır. 

Kurumda yaygın olarak kullanılan bilişim altyapısının bakım ve işletmesi ile 
güvenliğine yönelik çalışmalarda bulunulduğu, sistem güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik önlemlerin alınmaya çalışıldığı görülmekte olup, kullanılmakta olan sunucular 
da yenilenmiştir. 

Bilişim altyapısı Kurumda radyo ve televizyon programlarının üretiminde 
olduğu kadar, karar alma süreçlerinde de kullanılmakta olup, cari yılbaşında elektronik 
belge yönetim sistemi uygulamaya konulmuştur. Kurum gelirlerinin ve bandrol 
taleplerinin yönetiminde kullanılan yazılımlarla insan kaynakları birimlerinde 
kullanılan yazılımların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler de sürdürülmüştür.    

Gerek Kurum içi üretilen, gerekse dışarıdan temin edilen yazılımlarla başlatılan 
uygulamaların sürekli bir artış gösterdiği, gerçekleştirilen uygulamaların bazılarında 
güvenlik açığı görüldüğünden bunların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldığı, 
başlatılan projeler ve geliştirilen uygulamalar ilgili birimlerden gelen talepler üzerine 
uygulamaya konulduğu, buna karşılık bilgi teknolojilerine yönelik projelerin, kurumsal 
işleyişi doğrudan etkileyen vasıfları bulunması nedeniyle özellik arz ettiği, bu nedenle 
de bilgi teknolojisi kullanımının stratejik uyum, değer sağlama, risk yönetimi, kaynak 
yönetimi ve performans ölçümü gibi temel prensipleri esas alacak şekilde planlanıp 
yönetilmesinin uygun olacağı sonucuna varılarak, uluslararası platformlarda COBIT5 
ve ISO/IEC 38500 gibi BT yönetişimine ilişkin çeşitli normların geliştirildiği de 
bilindiğinden, önceki yıllara ait denetim raporlarında gelişen yayıncılık teknolojisine 
bağlı olarak, Kurum’da bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ve yakın 
gelecekte bilgi sistemlerinin hizmet üretiminde olduğu kadar karar alma süreçlerinde 
de kullanılır hale geleceği dikkate alınıp, bu kapsamdaki faaliyetlerin uluslararası 
kabul görmüş bir standart çerçevesinde sürdürülmesinin gerekli olduğu önerisinde 
bulunulmuştur. 

Faaliyet alanındaki uluslararası standartlar ile buna bağlı gelişmeler yakından 
araştırılmak ve incelenmek suretiyle takip edildiği, bahsi geçen önerilere katılındığı, 
hassasiyetle üzerinde durulacağı ve vurgulandığı doğrultuda sürdürüleceği, ayrıca 
hizmet üretiminde ve karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere yeni bir ERP yazılımı 
alımının planlandığı Kurum tarafından belirtildiğinden, bu kapsamda yapılan 
çalışmalar incelenip değerlendirildikten sonra Kurum’da bilgi teknolojisi kullanımının 
yaygınlaştığı ve yakın gelecekte hizmet üretiminde olduğu kadar karar alma 
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uygulamaya konulduğu, Maestro Reklam Rezervasyon yayılımının temin edilip 
entegrasyonunun yapıldığı şeklinde olduğu Kurum tarafından sağlanan bilgiler 
arasında yer almaktadır. 

Kurum tarafından kullanılan önemli yazılımlardan temini ve geliştirilmesine 
yönelik olarak sürdürülen TEPÜYAP Projesi kapsamında ise program sipariş 
modülünde, program öneri modülünde, program yapım modülü, yayın kontrol modülü 
ile raporlama modüllerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı, 
elektronik belge entegrasyonu projesi ile TEPÜYAP projesi entegrasyonunun 
sağlandığı ve prodüksiyon modülüne geçmek için çalışma başlatıldığı, diğer taraftan 
Kurumun ihtiyacı olan diğer uygulama programlarının temini Kurumun Bilgi 
Teknolojileri birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer almaktadır. 

Kurumda yaygın olarak kullanılan bilişim altyapısının bakım ve işletmesi ile 
güvenliğine yönelik çalışmalarda bulunulduğu, sistem güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik önlemlerin alınmaya çalışıldığı görülmekte olup, kullanılmakta olan sunucular 
da yenilenmiştir. 

Bilişim altyapısı Kurumda radyo ve televizyon programlarının üretiminde 
olduğu kadar, karar alma süreçlerinde de kullanılmakta olup, cari yılbaşında elektronik 
belge yönetim sistemi uygulamaya konulmuştur. Kurum gelirlerinin ve bandrol 
taleplerinin yönetiminde kullanılan yazılımlarla insan kaynakları birimlerinde 
kullanılan yazılımların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler de sürdürülmüştür.    

Gerek Kurum içi üretilen, gerekse dışarıdan temin edilen yazılımlarla başlatılan 
uygulamaların sürekli bir artış gösterdiği, gerçekleştirilen uygulamaların bazılarında 
güvenlik açığı görüldüğünden bunların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldığı, 
başlatılan projeler ve geliştirilen uygulamalar ilgili birimlerden gelen talepler üzerine 
uygulamaya konulduğu, buna karşılık bilgi teknolojilerine yönelik projelerin, kurumsal 
işleyişi doğrudan etkileyen vasıfları bulunması nedeniyle özellik arz ettiği, bu nedenle 
de bilgi teknolojisi kullanımının stratejik uyum, değer sağlama, risk yönetimi, kaynak 
yönetimi ve performans ölçümü gibi temel prensipleri esas alacak şekilde planlanıp 
yönetilmesinin uygun olacağı sonucuna varılarak, uluslararası platformlarda COBIT5 
ve ISO/IEC 38500 gibi BT yönetişimine ilişkin çeşitli normların geliştirildiği de 
bilindiğinden, önceki yıllara ait denetim raporlarında gelişen yayıncılık teknolojisine 
bağlı olarak, Kurum’da bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ve yakın 
gelecekte bilgi sistemlerinin hizmet üretiminde olduğu kadar karar alma süreçlerinde 
de kullanılır hale geleceği dikkate alınıp, bu kapsamdaki faaliyetlerin uluslararası 
kabul görmüş bir standart çerçevesinde sürdürülmesinin gerekli olduğu önerisinde 
bulunulmuştur. 

Faaliyet alanındaki uluslararası standartlar ile buna bağlı gelişmeler yakından 
araştırılmak ve incelenmek suretiyle takip edildiği, bahsi geçen önerilere katılındığı, 
hassasiyetle üzerinde durulacağı ve vurgulandığı doğrultuda sürdürüleceği, ayrıca 
hizmet üretiminde ve karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere yeni bir ERP yazılımı 
alımının planlandığı Kurum tarafından belirtildiğinden, bu kapsamda yapılan 
çalışmalar incelenip değerlendirildikten sonra Kurum’da bilgi teknolojisi kullanımının 
yaygınlaştığı ve yakın gelecekte hizmet üretiminde olduğu kadar karar alma 

 

 
 

süreçlerinde de kaçınılmaz şekilde kullanılır hale geleceği göz önüne alınarak, bu 
kapsamdaki faaliyetlerin Kurum bünyesine uygun uluslararası kabul görmüş bir 
standarda göre yönetilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlanması, hizmet 
üretiminde ve karar alma süreçlerinde faydalanmak üzere Devlet Malzeme Ofisi 
tarafından ihale edilerek temini öngörülen Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımının 
sahip olunan prodüksiyon kaynaklarının planlamasını da kapsayacak şekilde 
tasarlanması önerilmiştir. 

Öneri doğrultusunda başlatılan çalışmaların devam ettiği, Kurumsal Kaynak 
Yönetim Sistemi (KKYS)’nin DMO aracılığı ile temini için çalışmaların sürdürüldüğü 
belirtilmiş, birinci fazda Muhasebe, Satınalma ve İnsan Kaynaklarına yönelik 
modüllerin satın alınacağı, ikinci fazda diğer iş süreçleri yazılımlarının entegre 
edileceği, halen e-televizyon projesinin devam ettiği, bu kapsamda prodüksiyon 
kaynakları iş süreçlerinin otomasyonu için analiz çalışmalarının yapıldığı, 
tamamlanması halinde e-televizyon projesi altında kullanımına başlanacağı, KKYS 
gerçekleştirilip ikinci faza geçildiği zaman tüm yazılımlar entegre edilerek Kurumun 
Kurumsal Kaynak Planlaması sisteminin günün teknolojisine uygun hale getirileceği 
açıklaması yapılmıştır.  

DMO aracılığıyla temini edilmesi öngörülen yazılımın 2015 yılında temin 
edilemediği, buna karşılık e-televizyon projesi gibi uygulamaların geliştirilerek 
Kurumsal Kaynak Planlaması sisteminin alt sistemlerinin oluşturulduğu görülmekte 
olup, oldukça farklı birimlerden ve donanımdan meydana gelen prodüksiyon ve yayın 
altyapısı bulunan Kurum’un yayın planlamasında, yapımında ve yayınında elindeki 
kaynakları ve yetenekleri bilmesi büyük önem arz ettiğinden bu kapsamdaki 
çalışmaların bir an önce tamamlanması uygun olacağından, 2015 yılı raporunda da 
bilgi teknolojisinin hizmet üretiminde olduğu kadar karar alma süreçlerinde de 
kullanıldığı göz önüne alınarak, Kurum’un sahip olduğu bütün kaynakların daha etkin 
ve verimli kullanılmasını öngören, bunun yanı sıra halihazırda kullanılmakta olan 
sistemin eksikliklerini gidermesi beklenilen Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi 
(KKYS) projesine öncelik verilip bir an önce gerçekleştirilmesi önerilmiştir. 

Öneriye uygun şekilde yanıt verilmiş olmasına karşılık, söz konusu yazılımın 
2016 yılında da temin edilemediği görüldüğünden; 

Kurum’un sahip olduğu bütün kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını 
öngören, bunun yanı sıra hâlihazırda kullanılmakta olan sistemin eksikliklerini 
gidermesi beklenilen Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (KKYS) projesine öncelik 
verilip bir an önce gerçekleştirilmesi önerilir.     

ad) Radyo ve Televizyon Vericileri: 
Kurum tarafından işletilen karasal radyo ve televizyon vericileri ülke geneline 

olduğu kadar yurt dışına da yayın yapacak şekilde konumlandırılan verici 
istasyonlarında bulunmaktadır. Radyo yayınlarının orta ve uzak mesafelerden 
dinlenebilmesi için orta (MF) ve yüksek (HF) radyo yayın frekanslarından genlik 
modülasyonlu olarak analog yayın yapan vericilerin 2016 yılsonundaki durumu, 2015 
yılı değerleri ile karşılaştırmalı olmak üzere Tablo 17’de gösterilmiştir. 
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Tablo 17: GM Radyo vericilerinden yayınlanan programlar 

 

GM Radyo Vericilerinden 

Yayınlanan Programlar 

GM Radyo Vericileri 

2015 Yılı 2016 Yılı 

Sayısı 

(Adet) 

Gücü 

(KW) 

Sayısı 

(Adet) 

Gücü 

(KW) 

Radyo-1 2 700 2 700 

Radyo-1/Bölgesel 3 900 3 900 

Radyo-6 1 100 1 100 

Türkiye’nin Sesi Radyosu 5 2.500 5 2.500 

Toplam 11 4.200 11 2.500 

Genellikle FM radyo yayın kapsaması dışındaki dinleyicilerle, açık denizlerde 
seyreden gemilerdeki ve yurt dışındaki dinleyicilerin tercih ettiği GM yayınlar için 
kullanılan verici sayısında ve yayın gücünde cari yılda herhangi bir değişikliğe 
gidilmemiştir.   

Bunların 5 adedi yurt dışına yönelik yayınlara tahsis edilen Kısa Dalga (KD), 6 
adedi de Orta Dalga (OD) vericileridir. Kısa Dalga vericileri Ankara-Emirler’de, orta 
dalga vericiler ise İzmir/Torbalı ve İstanbul-Çatalca’da Radyo-1 vericisi olarak,  
Antalya, Çukurova ve Trabzon’da Radyo-1/Bölge vericisi olarak ve Diyarbakır’da 
Radyo-6 vericisi olarak tahsis edilmiştir. Diyarbakır vericisinden günde 12 saat, 
Çatalca dışındaki diğer vericilerden de günde 7 saat 15 dakika yayın yapılmış ve 
günlük yayın süresi 69 saate çıkarılmıştır. 

Çatalca’daki vericinin anten arızası nedeniyle 17.6.2014 tarihinden itibaren 
hizmet dışı olduğu, 235 metre yüksekliğindeki anten kulesinin bölgede yaşanılan 
olumsuz hava koşulları nedeniyle yıkıldığı, kule için gereken izolatörlerin temin 
edildiği yerinde yapılan incelemelerde de görülmüş olup, yeni kule yapımı için 
çalışmaların sürdürüldüğü Kurum tarafından sağlanan bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Ülkede ilk radyo vericileri 1927 yılında kurularak hizmete verilmiş olmakla 
birlikte, 1938 yılında Ankara’da, 1949 yılında da İstanbul’da kurulan yüksek güçlü 
vericilerle kapsama alanlarında önemli artışlar sağlanmıştır. Daha sonra bölgesel yayın 
yapmak üzere kurulan düşük güçlü radyo vericileriyle ülkenin büyük bir kısmı 
kapsama alanı içine alındığı gibi, yurtdışına yönelik olarak yapılan yayınlarda önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. 

O dönemde televizyon ve FM radyo yayını olmadığından uzun, orta ve kısa 
dalga radyo vericileriyle sürdürülen bu yayınlar önemli işlevler görmüş ve diğer 
ülkelerde olduğu gibi, toplumun başta haber alma olmak üzere eğitim, dinlenme ve 
eğlenme ihtiyaçlarını karşılamıştır. Daha sonra ülkede televizyon yayıncılığına 
başlanması, daha kaliteli yayın yapmaya olanak sağlayan FM vericilerinin kullanılması 
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Tablo 17: GM Radyo vericilerinden yayınlanan programlar 

 

GM Radyo Vericilerinden 

Yayınlanan Programlar 

GM Radyo Vericileri 

2015 Yılı 2016 Yılı 

Sayısı 

(Adet) 

Gücü 

(KW) 

Sayısı 

(Adet) 

Gücü 

(KW) 

Radyo-1 2 700 2 700 

Radyo-1/Bölgesel 3 900 3 900 

Radyo-6 1 100 1 100 

Türkiye’nin Sesi Radyosu 5 2.500 5 2.500 

Toplam 11 4.200 11 2.500 

Genellikle FM radyo yayın kapsaması dışındaki dinleyicilerle, açık denizlerde 
seyreden gemilerdeki ve yurt dışındaki dinleyicilerin tercih ettiği GM yayınlar için 
kullanılan verici sayısında ve yayın gücünde cari yılda herhangi bir değişikliğe 
gidilmemiştir.   

Bunların 5 adedi yurt dışına yönelik yayınlara tahsis edilen Kısa Dalga (KD), 6 
adedi de Orta Dalga (OD) vericileridir. Kısa Dalga vericileri Ankara-Emirler’de, orta 
dalga vericiler ise İzmir/Torbalı ve İstanbul-Çatalca’da Radyo-1 vericisi olarak,  
Antalya, Çukurova ve Trabzon’da Radyo-1/Bölge vericisi olarak ve Diyarbakır’da 
Radyo-6 vericisi olarak tahsis edilmiştir. Diyarbakır vericisinden günde 12 saat, 
Çatalca dışındaki diğer vericilerden de günde 7 saat 15 dakika yayın yapılmış ve 
günlük yayın süresi 69 saate çıkarılmıştır. 

Çatalca’daki vericinin anten arızası nedeniyle 17.6.2014 tarihinden itibaren 
hizmet dışı olduğu, 235 metre yüksekliğindeki anten kulesinin bölgede yaşanılan 
olumsuz hava koşulları nedeniyle yıkıldığı, kule için gereken izolatörlerin temin 
edildiği yerinde yapılan incelemelerde de görülmüş olup, yeni kule yapımı için 
çalışmaların sürdürüldüğü Kurum tarafından sağlanan bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Ülkede ilk radyo vericileri 1927 yılında kurularak hizmete verilmiş olmakla 
birlikte, 1938 yılında Ankara’da, 1949 yılında da İstanbul’da kurulan yüksek güçlü 
vericilerle kapsama alanlarında önemli artışlar sağlanmıştır. Daha sonra bölgesel yayın 
yapmak üzere kurulan düşük güçlü radyo vericileriyle ülkenin büyük bir kısmı 
kapsama alanı içine alındığı gibi, yurtdışına yönelik olarak yapılan yayınlarda önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. 

O dönemde televizyon ve FM radyo yayını olmadığından uzun, orta ve kısa 
dalga radyo vericileriyle sürdürülen bu yayınlar önemli işlevler görmüş ve diğer 
ülkelerde olduğu gibi, toplumun başta haber alma olmak üzere eğitim, dinlenme ve 
eğlenme ihtiyaçlarını karşılamıştır. Daha sonra ülkede televizyon yayıncılığına 
başlanması, daha kaliteli yayın yapmaya olanak sağlayan FM vericilerinin kullanılması 

 

 
 

ve İnternet üzerinden yayıncılığın gelişmesi, analog radyo yayıncılığının önemini 
azalttığı gibi, kullanılan vericilerin eski teknoloji ürünü olması maliyetleri önemli 
ölçüde arttırmıştır. Bu gelişmeler dikkate alınarak, verici işletmesinin Kurum’a 
yeniden devredildiği 2000 yılından itibaren bu vericilerin durumunun 
değerlendirilmesi konusunda Kurum’un denetim raporlarında çeşitli önerilerde 
bulunulmuş olup, bu öneriler doğrultusundaki çalışmalara 2002’de başlanılmış ve 
2012 sonu itibariyle tamamlanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi sonrasında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde FM yayınları ile 
gerekli kapsamanın sağlanamadığı görüldüğünden Van’da ilave OD (Orta Dalga) 
vericisi tesis edilmesi için çalışma yapıldığı Kurum tarafından sağlanan bilgiler 
arasında yer almıştır.  

Yurtiçine yayın yapan GM radyo vericilerinin dinleyici kitlesinde oldukça 
azalma olduğu bilinmekle birlikte, olağanüstü koşullar ve FM yayınlarla 
kapsanamayan yerlerdeki dinleyiciler dikkate alınarak bu yayınların sürdürülmesi söz 
konusu olduğundan, gelişen yayın teknolojilerine uygun şekilde sayısal yayınlara 
başlanılması gelişmiş ülkelerde gündeme gelmiştir. İlk uygulamayı başlatan ülkeler 
arasında Fransa, Almanya, Rusya, İspanya ve ABD bulunmaktadır. Türkiye’de MF-
GM yayınlarının sadece Kurum tarafından yapılması nedeniyle diğer özel yayıncı 
kuruluşlarla koordinasyon ihtiyacının bulunmaması, bir veya iki verici ile bütün 
ülkenin kapsanabilmesi, üstelik nitelikli müzik yayını yapılması halinde geniş bir 
dinleyici kitlesine ulaşılacağı dikkate alınarak, söz konusu hizmetin verilmesi 
hususunun incelenmesi uygun olacağı değerlendirilmiş ve 2014 yılı raporunda; Çatalca 
vericisindeki anten arızasının giderilip Van’da kurulması planlanan vericilerle birlikte 
Orta Dalga radyo yayınlarının kapsama alanının genişletilmesi için başlatılan 
çalışmaların sürdürülmesi, ayrıca teknik yayın kalitesi açısından daha iyi olan ve az 
sayıda verici ile daha geniş kapsama alanı sağlayan OD (Orta Dalga) sayısal radyo 
yayınlarına başlanılması konusunun, diğer ülke örnekleri de dikkate alınarak, 
değerlendirilmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta ise; İstanbul-Çatalca Radyo Verici 
İstasyonu’nda yıkılmış olan anten kulesinin yeniden yapılması için çalışmaların devam 
ettiği, öncelik Van istasyonu olmak üzere Ankara-Polatlı ve Erzurum OD radyo verici 
istasyonu kurulması için planlama çalışmalarının sürdürüldüğü, Antalya, Çukurova, 
Trabzon, İzmir ve Diyarbakır OD verici istasyonlarından sayısal yayın yapma imkanı 
bulunduğu, ancak ülkemizde sayısal radyo yayınlarının başlatılması ve standartlarının 
belirlenmesi yetkisinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda bulunduğu, karar 
verilmesi halinde bu yönde çalışma yapılacağı belirtilmiştir. 

Dönemi içinde yapılan incelemeler sırasında istenilen sonuçların alınmadığı 
görüldüğünden, 2015 yılı denetim raporunda Çatalca vericisindeki anten arızasının 
giderilerek istasyonun faal hale getirilmesi ve teknik yayın kalitesi açısından daha iyi 
olan ve az sayıda verici ile daha geniş kapsama alanı sağlayan sayısal radyo 
yayınlarına başlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere RTÜK nezdinde 
girişimlerde bulunulması önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; İstanbul-Çatalca Radyo Verici istasyonunda 
yıkılmış olan anten kulesinin yeniden yapılması için çalışmaların devam ettiği, 
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Antalya, Çukurova, Trabzon, İzmir ve Diyarbakır Orta Dalga Verici istasyonlarında 
sayısal yayın imkanı bulunduğu, ancak ülkede sayısal radyo yayınlarının 
başlatılmasına ve standartlarının belirlenmesi yetkisinin RTÜK’e ait olduğu, ayrıca 
deneme amaçlı olmak üzere Ankara ve İstanbul’da sayısal radyo yayınlarının 
sürdürüldüğü, RTÜK tarafından sayısal radyo standartlarının belirlenmesi ve yayına 
geçilme kararının verilmesine müteakip bu yönde girişimlerde bulunulacağı 
açıklanmıştır.  

6112 sayılı Kanunda konuya ilişkin düzenlemenin RTÜK tarafından yapılması 
öngörülmüş olmakla birlikte, Kurum tarafından GM vericiler üzerinden yapılan radyo 
yayınlarının etkinliğinin arttırılması ve işletme masraflarının azaltılması bakımından 
önem arz eden sayısal radyo yayıncılığının BBC, Deutsche Welle ve RFI gibi çok 
sayıda dilde radyo yayını yapan kuruluşlar tarafından yapılıyor olması Kurum 
tarafından yapılan analog yayınların yurtdışından dinlenirliğini olumsuz etkilemesi söz 
konudur. Bu nedenle yurtdışına yönelik Kısa Dalga üzerinden yapılan radyo yayınları 
daha farklı bir durum arz etmektedir. 

 Dünyada 120’den fazla ülkeden benzeri yayınlar yapılmakla birlikte, uydu 
üzerinden televizyon yayınlarının kolaylıkla alınabilmesi ve internet erişiminin gün 
geçtikçe yaygınlaşması başta gelişmiş ülkelere yönelik olmak üzere kısa dalga radyo 
yayıncılığının önemini gittikçe yitirmesine neden olmuştur. Bu nedenle önde gelen 
bazı yayın kuruluşlarının yüksek maliyetli bu hizmette azaltmaya gittikleri, buna 
karşılık başta Afrika ülkelerine yönelik olmak üzere yayın yapan China Radio’nun 
yayın frekanslarını arttırmasının farklı bir stratejisinin sonucu olduğu bilinmektedir.  

Diğer yayıncı kuruluşlar gibi Kurum’un da bu yönde bir değişikliğe giderek 
verici sayısını optimum bir seviyeye düşürüp kısa dalga radyo yayınlarında teknoloji 
kullanımında yeterli seviyede olmayan ülkelerde kullanılan dil ve lehçelere yönelik 
olanlarına ağırlık vermesi ve söz konusu yayınları olabildiğince yerinden yapmak 
üzere ilgili ülke idareleriyle işbirliğine gitmesinin uygun olacağı önceki yıllara ait 
denetim raporlarında belirtilmiş, Kurum tarafından verilen yanıtlarda bu uygulamanın 
benimsendiği ve yerel kuruluşlarla işbirliğine gidildiği, ayrıca Çakırlar Verici 
İstasyonunda kullanılan ve verimliliği düşük 5 adet vericinin kullanımına son verildiği 
belirtilmiştir.  

Bu kapsamda olmak üzere, çeşitli ülkelerde  yayın yapan yerel radyolar ile 
işbirliğine gidilmiş olup, yurt dışındaki dinleyicilere yönelik olarak yapılmakta olan 
radyo yayınlarının maliyetlerinin azaltılması ve daha geniş kitleye ulaşılması için yerel 
yayıncılarla yapılmakta olan işbirliklerinin geliştirilmesi ve komşu ülkelere yönelik 
yayınların sınır bölgelerindeki vericilerden yapılmasına yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için 
Balkanlar, Asya-Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde Türkçe ve ilgili 
ülkenin anadilinde yayınlarımızı eş zamanlı veya paket program olarak iletme ve 
işbirliği çalışmalarının planlandığı, yurtdışına yönelik radyo yayınlarının 
maliyetlerinin azaltılması ve daha geniş kitleye ulaştırılması amacıyla yurtiçindeki FM 
vericilerinin sınır bölgesinde kullanımı yoluyla daha yüksek kalitede yayınların 
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Antalya, Çukurova, Trabzon, İzmir ve Diyarbakır Orta Dalga Verici istasyonlarında 
sayısal yayın imkanı bulunduğu, ancak ülkede sayısal radyo yayınlarının 
başlatılmasına ve standartlarının belirlenmesi yetkisinin RTÜK’e ait olduğu, ayrıca 
deneme amaçlı olmak üzere Ankara ve İstanbul’da sayısal radyo yayınlarının 
sürdürüldüğü, RTÜK tarafından sayısal radyo standartlarının belirlenmesi ve yayına 
geçilme kararının verilmesine müteakip bu yönde girişimlerde bulunulacağı 
açıklanmıştır.  

6112 sayılı Kanunda konuya ilişkin düzenlemenin RTÜK tarafından yapılması 
öngörülmüş olmakla birlikte, Kurum tarafından GM vericiler üzerinden yapılan radyo 
yayınlarının etkinliğinin arttırılması ve işletme masraflarının azaltılması bakımından 
önem arz eden sayısal radyo yayıncılığının BBC, Deutsche Welle ve RFI gibi çok 
sayıda dilde radyo yayını yapan kuruluşlar tarafından yapılıyor olması Kurum 
tarafından yapılan analog yayınların yurtdışından dinlenirliğini olumsuz etkilemesi söz 
konudur. Bu nedenle yurtdışına yönelik Kısa Dalga üzerinden yapılan radyo yayınları 
daha farklı bir durum arz etmektedir. 

 Dünyada 120’den fazla ülkeden benzeri yayınlar yapılmakla birlikte, uydu 
üzerinden televizyon yayınlarının kolaylıkla alınabilmesi ve internet erişiminin gün 
geçtikçe yaygınlaşması başta gelişmiş ülkelere yönelik olmak üzere kısa dalga radyo 
yayıncılığının önemini gittikçe yitirmesine neden olmuştur. Bu nedenle önde gelen 
bazı yayın kuruluşlarının yüksek maliyetli bu hizmette azaltmaya gittikleri, buna 
karşılık başta Afrika ülkelerine yönelik olmak üzere yayın yapan China Radio’nun 
yayın frekanslarını arttırmasının farklı bir stratejisinin sonucu olduğu bilinmektedir.  

Diğer yayıncı kuruluşlar gibi Kurum’un da bu yönde bir değişikliğe giderek 
verici sayısını optimum bir seviyeye düşürüp kısa dalga radyo yayınlarında teknoloji 
kullanımında yeterli seviyede olmayan ülkelerde kullanılan dil ve lehçelere yönelik 
olanlarına ağırlık vermesi ve söz konusu yayınları olabildiğince yerinden yapmak 
üzere ilgili ülke idareleriyle işbirliğine gitmesinin uygun olacağı önceki yıllara ait 
denetim raporlarında belirtilmiş, Kurum tarafından verilen yanıtlarda bu uygulamanın 
benimsendiği ve yerel kuruluşlarla işbirliğine gidildiği, ayrıca Çakırlar Verici 
İstasyonunda kullanılan ve verimliliği düşük 5 adet vericinin kullanımına son verildiği 
belirtilmiştir.  

Bu kapsamda olmak üzere, çeşitli ülkelerde  yayın yapan yerel radyolar ile 
işbirliğine gidilmiş olup, yurt dışındaki dinleyicilere yönelik olarak yapılmakta olan 
radyo yayınlarının maliyetlerinin azaltılması ve daha geniş kitleye ulaşılması için yerel 
yayıncılarla yapılmakta olan işbirliklerinin geliştirilmesi ve komşu ülkelere yönelik 
yayınların sınır bölgelerindeki vericilerden yapılmasına yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için 
Balkanlar, Asya-Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde Türkçe ve ilgili 
ülkenin anadilinde yayınlarımızı eş zamanlı veya paket program olarak iletme ve 
işbirliği çalışmalarının planlandığı, yurtdışına yönelik radyo yayınlarının 
maliyetlerinin azaltılması ve daha geniş kitleye ulaştırılması amacıyla yurtiçindeki FM 
vericilerinin sınır bölgesinde kullanımı yoluyla daha yüksek kalitede yayınların 

 

 
 

ulaştırılması için yürürlükteki mevzuat ve mevcut imkanlar değerlendirilerek 
çalışmalara devam edildiği belirtilmiştir. 

Ülkenin yurt dışında tanıtımına olduğu kadar, Türkçenin diğer ülkelerde de 
öğrenilip düzgün konuşulması açısından önem arz eden yurt dışına yönelik radyo 
yayınlarının, Türkiye’nin dış temsilcilik sayısındaki artışlar, Türksat-4 serisi uydularla 
sağlanan yeni kapsama alanları ve gelişen sosyoekonomik ilişkiler dikkate alınarak, 
daha ucuz maliyetlerle, ancak daha etkin olacak şekilde yerinden yapılmasına yönelik 
işbirliklerinin geliştirilmesi hususu da önceki yıllara ait denetim raporlarında konu 
edilmiş olup, Kurum tarafından verilen yanıtlarda; bu kapsamdaki faaliyetlerin 
sürdürüleceği belirtilmiştir. Bu nedenle; 

Çatalca radyo verici istasyonundaki anten arızasının uzun süredir giderilmemiş 
olması ve GM vericilerden daha ucuz maliyetle daha kaliteli yayın yapma imkanı 
olmasına rağmen sayısal radyo yayınlarına henüz başlanılamamış olması Kurum 
açısından önem arz etiğinden, bu hususların öncelikle ele alınıp mevcut GM radyo 
verici altyapısının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde çözüm 
bulunması önerilir.    

Daha kaliteli ses ve müzik yayını yapılabildiğinden daha geniş dinleyici kitlesi 
bulunan, bunun yanında yatırım ve işletme masrafları GM vericilere göre çok daha az, 
ancak kapsama alanı daha sınırlı olan frekans modülasyonlu (FM) radyo vericilerinin 
2016 yılı sonu itibarıyla durumu, 2015 yılı değerlerine göre karşılaştırmalı olarak tablo 
18’de gösterilmiştir. 
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Tablo 18:  FM Radyo vericilerinden yayınlanan programlar tablosu 

 

 

FM Radyo 
Vericilerinden 

Yayınlanan 
Programlar 

 

FM Radyo vericileri 

2015 yılı 

FM Radyo vericileri 

2016 yılı 

Sayısı 

(Adet) 

ERP Gücü 

(KW) 

Kapsanan 
Nüfus 

(%) 

Sayısı 

(Adet) 

ERP Gücü 

(KW) 

Kapsanan 
Nüfus 

(%) 

Radyo-1, Bölgesel 386 2.642 93,6 386 2.642 94,6 

Radyo-2 (TRT-FM) 580 3.971 99,7 582 3.985 99,7 

Radyo-3 43 824 61,2 42 805 41,7 

TRT-NAĞME 279 2.085 90,6 280 2.092 90,6 

RADYO-6 10 201 5,9 10 201 7,1 

TRT-TÜRKÜ 308 2.200 95,2 308 2.200 92,1 

Kent Radyo (Ankara) 1 75 5,9 75 75 6,8 

Kent Radyo (İstanbul) 1 100 18,5 1 100 18,6 

Kent Radyo (İzmir) 1 30 5,3 2 60 5,3 

TRT Radyo Haber - - - 32 500 58,2 

TRT Radio World - - - 2 60 25,4 

    Toplam 1.609 12.128 - 1646 12.720 - 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2015 yılında 1.609 
adet olan verici sayısı cari yıl sonunda 1.646 adede yükselmiş, çıkış gücünde de %5 
oranında artış meydana gelmiştir. 

Yeni kurulan TRT Radyo Haber programının ülke genelinde yaygınlaştırılması 
amacıyla 30 adet 5 KW FM verici sistemi satın alınması için ihale yapılmış ve 
sözleşme imzalanma aşamasına gelinmiş olmakla birlikte, ilk aşamada KHK ile 
kapatılan yayıncı kuruluşlardan alınan verici sistemleri ve Kurum imkanları ile üretilen 
küçük güçlü verici sistemleri ile Radyo haber programı ülke genelinde yayına 
başlanılmıştır. Küçük yerleşim birimlerinde kurulmak üzere 50 W gücünde 100 adet 
FM verici satın alınması da planlanarak ihale aşamasına gelinmiştir.  

FM vericiler üzerinden ilave bilgi yayınlama imkanı sağlayan dinamik PRD 
uygulamasının yaygınlaştırılması için 600 adet sistem temin edilerek devreye 
verilmeye başlanmıştır. Gezgin dinleyicilerin kesintisiz olarak TRT-FM yayınlarını 
almasına olanak sağlayan bu sistem aynı zamanda alıcı radyo ekranlarına ilave bilgi 
gönderme olanağı da sağlamaktadır. Yıl sonu itibariyle Ankara, İstanbul, Kocaeli, 
Trabzon, Antalya, Bursa, İzmir, Adana ve Gaziantep’te hakim konumda bulunan ana 
verici istasyonlarda hizmete verilmiştir.  
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Tablo 18:  FM Radyo vericilerinden yayınlanan programlar tablosu 

 

 

FM Radyo 
Vericilerinden 

Yayınlanan 
Programlar 

 

FM Radyo vericileri 

2015 yılı 

FM Radyo vericileri 

2016 yılı 

Sayısı 

(Adet) 

ERP Gücü 

(KW) 

Kapsanan 
Nüfus 

(%) 

Sayısı 

(Adet) 

ERP Gücü 

(KW) 

Kapsanan 
Nüfus 

(%) 

Radyo-1, Bölgesel 386 2.642 93,6 386 2.642 94,6 

Radyo-2 (TRT-FM) 580 3.971 99,7 582 3.985 99,7 

Radyo-3 43 824 61,2 42 805 41,7 

TRT-NAĞME 279 2.085 90,6 280 2.092 90,6 

RADYO-6 10 201 5,9 10 201 7,1 

TRT-TÜRKÜ 308 2.200 95,2 308 2.200 92,1 

Kent Radyo (Ankara) 1 75 5,9 75 75 6,8 

Kent Radyo (İstanbul) 1 100 18,5 1 100 18,6 

Kent Radyo (İzmir) 1 30 5,3 2 60 5,3 

TRT Radyo Haber - - - 32 500 58,2 

TRT Radio World - - - 2 60 25,4 

    Toplam 1.609 12.128 - 1646 12.720 - 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2015 yılında 1.609 
adet olan verici sayısı cari yıl sonunda 1.646 adede yükselmiş, çıkış gücünde de %5 
oranında artış meydana gelmiştir. 

Yeni kurulan TRT Radyo Haber programının ülke genelinde yaygınlaştırılması 
amacıyla 30 adet 5 KW FM verici sistemi satın alınması için ihale yapılmış ve 
sözleşme imzalanma aşamasına gelinmiş olmakla birlikte, ilk aşamada KHK ile 
kapatılan yayıncı kuruluşlardan alınan verici sistemleri ve Kurum imkanları ile üretilen 
küçük güçlü verici sistemleri ile Radyo haber programı ülke genelinde yayına 
başlanılmıştır. Küçük yerleşim birimlerinde kurulmak üzere 50 W gücünde 100 adet 
FM verici satın alınması da planlanarak ihale aşamasına gelinmiştir.  

FM vericiler üzerinden ilave bilgi yayınlama imkanı sağlayan dinamik PRD 
uygulamasının yaygınlaştırılması için 600 adet sistem temin edilerek devreye 
verilmeye başlanmıştır. Gezgin dinleyicilerin kesintisiz olarak TRT-FM yayınlarını 
almasına olanak sağlayan bu sistem aynı zamanda alıcı radyo ekranlarına ilave bilgi 
gönderme olanağı da sağlamaktadır. Yıl sonu itibariyle Ankara, İstanbul, Kocaeli, 
Trabzon, Antalya, Bursa, İzmir, Adana ve Gaziantep’te hakim konumda bulunan ana 
verici istasyonlarda hizmete verilmiştir.  

 

 
 

Ülke geneline yayınlanan bütün programlar henüz tam bir kapsamanın 
sağlanamadığı görülmekle birlikte, programlar arasında en fazla dinlenen radyo 
durumundaki TRT-FM yayın kapsamasında yaklaşık olarak istenilen düzeye ulaşıldığı 
anlaşılmaktadır. Diğer programlarda bu düzeye ulaşılamamasının temel nedeni Kurum 
kaynaklarının sınırlı olmasının yanı sıra, yeni vericilerin kurulacağı yerin ve 
kullanılacak frekansın seçiminde sorunlar yaşanması, ülke genelinde uygulanacak 
onaylanmış bir frekans planlamasının bulunmaması, konuyla ilgili mevzuatta son 
yıllarda sürekli değişiklik yapılması ve sorunun çözümüne yönelik kalıcı bir adımın 
atılamamasıdır. Buna ilave olarak RTÜK tarafından bu konuda bir planlamanın 
yapılmadığı görüldüğünden, yaşanan sorunların  yakın vadede çözülmesi de mümkün 
gözükmemektedir. 

Kurumun temel işlevlerinden biri olan televizyon yayınlarında kullanılan 
vericilerin 2016 yılsonundaki durumu, sayısı ve kapsama oranları, 2015 yılı değerleri 
ile karşılaştırmalı olarak tablo 19’da gösterilmiştir. 
Tablo 19: Televizyon programları tablosu 

 

 

2015 Yılı Ana Verici ve Aktarıcı 2016 Yılı Ana Verici ve Aktarıcı 

Televizyon 

Programları 
Sayısı 

(Adet) 

ERP Gücü 

(KW) 

Kapsama 

Nüfus (%) 
Sayısı 

(Adet) 

ERP Gücü 

(KW) 

Kapsama 

Nüfus (%) 

TRT-1 1.117 7.539 98,4 1.117 7.539 98,4 
TRT-2 HABER 1.075 7.035 98,1 1.075 7.035 98,1 
TRT3/TRT-GAP/MECLİS 955 6.527 96,8 955 6.527 96,8 
TRT-4/TRT-ÇOCUK 543 5.751 92,0 543 5.751 92,0 
TRT-TÜRK 7 227 28,0 7 227 28,0 
TRT-AVAZ 2 42 5,8 2 42 5,8 
TRT-6 (TRT-KURDİ) 19 87 16,01 19 87 16,01 
TRT BELGESEL - - - 1 30 4,2 
Toplam 3.718 27.208 - 3.719 27.238 - 

RTÜK tarafından açıklanan geçiş planına göre ülkede karasal vericilerle Mayıs 
2015 tarihi itibariyle analog yayınlara son verilip sayısal yayıncılığa başlanacağı 
dikkate alınarak, halen kullanılmakta olan televizyon vericilerine zorunlu olmadıkça 
ilave yapılmadığı, olabildiğince de azaltma yoluna gidildiği Kurum tarafından 
sağlanan bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Televizyon verici işletme çalışmalarını etkileyen ve geleceğe yönelik planlama 
yapmayı zorlaştıran en önemli husus önümüzdeki dönemde başlaması öngörülen 
sayısal yayıncılığın mevcut altyapıdan daha farklı bir altyapıya ihtiyaç duyması, ancak 
bu yönde somut bir ilerleme sağlanamamasıdır. Raporun Frekans Planlaması ve 
Sayısal Yayıncılık bölümünde de açıklandığı üzere, analog televizyon yayıncılığından 
sayısal yayıncılığa geçiş için 2013’te RTÜK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucu özel kuruluşların kullanacağı televizyon frekanslarının tahsisleriyle ilgili 
ihaleler sonuçlanma aşamasına gelmiş, ancak konunun yargıya taşınması ve bazı 
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işlemlerin iptaline karar verilmesi yapılan bütün işlemleri geçersiz hale getirmiştir. Bu 
gelişme sonrası sayısal yayıncılığa geçiş için RTÜK tarafından uygulanabilir bir planın 
açıklanmaması Kurum’u bu konuda çalışma yapmaktan engellemeye başlamıştır.  

Radyo ve televizyon vericilerinin Kurum’a devrinin yapıldığı tarihten itibaren 
işletmesinde yaşanan en önemli sorunlardan birinin enerji kesintileri ve 
istikrarsızlıkları olduğu gözlenmiştir. İstasyonları besleyen müstakil yada elektrik 
dağıtım şirketine ait enerji nakil hatlarında gerilim düşümü yaşanması, bunları önleyici 
tedbirlerin de gerektiği şekilde alınamaması bu sorunların ana kaynağını oluşturmakta 
olup, sorunun çözümüne yönelik çalışmalar sürdürülmekle birlikte henüz istenilen 
aşamanın kaydedilemediği ve işletmesi özelleştirilen dağıtım şebekelerinin kalitesinin 
henüz istenilen standardı sağlamadığı ilgili birimler tarafından tespit edilmiştir.  

Önceki yıllara ait denetim raporlarında da belirtilen bu durum genellikle köy 
elektrifikasyonu ve yerleşim yeri dışındaki sanayi tesisleri için Kurum’a ait enerji 
nakil hattının kapasitesine bakılmaksızın enerji alınması yüzünden ortaya çıktığı 
belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 
yapılan ilk düzenlemelerden biri 27.03.2003 tarih ve 25061 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem 
Kullanımı Hakkında Tebliğ olup, 30.12.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Kurum’un 
mülkiyetindeki branşman hattı ve müştemilatından ancak müşterinin uygun görmesi 
halinde kullanılması hükmü getirilmesine karşılık, bu hüküm 31.12.2006 tarihine 
kadar ertelenmiş, daha sonra yayımlanan bir tebliğle de bu tarih 31.1.2008 olarak 
belirlenmiştir.  

Bunun devamında 8.9.2010 tarih ve 27696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yönetmelikle değiştirilen yeni düzenleme sonrasında bir veya daha fazla müşterinin 
kullanımındaki branşman hattı ve müştemilatından yeni bağlantı taleplerinin malikinin 
rızasına bağlı olması, rıza göstermeme halinde ise kamulaştırma yoluna gidilmesi 
prensibi getirilmiştir. Devre ilişkin usul ve esasların ise Kurum (EPDK) tarafından 
düzenleneceği belirtilmiştir. 

Daha sonra, 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı, 13.07.2011 tarih ve 27993 sayılı, 
28.01.2012 28187 sayılı ve 03.04.2012 ve 28253 sayılı Resmi Gazete’lerde de Elektrik 
Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelikler yayımlanmış, ancak branşman hattının ortak kullanımını düzenleyen 8 
inci maddede bir değişiklik yapılmamıştır. 

Devre ilişkin usul ve esaslar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 
18.01.2012 tarih ve 3648/25 sayılı Kurul kararı ile yürürlüğe konulan ve 12.02.2012 
tarih ve 28202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ortak Kullanım Haline Gelen 
Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul 
ve Esaslar” çerçevesinde belirtilmiştir. Buna göre; branşman hattı ve müştemilatının 
dağıtım şirketlerince devir alınmasında, öncelikli olarak yeni bağlantı talebinde 
bulunan tesis ve hatların devrinin yapılması, dağıtım şirketinin ortak kullanımda olan 
veya ortak kullanım haline gelecek branşman hattı ve müştemilatının maliki veya 
maliklerine, belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak bedeli ödemek 
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işlemlerin iptaline karar verilmesi yapılan bütün işlemleri geçersiz hale getirmiştir. Bu 
gelişme sonrası sayısal yayıncılığa geçiş için RTÜK tarafından uygulanabilir bir planın 
açıklanmaması Kurum’u bu konuda çalışma yapmaktan engellemeye başlamıştır.  

Radyo ve televizyon vericilerinin Kurum’a devrinin yapıldığı tarihten itibaren 
işletmesinde yaşanan en önemli sorunlardan birinin enerji kesintileri ve 
istikrarsızlıkları olduğu gözlenmiştir. İstasyonları besleyen müstakil yada elektrik 
dağıtım şirketine ait enerji nakil hatlarında gerilim düşümü yaşanması, bunları önleyici 
tedbirlerin de gerektiği şekilde alınamaması bu sorunların ana kaynağını oluşturmakta 
olup, sorunun çözümüne yönelik çalışmalar sürdürülmekle birlikte henüz istenilen 
aşamanın kaydedilemediği ve işletmesi özelleştirilen dağıtım şebekelerinin kalitesinin 
henüz istenilen standardı sağlamadığı ilgili birimler tarafından tespit edilmiştir.  

Önceki yıllara ait denetim raporlarında da belirtilen bu durum genellikle köy 
elektrifikasyonu ve yerleşim yeri dışındaki sanayi tesisleri için Kurum’a ait enerji 
nakil hattının kapasitesine bakılmaksızın enerji alınması yüzünden ortaya çıktığı 
belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 
yapılan ilk düzenlemelerden biri 27.03.2003 tarih ve 25061 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem 
Kullanımı Hakkında Tebliğ olup, 30.12.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Kurum’un 
mülkiyetindeki branşman hattı ve müştemilatından ancak müşterinin uygun görmesi 
halinde kullanılması hükmü getirilmesine karşılık, bu hüküm 31.12.2006 tarihine 
kadar ertelenmiş, daha sonra yayımlanan bir tebliğle de bu tarih 31.1.2008 olarak 
belirlenmiştir.  

Bunun devamında 8.9.2010 tarih ve 27696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yönetmelikle değiştirilen yeni düzenleme sonrasında bir veya daha fazla müşterinin 
kullanımındaki branşman hattı ve müştemilatından yeni bağlantı taleplerinin malikinin 
rızasına bağlı olması, rıza göstermeme halinde ise kamulaştırma yoluna gidilmesi 
prensibi getirilmiştir. Devre ilişkin usul ve esasların ise Kurum (EPDK) tarafından 
düzenleneceği belirtilmiştir. 

Daha sonra, 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı, 13.07.2011 tarih ve 27993 sayılı, 
28.01.2012 28187 sayılı ve 03.04.2012 ve 28253 sayılı Resmi Gazete’lerde de Elektrik 
Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelikler yayımlanmış, ancak branşman hattının ortak kullanımını düzenleyen 8 
inci maddede bir değişiklik yapılmamıştır. 

Devre ilişkin usul ve esaslar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 
18.01.2012 tarih ve 3648/25 sayılı Kurul kararı ile yürürlüğe konulan ve 12.02.2012 
tarih ve 28202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ortak Kullanım Haline Gelen 
Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul 
ve Esaslar” çerçevesinde belirtilmiştir. Buna göre; branşman hattı ve müştemilatının 
dağıtım şirketlerince devir alınmasında, öncelikli olarak yeni bağlantı talebinde 
bulunan tesis ve hatların devrinin yapılması, dağıtım şirketinin ortak kullanımda olan 
veya ortak kullanım haline gelecek branşman hattı ve müştemilatının maliki veya 
maliklerine, belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak bedeli ödemek 

 

 
 

şartıyla devralmak istediğini belirtmesi, malikin rıza göstermesi halinde bir tutanak 
düzenlenmesi, kamulaştırma işleminin ise Kurum tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 25.08.2012 tarih ve 28392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
09.08.2012 tarih ve 3961/17 sayılı EPDK kararında ise söz konusu düzenlemede 
değişikliğe gidilerek “Bağlantı talep eden müşterinin elektrik enerjisi temini ve 
abonelik işlemleri, devir işlemlerinin başlaması ile birlikte ilgili hat ve tesislerin 
devrinin tamamlanması beklenmeksizin gerçekleştirilir” hükmü getirilmiştir. 

EPDK tarafından konuyla ilgili yapılan düzenlemelerden biri de 30.12.2012 
tarih ve 28513 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilgili 
Yönetmeliğin 8 maddesi olan “Bir başka müşteri mülkiyetindeki tesisten 
faydalanma”ya ilişkin hükümlerde bir değişikliğe gidilmemiş, maddenin uygulanması 
sırasında esas alınacak 18.01.2012 tarih ve 3648/25 sayılı EPDK kararı ile yürürlüğe 
konulan ve 09.08.2012 tarih ve 3961/17 sayılı EPDK kararı ile açıklık getirilen “Ortak 
Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince 
Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar” geçerliliğini korumuştur. 

28.01.2014 tarih ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası 
Bağlantı ve Sistem Kullanımı Yönetmeliği ise 27.03.2003 tarih ve 25061 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Tebliğin daha kapsamlı hali olup, 37 nci maddesinde daha önce 
tesis edilmiş olup, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımında bulunan dağıtım 
tesislerinin dağıtım şirketleri tarafından öngörülen süreç çerçevesinde belirlenen 
esaslara göre devralınmasını öngörmüştür. Dolayısıyla, Kurum tarafından özellikle 
yerleşim yerleri dışındaki mahallerde bulunan verici istasyonları için tesis edilmiş olan 
enerji nakil hatlarının ilgili elektrik dağıtım şirketlerine devredilmesi ve bakım-
işletmelerinin bu şirketler tarafından yapılması gerekmektedir.  

Kurum’a ait hatların ilgili dağıtım şirketleri tarafından devralınmasına yönelik 
çalışmalara yürürlükteki mevzuat çerçevesinde başlanılarak 2013 yılında 17 istasyona 
ait enerji nakil hatlarının devri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sürdürülerek 2014 
yılında 6 hattın, 2015 yılında da 3 hattın devri gerçekleştirilmiştir. Cari yılda ise 
Yönetim Kurulu tarafından alınan 01.03.2016 tarih ve 2016/89 sayılı kararla toplam 
122,8 bin TL + KDV bedelle iki hattın, 29.11.2016 tarih ve 2016/436 sayılı kararla da 
482,3 bin TL bedelle 5 adet hattın ilgili dağıtım şirketlerine devri uygun bulunmuştur. 

Vericilere elektrik enerjisi sağlayan nakil hatlarının devir işlemleri Kurum’un 
bakım-işletme masraflarının azaltılması ve işletme verimliliğinin arttırılması açısından 
önem arz ettiğinden, söz konusu çalışmaların Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem 
Kullanımı Yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde sürdürülmesi önerilir.     

EPDK tarafından elektrik piyasasıyla ilgili olarak geliştirilen ikincil mevzuatta, 
TRT lehine olabilecek hükümler bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlüğe konulan 
Elektrik Piyasası Tüketici Yönetmeliğine göre yıllık elektrik enerjisi tüketimi Kurul 
tarafından her yıl için belirlenecek “Serbest tüketici limiti”nin üstünde olanlara istediği 
tedarikçiden daha uygun koşullarda enerji teminine izin vermektedir. EPDK tarafından 
2014 yılı için söz konusu limit 30.1.2014 tarih ve 28898 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 23.01.2014 tarih ve 4840 sayılı kararla 4500 kWh olarak belirlenmiş olup, 
2015 yılı için bu değerin 4000 kWh, 2016 yılı için de 3600 kWh olduğu açıklanmıştır.     
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Bu haktan faydalanılması amacıyla Kurum tarafından gerekli hazırlıklar 
tamamlanmış ve yıllık tüketimi en fazla olan yüz civarında abone belirlenerek toplam 
tüketimin yüzde seksenini kapsayacak şekilde ihaleye çıkılmıştır. Alınan beş firma 
teklifinin değerlendirilmesi sonrasında 14,9 milyon TL bedelle sözleşme imzalanması 
hususu Yönetim Kurulu’nun 19.03.2014 tarih ve 2014/117 sayılı kararıyla uygun 
bulunmuştur.    

Uygulamasına 2 Mayıs 2014 tarihi itibariyle başlatılan bu alımla Kurum’un 
yıllık giderlerinde 6,4 milyon TL tasarruf sağlaması öngörülmüştür. Nitekim 2013 
yılında elektrik enerjisi gideri 32,3 milyon TL iken, 2014 yılında 30,4 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, sözleşme bitim tarihinden itibaren 102 adet aboneye 82 
milyon KWH tüketim üzerinden uygulanmak üzere yeniden ihaleye çıkılması 
hususunda da Yönetim Kurulu tarafından 7.1.2015 tarih ve 2015/3 sayı ile karar 
alınmış olup, 4.2.2015 tarih ve 2015/93 sayılı Yönetim Kurulu kararında ise 
imzalanacak sözleşme bedeline zorunlu diğer giderlerin de eklenmesi hususunda onay 
verilmiştir. Çıkılan ihaleye beş firmanın teklif verdiği ve en uygun teklif veren firma 
ile 15,5 milyon TL (KDV hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanması hususunda 
Yönetim Kurulu tarafından 4.3.2015 tarih ve 2015/155 sayı ile karar verilmiştir. Buna 
karşılık, ihaleyi kaybeden firmalardan biri 11.3.2015 tarihinde şikayet başvurusunda 
bulunmuş; başvuruyu incelemek üzere görevlendirilen raportör tarafından şikayetin 
haklı olmadığı sonucuna varılmış olup, bu husus Yönetim Kurulu tarafından da 
17.03.2015 tarih ve 2015/214 sayılı kararla onaylanmıştır. 

Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili olarak 24.11.2015 tarih ve 2015/944 
sayılı kararda ise imzalanan sözleşmenin Kurum’a ait 102 abonelikle ilgili olduğu, 
buna karşılık kapsama dahil olmayan yurt genelindeki ilave 711 adet abonelik için 
bölgesel ihalelerin yapılmasıyla daha uygun fiyat teklifleri alınabileceği, dolayısıyla 
hazırlanan örnek dokümanlar esas alınarak ilgili Müdürlükler tarafından ihaleye 
çıkılması uygun bulunmuştur. 29,8 milyon TL yaklaşık maliyetle çıkılan ihaleye iki 
ayrı teklif vermiş, yapılan değerlendirme sonrasında KDV hariç toplam 27,9 milyon 
TL bedelle teklif veren dağıtım şirketiyle sözleşme imzalanması hususunda Yönetim 
Kurulu tarafından 16.02.2016 tarih ve 2016771 sayı ile karar alınmıştır. 

Bu karar gereğince imzalanan sözleşmenin 30.04.2017 tarihinde sona erecek 
olması nedeniyle 102 adet serbest tüketici kapsamlı abonelik için 32,2 milyon TL 
yaklaşık maliyetle yeniden ihaleye çıkılması hususu Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmuş ve 14.12.2016 tarih ve 2016/444 sayı ile alınan kararla uygun bulunmuştur. 

Taşra teşkilatında da benzer şekilde ihaleye çıkması hususunda 03.12.2015 
tarihinde talimat gönderildiğinden, Diyarbakır Müdürlüğüne bağlı TV/FM verici 
istasyonlarından 85 adedi için serbest piyasadan yaklaşık maliyeti 2,7 milyon TL olan 
elektrik enerjisi temini için ihaleye çıkılması Yönetim Kurulu tarafından alınan 
21.06.2016 tarih ve 2016/213 sayılı kararla uygun bulunmuştur. Karar uyarınca 
yapılan ihaleye iki firma tarafından teklif verildiği, yapılan değerlendirme sonucunda 
ilk üç kısım için toplam 2,3 milyon TL bedelle, dördüncü ve beşinci kısımlar için de 
toplam 21,6 bin TL bedelle en uygun teklif veren firmalardan elektrik enerjisi 
temininin uygun olacağı sonucuna varılmış olup, Yönetim Kurulu tarafından da 
20.09.2016 tarih ve 2016/326 sayı ile onaylanmıştır. 
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Bu haktan faydalanılması amacıyla Kurum tarafından gerekli hazırlıklar 
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bulunmuştur.    

Uygulamasına 2 Mayıs 2014 tarihi itibariyle başlatılan bu alımla Kurum’un 
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Trabzon Müdürlüğüne ait birimlerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin serbest 
piyasa koşullarında 1,1 milyon TL tahmini bedelle temini hususunda Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 21.06.2016 tarih ve 2016/214 karar gereğince ihaleye çıkılmış ve  
sekiz firma tarafında teklif vermiştir. Yapılan değerlendirme sonunda 998,8 bin TL 
bedelle en teklif veren firmayla sözleşme imzalanması hususu Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 24.08.2016 tarih ve 2016/289 sayılı kararla da uygun bulunmuştur. 

Benzeri uygulama İzmir ve Çukurova Müdürlükleri tarafından da yapılmış olup, 
İzmir Müdürlüğündeki 80 adet verici istasyonu için gerekli olan elektrik enerjisi 
ihtiyacının 954 bin TL tahmini bedelle ihale usulüyle temini Yönetim Kurulunun 
01.07.2016 tarih ve 236 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Bu amaçla çıkılan ihaleye 
beş firmanın teklif vermiş olup, yapılan değerlendirme sonrasında 836,5 bin TL 
bedelle en uygun teklif veren firma ile sözleşme imzalanması Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 07.09.2016 tarih ve 2016/303 sayılı kararla uygun bulunmuştur. 
Çukurova Müdürlüğündeki istasyonlar için ilk çıkılan ihalenin iptal edilmesi üzerine 
688,8 bin TL tahmini bedelle yeniden ihale yapılması hususu ise Yönetim Kurulu’nun 
19.10.2016 tarih ve 2016/368 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. 

2016 yılında Kurum’un ödediği toplam elektrik enerjisi bedelinin 37,3 milyon 
TL olduğu dikkate alındığında bu ihtiyacın serbest piyasadan ihale yoluyla temini 
masrafların azaltılması bakımından Kurum için önem arz etmekte ve giderlerde 
yaklaşık %10 oranında tasarruf sağlanabilmektedir. Buna karşılık, belli sayıdaki 
aboneler için Genel Müdürlük tarafından, diğerlerinin ise ilgili Müdürlükler tarafından 
çıkılan ihaleler yoluyla elektrik enerjisi temini hususunun uygulamadan elde edilen 
sonuçlara göre yeniden değerlendirilmesi önerilir.       

Verici işletmesinde maliyetlerin azaltılmasıyla ilgili önemli bir husus da toplam 
sayısı 1175 adete ulaşmış olan verici istasyonların uzaktan kontrollü olarak personelsiz 
işletilmesi olup, Yönetim Kurulu’nun 23.4.2010 tarih ve 2010/102 sayılı kararı 
sonrasında 25.5.2010 tarihinde imzalanan sözleşmeyle 250 istasyon için satın alınan 
uzaktan izleme sisteminin kullanımına 2015 yılında da devam edilmiştir. Veri 
aktarımının GSM hatlar yerine uydu üzerinden sağlanması konusunda yapılan 
denemelerden de olumlu sonuç alındığı belirtildiğinden, söz konusu uygulamanın 
yaygınlaştırılması hususunun değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmelerde görüldüğü üzere; ülkenin tek 
kamu yayın kuruluşu olarak Kurum’un temel görevleri arasında yer alan karasal radyo 
ve televizyon verici işletmeciliğinde önemli bir gelişme kaydedilmiş olmakla birlikte, 
verici işletmeciliğinde karşılaşılan sorunlar genellikle Kurum dışı etkenlerden 
kaynaklanmaktadır. Bunlardan en önemlileri ise ülkenin coğrafi koşulları nedeniyle 
her bir kanal/program için yayın kapsamasında henüz istenilen düzeye ulaşılamaması, 
kararlı elektrik enerjisi temini konusunun henüz çözümlenememesi ve karasal verici 
işletmesinin en önemli unsuru olan frekans planlaması uygulamasında ve sayısal 
yayıncılığa geçişte istenilen sonucun elde edilememesidir. Bunun yanı sıra, Kurum’un 
tanımlanan yayıncılık görevinde her hangi bir sınırlamanın bulunmaması, kaç kanal 
üzerinden yayının hangi coğrafi alanlara yapılacağı konusunda da bir düzenlemenin 
olmamasıdır.  
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Bu nedenle, ülkenin coğrafi koşulları nedeniyle yüksek maliyetli bir hizmet 
durumunda olan karasal vericilerle yapılan radyo ve televizyon yayıncılığında 
giderlerin azaltılması ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kırsal alanda 
televizyon yayınlarını izlemede genellikle uydudan yapılan yayınların tercih edildiği 
ve RTÜK tarafından henüz uygulanabilir bir geçiş planı açıklanmamasına rağmen, 
sayısal yayınların yapılacağı istasyon konumlarının belirlendiği dikkate alınarak, 
gelecekte kullanılması öngörülmeyen istasyonlardaki eski teknoloji ürünü televizyon 
vericilerinin durumunun bu kapsamda değerlendirilmesi, ayrıca radyo yayınlarının 
genellikle araçlarda seyahat eden dinleyiciler tarafından tercih edilmesi nedeniyle, 
henüz yeterli kapsama alanına sahip olmayan radyo programlarına yönelik 
planlamalarda karayolu kapsamasına öncelik tanınarak, dinleyicilerin ulaşımla ilgili 
bilgilendirilmesi konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile başlatılan işbirliğinin 
geliştirilmesi hususuna önceki yıllara ait denetim raporlarında yer verilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta ise; analog vericilerin çoğunun 25-30 yıllık 
olduğu, daha kaliteli yayın yapmak için 2008-2009 yıllarında yeni nesil vericilerin 
alındığı, bu vericilerle sayısal yayın da yapılabileceği, RTÜK tarafından yapılan 
planlamaya göre sayısal yayınlara başlanılmasıyla analog yayınların sonlandırılacağı, 
FM radyo vericisi planlamalarında karayollarının kapsanmasına büyük önem verildiği, 
bu amaçla RTÜK’ten frekans talebinde bulunulduğu, karayollarında kesintisiz yayın 
dinlenebilmesi için bir kısım vericilere RDS encoder sistemi yerleştirildiği, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine halen dört yerde faaliyette bulunan anons 
sisteminin geliştirilmesi konusunda işbirliği çalışmalarına gidildiği belirtilmiştir. 

Ülkede karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa başlanılamaması ve radyo 
yayıncılığında kullanılacak frekanslar için uygulanabilir bir planlamanın 
yapılamamasından en olumsuz etkilenen kurum TRT olmuş, gerek bu vericilerin 
işletme masraflarının yüksekliği, gerekse elektrik enerjisi giderleri önemli meblağa 
ulaşmıştır. Üstelik yakın vadede de bu sorunun çözülmesi mümkün gözükmemektedir. 
Bu koşullar altında karasal vericilerle yapılmakta olan radyo ve televizyon 
yayıncılığında uygun maliyetle beklenen etkinin sağlanabilmesine yönelik tedbir 
alınabilmesi de oldukça zorlaştığından ve RTÜK tarafından uygulamaya konulacak bir 
plana göre yakın vadede karasal vericilerle sayısal televizyon yayıncılığına geçiş 
mümkün gözükmediğinden, kırsal alandaki izleyicilerin uydudan yapılan yayınları 
tercih ettiği de dikkate alınarak, genellikle eski teknoloji ürünü vericilerden oluşan 
analog yayın şebekesinin, kapsama alanı ve yayınlanacak programlar açısından 
yeniden değerlendirilmesi, verici istasyonlarının uzaktan izlenip denetlenmesi 
amacıyla başlatılan çalışmadan başarılı sonuçlar alındığından, bu uygulamanın 
yaygınlaştırılması ve radyo yayınlarının genellikle araçlarda seyahat edenler tarafından 
dinlendiği bilindiğinden, henüz yeterli kapsama alanına sahip olamayan programlara 
yönelik planlamalarda karayolu kapsamasına ve seyahat sırasında kesintisiz dinlemeyi 
sağlayacak teknoloji kullanımına öncelik verilerek, yayınlar aracılığıyla dinleyicilerin 
bilgilendirilmesi konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile başlatılan işbirliğinin 
sürdürülmesi 2014 yılı denetim raporunda önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; vericilerin durumu hakkında bilgi verilerek, 
RTÜK Tarafından yapılan planlamaya göre sayısal karasal televizyon yayınlarının 
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başlanılmasının ardından gerek seçilen emisyon noktalarında gerekse de bu noktaların 
dışındaki istasyonlardan yapılan analog televizyon yayınlarının sonlandırılacağı, 
uzaktan izleme ve kontrol sisteminin sayısal yayınlara geçiş sürecinin ardından 
yaygınlaştırılacağı, radyo yayınlarının karayollarında kesintisiz dinlenebilmesi için 
çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir. 

Radyo ve televizyon vericilerinin işletilmesindeki en önemli husus yapılan 
yayının kapsamasının yeterli olup olmaması olduğu kadar, yapılan yayınların tercih 
edilip edilmemesidir. Radyo yayınlarında dinleyiciler tarafından tercih edilebilir başka 
bir teknoloji olmadığından, karasal vericilerin işlevlerini yerine getirmesine karşılık, 
analog yayın yapan vericiler için aynı durum söz konusu değildir. Bu nedenle, yakın 
vadede sayısal yayınlara geçilmesi mümkün gözükmediğinden, analog yayın 
şebekesinin kapsama alanı ve yayınlanacak programların değerlendirilmesi hususu da 
önceki yıllara ait denetim raporlarında önerilmiş, ancak Kurum tarafından verilen 
yanıtlarda bu durumun sayısal yayınlara geçiş süreci tamamlanana kadar devam 
edeceği şeklinde yanıt verilmiştir.  
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ve yayınlanan programlar açısından gözden geçirilip daha tasarruflu davranılması 
amacıyla başlatılan çalışmaların sürdürülmesi önerilir.   

b) Frekans Planlaması ve Sayısal Yayıncılık 
Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşmenin en yaygın 

uygulamalarından biri durumunda radyo ve televizyon yayıncılığı için yapılan 
planlamalar haberleşme sektöründe yer alan bütün kuruluşları, dolayısıyla tüm toplum 
kesimlerini doğrudan ilgilendirdiğinden, ülkede bu konudaki ilk yasal düzenleme 1924 
yılında 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile yapılmıştır. Elektromanyetik 
dalgalarla yapılanlar da dahil olmak üzere bütün telekomünikasyon hizmetleri, belli 
koşullarda verilecek imtiyazlar saklı kalmak kaydıyla, devlet tekelinde bir kamu 
hizmeti olarak tanımlanmıştır. Konuyla ilgili daha sonraki düzenleme olan 9.6.1937 
tarih ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ise sınırlı sayıdaki kamu kurum ve kuruluşuna 
verici kurup işletme imkanı sağlandığından, yürürlükte olduğu sürece elektromanyetik 
dalgalarla yapılan haberleşmelerde kullanılan frekansların planlamasında önemli bir 
sorun yaşanmamıştır.       

Yaklaşık kırk altı yıl yürürlükte kalan bu uygulama 5.4.1983 tarih 2813 sayılı 
Telsiz Kanunu’nun 7.4.1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmesiyle köklü bir değişikliğe uğrasa da, radyo ve televizyon yayıncılığında devlet 
tekeli kaldırılmamış, dinleyici ve izleyiciler ülkenin tek kamu yayın kuruluşu olan 
TRT’nin yaptığı yayınlar ile sınır bölgelerinde komşu ülkelerden yapılan yayınlarla 
yetinmek durumunda kalmıştır.  

1980’lerin sonunda uydulardan yapılan televizyon yayınlarının evlerdeki küçük 
çaplı çanak antenlerle alınabilir hale gelmesi, 1990 yılında Almanya’dan uydu 
aracılığıyla Türkçe yayın yapan ticari bir kanalın açılması ve 1992 yılından itibaren 
bunu diğerlerinin takip etmesi Kurum’a ülke sınırları içinde tanınan yayın tekeli 
statüsünün fiilen yitirilmesine neden olmuş; yürürlükteki mevzuata uymayan bu 
yayınların Mart 1993 tarihi itibariyle durdurulması söz konusu olsa da, 8.7.1993 
tarihinde gerekli Anayasa değişikliğinin yapılmasıyla yeniden başlanılmıştır. 
Devamında da özel yayıncılığa izin veren 20.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun kabul edilerek, kanal ve 
frekans bandı tahsisi ile yayın izni ve lisansı verme yetkisi yine aynı kanunla 
oluşturulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’na verilmiştir.  

Bu kapsamda hazırlanan "Türkiye Ulusal Frekans Planı (TUFP)”, TRT 
tarafından uygun bulunmamasına karşılık, 1997 ve 2001 yıllarında frekans tahsis 
ihalesi yapılmak istenilse de, çeşitli nedenlerle sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine 
15.5.2002 tarihinde 4756 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle 3984 sayılı Kanuna 
Ek Madde 1 ilave edilip yapılacak bütün radyo ve televizyon yayınlarının Kurum’un 
vericilerinden yapılması esası benimsenmiş, ayrıca radyo ve televizyon frekans 
bantları ile ilgili çalışma yapma yetkisinin Telekomünikasyon Kurumu’na ait olduğu, 
hazırlanacak planların Haberleşme Yüksek Kurulu’nun onayına sunulacağı ve 
onaylanacak plana uygun olarak da RTÜK tarafından ihale ile özel kuruluşlara frekans 
tahsisi yapılacağı hükmü getirilmiştir. 
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Bu düzenlemeden de sonuç çıkmayacağının anlaşılması üzerine Haberleşme Üst 
Kurulu’nun 29.03.2005 tarihli toplantısında; analog olarak yapılan televizyon yayınları 
için hazırlanan frekans planını onaylamak yerine kabul edilen bir takvime göre karasal 
vericilerle sayısal yayınlara başlanılmasına, 2014 yılında da analog televizyon 
yayınlarının durdurulmasına,  gerekli yasal değişikliklerle ilgili hazırlık çalışmalarının 
ise Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
yapılmasına karar verilmiştir.  

Diğer taraftan, 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile frekans planlaması ve 
tahsisi konusunda yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu ile 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Kuruluşuna İlişkin 
Kanunda (Telsiz Kanunu) değişiklik yapılarak yayıncı kuruluşlara tahsis edilecek 
frekansların planlanması ve tahsisine ilişkin görev ve yetki yeniden RTÜK’e 
devredilmiştir.     

Yıllık Programlarda da sürekli yer alan bu konuya ilişkin yapılan diğer bir 
düzenleme ise 3.3.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun olup, yapılan bu düzenleme ile 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayınları Hakkındaki Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve yayıncılıkta oldukça 
kapsamlı bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Söz konusu kanunda Kurum’u frekans planlaması ve sayısal yayıncılık 
açısından ilgilendiren hükümleri incelendiğinde; 

-TRT’nin karasal ortamdan gerçekleştireceği yayın hizmetlerinin sayısı ve 
kapsama alanlarının Üst Kurul’a bildirileceği, bu taleplerin hangi oranda karşılanacağı 
hususunda Üst Kurul’ca karar verileceği, ancak tahsis edilecek frekans ve mültipleks 
kapasitesiyle en az dört televizyon ve dört karasal radyo yayını yapılabileceği, tahsis 
edilen kapasitenin kullanılmaması halinde Üst Kurul tarafından yeniden 
değerlendirileceği, 

-Kamu kurum ve kuruluşları çeşitli amaçlarla yayın yapma talebinde 
bulunmaları halinde bu taleplerin ücreti karşılığı Kurum tarafından karşılanacağı, 
ancak kanunlarında radyo ve televizyon yayını yapabileceklerine ilişkin hüküm olan 
kurumların yayınlarının ücretsiz olarak yapılacağı, 

-Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların karasal ortamdan sunulacak 
yayınlarını mültipleks işletmeci kuruluşlar aracığıyla ileteceğini ve ulusal karasal 
yayın lisansına sahip kuruluşlarca ortak kurulacak tek bir verici tesis ve işletim şirketi 
aracılığıyla yayınlayacakları, 

-Kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların televizyon kanal, 
mültipleks kapasite ve radyo frekans yıllık kullanım ücreti ödemesi     

Yönünde düzenlemelerin yer aldığı görülmüştür. 
Kurum tarafından yapılacak radyo ve televizyon yayınlarında kullanılacak 

karasal verici altyapısının diğer özel kuruluşların altyapısından bağımsız olması, özel 
radyo ve televizyon kuruluşlarının ise yayınlarını, ortaklaşa kurulacak bir şirketin 
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vericilerinden yapması esası getirilmiş olup, Kanunun Geçici 2 nci maddesinde bu 
Kanunun yayımı tarihinden altı ay içinde gerekli yönetmeliklerin çıkarılacağı, bu süre 
içinde mevcut düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanacağı belirtilmiştir.   

Kanal ve frekanslarla ilgili Geçici 4 üncü maddede ise;  
-En geç iki yıl içinde karasal yayın lisanslarının verilmesi için sayısal 

mültipleks ihalesinin yapılacağı, tahsise hak kazanan kuruluşlardan bir bölümüne 
ihaledeki sıraları ve analog kanal kapasitesi dikkate alınarak en fazla iki yıl süreyle 
sayısal yayının yanı sıra analog yayın yapmalarına imkan tanınacağı, sonrasında ise 
analog televizyon yayınlarının durdurulacağı, 

-TRT’nin de kendisine yapılan tahsisler çerçevesinde ve Üst Kurulca verilen 
süre içinde karasal radyo ve televizyon yayınlarını eski kullandığı kanal ve 
frekanslardan tahsis edilen kanal, mültipleks kapasitesi ve frekanslara taşıyacağı,  

-Radyo yayınları için sıralama ihalesinin analog televizyon yayınlarının 
kapatılmasının ardından altı ay içinde yapılacağı, 

hüküm altına alınmıştır. 
Önceki düzenlemede ulusal kanal ve frekans bandı planlamasındaki kanal ve 

frekans bandının dörtte birinin TRT’ye tahsisi edilmesi söz konusu iken yeni 
düzenlemede sadece dört radyo ve dört televizyon yayını için frekans/kanal tahsisi 
garanti altına alınmış, yine önceki düzenlemede özel radyo ve televizyon kuruluşlarına 
ait yayınların TRT’ye ait verici tesislerinden yapması esası benimsenmiş iken, yeni 
düzenlemede özel yayıncı kuruluşların ortaklığında kurulacak bir verici şirketinin 
oluşturacağı altyapının kullanılmasının esas alınmıştır.  

Yeni düzenlemede TRT için kanal/yayın sayısında sınırlama getirilmesi bir hak 
kaybı olarak yorumlanabilecekse de, Kurum’un karasal yayınlar konusunda 
benimsediği kesin bir stratejisinin bulunmaması, ayrıca 2954 sayılı Yasa’da yayın 
yapma şeklinin açıkça belirtilmemiş olması böyle bir değerlendirme yapmaya imkan 
vermemektedir.  

Diğer önemli bir husus ise Kurum’un karasal yayın şebekesinin özel yayın 
kuruluşlarından ayrı olması ve yapılacak frekans planlamasında Kurum’un mevcut 
yayın altyapısının öncelikle dikkate alınıp alınmayacağı hususunda yasada açık bir 
hüküm bulunmamasıdır. Nitekim RTÜK tarafından yapılan planlama sonrasında ülke 
genelinde televizyon yayınları için toplam 947 emisyon noktasının belirlendiği, 
bunlardan 478 noktada TRT’nin altyapısının bulunduğu, 98 noktada altyapı 
çalışmalarının sürdürüldüğü, geri kalan 371 noktada TRT’nin altyapısının bulunmadığı 
Kurum’un 2012 yılı denetimleri sırasında tespit edilerek raporlanmıştır.  

Kanunun yayımı sonrasında RTÜK tarafından konuya ilişkin yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; 

-Kanal ve frekans yıllık kullanım ücretine ilişkin yönetmeliğin hazırlanarak 
29.4.2011 tarih ve 27919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve bu konuya ilişkin 
genel duyurunun 29.04.2011 tarihinde yapıldığı, 
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Aralık 2014’te tamamlanması ve analog yayınların Mart 2015’te sonlandırılacak 
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-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve 
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-Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Başvuru ilanının 17.11.2012 tarih ve 
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için alınması gerekli “Yeterlik Belgesi” koşullarının açıklandığı, 

-Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri Hakkında 
Yönetmelik’in 9.4.2013 tarih ve 28613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, söz 
konusu yönetmelikle Verici Tesis ve İşletim Şirketinin Kurulması, İzin Şartları ve 
İşletilmesi, Mültipleks İşletmeleri, Yükümlülük ve Yaptırımlar konularında ikincil 
düzenlemenin yapıldığı,  

-Ulusal karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesinin 16,17,18 
Nisan 2013’te yapılacağına ilişkin ilanın 22.03.2013 tarih ve 28595 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandığı söz konusu ihaleye katılması için toplam 45 yayıncı kuruluşa 
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Yeterlilik Belgesi verildiği ve söz konusu ihalelerin belirlenen tarihlerde 
gerçekleştirilip 24.04.2013 tarihinde sonuçlarının onaylandığı, 

-Bölgesel karasal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesinin 29-30 Nisan, 2-3 
Mayıs 2013 tarihlerinde yapılacağına ilişkin duyurunun 9.4.2013 tarih ve 28613 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlandığı ve belirtilen tarihlerde yapılan sıralama ihalesi 
sonuçlarının 07.05.2013 tarihinde onaylandığına ilişkin duyurunun 15.05.2013 
tarihinde yapıldığı, 

-Yerel karasal sayısal televizyon yayın lisansı ihalesinin 24, 25, 26, 27, 28 
Haziran ile 1-2 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacağına ilişkin ilanın 3.6.2013 tarih ve 
28666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve söz konusu ihalelerin belirtilen 
tarihlerde gerçekleştirildiği, 

-Temmuz 2013 tarihi itibariyle, yapılan ihalelerle ilgili yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin olarak açılan davalarda Tematik Türde Karasal Sayısal 
Televizyon Yayın Lisansı sıralama İhalesiyle ilgili Ankara 1. İdare Mahkemesi 
tarafından verilen kararın Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığı, 
Ulusal Karasal Sayısal Genel ve Standart Çözünürlüklü Televizyon Yayın Lisansı 
Sıralama ihalesiyle ilgili işlemlerin de Ankara 12. İdare Mahkemesi kararıyla 
durdurulduğu ve RTÜK tarafından Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunulduğu, 

-18.07.2013 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklamada söz konusu yayınlara 
Ankara’da başlama tarihinin 1 Kasım olarak belirtildiği, 

-Buna karşılık 15.08.2013 tarihinde yapılan açıklamada ise Ankara 8. İdare 
Mahkemesinin 11.07.2013 tarih ve 2013/495 E. Sayılı yürütmenin durdurulması 
kararıyla; 22.03.2013 tarihli 28595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal (T1) 
Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlânı’nın yürütülmesinin 
durdurulmasına karar verildiği, anılan mahkeme kararının uygulanması kapsamında, 
Üst Kurul'un 14.08.2013 tarihli kararı ile; 16-17-18 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan 
ulusal karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihaleleri işlemlerinin 
durdurulması ve bu ihalelere teklif vermiş ve teminat yatırmış kuruluşların talepleri 
halinde teminatlarının iade edilmesinin kararlaştırıldığı, 

-29.08.2013 tarihinde yapılan açıklamada ise Bölgesel ve Yerel Karasal Sayısal 
TV yayın lisansı Sıralama İhaleleriyle ilgili işlemlerin sürdürüleceğinin belirtildiği, 

-13.01.2014 tarihinde yapılan açıklamada Ulusal Karasal Sayısal Genel ve 
Standart Çözünürlüklü Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi işlemlerinin iptal 
edildiği, 

-14.01.2014 tarihinde yapılan açıklamada Marmara Bölgesi 4 adet Standart 
Çözünürlüklü Yayın Tekniği ile Genel Türde Bölgesel Karasal Sayısal Televizyon 
Yayın Lisansı Sıralama İhalesi işlemlerinin yürütülmesinin durdurulduğu, 

-07.04.2014 tarihinde yapılan açıklamada Yerel ve Bölgesel Karasal Sayısal 
Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhaleleri teminatlarının iadesine karar verildiği, 

görülmüştür.  
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Yukarıda açıklandığı üzere, 6112 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra ülkede 
özel radyo ve televizyon yayıncılığına başlanıldığı tarihten itibaren yaşanılan 
sorunların çözümüne yönelik önemli cabalar sarf edilmiş, ancak ülke genelinde 
başlanılması öngörülen sayısal televizyon yayınları için frekans planı ve yayın 
noktalarının tespiti dışında olumlu bir gelişme sağlanamamış, analog yayınlar 
sorunlarıyla birlikte sürdürülmek durumunda kalınmıştır. 

Bu sonuç karşısında konuya ilişkin mahkeme kararları gerekçelerine göre 
yeniden ihale yapılmasına yönelik çalışma başlatılıp yeni bir eylem planı hazırlandığı, 
ihalelerle ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılmak üzere taslaklar hazırlandığı, bunun 
yanı sıra uluslararası antlaşmalar çerçevesinde UHF bandı 61-69. Kanalları (790-862 
MHz) mobil servislere tahsis edildiğinden, bu frekans bandının boşaltılmasıyla ilgili 
çalışma yapılarak 15.02.2015 tarihi itibariyle nihai durumun Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığına bildirildiği RTÜK tarafından yayımlanan faaliyet 
raporlarında yer almıştır. 

RTÜK tarafından hazırlanan 2016-2020 Stratejik Plan’da konuya ilişkin ayrıntı 
verilmemekle birlikte bu çalışmaların plan dönemi içinde tamamlanmasının 
hedeflendiği görülmektedir.       

Kurum’un konuya ilişkin karşılaştığı diğer bir sorun ise karasal sayısal yayınları 
yapma imtiyazı verilen Anten A.Ş.’ye ortaklığıyla ilgili olmuştur. TRT’nin Anten 
A.Ş.’ye ortaklığı konusunda 16.01.2012 tarih ve 2012/2692 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinin 2012/1830 Esasına kayden Haber-
Sen tarafından açılan dava kapsamında 14.02.2013 tarih ve 2012/1830 K. sayılı kararla 
söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesi durdurulmuştur. Kararın tebliği 
sonrasında Kurum tarafından karar gerekçesi dikkate alınarak yeni bir teklif 
28.05.2013 tarihinde Başbakan Yardımcılığı’na sunulmuş olup, bu husustaki Bakanlar 
Kurulu kararı 24.06.2013 tarihinde 2013/4998 sayı ile alınarak 25.07.2013 tarih ve 
28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Danıştay 10. Dairesinin kararında; 
-2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile kurulan TRT’nin tüzel 

kişilik olarak kendine ait bir mal varlığına sahip olduğu ve bu niteliği kaybedecek ve 
kamu hizmeti ile bağdaşmayacak şekilde ticari amaçla kurulan tüzel kişilere ya da 
gerçek kişilere devredemeyeceği, 

-TRT’nin Anayasanın emrettiği işlevini yerine getirebilmesi için tam bir mali, 
idari serbestliğe, işlev ve amacına uygun örgütlenmeye sahip olması gerektiği, 

-TRT’nin, özerkliği ve tarafsızlığı, kurum tarafından yönetilip, 
yönlendirilemeyecek yapılanmalar içerisinde yer almamasını gerektirdiği, 

-2954 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince bir bütün olarak radyo ve 
televizyon istasyonlarının TRT tarafından yönetilmesinin gerektiği, dolayısıyla verici 
istasyonlarının ve program linklerinin PTT’ye devri konusundaki 3517 sayılı Yasanın 
1 inci ve 2 nci maddesinin Kurumun özerk yapısıyla ve tarafsız kamu yayıncılığı 
yapma işleviyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 18.05.1990 
tarih ve E:1989/9, K:1990/8 sayılı kararı ile iptal edildiği,  
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-2954 sayılı Kanun’un 37 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu 
kararı ile TRT’nin ortak olmasına izin verilen Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis 
İşletme Anonim Şirketi’nin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanunun 26 ncı Maddesinin 8. fıkrasında yer alan hüküm 
doğrultusunda kurulduğu, 

-Özel radyo ve televizyon kuruluşları yayınlarını tek bir verici şirketinin 
tesislerinden yapmak zorunda iken TRT’nin bu zorunluluğun dışında bırakıldığı, 
böylece 2954 sayılı Yasanın 9 uncu maddesi uyarınca TRT’nin radyo ve televizyon 
verici istasyonları kurup işletmek görev ve yetkisinin korunduğu, TRT’nin mevcut 
veya yeni kurulacak verici tesisleri ile yayınlarını gerçekleştirilmesine yasal bir engel 
getirmediği gibi, Kurum’un söz konusu şirkete TRT’nin amaçlarına uygun olmak 
şartıyla Bakanlar Kurulu kararnamesi ile gösterilecek esaslar içerisinde TRT Yönetim 
Kurulu kararı ile ortak olmasının mümkün olduğu, 

-Davalı idareler savunmalarında TRT’nin şirketle ortaklık ilişkisinin TRT’ye ait 
mevcut verici tesislerinin şirkete kiraya verilmesi suretiyle kurulacağı ve şirketin TRT 
ile ilişkisinin be çerçevede olabileceğinin ifade edildiği, 

-Bu durumda ortaklığın esasları belirlenmeden 6112 sayılı Yasa uyarınca 
kurulan verici tesis ve işletim şirketine TRT’nin ortak olmasına izin veren dava konusu 
Bakanlar Kurulu kararının 2954 sayılı Yasanın 37 nci maddesine uygun olmadığı 

belirtilmiştir. 
TRT tarafından Başbakanlık Makamı’na sunulan taslakta bu hususlar dikkate 

alınarak TRT’nin Anten AŞ. ile ortaklığında anılan şirketin bedeli mukabilinde 
Kurumun verici istasyonları ile müştemilatını kiralayabilmesine yönetim kurulunun 
karar vereceği, ayrıca söz konusu kiralamalarda kira şekli ve tarifeleri, ödeme şekli, 
ödeme planı ile diğer hususların yönetim kurulunca belirleneceği şeklinde teklifte 
bulunulmuş, Bakanlar Kurulu Kararı da bu doğrultuda alınmıştır. Söz konusu Bakanlar 
Kurulu Kararı da dava konusu edilmiş, ancak iptali yönünde karar verilmemiştir.  

9.4.2013 tarih ve 28613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Verici Tesis ve 
İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ise söz konusu 
şirketin kuruluşu, başvuru usulü ve gerekli belgeleri ve güvenlik kuralları ile ilgili 
hususları belirtmekte olup, şirketin uyması gereken genel teknik kurallar, vericilerin 
teknik özellikleri, değerlendirme ve yayın iletim yetkisinin verilmesi, şirketin hakları, 
hizmetin niteliği, hizmet sözleşmeleri ve hizmet bedeli, Üst Kurul ile ilişkiler ayrıntılı 
olarak Yönetmelik kapsamında yer almıştır. 

Söz konusu yönetmelik hükümleri TRT ile Anten A.Ş. arasındaki ilişkiler 
açısından incelendiğinde; Anten A.Ş.’nin gerekli altyapıyı tamamen kendi 
imkanlarıyla oluşturması öngörüldüğünden TRT’nin altyapısının kira karşılığı 
kullanılmasının mümkün gözükmediği, aynı zamanda TRT’nin de gerektiğinde Anten 
A.Ş.’nin altyapısını kullanabilmesinin öngörülmediği, dolayısıyla TRT’nin söz konusu 
Şirkete ortak olmasının bir anlam taşımayacağı görülmüştür. Üstelik Anten A.Ş. ‘nin 
RTÜK tarafından kabul edilen sayısal yayıncılığa geçiş planına uygun altyapıyı 
zamanında kurup hizmete hazır hale getireceğine ve uygulamada ortaya çıkabilecek 
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kurulan verici tesis ve işletim şirketine TRT’nin ortak olmasına izin veren dava konusu 
Bakanlar Kurulu kararının 2954 sayılı Yasanın 37 nci maddesine uygun olmadığı 

belirtilmiştir. 
TRT tarafından Başbakanlık Makamı’na sunulan taslakta bu hususlar dikkate 

alınarak TRT’nin Anten AŞ. ile ortaklığında anılan şirketin bedeli mukabilinde 
Kurumun verici istasyonları ile müştemilatını kiralayabilmesine yönetim kurulunun 
karar vereceği, ayrıca söz konusu kiralamalarda kira şekli ve tarifeleri, ödeme şekli, 
ödeme planı ile diğer hususların yönetim kurulunca belirleneceği şeklinde teklifte 
bulunulmuş, Bakanlar Kurulu Kararı da bu doğrultuda alınmıştır. Söz konusu Bakanlar 
Kurulu Kararı da dava konusu edilmiş, ancak iptali yönünde karar verilmemiştir.  

9.4.2013 tarih ve 28613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Verici Tesis ve 
İşletim Şirketi ile Mültipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ise söz konusu 
şirketin kuruluşu, başvuru usulü ve gerekli belgeleri ve güvenlik kuralları ile ilgili 
hususları belirtmekte olup, şirketin uyması gereken genel teknik kurallar, vericilerin 
teknik özellikleri, değerlendirme ve yayın iletim yetkisinin verilmesi, şirketin hakları, 
hizmetin niteliği, hizmet sözleşmeleri ve hizmet bedeli, Üst Kurul ile ilişkiler ayrıntılı 
olarak Yönetmelik kapsamında yer almıştır. 

Söz konusu yönetmelik hükümleri TRT ile Anten A.Ş. arasındaki ilişkiler 
açısından incelendiğinde; Anten A.Ş.’nin gerekli altyapıyı tamamen kendi 
imkanlarıyla oluşturması öngörüldüğünden TRT’nin altyapısının kira karşılığı 
kullanılmasının mümkün gözükmediği, aynı zamanda TRT’nin de gerektiğinde Anten 
A.Ş.’nin altyapısını kullanabilmesinin öngörülmediği, dolayısıyla TRT’nin söz konusu 
Şirkete ortak olmasının bir anlam taşımayacağı görülmüştür. Üstelik Anten A.Ş. ‘nin 
RTÜK tarafından kabul edilen sayısal yayıncılığa geçiş planına uygun altyapıyı 
zamanında kurup hizmete hazır hale getireceğine ve uygulamada ortaya çıkabilecek 

 

 
 

zorunlu hallerde gerekli değişiklikleri yapacağı konusunda da bir yükümlülük altında 
olmadığı tespitleri yapılarak, 2012 yılı denetim raporunda yer verilmiştir. 

Bu tespitlere dayalı olarak, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme 
Anonim Şirketi’nin uyacağı kuralları belirleyen yönetmelik hükümlerinin TRT ve 
Şirketin mükerrer yatırım yapmaksızın gerektiğinde birbirlerinin verici altyapısını 
karşılıklı olarak ücreti karşılığı kullanılabilmesine imkân sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi için girişimlerde bulunulması, bunun mümkün olmaması halinde 
TRT’nin söz konusu şirketteki ortaklığının 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu’nun 37 nci maddesi çerçevesinde gözden geçirilmesi, analogdan sayısala 
geçişte uygulanabilir bir plan konusunda RTÜK ile mutabakat sağlanması, kamu 
kuruluşlarına ait yayınların Kurum vericilerinden yapılmasında uygulanacak esasların 
ve alınacak ücretlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanması ve geçiş 
sürecinde Kurum yayınlarının maruz kaldığı enterferansın giderilmesine yönelik ilgili 
kurumlar nezdinde girişimlerin sürdürülmesi önerisi getirilmiştir.  

Kurum tarafından verilen yanıtta öneride belirtilen şekilde girişimlerde 
bulunulacağı belirtilmiş olmakla birlikte, yapılan sıralama ihalelerinin iptali yapılan bu 
çalışmaları sonuçsuz bırakmış; yaşanılan sorunların çözümü için 6112 sayılı Kanun’un 
Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 10.9.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunun 136 ncı 
maddesi ile değiştirilmiş ve sıralama ihalesi yapılana kadar geçecek sürede 
uygulanacak kurallara açıklık getirilmiştir. 

Ülkede karasal vericilerle yapılmakta olan radyo ve televizyon yayınlarının 
kabul edilmiş bir plan çerçevesinde yapılmaması ve televizyon yayınlarında 
sayısallaşmaya geçilememesi Kurum tarafından yapılan yayınları olumsuz etkilediği 
gibi, izleyici ve dinleyicilere kaliteli yayın ulaştırılmasını da engellemekte ve kamu 
kaynağının verimsiz şekilde  kullanılmasına yol açmaktadır. Oldukça karmaşık ve 
farklı yönleri bulunan bu sorunun uzun yıllar çözülememiş olmasının en önemli 
nedenlerinden biri konuyla ilgili en fazla deneyimi bulunan TRT’nin çözüm ortağı 
olarak görülmeyip uygulayıcı olarak değerlendirilmesi, çözüm olarak ileri sürülen 
oluşumların ülke koşullarına uygun olup olmadığının belirsizliğidir.  

Karasal vericilerle yapılacak sayısal televizyon yayınları konusunda uzunca bir 
süredir çalışılmasına rağmen sonuç elde edilememesi sadece kamu kaynağının 
verimsiz kullanılmasına neden olmayıp Türkiye’nin uluslararası kuruluşlar nezdindeki 
itibarını olumsuz etkiler hale gelmiştir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
tarafından 2006 yılında düzenlenen RRC -06 (2006 Bölgesel Radyo Konferansı) 
sırasında alınan kararda;  

-Karasal vericiler üzerinden yapılmakta olan analog televizyon yayınlarının 
Haziran 2015 tarihinde sonlandırılması, 

-Bu tarihe kadar yayınların sayısal hale getirilmesi, 
-Daha önce televizyon yayınları için tahsis edilen 800 Mhz bandındaki 61-69. 

Kanal bandının boşaltılarak yeni sayısal hizmetlere tahsis edilmesi 
Uygun bulunmuştur. 
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Alınan bu karar gereğince 2016 yıl sonuna kadar Birliğe üye 197 ülkeden 
55’inde çalışmaların tamamlanıp analog yayınlara son verilerek sayısal yayınlara 
başlanıldığı, 68’sinde sayısal yayınlara geçişin sürdürüldüğü, Türkiye’nin ise geriye 
kalan 74 ülke arasında yer aldığı, bu ülkelerde sayısala geçişin de ne zaman 
gerçekleşeceğinin bilinmediği Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından 
yapılan açıklamalarda yer almaktadır. 

Sayısal yayıncılığa geçişin tamamlanmasıyla birlikte Avrupa’da yayıncılık 
alanında önemli bir gelişme yaşandığı, 2 binden fazla televizyon kanalının karasal 
vericilerle yayın yapar hale geldiği, hanelerin %50’den fazlasında ortalama 60 kanalın 
çok uygun bedellerle izlenebildiği, boşaltılan 800 MHz bandından da yeni mobil 
hizmetlerin verilmeye başlandığı bilinmekte olup, haberleşme teknolojilerinin 
uygulanmasına yönelik alınan uluslararası bir kararın Türkiye’de yerine 
getirilememesi ülke itibarını uluslararası düzeyde olumsuz etkileyecek bir durum 
yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, yüksek hızlı internet hizmeti sunmaya yönelik 
uygulamalar için kullanılacak frekans bandının boşaltılamaması önemli bir kamu 
gelirden yoksun kalınmasına yol açtığı gibi, analog yayınlar için kullanılan vericilerin 
elektrik enerjisi harcaması sayısal yayınlara göre yaklaşık 20 kat daha fazla 
olduğundan başta TRT olmak üzere bütün yayıncı kuruluşların gereksiz enerji 
tüketimine neden olmaktadır.  

Televizyon yayınlarında olduğu kadar FM radyo yayınlarında yaşanan karmaşa 
da devam etmektedir. Her ne kadar RTÜK tarafından yapılan açıklamalarda FM radyo 
yayıncılığı için senkronize FM tekniği dikkate alınarak analog FM planının 
hazırlanmasının uygun görüldüğü ve karasal sayısal radyo teknolojisinin 
belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilse de, bu konuda sonuç 
alınmasını uzun zaman alacağından, bundan en fazla Kurum tarafından yapılan 
yayınlar etkilenmektedir.  

En değerli sanal kamu varlığı durumundaki frekans spektrumunda geniş yer 
işgal eden karasal vericilerle yapılan radyo ve televizyon yayınları için 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince 
yayıncı kuruluşlara gerekli frekans tahsislerinin yapılabilmesi, ITU (Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği) tarafından düzenlenen RRC-06 (2006 yılı Bölgesel Radyo 
Konferansı)’da nihai hedef olarak Haziran 2015 tarihi belirlenmiş olmasına rağmen 
Türkiye’de henüz başlanılamayan karasal vericiler üzerinden sayısal televizyon 
yayınlarına daha fazla gecikmeksizin başlanabilmesi Kurum açısından da büyük önem 
arz ettiğinden 2015 denetim raporunda yer almıştır. 

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonrasında; ITU tarafından düzenlenen 
RRC-06 (2006 yılı Bölgesel Radyo Konferansı)’da nihai hedef olarak Haziran 2015 
tarihi belirlenmiş olmasına rağmen ülkede karasal vericiler üzerinden sayısal 
televizyon yayınlarına başlanılamamış olması Türkiye’nin uluslararası taahhüdünü 
yerine getiremeyen ülkeler arasında anılmasına yol açtığı gibi Kurum’u da gereksiz 
kaynak israfına yol açan analog televizyon yayıncılığını sürdürme zorunda 
bıraktığından, bu konudaki çalışmaların bir an önce tamamlanıp Kurum’un tabi 
olacağı sayısal yayıncılığa geçiş planının belirlenmesi hususunda RTÜK nezdindeki 
girişimlerin sürdürülmesi önerisinde bulunulmuştur. 
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Kurum tarafından verilen yanıtta; sayısal yayıncılığa geçiş süreciyle ilgili 
güncellenmiş bilgiler 01.09.2015 tarih ve 2015/672 sayılı Yönetim kurulu kararı ile 
izleme listesinden çıkartılmış olup, bahse konu gelişmeler hakkında RTÜK ile 
istişarelerimiz devam etmektedir şeklinde açıklama yapılmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, karasal vericiler üzerinden yayın yapan vericilerde 
kullanılacak frekansların planlanıp tahsisinin sağlanması ve sayısal yayıncılığa geçişin 
sağlanması konusunda yaşanılan sorunların çözülmesi yürürlükteki mevzuatın ülke 
koşullarına uygun hale getirilmesini gerekli kıldığından, bu konuda en son düzenleme 
9.2.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı KHK’nın 8 inci 
maddesiyle yapılmış ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarını 
sermayesinin en az yarısı kamuya ait olmak üzere kurulan veya iştirak edilen şirkete 
ait verici tesislerinden yapması zorunluluğu getirilmiştir. 

Yapılan bu düzenleme, 15.5.2002 tarihinde 4756 sayılı Kanunla yapılan bütün 
radyo ve televizyon yayınlarının Kurum’un vericilerinden yapılması düzenlemesinin 
benzeri olup, söz konusu şirkette doğrudan ilgili olması nedeniyle Kurumun çoğunluk 
payına sahip olması muhtemel çözümlerden biri gözükmekle birlikte, PTT A.Ş.’nin 
30.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda “6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına 
istinaden Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri Anonim Şirketi’nin 
kurulmasına oybirliği ile karar verilmesi” farklı bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle; 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun’da 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı 
KHK ile yapılan değişiklikle özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kendilerine 
tahsis edilen televizyon kanalı, mültipleks kapasitesi ve radyo frekanslarından 
yapacakları yayınların sermayesinin en az yarısı kamuya ait verici tesis ve işletim 
sistem şirketine ait altyapı üzerinden yapılması zorunluluğunun getirildiği, bunun yanı 
sıra PTT A.Ş.’nin 30.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda bu amaçla Kule 
Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri Anonim Şirketi’nin kurulmasına karar 
verildiği dikkate alınarak, 29.05.2012 tarihi itibariyle kurulan ve Kurumun hali hazırda 
%10 oranında hissesi bulunan Anten A.Ş.’nin geleceğinin ve/veya ortaklık yapısının 
yeniden belirlenmesi önerilir. 

c) Araştırma ve imalat faaliyetleri 
Kurum’un ihtiyacı olan bazı cihazların tasarlanması, prototiplerinin 

hazırlanması ve üretilmesi amacıyla ilk olarak 24.12.1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu Kanununun 2(d) maddesi kapsamında oluşturulan ve 1968 
yılından itibaren üretim çalışmalarına da başlayan birim 1976 yılında bağımsız 
muhasebeli Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı (ARİM)’na dönüştürülmüştür. 

Daha sonra yapılan yasal düzenlemelerde de bu birimin statüsü korunmuş 
olmasına karşılık, Kurum’da yeniden yapılanmanın sağlanması amacıyla yürürlüğe 
konulan 11.6.2008 tarih ve 5767 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişik 2954 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinde söz konusu birimle ilgili bir tanımlama yer almadığından, 
Daire Başkanlığı seviyesinde bir statü yerine Strateji Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
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Teknik AR-GE Müdürlüğü olarak bir yapılanmaya gidilmiştir.  13.05.2014 tarih ve 
28999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’de yapılan bir değişiklikle de söz konusu 
birim Teknik Ar-Ge Müdürlüğü olarak Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı bünyesine alınmıştır. Yönetim Kurulu’nun 23.06.2015 tarih ve 2015/503 
sayılı kararıyla da bu birimin statüsünün Koordinatörlük haline getirilmesi uygun 
bulunmuştur. 

Çalışmaları sürdürülen AR-GE projeleri olarak sayısal yayıncılık, uzaktan 
kontrol ve bilgi aktarımı için sistemler, stüdyo ışık sistemlerinin modernleştirilmesi ve 
geliştirilmesi, LED’li aydınlatma, yayın izleme ve ölçüm sistemleri ve yenilenebilir 
enerji kaynakları konularını kapsayan projeler yer almakta olup, prototipi seri imalata 
dönüştürülen projeler ise Stüdyo Işıklandırma ve Kontrol Sistemi, Uydudan Senkron 
Saat Sistemi ve Nostaljik Görünümlü Radyo projeleridir. 

Sayısal yayıncılıkla ilgili olarak karasal sayısal radyo ve televizyon 
yayıncılığındaki teknolojik gelişmelerin takip edilerek gerekli bilgilendirmelerin 
yapıldığı, sayısal radyo yayıncılığı denemelerine başlanılarak beş ulusal radyo 
kanalının bir vericiden yayınlanmaya başlandığı, bu yayınların diğer illerde de 
yapılmasının planlandığı, RTÜK tarafından uygulamaya konulan ikincil mevzuat 
doğrultusunda Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Kurum’un olası işbirliğine yönelik 
hazırlık çalışmalarının yapıldığı Kurum tarafından sağlanan bilgiler arasında yer 
almaktadır. 

Uzaktan kontrol ve bilgi aktarımı için sistem geliştirilmesi konusunda yapılan 
çalışmalarda FM-RDS radyo veri sisteminin sağladığı olanakları kullanılarak FM 
vericilerinden gönderilen uyarı işaretlerinden oluşan bir sistem tasarlanmakta olup, 
AFAD Başkanlığı ve TÜBİTAK ile işbirliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda 
bulunulmuştur. 

Stüdyo ışık sistemlerinin modernleştirilmesi çalışmaları da sürdürülmüş, dış 
çekim ve küçük stüdyolar için ışık-spot kontrolü sağlayan ışık masası yazılımı 
geliştirilmiş, askı sistemlerinin kablosuz kontrolü çalışmalarına başlanılmış ve stüdyo 
dışı TV çekimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen PC kontrollü enerji dağıtım panolu 
dış çekim portatif ışık sisteminin birimlere tahsisi yapılarak kullanıma sunulmuştur. 
Ayrıca, LED’li aydınlatma sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına da devam edilmiş 
ve panel tipi projektörlerin üretimleri gerçekleştirilerek ihtiyaç duyan birimlere temin 
edilmiştir. 

Yeni yayın teknolojilerinin test edilmesi, sayısal yayınların izlenmesi ve kalite 
kriterlerine uygunluk testlerinin yapılabilmesi için geliştirilen yayın izleme ve ölçüm 
sistemi NileSat 7.0W uydusu üzerinden yapılan TRT-Arapça yayınlarının 
izlenebilmesi için TRT Çukurova Müdürlüğü’ne kurulduğu, projenin ikinci 
aşamasında ise Amerika, Afrika ve Avustralya gibi yerlerde ölçüm yapılmasının 
hedeflendiği, TRT-WORLD kanalının yayına başlamasıyla da yayın izleme ve ölçüm 
sistem ağının genişletileceği ilgili birim tarafından belirtilmektedir. 

Özellikle verici istasyonlarının ihtiyacı olan elektrik enerjisinin kısmen de olsa 
güneş ve rüzgar enerjisiyle karşılanması amacıyla başlatılan çalışmaların cari yılda da 

94 Sayıştay   



 

 
 

Teknik AR-GE Müdürlüğü olarak bir yapılanmaya gidilmiştir.  13.05.2014 tarih ve 
28999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’de yapılan bir değişiklikle de söz konusu 
birim Teknik Ar-Ge Müdürlüğü olarak Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı bünyesine alınmıştır. Yönetim Kurulu’nun 23.06.2015 tarih ve 2015/503 
sayılı kararıyla da bu birimin statüsünün Koordinatörlük haline getirilmesi uygun 
bulunmuştur. 

Çalışmaları sürdürülen AR-GE projeleri olarak sayısal yayıncılık, uzaktan 
kontrol ve bilgi aktarımı için sistemler, stüdyo ışık sistemlerinin modernleştirilmesi ve 
geliştirilmesi, LED’li aydınlatma, yayın izleme ve ölçüm sistemleri ve yenilenebilir 
enerji kaynakları konularını kapsayan projeler yer almakta olup, prototipi seri imalata 
dönüştürülen projeler ise Stüdyo Işıklandırma ve Kontrol Sistemi, Uydudan Senkron 
Saat Sistemi ve Nostaljik Görünümlü Radyo projeleridir. 

Sayısal yayıncılıkla ilgili olarak karasal sayısal radyo ve televizyon 
yayıncılığındaki teknolojik gelişmelerin takip edilerek gerekli bilgilendirmelerin 
yapıldığı, sayısal radyo yayıncılığı denemelerine başlanılarak beş ulusal radyo 
kanalının bir vericiden yayınlanmaya başlandığı, bu yayınların diğer illerde de 
yapılmasının planlandığı, RTÜK tarafından uygulamaya konulan ikincil mevzuat 
doğrultusunda Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Kurum’un olası işbirliğine yönelik 
hazırlık çalışmalarının yapıldığı Kurum tarafından sağlanan bilgiler arasında yer 
almaktadır. 

Uzaktan kontrol ve bilgi aktarımı için sistem geliştirilmesi konusunda yapılan 
çalışmalarda FM-RDS radyo veri sisteminin sağladığı olanakları kullanılarak FM 
vericilerinden gönderilen uyarı işaretlerinden oluşan bir sistem tasarlanmakta olup, 
AFAD Başkanlığı ve TÜBİTAK ile işbirliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda 
bulunulmuştur. 

Stüdyo ışık sistemlerinin modernleştirilmesi çalışmaları da sürdürülmüş, dış 
çekim ve küçük stüdyolar için ışık-spot kontrolü sağlayan ışık masası yazılımı 
geliştirilmiş, askı sistemlerinin kablosuz kontrolü çalışmalarına başlanılmış ve stüdyo 
dışı TV çekimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen PC kontrollü enerji dağıtım panolu 
dış çekim portatif ışık sisteminin birimlere tahsisi yapılarak kullanıma sunulmuştur. 
Ayrıca, LED’li aydınlatma sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına da devam edilmiş 
ve panel tipi projektörlerin üretimleri gerçekleştirilerek ihtiyaç duyan birimlere temin 
edilmiştir. 

Yeni yayın teknolojilerinin test edilmesi, sayısal yayınların izlenmesi ve kalite 
kriterlerine uygunluk testlerinin yapılabilmesi için geliştirilen yayın izleme ve ölçüm 
sistemi NileSat 7.0W uydusu üzerinden yapılan TRT-Arapça yayınlarının 
izlenebilmesi için TRT Çukurova Müdürlüğü’ne kurulduğu, projenin ikinci 
aşamasında ise Amerika, Afrika ve Avustralya gibi yerlerde ölçüm yapılmasının 
hedeflendiği, TRT-WORLD kanalının yayına başlamasıyla da yayın izleme ve ölçüm 
sistem ağının genişletileceği ilgili birim tarafından belirtilmektedir. 

Özellikle verici istasyonlarının ihtiyacı olan elektrik enerjisinin kısmen de olsa 
güneş ve rüzgar enerjisiyle karşılanması amacıyla başlatılan çalışmaların cari yılda da 

 

 
 

sürdürüldüğü ve Etimesgut yerleşkesinde 10-30 Kw gücünde bir pilot güneş enerji 
sisteminin kurulumu çalışmalarında bulunulduğu görülmektedir. 

Prototipi seri imalata dönüştürülen stüdyo ışıklandırma ve kontrol sistemleri 
üretimine de devam edilerek, Ankara’da bulunan stüdyolar için 198 adet Teleskop ve 
50 adet Hoist tipi kontrol ve kumanda birimi, İstanbul C ve D seslendirme stüdyoları 
ile 2 adet Teras stüdyosu için ışık askı ve kontrol sistemi, Erzurum TV stüdyosu için 
50 adet Hoist tipi askı sistemi, Üsküp Temsilcilik TV Stüdyosunun ışık, askı ve 
aydınlatma sistemi temin edilmiş, Doğan Kasaroğlu stüdyosu için üretilen sistemlerin 
montajı yapılmış, TRT Kürdi stüdyosu için teleskopik askı sistemi temini ve montajı 
yapılmıştır. 

Yayında zaman birliğinin sağlanması için geliştirilen uydudan senkron saat 
sistemi ve bağımsız çalışan düşük maliyetli saat göstergelerinin geliştirme ve imalat 
çalışmalarına da devam edilerek 700 adet göstergenin imalatının planlandığı ve kısmen 
imal edildiği, TRT WORLD için gerekli saat sistemlerinin üretimlerinin planlandığı ve 
toplamda 1000 adet GPS alıcılı ana saat ve göstergelerinin imal ve dağıtımının 
gerçekleştirildiği, 1 adet ana saat ile 137 adet saat göstergesi ve iki adet GPS’li saat 
satışının gerçekleştirildiği, bunların yanı sıra, nostaljik görünümlü radyo imalatına 
devam edilerek, 4300 adet imalat gerçekleştirildiği Kurum tarafından sağlanan 
bilgilerden anlaşılmaktadır. 

d- Radyo ve Televizyon Yayınları: 
2954 sayılı Kanun gereğince radyo ve televizyon yayını yapmakla görevli 

Kurum, yayınlayacağı programları yıllık Genel Yayın Planı ile belirlemektedir. 2016 
yılında uygulanan Genel Yayın Planı, Yönetim Kurulu’nun 15.09.2015 tarih ve  
2015/721 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

da) Televizyon yayınları:  
(1) Yurtiçine yapılan televizyon yayınları:  
Yurt içine yapılan televizyon yayınları ile ilgili olarak; 2016 yılı Genel Yayın 

Planı’nda yayın birimlerinin çalışma esasları ile televizyon kanallarının yayın 
faaliyetleriyle ilgili bilgiye aşağıda yer verilmiştir. 

-TRT 1:   
  Türkiye’nin ilk televizyon kanalı olma özelliği taşıyan TRT 1’in amacı, 

Türkiye genelinde başta aileler olmak üzere çeşitli yaş, meslek, eğitim ve kültür 
seviyesindeki seyirci topluluğunu bilgilendirmek, eğitimlerine, birlik ve beraberlik 
duygularının pekiştirilmesine, millî kültür bütünleşmesinin sağlanmasına yardımcı 
olmak, haber vermek ve eğlendirmektir. 

Kanalın yayınları eğitim, kültür, drama, müzik, eğlence ve spor programları ile 
haberlerden oluşur. Kanalın merkezi Ankara’dır. 

-TRT HABER: 
Amacı kültür, sanat ve magazin programlarıyla toplumu bilgilendirmek, haber 

ve haber programlarıyla da gelişen olaylardan haberli kılmaktır.  
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Yayınlar eğitim, kültür (belgeseller, sanat ve kültür programları, Türk ve dünya 
sinemalarından örnekler), haber, haber programları ve spor programlarından oluşur. 

Yayın merkezi Ankara’dır. 
-TRT-3 SPOR: 
Amacı seyircilerin özellikle spor olaylarından haberdar olmalarını sağlamaktır. 

Yayınlar TRT-GAP ve TBMM TV ile zaman paylaşımlı olarak gerçekleştirilir. Spor 
programları ağırlıklı olmak üzere eğitim, kültür, müzik programları ile haberlerden 
oluşur. Yayın merkezi Ankara’dır. 

-TRT-DİYANET: 
Merkezi Ankara olan kanalın yayınları; haber, eğitim, kültür, müzik, drama ve 

sinema programları ile Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen sürelerde Başkanlıkça 
hazırlanan programların yayınından oluşur.  

Kanalın yayın akışları, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan 
sözleşme ve işbirliği çerçevesinde planlanır. Başkanlığa tahsis edilen saatlerde İslam 
Dininin anlatıldığı, tüm inanç değerlerini kucaklayan eğitici ve öğretici programlar 
yayınlanır.  

Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen zaman dilimindeki programların yayını 
sırasında, TRT logosuyla birlikte Diyanet logosu kullanılır. 

-TRT Kurdi:     
Kanalın amacı toplumun ortak değerlerini, temel hak ve hürriyetleri ön planda 

tutarak Türkiye’nin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaktır. Kurmançi, Soranice 
ve Zazaca lehçelerinde haber, müzik, eğlence, drama, belgesel, spor ve dini 
programlardan oluşmaktadır.  

Yayın merkezi Ankara’dır. 
-TRT ÇOCUK:  
TRT Çocuk kanalının amacı çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı 

bilgi ve teknolojiyle donatılmış, evrensel değerleri bilen vatanına, milletine ve insanlık 
alemine faydalı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanmasına yardımcı olmaktır. 
Yayınları; haber, eğitim, kültür, yarışma, animasyon, drama ve çizgi programlardan 
oluşur. Okul öncesi ve okul dönemi çocuklarını kapsar. Yayın merkezi İstanbul’dur. 

-TRT MÜZİK: 
Türk müziğinde kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, yerel değerlerin 

yeni yorumu ve sunumuyla evrensel müzik kültürüne katkıda bulunmak, kültürel ve 
sanatsal hizmeti ön planda tutmak amacıyla yayın yapan kanaldır. 

Yayın merkezi İstanbul olan Kanalın yayınları Türk Sanat Müziği, Türk Halk 
Müziği, alternatif müzikler, popüler müzik, klasik müzik yayınları ve konusu müzik 
olan programlardan oluşur.  
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Yayınlar eğitim, kültür (belgeseller, sanat ve kültür programları, Türk ve dünya 
sinemalarından örnekler), haber, haber programları ve spor programlarından oluşur. 

Yayın merkezi Ankara’dır. 
-TRT-3 SPOR: 
Amacı seyircilerin özellikle spor olaylarından haberdar olmalarını sağlamaktır. 

Yayınlar TRT-GAP ve TBMM TV ile zaman paylaşımlı olarak gerçekleştirilir. Spor 
programları ağırlıklı olmak üzere eğitim, kültür, müzik programları ile haberlerden 
oluşur. Yayın merkezi Ankara’dır. 

-TRT-DİYANET: 
Merkezi Ankara olan kanalın yayınları; haber, eğitim, kültür, müzik, drama ve 

sinema programları ile Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen sürelerde Başkanlıkça 
hazırlanan programların yayınından oluşur.  

Kanalın yayın akışları, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan 
sözleşme ve işbirliği çerçevesinde planlanır. Başkanlığa tahsis edilen saatlerde İslam 
Dininin anlatıldığı, tüm inanç değerlerini kucaklayan eğitici ve öğretici programlar 
yayınlanır.  

Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen zaman dilimindeki programların yayını 
sırasında, TRT logosuyla birlikte Diyanet logosu kullanılır. 

-TRT Kurdi:     
Kanalın amacı toplumun ortak değerlerini, temel hak ve hürriyetleri ön planda 

tutarak Türkiye’nin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaktır. Kurmançi, Soranice 
ve Zazaca lehçelerinde haber, müzik, eğlence, drama, belgesel, spor ve dini 
programlardan oluşmaktadır.  

Yayın merkezi Ankara’dır. 
-TRT ÇOCUK:  
TRT Çocuk kanalının amacı çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı 

bilgi ve teknolojiyle donatılmış, evrensel değerleri bilen vatanına, milletine ve insanlık 
alemine faydalı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanmasına yardımcı olmaktır. 
Yayınları; haber, eğitim, kültür, yarışma, animasyon, drama ve çizgi programlardan 
oluşur. Okul öncesi ve okul dönemi çocuklarını kapsar. Yayın merkezi İstanbul’dur. 

-TRT MÜZİK: 
Türk müziğinde kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, yerel değerlerin 

yeni yorumu ve sunumuyla evrensel müzik kültürüne katkıda bulunmak, kültürel ve 
sanatsal hizmeti ön planda tutmak amacıyla yayın yapan kanaldır. 

Yayın merkezi İstanbul olan Kanalın yayınları Türk Sanat Müziği, Türk Halk 
Müziği, alternatif müzikler, popüler müzik, klasik müzik yayınları ve konusu müzik 
olan programlardan oluşur.  

 

 

 
 

-TRT TURİZM VE BELGESEL: 
Kanalın amacı, Türkiye’nin milli, manevi, tarihi, kültürel ve sanatsal 

değerleriyle doğal güzelliklerinin ve turizm yerlerinin tanıtılmasına yardımcı olmaktır. 
Yayınlar doğa, çevre, tarih, kültür, sanat, bilim ve turizm programlarıyla yerli ve 
yabancı belgesellerden oluşmakta olup yayın merkezi İzmir’dir. 

-TRT HD: 
TRT-HD kanalının amacı seyirciye yüksek çözünürlüklü (HD) yayın yapmaktır. 

Yayınları eğitim, kültür içerikli belgesel, sinema ve spor yayınlarından oluşur. 
Yayın merkezi Ankara’dır. 

-TRT 1 HD:   
Kanalı içeriği olarak TRT-1 ile aynı olup, yayın HD olarak yapılmaktadır. 

-TRT 4K UHD 

TRT ve TÜRKSAT işbirliği ile 19 Şubat 2015 tarihinde test yayınına 
başlamıştır.  TRT 4K kanalının amacı seyirciye ultra yüksek çözünürlüklü (UHD), 
yüksek resim hızlı (50p) ve daha canlı renklerde, en yüksek standartta yayın 
yapmaktır.  

TRT 4K test yayınları eğitim, kültür, doğa içerikli belgesel ve spor 
yayınlarından oluşur.  TRT 4K’nın test yayın merkezi Ankara’dır.  

-TRT OKUL: 
TRT ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde programlar 

planlanmakta olup, üniversite öğrencilerine hitap eden eğitim ve öğretim programları 
yanında; her kesime ve özellikle gençlere yönelik farklı program türleriyle de yayın 
yapar. 

Yayın merkezi Ankara’dır. 
-TELEGÜN: 
Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen Telegün, 

toplum kesimlerinin ihtiyaç duyabileceği, günün gelişen haberleri, hava ve yol 
durumu, spor, aktüalite, radyo ve televizyonların yayın akışları, kültür ve sanat 
etkinlikleri, turizm ve seyahat yerleri ile ekonomik veriler vb. konuların 
televizyonlardan istenildiği anda öğrenilebilmesini amaçlamaktadır. 

Yayınlar, teleteks olarak TRT-1, TRT-2, TRT-3, TRT-4 ve TRT-TÜRK yayını 
frekanslarından gerçekleştirilmektedir. 

-Yurt dışına yapılan televizyon yayınları: 
TRT’nin yurt dışına yaptığı televizyon yayınları ile ilgili olarak;  2016 yılı 

Genel Yayın Planı'nda yayın birimlerinin çalışma esasları ile televizyon kanallarının 
yayın faaliyetleriyle ilgili özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 
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-TRT TÜRK: 
Amacı Türkiye’nin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan dil ve kültür birliği 

içinde olduğumuz insanlarla bağlarını güçlendirmek, diğer ülke vatandaşlarının 
Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanımalarını ve doğru haber almalarını sağlamaktır. 
Yayın haber, kültür, müzik ve belgesel programlarından meydana gelmektedir. 

Ankara merkez olmak üzere yurt içinde belli merkezlere, yurt dışına 
vatandaşların yoğun olduğu başta Almanya olmak üzere diğer ülkelere yönelik yayın 
yapılmaktadır.  

-TRT AVAZ: 
Yayının amacı dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan Türkçe konuşan 

insanların ve devletlerin değerlerine vurgu yapılarak Türk halkları arasında kültürel bir 
köprü olmak, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu’ya yönelik yayınlarıyla 
Türkiye’nin ve Türk devletlerinin, Türk insanının tanıtılmasını sağlamak, Türkiye ile 
diğer Türk devletleri arasında dil birliğini oluşturmak, kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  

Yayınlar haber, eğitim, kültür, sanat, drama, müzik ve eğlence programlarından 
meydana gelmekte olup, yayınlar Türkiye Türkçesi ile sürdürülmekle birlikte 
gerektiğinde yabancı dilde ve Türkçenin değişik lehçelerinde ve alt yazılı olarak da 
yayınlanabilmektedir. 

Yayın merkezi Ankara’dır. 
-TRT EL ARABIA: 
Kanalın amacı Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da 

geliştirilmesine, ülkenin Arap dünyasına daha iyi ve doğru bir şekilde tanıtılmasına 
yardımcı olmaktır.  

Yayınlar eğitim, kültür, belgesel, drama, müzik, eğlence, spor ve haber 
programları ile haberlerden oluşur. Yayın merkezi Ankara olarak belirlenmiştir. 

-TRT-WORLD 
29.10.2015 tarihinde yayınına başlamış olup, günde 24 saat yayın yapmaktadır. 

Yayınları ağırlıklı olarak haber bültenleri ve haber programlarından oluşmakta olup, 
spor, kültür ve eğitim programlarına da yer verilmektedir. 

Yurtiçi ve yurtdışına yönelik televizyon yayınlarının haftalık yayın süresi tablo 
20’de verilmiştir. 
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-TRT TÜRK: 
Amacı Türkiye’nin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan dil ve kültür birliği 

içinde olduğumuz insanlarla bağlarını güçlendirmek, diğer ülke vatandaşlarının 
Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanımalarını ve doğru haber almalarını sağlamaktır. 
Yayın haber, kültür, müzik ve belgesel programlarından meydana gelmektedir. 

Ankara merkez olmak üzere yurt içinde belli merkezlere, yurt dışına 
vatandaşların yoğun olduğu başta Almanya olmak üzere diğer ülkelere yönelik yayın 
yapılmaktadır.  

-TRT AVAZ: 
Yayının amacı dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan Türkçe konuşan 

insanların ve devletlerin değerlerine vurgu yapılarak Türk halkları arasında kültürel bir 
köprü olmak, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu’ya yönelik yayınlarıyla 
Türkiye’nin ve Türk devletlerinin, Türk insanının tanıtılmasını sağlamak, Türkiye ile 
diğer Türk devletleri arasında dil birliğini oluşturmak, kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  

Yayınlar haber, eğitim, kültür, sanat, drama, müzik ve eğlence programlarından 
meydana gelmekte olup, yayınlar Türkiye Türkçesi ile sürdürülmekle birlikte 
gerektiğinde yabancı dilde ve Türkçenin değişik lehçelerinde ve alt yazılı olarak da 
yayınlanabilmektedir. 

Yayın merkezi Ankara’dır. 
-TRT EL ARABIA: 
Kanalın amacı Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da 

geliştirilmesine, ülkenin Arap dünyasına daha iyi ve doğru bir şekilde tanıtılmasına 
yardımcı olmaktır.  

Yayınlar eğitim, kültür, belgesel, drama, müzik, eğlence, spor ve haber 
programları ile haberlerden oluşur. Yayın merkezi Ankara olarak belirlenmiştir. 

-TRT-WORLD 
29.10.2015 tarihinde yayınına başlamış olup, günde 24 saat yayın yapmaktadır. 

Yayınları ağırlıklı olarak haber bültenleri ve haber programlarından oluşmakta olup, 
spor, kültür ve eğitim programlarına da yer verilmektedir. 

Yurtiçi ve yurtdışına yönelik televizyon yayınlarının haftalık yayın süresi tablo 
20’de verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

     Tablo 20: Yayınlanan televizyon programları tablosu 

Yayınlanan televizyon programları 
Haftalık Yayın Süresi 

(Saat) 
TRT-1 168 
TRT-Haber 168 
TRT-3 SPOR/TBMM TV 168 
TRT-Çocuk 168 
TRT-DİYANET 168 
TRT-KURDİ 168 
TRT-HD 168 
TRT OKUL 168 
TRT TURİZM/BELGESEL 168 
TRT MÜZİK 168 
TRT TÜRK 168 
TRT AVAZ 168 
TRT ARAPÇA 168 
Toplam 2.204 

Kurum tarafından yayınlanan programlar 24 saat esasına göre kesintisiz 
sürdürülmekle birlikte, bazı programların zaman paylaşımlı olarak yayınlanması 
nedeniyle haftalık yayın süresi 2.204 saat olarak öngörülmüş olup, 2016 yılında 
televizyonların toplam yayın süresi 7.358.400 dakika olarak gerçekleşmiştir.  

db)  Radyo Yayınları:  
(1)Yurt içine yapılan radyo yayınları:  
2016 Yılı Genel Yayın Planı’nda yurtiçine yayın yapan Radyo-1, Radyo-2 

(TRT-FM), Radyo-3, Radyo-4, TRT-Nağme, TRT-Türkü ve TRT-Radyo Haber 
programlarının haftalık yayın süresi 168 saat (7 gün x 24 saat) olarak planlanmıştır. 
Bölge Radyolarının ise haftada 14 saat yayın yapmaları öngörülmüştür. 

Yurt içine yapılan radyo yayınları ile ilgili olarak;  2016 yılı Genel Yayın 
Planı’nda yayın birimlerinin çalışma esasları ile radyoların yayın faaliyetleriyle ilgili 
özet bilgiye aşağıda yer verilmiştir.  

-RADYO - 1  
Amacı ülke genelinde çeşitli yaş, meslek, eğitim ve kültür seviyesindeki 

dinleyicilere bilgi ve haber vermek olan Radyo-1 yayınları eğitim, kültür, drama, 
müzik ve eğlence programları ile haberler ve spor programlarından oluşmakta olup, 
reklamlara da yer verilebilmektedir. Yayınlanan müzik türü ise Türk Halk Müziği, 
Türk Sanat Müziği ile yerli ve yabancı popüler müziktir.  

Radyo-1 yayınları, Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları ile Antalya, Erzurum, 
Çukurova, GAP-Diyarbakır ve Trabzon radyolarının ortak yapım ve yayınından 
oluşmaktadır. Yayın merkezleri dönüşümlü olarak Ankara, İstanbul ve İzmir 
Radyolarıdır.  
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- TRT-FM  (Radyo-2)  

amacı Türk Pop Müziğinin yanı sıra Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziğinin popüler örneklerine yer vererek, dinleyicinin müzik zevki ve kültürünün 
gelişmesine yardımcı olmak, haber ile de dinleyiciyi ülkede ve dünyada meydana 
gelen olaylar hakkında bilgilendirmektir.   

TRT-FM’ yayın merkezi dönüşümlü olarak, belirli saatlerde İstanbul, İzmir ve 
Ankara Radyolarıdır. TRT-FM yayınları müzik ağırlıklı olarak gerçekleştirilir. Spot 
başlıklar halinde kısa haberlere, canlı kuşak programlarının müzik akışı içinde söz 
programlarına yer verilmektedir. 

 Radyo-2 (TRT-FM) yayınları Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarının ortak 
yapım yayınlarından oluşur. Radyo-2  (TRT-FM) kanalının devamlılık merkezi İzmir 
Radyosudur.  

-RADYO - 3  

Radyo-3'ün amacı, kendi niteliğine uygun olarak hazırlanmış Klasik Batı 
Müziği, Hafif Batı Müziği, Caz Müziği programları ile dinleyicinin müzik zevki ve 
kültürünün gelişmesine yardımcı olmak, haber ihtiyaçlarını karşılamaktır.  

 Radyo-3 yayınları Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları ile Antalya Bölge 
Radyosunun ortak yapım ve yayınlarından oluşur. Kanalın devamlılık merkezi Ankara 
Radyosudur.   

-RADYO-4  

Radyo-4’ün amacı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği programları ile 
dinleyicinin Türk Müziğini sevmesine, müzik kültürümüzün yaşatılmasına ve gelecek 
kuşaklara aktarılmasına, Türk Müziği türlerinin yaygınlaştırılmasına ve uluslararası 
seviyede tanıtılarak dünyaya açılmasına, Türk dünyasıyla dil ve kültür birliğinin 
pekiştirilmesine yardımcı olmak, haber ihtiyacını karşılamaktadır. Yayınların müzik 
ağırşıklı olarak gerçekleştirilmesi ve haberlere de yer verilmesi öngörülmüştür. 

        Radyo-4 yayınları Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları ile Bölge Radyolarının 
yapım ve yayınlarından oluşur. Radyo-4  kanalının devamlılık merkezi Çukurova 
Radyosudur 

-TRT NAĞME  
TRT Nağme’nin amacı Türk Sanat Müziği programları ve seçkin örnekleri ile 

dinleyicinin, müzik zevk ve kültürünün yükseltilmesine, yayın ve programlara olan 
ilgilerinin canlı tutulmasına, Türk Müziğinin gelecek kuşaklara sevdirilmesine ve 
dünyaya tanıtılmasına, bu vesile ile dil ve kültür birliğinin pekiştirilmesine yardımcı 
olmaktır.  

Yayın merkezi yayın programlamasına göre dönüşümlü olarak Ankara, İstanbul 
ve İzmir Radyoları ile Bölge Radyolarıdır.Kanalın devamlılık merkezi İstanbul 
Radyosudur. 
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-TRT TÜRKÜ 

Türk Halk Müziği programları ile dinleyicinin, müzik zevk ve kültürünün 
yükseltilmesine, yayın ve programlara olan ilgilerinin canlı tutulmasına, gelecek 
kuşaklara sevdirilmesine ve dünyaya açılmasına, dil ve kültür birliğinin 
pekiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.  

TRT TÜRKÜ yayınları Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları  ile Antalya, 
Çukurova, Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon Bölge Radyolarının ortak yapım ve 
yayınlarından oluşur. Kanalın devamlılık merkezi Ankara Radyosudur.  

TRT KURDİ RADYO 

TRT KURDİ RADYO yayınlarının amacı, başta demokratikleşme süreci olmak 
üzere Türkiye ve dünyada gelişen önemli olayları, dilini, kültürünü, yaşamını ve 
folklörünü her yönüyle doğru bir şekilde izleyici ile buluşturmaktır. Başta doğu ve 
güneydoğu olmak üzere, haberler, müzik, canlı yayınlar, şiir dinletisi ve istek 
programları ile dinleyicinin kültürünün gelişmesine yardımcı olmaktır. 

TRT KURDİ RADYO yayınları uydu ve internet üzerinden yayın yapmakta 
olup ayrıca 10 ilden de karasal yayınlar yapmaktadır. Kanalın devamlılık merkezi 
Ankara’dır. 

-Bölge Radyoları: 
Bölge Radyoları; Antalya, Çukurova, Erzurum, GAP-Diyarbakır ve Trabzon 

Radyolarıdır. Bu radyoların yayın süresi ortak ve bölgesel olarak toplam 24 saattir. 
Bölgesel yayın dışında Radyo-1 ile ortak yayın yaparlar. 

Bölge Radyolarının amacı; hitap ettiği bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel 
özelliklerini dikkate alarak, canlı, dinamik, bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun, 
dinleyicinin yoğun katılımının sağlanacağı müzik ağırlıklı yayın yapmak ve bölge 
haberlerine yer vermektir. 

TRT KENT RADYOLARI 

TRT KENT Radyoları; Ankara; İstanbul ve İzmir şehir merkezlerine yönelik 
yayın yapan TRT KENT Radyo Ankara, TRT KENT Radyo İstanbul ve TRT KENT 
Radyo İzmir kanallarıdır.  

TRT KENT Radyolarının amacı Ankara, İstanbul ve İzmir şehir merkezlerinde 
yaşayan öncelikle 14-35 yaş arasındaki genç nüfusun ve diğer yaş gruplarındaki 
dinleyicilerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları kısa bilgiler, trafik ve hava durumu, 
kültürel ve sanatsal faaliyetler, kan anonsları ve günün gelişen olaylarından haberdar 
olmalarını sağlamaktadır. Radyolarında yayınlanan müzik türleri Türk Halk Müziği, 
Türk Sanat Müziği ile yerli ve yabancı pop müziğidir.   

TRT KENT Radyoları 07:00-01:00 saatleri arasında yerel, 01:00-07:00 saatleri 
arası ise TRT FM ile ortak yayın yapmaktadır. TRT KENT Radyo Ankara’nın yapım 
ve yayın merkezi Ankara Radyosu, TRT KENT Radyo İstanbul’un İstanbul Radyosu 
ve TRT KENT İzmir’in İzmir Radyosudur 
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(2) Yurt dışına yapılan radyo yayınları:  
Yurt dışına yönelik radyo yayınları,  2954  sayılı  Kanunun  12 nci maddesi 

gereğince düzenlenen yıllık Genel Yayın Planı uyarınca; "Türkiye'nin Sesi" adıyla 
Türkçe ve Yabancı Dil yayınları halinde gerçekleştirilmektedir.  

Bu yayınlar için yurtdışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların bulundukları 
bölgeler başta olmak üzere dünyanın her tarafına yayın ulaştırmak, hedef dinleyici 
kitleleri göz önünde bulundurularak yapım ve yayınların buna göre gerçekleştirilmesi 
hedef olarak belirlenmiştir. 

TRT tarafından yurt dışına yönelik Türkçe ve çeşitli yabancı dil ve lehçelerde 
yapılan radyo yayınları; Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TRT-AVRUPA FM adıyla 
yapılmaktadır. Türkiye’nin Sesi Radyosu stüdyolarından günde toplam 24 saat Türkçe 
ve 37 yabancı dilde/lehçede değişik saat ve sürelerde yayın gerçekleştirilmektedir.  

-Türkiye’nin Sesi Radyosu 
Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini 

sürdürmelerine, bulundukları ülke şartlarından kopmadan eğitilmelerine ve 
yönlendirilmelerine, Türkiye ile Türk Devlet ve Topluluklarının tanıtımına,  
Türkiye’ye sempati ve desteğin artırılmasına, ülke aleyhindeki kampanyalara cevaplar 
oluşturarak dünya kamuoyunun gerçekleri öğrenmesine, Türkiye’nin diğer ülkelerle 
sinai, sosyal ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 
hazırlanan programlar yayınlanmaktadır. 

Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun Kısa Dalga üzerinden yapılan Türkçe yayınları 
haftada 168 saat olup,  Türkçe dışındaki günlük yayın dilleri ve süreleri tablo 21’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 21: Yabancı dildeki yayınlar tablosu 

Yabancı Dildeki Yayınlar Stüdyo kullanım 
süreleri (dakika) 

Kısa dalga çıkışı 
(dakika) 

Uydu internet 
çıkışı  (dakika) 

ALMANCA 180 120 180 
ARAPÇA 300 120 300 
AZERİCE 180 120 180 
BULGARCA 90 30 90 
ÇİNCE 120 60 120 
FARSÇA 210 150 210 
FRANSIZCA 240 120 240 
GÜRCÜCE 120 60 120 
İNGİLİZCE 360 360 360 
İSPANYOLCA 180 120 180 
İTALYANCA 60 30 60 
KAZAKÇA 60 30 60 
ÖZBEKÇE 90 30 90 
AFG. ÖZB. PEŞT.DAR 270 90 270 
RUSÇA 240 60 240 
TATARCA 120 30 120 
TÜRKMENCE 90 30 90 
URDUCA 120 60 120 
UYGURCA 300 120 300 
ARNAVUTÇA 180 - 180 
BOŞNAKÇA 60 - 60 
ERMENİCE 60 - 60 
HIRVATÇA 30 - 30 
KIRGIZCA 60 - 60 
MACARCA 30 - 30 
MAKEDONCA 60 - 60 
ROMENCE 60 - 60 
SIRPÇA 30 - 30 
YUNANCA 120 - 120 
MALAYCA 60   60 
HAUSA 60   60 
SWAHİLİ 60   60 
JAPONCA 60   60 
PORTEKİZCE 120   120 

  36 Dil ve Lehçe 72 saat 29 saat  72 saat  

-Memleketim FM 
Yayın merkezi Ankara olan Radyo; yurt dışında yaşayan Türkiye 

vatandaşlarının özellikle gençlerin radyoya ilgi duymalarını sağlamak, Türk müziği ve 
kültürüyle irtibatlarını canlı tutmak amacıyla yayın yapmaktadır. Radyo’da popüler 
müziğin yayında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin örneklerine, kısa güncel 
bilgiler ve haber başlıklarına yer verilmektedir. 

18:00-09:00 arası TRT FM ile ortak yayın yapan Radyo’nun yapım ve yayınları 
Dış Yayınları Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Yurtiçi ve yurtdışına yönelik yayın yapan radyoların yaptıkları haftalık toplam 
yayın süreleri tablo 22’de verilmiştir. 
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             Tablo 22: Yayınlanan Radyo Programları Tablosu 

Yayınlanan Radyo Programları 
Haftalık 

Yayın Süresi 
(saat) 

Radyo-1 168 
TRT-FM (Radyo-2) 168 
 Radyo-3 168 
Radyo-4 168 
TRT-Nağme 168 
TRT-Türkü 168 
TRT Radyo Haber/Kent radyoları 3x168 
Antalya Bölge Radyosu 14 
Çukurova Bölge Radyosu 14 
Erzurum Bölge Radyosu 14 
Diyarbakır Bölge Radyosu 14 
Trabzon Bölge Radyosu 14 
Türkiye’nin Radyosu 672 
Toplam 2.259 

Bölge Radyoları; Antalya, Çukurova, Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon 
Radyoları, sorumluluk alanlarına giren illerde bulunan Radyo-1 FM ve GM 
vericilerinden hafta içi 10:00-12:00 saatleri arasında 2 saat, hafta sonu 10:00-12:30 
saatleri arasında 2.30 saat bölgesel diğer saatlerde Radyo-1 ile ortak yayın 
yapmaktadır.   

TRT Kent Radyo Ankara, TRT Kent Radyo İstanbul ve TRT Kent Radyo İzmir; 
Ankara, İstanbul ve İzmir şehir merkezlerine yönelik yayın yapan Kent Radyoları 
07:00-01:00 saatleri arasında yerel, 01:00-07:00 saatleri arasında TRT FM kanalı ile 
ortak yayın yapmaktadır.  Radyo-4 ise TRT Nağme ve TRT Türkü kanallarının 
dönüşümlü yayınlarından oluşmaktadır.  

e-Yeni Medya 
İnternet üzerinden gerçekleştirilen yayınlar ile yayınlar içinde gerçekleştirilen 

TELEGÜN, WEB TV, Podcast, Haber Paketi, Finans, Spor Paketi GSM 
telefonlarından TRT kanallarının izlenebildiği Mobil TV ve söz konusu mecralarda 
gerçekleştirilen tüm mobil uygulamalar ve reklamlar TRT-YENİ MEDYA başlığı 
atında değerlendirilmektedir. 

Bu ortamdan yapılan yayınların amacı, özet olarak, ilgili bütün birimlerin yeni 
medya hizmetlerini bir araya getirerek web yönetiminde eşgüdüm ve verimlilik 
sağlanması, kullanıcıların www.trt.nt.tr başlığı altında sunulan sayfalara daha kolay 
erişebilmesi, www.trt-world.com sitesi ile Türkçe ve Türkçe dışındaki dil ve 
lehçelerde Türkiye’den ve dünyadan haber ve bilgi aktarılması, radyo ve televizyon 
programlarının yayın içeriklerine ulaşımın sağlanması ve mobil yayıncılık ve sosyal 
medya entegrasyonunun gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. 
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             Tablo 22: Yayınlanan Radyo Programları Tablosu 

Yayınlanan Radyo Programları 
Haftalık 

Yayın Süresi 
(saat) 

Radyo-1 168 
TRT-FM (Radyo-2) 168 
 Radyo-3 168 
Radyo-4 168 
TRT-Nağme 168 
TRT-Türkü 168 
TRT Radyo Haber/Kent radyoları 3x168 
Antalya Bölge Radyosu 14 
Çukurova Bölge Radyosu 14 
Erzurum Bölge Radyosu 14 
Diyarbakır Bölge Radyosu 14 
Trabzon Bölge Radyosu 14 
Türkiye’nin Radyosu 672 
Toplam 2.259 

Bölge Radyoları; Antalya, Çukurova, Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon 
Radyoları, sorumluluk alanlarına giren illerde bulunan Radyo-1 FM ve GM 
vericilerinden hafta içi 10:00-12:00 saatleri arasında 2 saat, hafta sonu 10:00-12:30 
saatleri arasında 2.30 saat bölgesel diğer saatlerde Radyo-1 ile ortak yayın 
yapmaktadır.   

TRT Kent Radyo Ankara, TRT Kent Radyo İstanbul ve TRT Kent Radyo İzmir; 
Ankara, İstanbul ve İzmir şehir merkezlerine yönelik yayın yapan Kent Radyoları 
07:00-01:00 saatleri arasında yerel, 01:00-07:00 saatleri arasında TRT FM kanalı ile 
ortak yayın yapmaktadır.  Radyo-4 ise TRT Nağme ve TRT Türkü kanallarının 
dönüşümlü yayınlarından oluşmaktadır.  

e-Yeni Medya 
İnternet üzerinden gerçekleştirilen yayınlar ile yayınlar içinde gerçekleştirilen 

TELEGÜN, WEB TV, Podcast, Haber Paketi, Finans, Spor Paketi GSM 
telefonlarından TRT kanallarının izlenebildiği Mobil TV ve söz konusu mecralarda 
gerçekleştirilen tüm mobil uygulamalar ve reklamlar TRT-YENİ MEDYA başlığı 
atında değerlendirilmektedir. 

Bu ortamdan yapılan yayınların amacı, özet olarak, ilgili bütün birimlerin yeni 
medya hizmetlerini bir araya getirerek web yönetiminde eşgüdüm ve verimlilik 
sağlanması, kullanıcıların www.trt.nt.tr başlığı altında sunulan sayfalara daha kolay 
erişebilmesi, www.trt-world.com sitesi ile Türkçe ve Türkçe dışındaki dil ve 
lehçelerde Türkiye’den ve dünyadan haber ve bilgi aktarılması, radyo ve televizyon 
programlarının yayın içeriklerine ulaşımın sağlanması ve mobil yayıncılık ve sosyal 
medya entegrasyonunun gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. 

 

 
 

 -trt.net.tr 
Radyo ve televizyon yayınları ile TELEGÜN yayınlarının eş zamanlı olarak 

internet üzerinden sunulması, oluşturulmuş bir arşiv kullanılarak podcast uygulaması 
ile ses, görüntü ve yazı içeren yayınların izleyicilerin taşınabilir aygıtlarına 
yüklenebilmesinin sağlanması, yapımcı ile izleyici arasında iletişim kurulmasına 
yardımcı olunması ve her yaş grubunun bilgi edinme ihtiyacına yönelik imkanlar 
sunulması amaçlanmıştır. 

Yayın merkezi Ankara’dadır. 
-TRT-WORLD 
Sitenin amacı çeşitli dil ve lehçelerde Türkiye’den ve dünyadan haber ve bilgi 

aktarmak, günlük ekonomik verileri yayınlamak, sohbet, etkileşimli yayın, link verme, 
ses yayını ile internetin sağladığı diğer içeriklere yer vermektir. Kurum yayınları ile 
Kurum faaliyetlerinin tanıtımının da yapıldığı sitenin yayın merkezi Ankara’dır.  

f- Yayınların denetimi:  
Kurum tarafından yayınlanan radyo ve televizyon programlarının denetimi 2954 

sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik 
ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun kapsamında yapılmaktadır. Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığınca yapılan denetimlerde, programlara yasallık açısından bakılmaktadır. 

Başkanlıkta 2016 yılsonu itibariyle; 1 başkan, Ankara’da 28, İstanbul’da 10 ve 
İzmir’de 3 olmak üzere toplam 41 yayın denetmeni ile faaliyetlerini yürütmüştür. 
Ankara’daki 28 Yayın Denetmeninden 4’Ü TRT-Kürdi yayınlarının, biri de TRT-
Arapça yayınlarının denetiminde görevlendirilmiştir. 

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, Başkanlıkça Genel Müdür adına denetlenmektedir.  

Kurum tarafından sağlanan bilgilerden; cari yılda 32.848 programın/program 
materyalinin denetlendiği, bunlardan 2 televizyon programı olmak üzere toplam 250 
materyale yayınlanamaz raporu verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Başkanlığı’nın görevleri arasında genel yayın planı ve yıllık 
yayın planlarının hazırlanması görevleri de bulunmakta iken, TRT Yönetim Kurulunun 
03.11.2016 tarih ve 2016/380 sayılı Kararı ile bu görev Strateji Geliştirme 
Başkanlığına verilmiştir. 

2954 sayılı yasanın 57 nci maddesi gereğince Kurum sadece idari, mali ve 
teknik konularda Sayıştay’ın denetimine tabi olduğundan, programların yapımı ve 
yayınında olduğu gibi denetimi konusunda da tespit yapmakla yetinilmiş, 
değerlendirmeye gidilmemiştir. 
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      g- Yayın arşivleri hizmeti 
Kurum tarafından sunulan yayın arşiv hizmeti sahip olunan zengin arşiv 

materyalinin kurum içi ve kurum dışı kullanımını sağlamak amacı ile fotoğraf, film, 1 
inç darbant gibi eski formatlarda olup kullanıcıların bilgisine ve hizmetine açılaması 
kolay olmayan değerli ses ve görüntülerin yenileme işlemlerinin yapılarak saklanması, 
içerik bilgilerinin oluşturulması veya güncellenmesi, yeni formatlarda oluşturulan 
materyallerin de uygun ortamda saklanarak tekrar faydalanılmak üzere erişime 
açılması olarak tanımlanabilmektedir. 

Cari yılda 7.700 saat süreli 5.097 adet TV programı, 567 saat süreli 1.135 saat 
radyo müzik eğitim-kültür programı, 23.364 adet haber-spor, 4046 saat süreli 7.580 
adet dosya formatında materyal olmak üzere 12.313 saat süreli 37.176 adet materyal 
arşiv kayıtları arasına alınmıştır. Cari yılsonu itibariyle Kurum arşivinde 205.691 saat 
süreli 273.957 adet görsel materyal ile Radyo Müdürlüklerinde 152.885 adet işitsel 
materyal bulunmaktadır.  

Görsel materyal süresi olarak, sayısal arşiv sistemi ve bant arşivlerimizden 
toplam 27.052 saat üzerinde program yeni formatlara çevrilerek televizyon ve haber-
spor kanallarına verildiği belirtilmekte olup, cari yılda 16.491 adet bant ve file ingest 
olarak, 2.607 adet plak olarak gelen materyalin uygun formatlarla arşivlenmesi 
işlemlerine başlanmıştır. 

Bunun yanı sıra 1975-76 yıllarına ait 1774 dakika süreli 887 adet haber 
görüntüsü, 97 dakika süreli 3 adet TV filmi, 6.135 dakika süreli 168 bobin belgesel 
film, 3.205 dakika süreli 11 drama, 755 adet dar bant radyo arşivi, 18 adet film, 7.200 
dakika süreli 18 adet film ve 10 adet sinema filmi restorasyon işleminden geçirilmiştir. 

İçerik çözümleme ve sorgulama işlemleri olarak ise 3.973 adet programın içerik 
çözümlemesinin yapıldığı, içerik çözümlenmesinin yapıldığı 4.300 adet programın 
izlemesinin ve kontrollerinin yapıldığı, bunun yanı sıra cari yılda toplam 477 adet 
taleple ilgili işlem yapıldığı, satışı uygun bulunan 139 talebin karşılandığı ve Anadolu 
Üniversitesi’ne görüntü temin edildiği Kurum tarafından sağlanan bilgiler arasında yer 
almaktadır. 

Kurum’un oluşturulduğu tarihten bugüne kadar geçen elli yıllık sürede elde 
edilen görsel ve işitsel materyaller gerek arşiv değeri, gerekse sanat değeri açısından 
büyük önem taşımakla birlikte, bunlardan yeterince faydalanılmaması halinde 
öneminin anlaşılması ve farkındalık yaratılması mümkün gözükmediğinden, önceki 
yıllara ait denetim raporlarında sahip olunan görsel ve işitsel arşiv materyallerinin 
uygun şekilde değerlendirilmesi Kurum gelirlerine katkı sağlaması yanında ülkenin 
kültür ve sanat değerlerinin arttırılması açısından da önem arz ettiğinden, bu amaçla 
başlatılan çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi ve dışarıdan gelen kullanım 
taleplerinin mümkün olduğu oranda karşılanması önerilmiş, Kurum tarafından verilen 
yanıtta ise dışarıdan gelen taleplerin tamamının karşılanamaması telif hakkından veya 
ücretin fazlalığından olduğu, arşiv taban fiyat tarifesinin Yönetim Kurulu kararı ile 
3.9.2014 tarihinde güncellendiği belirtilmiştir. 
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dakika süreli 18 adet film ve 10 adet sinema filmi restorasyon işleminden geçirilmiştir. 

İçerik çözümleme ve sorgulama işlemleri olarak ise 3.973 adet programın içerik 
çözümlemesinin yapıldığı, içerik çözümlenmesinin yapıldığı 4.300 adet programın 
izlemesinin ve kontrollerinin yapıldığı, bunun yanı sıra cari yılda toplam 477 adet 
taleple ilgili işlem yapıldığı, satışı uygun bulunan 139 talebin karşılandığı ve Anadolu 
Üniversitesi’ne görüntü temin edildiği Kurum tarafından sağlanan bilgiler arasında yer 
almaktadır. 

Kurum’un oluşturulduğu tarihten bugüne kadar geçen elli yıllık sürede elde 
edilen görsel ve işitsel materyaller gerek arşiv değeri, gerekse sanat değeri açısından 
büyük önem taşımakla birlikte, bunlardan yeterince faydalanılmaması halinde 
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ücretin fazlalığından olduğu, arşiv taban fiyat tarifesinin Yönetim Kurulu kararı ile 
3.9.2014 tarihinde güncellendiği belirtilmiştir. 

 

 
 

Kurum’un sahip olduğu ve önemli bir bölümü sayısal ortama aktarılmış olan 
görsel ve işitsel arşiv materyali bilimsel araştırmalar için oldukça zengin bir kaynak 
niteliğinde olduğundan, telif hakları yönünden sakıncası bulunmayan bölümünün başta 
üniversiteler olmak üzere ilgili çevrelere tanıtılması ve uygun koşullarda kullanımının 
sağlanması amacıyla başlatılan çalışmaların sürdürülmesi önerisine ise sayısal arşiv 
sistemine internet üzerinden erişim sağlandığı, arama sorgulama yapılabildiği ve 
program teslimlerinin de internet üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtilmiştir.  

2- Maliyetler:  
Kurum tarafından üretilen hizmetlerin maliyeti yapım ve yayın maliyeti olmak 

üzere iki ayrı bileşenden meydana gelmekte olup, radyo ve televizyon programlarının 
yapım ve yayını sırasında yapılan harcamaların fonksiyonuna, çeşidine, gider yerine ve 
program bazında kayda alınması amacıyla daha önceki yıllarda ayrıntılı maliyet 
muhasebesi uygulamasına başlanılması kararlaştırılmış olmasına rağmen, karşılaşılan 
çeşitli güçlükler yüzünden bu hesaplamadan vazgeçilmiş, bunun yerine radyo ve 
televizyon kanallarına yıllık işletme bütçesi çerçevesinde tahsis edilen program 
ödeneklerine göre yapılan harcamaları ve yayın için sağlanan desteğin orantılı olarak 
paylaşımını esas alan bir sistem benimsenmiştir. 

2016 yılında Kurum tarafından üretilen mal ve hizmetlerin toplam maliyeti 1,8 
milyar TL olup, ayrıntısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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             Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, cari yılda toplam maliyet 
bütçe hedefleri dahilinde %12,5 oranında eksik gerçekleşmiş ve toplam maliyette %2,3 
oranında bir azalma söz konusu olmuştur. Dakika başına maliyetler incelendiğinde ise 
radyo yayınlarında %9,8 oranında bir artış görülürken, televizyon yayınlarında  %25,2 
oranında bir azalma meydana gelmiştir.  
 Kurum’un en önemli gider kalemi durumundaki televizyon yayınlarında 
toplam yayın süresi artmış olmasına karşılık, toplam maliyetlerin bütçe hedefleri 
içinde kalması ve bir önceki yıla göre azalma göstermesi, kaynak kullanımı açısından 
önemli bir gelişme olmakla birlikte, Kurum içi program üretiminde belli oranda 
azalma meydana gelirken, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet bedelinin genel 
maliyetler içinde %56,2 oranında bir paya sahip olması Kurum açısından önem arz 
etmektedir. 
 Kurum tarafından yapılan maliyet hesaplamalarında uygulanan kriterler 
incelendiğinde 3 ana maliyet unsurunun esas alındığı görülmekte olup, bunlar radyo ve 
televizyon kanalı için münhasıran yapılan harcamalardan kaynaklanan maliyet, genel 
yönetimden aldığı paylar ve destek hizmetlerinden aldığı paylar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya uygun olarak her bir radyo ve televizyon 
kanalın yaptığı yayının toplam maliyeti de belirlenmektedir.   
 Bu maliyet unsurları esas alınarak değerlendirme yapıldığında; münhasıran 
televizyon kanallarının cari yılda toplam maliyetinin 714,6 milyon  TL olduğu, 2015 
yılındaki 908 milyon TL’lik maliyete göre %21,3 oranında azalma gösterdiği, radyo 
programlarının toplam maliyetinin ise 71,7 milyon TL olduğu ve 2015 yılındaki 68,1 
milyon TL olan maliyete göre %5,3 oranında artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu 
değerler esas alındığında, televizyon yayınlarının toplam maliyetinin radyo yayın 
maliyetinin yaklaşık on katı olduğu, Kurum’un en önemli maliyet unsurunun 
televizyon yayınları için yapılan harcamalardan oluştuğu ortaya çıkmaktadır.  
 Televizyon yayınlarının gerçekleştirildiği kanallardan en yüksek maliyetli 
yayının TRT Spor kanalından 214,8 milyon TL bedelle gerçekleştiği, bunu 188,6 
milyon TL ile TRT-1 kanalının izlediği görülmektedir. TRT World kanalının yayın 
maliyetinin ise 107,9 milyon TL olduğu dikkate alındığında bu üç yayının toplam 
maliyeti olan 511,3 milyon TL’nin toplam televizyon yayın maliyetinin %71,6’sına  
karşılık geldiği görülmektedir. Söz konusu kanallardaki esas maliyet unsurları ise 
Kurum dışına yaptırılan programlar ile Kurum dışından temin edilen haber/spor 
programlarıdır.     
 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 9(e) maddesinde 
Kurum tarafından yapılması öngörülen “haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri 
türde yayınlar” için bir öncelik sırası belirtilmediği gibi, aynı kanunun 57 inci maddesi 
gereğince Sayıştay tarafından yapılan denetim idari, mali ve teknik konularla sınırlı 
olduğundan, maliyetleri oluşturan bu harcama unsurlarının kamu kaynağının etkin ve 
verimli kullanılması açısından değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.  
 Bu duruma ilave olarak, aynı kanunun 9(b) maddesiyle Kurum’a “Radyo ve 
televizyon yayınları için haber toplama ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla 
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gerekli birimleri oluşturma” görevi verildiği, 17 nci maddesiyle yayınların mümkün 
olduğu kadar çeşitli konulara yer verecek şekilde ve yayın görevlerinin yerine 
getirilmesi esas alınarak düzenleneceğinin belirtildiği, dışarıdan program temin edilip 
edilmeyeceği hususunda da bir hüküm bulunmadığı görülmektedir. 

Benzeri durum Kurum’a sağlanan kaynakların arttığı dönemden itibaren 
devam ettiğinden, önceki yıllara ait denetim raporlarında da bu hususa yer verilmiş, 
ancak Kurum tarafından değiştirilmesine yönelik bir girişim söz konusu olmamıştır. 
Buna karşılık, Yönetim Kurulu tarafından alınan  26.11.2014 tarih ve 2014/476  sayılı 
prensip kararında konuyla ilgili önemli bir değişikliğe gidildiği  görülmektedir. Söz 
konusu karar; 

“Son yıllarda Kurumumuz imkanlarıyla yapılabilecek bir kısım programlar 
dış yapım olarak yaptırılarak, hem kurum imkânları atıl bırakılmakta hem de kurum 
dışına gereksiz yere paralar ödenerek kaynak israfına neden olunmaktadır. 

Bu nedenle; 
Kurumumuz yayınları için ihtiyaç duyulan programların, öncelikle Kurum 

imkanları araştırılarak söz konusu yapımın içyapım olarak yapılıp yapılamayacağının 
değerlendirilmesine, 

Bu değerlendirme yapılırken, birimlerin kendi bünyesinde ve Yapım 
Koordinatörlüğü bünyesinde gerekli bilgi birikimine ve iş deneyimine sahip yeteri 
kadar yapımcı bulunduğunun; bunu yanı sıra, zengin bir yayın arşivimizin ve 
prodüksiyon kaynaklarımızın olduğunun; ayrıca, iç yapıma ağırlık verilmesi halinde 
Kurumumuzda çalışma barışı ve iş huzurunun da olumlu yönde etkileneceği 
hususlarının da dikkate alınmasına, 

Bütün bunlara rağmen yine de dışarıya sipariş edilmesine karar verilen 
yapımların, ne sebeple iç yapım olarak yapılamadığı, dış yapım olarak yapılmasına 
neden karar verildiği (daha zengin içerik, renk, stil, kurumun imkansızlığı, farklı üslup, 
birikim ve bakış açısı gibi) net olarak ikna edici gerçekler ortaya konularak, yapımın 
dışarıya sipariş edilmesine, 

Yönetim Kurulunun yetkisine giren alımlarla ilgili siparişlerde ise, bu 
hususların yönetim kuruluna sunuş yazısına derç edilmesine, gerekirse dış yapımı 
destekleyici diğer belgelerin de dosyaya konulması suretiyle Yönetim Kurulunun 
onayına sunulmasına, 

Ayrıca, bu kararın Kurum portalından tüm teşkilata duyurulmasına oybirliği 
ile karar verilmiştir.”   

Şeklinde olup, bu konuya ilişkin alınan 24.12.2014 tarih ve 2014/502 sayılı 
kararda ise yapımlarda eleman tasarrufuna gidilmesi ve ortak yapım/iç yapım 
grubunda Kurum elemanlarından faydalanılması öngörülmüştür. Dolayısıyla, alınan bu 
iki kararın uygulanması halinde dışarıdan hizmet temini için yapılmakta olan 
harcamalarda önemli oranda azalma olması beklendiğinden, 2014 yılı denetim 
raporunda; ülkenin en deneyimli yayın kuruluşu olan Kurum’un kamu kaynağını 
kullanıp genellikle dışarıdan program temin ederek yayınlayan bir yayıncı kuruluş 
görüntüsünden kurtulup, Yönetim Kurulu tarafından 26.11.2014 tarih ve 2014/476  
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sayı ile alınan “ihtiyaç duyulan programların öncelikle Kurum imkanları araştırılarak 
içyapım olarak değerlendirilmesi” prensip kararı çerçevesinde, mümkün olduğu 
oranda kendi birimlerinin işgücüyle nitelikli, itibarlı ve yapılan harcamaya değer 
programlar üretip yayınlayan bir kamu yayın kurumuna dönüştürülmesi yönündeki 
çalışmaların  geliştirilerek sürdürülmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; Yönetim Kurulu’nun 26.11.2014 tarih ve 
2014/476 sayılı kararına istinaden Kurum şartlarında yapımı gerçekleştirilebilecek 
programlar iç yapım olarak; Kurum imkanları ile mümkün olmayan türde ve 
özellikteki programların temini ise Kurum dışı alım ve lisanslama usullerine göre 
yapıldığı, bu çerçevede Televizyon Dairesi Başkanlığına bağlı kanalların Kurum dışı 
yapım sayısı 2014 yılında 627 iken 25.11.2015 tarihi itibariyle %33 oranında azalarak 
421’e düştüğü, diğer taraftan Yönetim Kurulu’nun 26.05.2015 tarih ve 2015/370 sayılı 
kararı ile Prodüksiyon Kaynakları ve Yapım Koordinatörlüğü birleştirilerek; İç 
Yapımlar Koordinatörlüğü kurulduğu ve öneri doğrultusunda çalışmaların 
sürdürüldüğü açıklamasında bulunulmuştur. 

2015 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin denetlenmesi sonucunda ise dış 
yapımla gerçekleştirilen program sayısının azalmasına karşılık dışarıdan temin edilen 
program/hizmet maliyetlerinin toplam yayın maliyetindeki oranının bir önceki yıla 
göre bir düşüş göstermemesi, üstelik dakika başına televizyon yayın maliyetinde %25 
oranında bir artış görülmesi bu amaçla alınan önlemlerin yetersiz olduğu, ayrıca 
dünyada kamu yayıncıları için yerine getirilmesi gereken iki temel işlevin bulunduğu, 
bunlardan birincisinin topluma, gelişmelerin her yönünü bilme hakkına uygun olarak, 
başta haber olmak üzere hizmet sunulması, diğer önemli işlevin ise kültür ve eğitime 
ilişkin yayın yapılması olduğu, ticari yayıncılık yapanların fazlaca yer vermedikleri bu 
hizmetler yerine getirilirken izlenebilir, nitelikli, itibarlı ve yapılan harcamaya değer 
programlarının yapım ve yayınının gerçekleştirilmesinin de önem arz ettiği 
değerlendirmesi yapılarak, yılına ilişkin denetim raporunda; kamu kaynağı kullanarak 
genellikle dışarıdan program temin edip yayınlayan bir kuruluş görünümü sergileyen 
Kurum’un, mümkün olduğu oranda kendi birimlerinin işgücüyle ve maliyetlerine 
katlanılabilecek şekilde izlenebilir programlar üretip yayınlayan bir kamu yayın 
kurumu haline dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; Yönetim Kurulu’nun 26.11.2014 tarih ve 476 
sayılı kararı ile ihtiyaç duyulan programların öncelikle Kurum içi imkanlar 
araştırılarak iç yapım olarak yapılıp yapılamayacağı değerlendirilmesine özen 
gösterilerek, iç yapım oranının her geçen gün artırılmasına yönelik faaliyetler 
sürdürülmektedir şeklinde açıklamada bulunulmuştur.  

Cari yılda gerçekleştirilen faaliyetlerin ve ortaya çıkan maliyetlerin 
incelenmesiyle elde edilen sonuçlar verilen yanıtla uyuşmakla birlikte, Kurum dışı 
yaptırılan program giderlerinin 332,6 milyon TL, Kurum dışından temin edilen haber 
ve haber program giderlerinin ise 212,5 milyon TL olduğu, ortaya çıkan bu tutarın 
toplam televizyon kanal maliyetinin %76,3’ünü oluşturduğu, buna karşılık söz konusu  
programlar sayesinde elde edilmesi beklenilen reklam gelirlerinin 189,4 milyon TL 
düzeyinde kaldığı dikkate alındığında, henüz istenilen sonuçlara ulaşılamadığı 
görülmektedir. Bu nedenle; 
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Toplam televizyon yayın maliyetleri içinde dışarıdan temin edilen programların 
maliyetinin önemli bir oran oluşturmaya devam ettiği, buna karşılık söz konusu 
programlar sayesinde elde edilmesi beklenilen reklam gelirlerinin bu giderleri 
karşılamakta yetersiz kaldığı dikkate alınarak, radyo ve televizyon programlarının 
yapım ve yayını için oldukça yeterli bilgi birikimine ve teknik altyapıya sahip olan 
TRT’nin olabildiğince kendi birimlerinin işgücüyle ve maliyetlerine katlanılabilecek 
şekilde izlenebilir programlar üretip yayınlayan bir kamu yayın kurumuna 
dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi önerilir. 

   F-Pazarlama  
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun gelir kaynakları; 3093 sayılı Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile belirlenmiştir.  
3093 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde Kurumun gelirleri; Radyo, televizyon, 

video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler, Elektrik enerjisi hâsılatından 
ayrılacak paylar, genel bütçeden yapılacak katkılar, radyo ve televizyon vasıtasıyla 
yapılan her çeşit ilan ve reklam ile faaliyetlerden sağlanan gelirler, film, bant, plak, 
nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler, 
radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek 
gelirler, düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde 
yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler ile yapılacak her türlü bağış, yardım 
ve diğer gelirler olarak sıralanmıştır. 
         Diğer taraftan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 21 inci 
maddesinde, “Açık öğretim yayınları ve eğitim ve öğretim amaçlı diğer yayınlar, 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen TV kanallarının uygun 
görüleninden yayınlanır. Ücret miktarı ve yayın ile ilgili diğer hususlar, ilgili kurumlar 
ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir 
protokolle belirlenir.” hükmü getirilirken, aynı kanunun 36 ncı maddesinde ise Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık finansman programında tespit olunan açığın 
genel bütçeden karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

TRT, yayıncılık sektöründe kamu hizmeti gören bir radyo ve televizyon yayın 
kuruluşudur. Kurum faaliyet gelirlerinin %86’sını oluşturan ve işletme faaliyetlerinden 
bağımsız olarak yasa gereği tahsil edilen cihaz alım bandrol bedeli ve elektrik hasılat 
payları raporun “VII-Gelir Tablosu” bölümünde açıklanmıştır. 
 Reklam-Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığında 2016 yılı sonu itibariyle 48’i 
kadrolu 2’si geçici görevli olmak üzere 50 personel görev yapmaktadır. Başkanlık 
bünyesinde 2016 yılının başı itibariyle, hizmet alımı yapılan firmalar kanalıyla 
çalıştırılan 19 kişinin görev yapmakta iken Kurumun reklam sürelerinin pazarlama ve 
satışı ile ilgili tüm işlemlerinin Başkanlıkça yürütülmeye başlanmasıyla birlikte 
Reklam Tasarım Tanıtım ve Pazarlamadan Sorumlu Müdürlük kontrolünde İstanbul’da 
faaliyet gösteren 23 kişiden daha hizmet alınmaya başlanmıştır. 

Kuruma ait radyo ve televizyon reklam mecralarının bir bölümü 06.11.2012 
tarihinde imzalanan bir sözleşme ile kurum dışı bir firma tarafından pazarlanmaya 
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Toplam televizyon yayın maliyetleri içinde dışarıdan temin edilen programların 
maliyetinin önemli bir oran oluşturmaya devam ettiği, buna karşılık söz konusu 
programlar sayesinde elde edilmesi beklenilen reklam gelirlerinin bu giderleri 
karşılamakta yetersiz kaldığı dikkate alınarak, radyo ve televizyon programlarının 
yapım ve yayını için oldukça yeterli bilgi birikimine ve teknik altyapıya sahip olan 
TRT’nin olabildiğince kendi birimlerinin işgücüyle ve maliyetlerine katlanılabilecek 
şekilde izlenebilir programlar üretip yayınlayan bir kamu yayın kurumuna 
dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi önerilir. 

   F-Pazarlama  
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun gelir kaynakları; 3093 sayılı Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile belirlenmiştir.  
3093 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde Kurumun gelirleri; Radyo, televizyon, 

video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler, Elektrik enerjisi hâsılatından 
ayrılacak paylar, genel bütçeden yapılacak katkılar, radyo ve televizyon vasıtasıyla 
yapılan her çeşit ilan ve reklam ile faaliyetlerden sağlanan gelirler, film, bant, plak, 
nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler, 
radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek 
gelirler, düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde 
yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler ile yapılacak her türlü bağış, yardım 
ve diğer gelirler olarak sıralanmıştır. 
         Diğer taraftan 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 21 inci 
maddesinde, “Açık öğretim yayınları ve eğitim ve öğretim amaçlı diğer yayınlar, 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen TV kanallarının uygun 
görüleninden yayınlanır. Ücret miktarı ve yayın ile ilgili diğer hususlar, ilgili kurumlar 
ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir 
protokolle belirlenir.” hükmü getirilirken, aynı kanunun 36 ncı maddesinde ise Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık finansman programında tespit olunan açığın 
genel bütçeden karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

TRT, yayıncılık sektöründe kamu hizmeti gören bir radyo ve televizyon yayın 
kuruluşudur. Kurum faaliyet gelirlerinin %86’sını oluşturan ve işletme faaliyetlerinden 
bağımsız olarak yasa gereği tahsil edilen cihaz alım bandrol bedeli ve elektrik hasılat 
payları raporun “VII-Gelir Tablosu” bölümünde açıklanmıştır. 
 Reklam-Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığında 2016 yılı sonu itibariyle 48’i 
kadrolu 2’si geçici görevli olmak üzere 50 personel görev yapmaktadır. Başkanlık 
bünyesinde 2016 yılının başı itibariyle, hizmet alımı yapılan firmalar kanalıyla 
çalıştırılan 19 kişinin görev yapmakta iken Kurumun reklam sürelerinin pazarlama ve 
satışı ile ilgili tüm işlemlerinin Başkanlıkça yürütülmeye başlanmasıyla birlikte 
Reklam Tasarım Tanıtım ve Pazarlamadan Sorumlu Müdürlük kontrolünde İstanbul’da 
faaliyet gösteren 23 kişiden daha hizmet alınmaya başlanmıştır. 

Kuruma ait radyo ve televizyon reklam mecralarının bir bölümü 06.11.2012 
tarihinde imzalanan bir sözleşme ile kurum dışı bir firma tarafından pazarlanmaya 

 

 

başlamıştır. Üç yıllık bir dönemi kapsayan sözleşme, 05.11.2015 tarihinde sona 
ermiştir.  

TRT Yönetim Kurulu, reklam kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi ve 
reklam gelirlerinin arttırılması gerekçeleri ile yeni dönemde de reklam sürelerinin 
kurum dışı bir firma aracılığıyla pazarlanması hususunda bir karar almıştır. Bu karar 
doğrultusunda 3 yıl 56 gün süreli ve 377.000.000 TL+KDV bedel üzerinden ihaleye 
çıkılmış, ancak 04.11.2015 tarihinde yapılan ihaleye teklif veren firma olmamıştır. 

Reklam sürelerinin satışına ilişkin yapılan ihaleden sonuç çıkmaması üzerine 
yönetim kurulunca 3 yıllık toplam 360.000.000 TL+KDV üzerinden yeniden ihaleye 
çıkılması hususunda bir karar alınmış, bunun üzerine çıkılan ihaleye tek bir firma 
tarafından 360.108.000 TL+KDV tutarında teklif verilmiştir. Yapılan değerlendirmede 
gerekli rekabet koşullarının sağlanamadığı tespitine yer verilerek ihalenin iptaline 
karar verilmiştir. 

İhalenin iptali edilmesi üzerine TRT Yönetim Kurulu reklam sürelerinin 
pazarlanması ve satışının, 2016 yılı boyunca bir yıl süreyle Reklam Tasarım Tanıtım 
Dairesi Başkanlığınca yapılmasına karar vermiştir.   

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararında özetle; iptal edilen ihalenin planlanması 
ile gerçekleştirilmesi arasındaki dönemde, makroekonomik koşulların değişmesi 
Kurumun ulusal ve uluslararası yayın kapasitenin genişlemesi ve büyük çaplı 
organizasyonların alınması sebebiyle, Kurum imkanlarının, dinamiklerinin ve 
tecrübelerinin daha aktif kullanılabileceği bir ortam oluştuğundan bahisle; Kurumun 
genel ekonomik vizyonu doğrultusunda Reklam-Tasarım-Tanıtım Dairesinin 
tasarlanan 1 yıllık sürede, gerektiğinde piyasa koşullarını, gerektiğinde kamu yararını 
dikkate alarak hareket edebilme yönündeki kabiliyetinin artırılması, bu suretle 
karşılaştırmaya elverişli verilerin oluşturulmasına imkan tanınması amaçlanmıştır, 
denilmektedir. 

Bu sefer, Genel Müdürlüğün radyo reklam alanlarının satışına dair Yönetim 
Kuruluna sunduğu yazısında, radyo kanallarının reklam süresini pazarlama amacıyla 
13.575.000 TL+KDV ve 16.050.000 TL+KDV olmak üzere iki firma tarafından teklif 
verildiğinden bahisle,  16.050.000 TL+KDV teklif veren firma ile sözleşme yapılması 
hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması istenmiştir. TRT Yönetim Kurulu, 
2016/136 sayılı kararıyla Genel Müdürlük teklifinin kabulüne oy çokluğu ile karar 
vermiştir. Söz konusu firma ile 07.04.2016 tarihli TRT Radyo Reklam Süreleri Satış 
Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kurum’un reklam sürelerinin satışları, TRT Kurumu Reklam Yönetmeliğinde 
düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğin 5 nci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendinde, 
“Kurum, reklâm sürelerinin bir bölümünü ya da tamamını Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Satış Yönetmeliği’ndeki usul ve esaslar uygulanmak suretiyle satabilir.” 
hükmü yer almaktadır. 

Süre ve ücret tespiti ile yetki limitleri başlıklı 6 ncı maddesinde ise 
“Reklamların türleri, yayın süreleri, ücretleri, satış ve ödeme şartları, uygulanacak 
komisyon ve indirim oranları ile teminata ilişkin genel esaslar Yönetim Kurulu 
tarafından tespit edilir.” denilmektedir. 
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TRT Reklam Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi kapsamında yürürlüğe konulan 
usul ve esasların 6 maddesinde ise “TRT, reklam ortamları için belirlediği reklam 
sürelerinin bir bölümünü ya da tamamını, doğrudan ya da Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Satış Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde özel firmalar aracılığı ile 
pazarlayabilir.” hükmünün olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliği’nin 11 
nci maddesinde bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde Pazarlık Usulü, İlan 
Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü veya Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif 
Usulünden birisinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

 TRT Yönetim Kurulu’nun oyçokluğu ile kabul ettiği, 29.03.2016 tarih ve 
2016/136 sayılı kararı incelendiğinde; Kurul kararı dayanağının Yönetim Kurulu’nun 
19.01.2016 tarih ve 2016/22 sayılı kararı ile kabul edilen TRT Reklam Yönetmeliği ile 
ilgili genel esasları düzenleyen usul ve esasların 6 maddesinde yer alan  “TRT, reklam 
ortamları için belirlediği reklam sürelerinin bir bölümünü ya da tamamını, doğrudan 
ya da Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliğindeki usul ve esaslar 
çerçevesinde özel firmalar aracılığı ile pazarlayabilir.” hükmünün olduğu 
görülmektedir. 

Hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde, bir normun kendisinden daha 
üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici 
nitelikte bir hüküm getirmesi mümkün bulunmamaktadır. Alt düzeydeki normların, 
yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı göz önüne alındığında,  bir alt norm üst 
norma aykırılık teşkil etmemeli, üst normun kendisine verdiği hukuki sınırların dışına 
çıkmamalıdır.  

TRT Reklam Yönetmeliği, Kurum reklâm sürelerinin bir bölümünün ya da 
tamamının Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliği’ndeki usul ve 
esaslar uygulanmak suretiyle satılabileceği hususunu düzenlemiştir. Bu yönetmelik 
kapsamında hazırlanan usul ve esaslarda ise yönetmeliğe aykırı bir düzenleme 
yapılarak, Kuruma reklam sürelerinin satışında, TRT Kurumu Satış Yönetmeliğinde 
yer almayan doğrudan ihalesiz satış yetkisi verilmiştir. 

TRT 2015 yılı Sayıştay Yıllık Denetim Raporunda; “Yönetim Kurulunun 
19.01.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “TRT Reklam 
Yönetmeliği ile İlgili Genel Esaslar”ın, 6 ncı maddesinin 1. fıkrasında yer alan 
düzenlemenin TRT Reklam Yönetmeliğine uygun olacak şekilde değiştirilmesi” 
hususu önerilmiştir. 

Kurumun sözkonusu öneriye verdiği cevapta özetle; 

2016 yılı Ocak ayı itibariyle reklam sürelerinin Reklam Tasarım Tanıtım 
Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaya başlandığı, özellikle radyo kanallarına ait 
reklam sürelerinin satış ve pazarlaması konusunda yeterli kalifiye personelin olmadığı, 
radyo kanallarının fazlalığı ve yayınlarının farklı nitelikte olması sebebiyle 
pazarlamasının da farklı nitelik arz ettiği, boş geçecek reklam sürelerinin kamu yararı 
hedefininin gerçekleştirilmesini zorlaştırıcağı belirtilmiştir.  
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TRT Reklam Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi kapsamında yürürlüğe konulan 
usul ve esasların 6 maddesinde ise “TRT, reklam ortamları için belirlediği reklam 
sürelerinin bir bölümünü ya da tamamını, doğrudan ya da Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Satış Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde özel firmalar aracılığı ile 
pazarlayabilir.” hükmünün olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliği’nin 11 
nci maddesinde bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde Pazarlık Usulü, İlan 
Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü veya Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif 
Usulünden birisinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

 TRT Yönetim Kurulu’nun oyçokluğu ile kabul ettiği, 29.03.2016 tarih ve 
2016/136 sayılı kararı incelendiğinde; Kurul kararı dayanağının Yönetim Kurulu’nun 
19.01.2016 tarih ve 2016/22 sayılı kararı ile kabul edilen TRT Reklam Yönetmeliği ile 
ilgili genel esasları düzenleyen usul ve esasların 6 maddesinde yer alan  “TRT, reklam 
ortamları için belirlediği reklam sürelerinin bir bölümünü ya da tamamını, doğrudan 
ya da Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliğindeki usul ve esaslar 
çerçevesinde özel firmalar aracılığı ile pazarlayabilir.” hükmünün olduğu 
görülmektedir. 

Hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde, bir normun kendisinden daha 
üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici 
nitelikte bir hüküm getirmesi mümkün bulunmamaktadır. Alt düzeydeki normların, 
yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı göz önüne alındığında,  bir alt norm üst 
norma aykırılık teşkil etmemeli, üst normun kendisine verdiği hukuki sınırların dışına 
çıkmamalıdır.  

TRT Reklam Yönetmeliği, Kurum reklâm sürelerinin bir bölümünün ya da 
tamamının Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliği’ndeki usul ve 
esaslar uygulanmak suretiyle satılabileceği hususunu düzenlemiştir. Bu yönetmelik 
kapsamında hazırlanan usul ve esaslarda ise yönetmeliğe aykırı bir düzenleme 
yapılarak, Kuruma reklam sürelerinin satışında, TRT Kurumu Satış Yönetmeliğinde 
yer almayan doğrudan ihalesiz satış yetkisi verilmiştir. 

TRT 2015 yılı Sayıştay Yıllık Denetim Raporunda; “Yönetim Kurulunun 
19.01.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “TRT Reklam 
Yönetmeliği ile İlgili Genel Esaslar”ın, 6 ncı maddesinin 1. fıkrasında yer alan 
düzenlemenin TRT Reklam Yönetmeliğine uygun olacak şekilde değiştirilmesi” 
hususu önerilmiştir. 

Kurumun sözkonusu öneriye verdiği cevapta özetle; 

2016 yılı Ocak ayı itibariyle reklam sürelerinin Reklam Tasarım Tanıtım 
Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaya başlandığı, özellikle radyo kanallarına ait 
reklam sürelerinin satış ve pazarlaması konusunda yeterli kalifiye personelin olmadığı, 
radyo kanallarının fazlalığı ve yayınlarının farklı nitelikte olması sebebiyle 
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Ayrıca TRT Kurumu Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliğinin Kapsam 
başlıklı 2/c maddesinde yer alan “Gerekçesi ve uygulanacak satış kuralları belirtilmek 
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belirlediği reklam sürelerinin bir bölümünü ya da tamamını, doğrudan ya da Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Satış Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde özel 
firmalar aracılığı ile pazarlayabilir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmektedir. İlgili 
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Kamu kaynağı kullanan Kurumun uygulamalarında cari mevzuata uyması 
gerektiği hususu tartışılmazdır. Kurum faaliyetleri kapsamında Kurum ve Kamu Yararı 
kapsamında mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılamadığı kanaatine sahip olunursa 
yetkili organları aracılığı ve gerekli usulleri kullanmak suretiyle ihtiyaç duyduğu 
mevzuat değişikliğini gerçekleştirmesi, her zaman için mümkün bulunmaktadır. 
Mevcut mevzuat hükümlerini anlamı dışında yorumlayarak, uygulamalara gerekçe 
oluşturma mantığının doğru bir yaklaşım olmadığı düşünülmektedir. 

Bu kapsamda;  

Yönetim Kurulunun 19.01.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Kararı ile yürürlüğe 
giren “TRT Reklam Yönetmeliği ile İlgili Genel Esaslar”ın, 6 ncı maddesinin 1. 
fıkrasında yer alan “TRT, reklam ortamları için belirlediği reklam sürelerinin bir 
bölümünü ya da tamamını, doğrudan ya da Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış 
Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde özel firmalar aracılığı ile 
pazarlayabilir.” düzenlemesinin, TRT Reklam Yönetmeliğine uygun olacak şekilde 
değiştirilmesi önerilir. 
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  Kurum’un pazarlama faaliyetleri neticesinde sağladığı gelirler içerisinde yer 
alan ilan ve reklam gelirleri, mal ve hizmet satış gelirleri program satış gelirleri ve 
haber hizmet satış gelirleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

a) İlan, reklam ve sponsorluk gelirleri: 
Türkiye’de 2016 yılında reklam yatırımları, Reklamcılar Derneği üyesi medya 

7,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Medya yatırımlarının %51,2’si televizyon, 
%14,9’u basın,  %24,2’si internet, kalan %9,7’si de diğer medya reklamları 
oluşturmuştur. 

Reklam piyasasında sayıları sürekli artan özel televizyon ve radyo kanalları ile 
rekabet etmek zorunda olan TRT’nin reklam ve sponsorluk gelirleri  son dört yıl 
itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 24: Reklam gelirleri tablosu 

Reklam gelirleri 
2013 2014 2015 2016 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Radyo ve TV İlan ve reklam gelirleri 57.510 79.481 93.372 199.450 

Barter karşılığı reklam gelirleri 9.919 5.018 6.821 12.468 

Yurtdışı TV ilan ve reklam gelirleri - -  -  -  

Sponsorluk gelirleri 19.442 19.033 18.281 12.114 

                            Toplam 86.871 103.532 118.474 224.032 

Kurum’un 2016 yılı ilan, reklam ve sponsorluk gelirleri, bir önceki döneme 
göre %89 oranında artarak 224 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kurumun radyo ve televizyon yayınlarına ait sürelerin Reklam-Tasarım-
Tanıtım Dairesi Başkanlığınca pazarlandığı cari dönem 2016 yılını, geçen dönem 2015 
yılı (Kurum dışı kişi ve kuruluşlarca satıldığı) ile karşılaştırıldığında Televizyon İlan 
ve Reklam Gelirlerinin %104 oranında artarak 92.612.048 TL’den 189.322.459 TL’ye; 
Radyo İlan ve Reklam Gelirlerinin %1234 artış göstererek 759.148 TL’den 10.128.253 
TL’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Radyo ve televizyon yayınlarına ait sürelerin 6 yıl 
gibi uzun bir aradan sonra Kurum tarafından pazarlanmaya başladığı, organizasyon 
yapısının yıl içerisinde oluşturulduğu dikkate alındığında kayda değer bir başarının 
yakalandığı görülmüştür. 

Kurum, 2016 yılı faaliyetleri kapsamında 12,1 milyon TL sponsorluk geliri elde 
etmiştir. Diğer taraftan reklam sürelerinin değerlendirilmesi amacıyla barter 
anlaşmaların yapılmasına devam edilmiştir. Yönetim Kurulu’nun 28.01.2009 tarih ve 
2009/33 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Reklam Sürelerinin Barter Yoluyla Satılması 
Hakkında Usul ve Esaslar” çerçevesinde muhtelif Basın-Yayın organları ile yapılan 
basın barterleri yanında mal ve hizmet karşılığı barter sözleşmeleri de imzalanmıştır.  

b)Mal, hizmet ve program satış gelirleri: 
3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu’nun ikinci maddesinde Kurum’un ticari 

nitelikte gelir kaynakları arasında film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin 
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yapım, yayın ve satışı ile radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve 
ortaklıklardan elde edilen gelirler bulunmaktadır.  

Faaliyet döneminde yurtiçi ve yurtdışı mal, hizmet ve program satış karşılığı 
elde edilen gelirler 60,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın, 25,4 milyon 
TL’si Anadolu Üniversitesi A.Ö. Fakültesi yayın gelirinden,  30 milyon TL’si program 
satış gelirlerinden, 1.872 bin TL’si imalat satış gelirlerinden, 3,5 milyon TL’si de diğer 
kalemlere ilişkin mal ve hizmet satış gelirlerinden oluşmuştur. 

G- Sigorta işleri: 
TRT’nin sigorta işleri, 02.06.1986 tarih ve 128 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe giren “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sigorta Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 

Kurum’un mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan bütün taşınır ve taşınmaz 
malları her türlü riske karşı iç sigorta fonu ile güvence altına alınmıştır. Yurt dışından 
satın alınan taşınır mal ve değerlerin nakliye, montaj ve gerektiğinde ön depolama 
sigortaları ile bütün taşıtların kasko ve trafik sigortaları ise harici sigorta kapsamında 
güvence altına alınmaktadır. 

TRT’nin 2016 yılındaki sigorta kapsamındaki varlıklarının toplam sigorta 
kıymeti, ayrılan fon veya ödenen prim ve mahsup ya da tahsil olunan hasar bedeli ile 
birikmiş iç sigorta fonu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 25: Sigorta türü tablosu 

Sigorta türü 
Sigorta kıymeti 

Ayrılan fon 
veya ödenen 
prim tutarı 

Mahsup veya 
tahsil edilen Fark Birikmiş iç 

sigorta fonu 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. 
  A-2016’den devreden  - - - - 

46.672 iç sigorta fonu 
  B-Yıl içinde yaptırılan           
1-İç sigorta 297.288 3.118 - - 3.118 
2-Sigorta şirketlerine 11.849 240 43 197   
Toplam (B) 309.137 3.358 43 197 3118 
C- 2017’ya devreden  

        49.790 toplam iç sigorta fonu 

TRT Sigorta Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi hükmü gereğince, her yıl taşınır 
ve taşınmazların bilanço net değerleri üzerinden Genel Müdürlük tarafından belirlenen 
oranlara göre hesaplanan prim tutarı, dâhili sigorta fonuna kaydedilmektedir. 

 Faaliyet döneminde binalar, tesisler makine ve cihazlar, kar araçları, 
demirbaşlar ile ilk madde ve malzeme stokları için 3.118 Bin TL prim ayrılmıştır.  
2017 yılına 49.790 Bin TL tutarında iç sigorta fonu devretmiştir. 

Kurum’un dış sigorta işlemleri, 2016 yılında özel sigorta şirketi tarafından 
yapılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı nakliyat, yayın araçları kasko ve trafik sigortaları bu 
firma tarafından gerçekleştirilmiştir. 11.849 Bin TL sigorta kıymeti üzerinden 240 bin 
TL prim ödenmiştir.  
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 H-İşletme Sonuçları 
 1- Satışların karlılığı: 

Kurum’un esas faaliyet konusu “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….” olarak tanımlanmış olup, kar 
odaklı bir faaliyet amaçlanmamıştır. Gelir kaynaklarının büyük bir kısmı faaliyet dışı 
kaynaklardan sağlanmakta olup, bu anlamda satışların karlılığı analizi yapmak amaca 
uygun düşmemektedir. 

TRT’nin cari yıl faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği gelirler ile katlanmak 
zorunda olduğu giderler, geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablo 26: Gelir-gider dengesi tablosu 

Gelirler ve giderler 
2015 Yılı 2016 Yılı 

Gerçekleşen Gerçekleşen 
Bin TL Bin TL 

1- Brüt Satış Hâsılatı     
  a) Cihazlardan alınan bandrol bedeli 679.101 962.145 
  b) Elektrik hâsılat payı 842.807 793.428 
  c) İlan ve reklam geliri 100.193 212.078 
  d) Mal ve hizmet karşılığı gelirler 28.426 27.618 
  e) Sponsorluk gelirleri 18.281 12.114 
  f) Yurtdışı satışlar 3.668 11.096 
  g) Diğer gelirler 7.175 22.515 
  Toplam (1) 1.679.651 2.040.994 
2- Hâsılattan indirimler     
  a) Satıştan iadeler 2.606 7.854 
  b) Satış ıskontoları -   
  c) Diğer indirimler -   
  Toplam (2) 2.606 7.854 
3- Net satış hâsılatı (1-2) 1.677.045 2.033.140 
4- Satışlar maliyeti 1.878.474 1.836.608 
5- İşletme faaliyeti kârı/zararı (3-4) (201.429) 196.532 
6- Faaliyet dışı gelir ve kâr 96.072 112.859 
7- Faaliyet dışı gider ve zarar 41.616 57.169 
8- Dönem kârı veya zararı (5+6-7) (146.973) 252.222 

TRT’nin 2016 yılı toplam faaliyet gelirleri geçen döneme göre  %21,5 oranında 
artarak 2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet dönemi gelir artışında; bandrol 
gelirleri ile ilan ve reklam gelirlerdeki artış temel etken olmuştur. 

Diğer taraftan satışların maliyeti hesabına aktarılan giderler toplamında geçen 
yıla göre %2,2 oranında düşüş yaşandığı görülmektedir. Yaşanan bu düşüşte dışarıdan 
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sağlanan fayda ve hizmetler kaleminde meydana gelen %7,5 oranındaki azalış önemli 
bir rol oynamıştır. 

2-Milli ekonomiye katkı: 
  a)GSYİH’ ya katkısı: 

TRT 2016 yılında gayri safi yurtiçi hasılaya, üretici fiyatlarıyla 933,2 milyon 
TL, alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı 943,1 milyon TL ve alıcı 
fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya 950,5 milyon TL katkı sağlamıştır.  Kurum’un 
GSMH’ ya katkısını gösteren çizelge, rapor ekleri arasında (Ek:8)  bulunmaktadır. 

  b)Kuruluşun dış ödemeler dengesine katkısı: 
TRT tarafından 2016 yılında ithal edilen malzemeler, TV haber program ve 

benzeri alımlar için yurtdışına 66,3 milyon TL ödenmiş olup, yurtdışına haber ve 
program satışlarından ise 11,1 milyon TL gelir sağlanmıştır. TRT’nin dış ödemeler 
dengesine etki çizelgesi, rapor ekleri (Ek:9) arasındadır. 

c)Hazine ile ilişkiler: 
 TRT’nin Hazine’ye sağladığı katkı rapor ekleri arasına alınan (Ek:10) sayılı 

vergiler çizelgesinde gösterilmiştir. 2016 yılında 9,9 milyon TL’si mükellef, 139,3 
milyon TL’si de vergi sorumlusu sıfatıyla 158 milyon TL tutarında vergi tahakkuk 
ederken, cari yıl içinde ödenen vergi tutarı 172,9 milyon TL olmuştur. 

I-Bağlı ortaklık ve iştirakler: 
Kurum’un dönem sonu itibariyle ikisinin şirket merkezi yurtiçinde, birisinin 

merkezi yurtdışında olmak üzere üç iştiraki bulunmaktadır. 
Kurum’un 2016 yılsonu itibariyle mevcut iştirakleri ile bu iştiraklerinin 

sermayeleri ve Kurumun iştiraklerindeki sermaye payları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablo 27: İştirakler tablosu 

  

İştirakler 

İştirakin 
Kuruluşça 2016 Yılı sonunda Toplam kamu Payı Gerçekleşen Kuruluşa Temettünün 

Taahhüt edilen Ödenen Taahhüt edilen Ödenen 

Dönem İsabet eden Ödenmiş 

Esas Ödenmiş Karı/zararı temettü sermayeye 

sermayesi sermayesi   oranı 

Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL % Bin TL % Bin TL % Bin TL Bin TL % 

1- Euronews SA  68.440 10.950 10.950 16 10.950 100 10.950 16 10.950 100       

2-  Anten A.Ş 17.680 1.680 1.680 9,5 1.680 100 1.680 9,5 1.680 100       

3- TİAK A.Ş. 50 5 5 10 5 100 5 10 5 100       

Toplam 86.170 12.635 12.635   12.635   12.635   12.635         

Euronews SA: 
Euronews Avrupa perspektifinde dünya haberlerini sunmak için 1992 yılında 

Avrupa Yayın Birliği’nin teşviki ile Lyon merkezli kurulan ve 1993 yılında 5 farklı 
dilde ilk yayınına spikersiz başlayan ve artık spikerlerin de yayınlara çıktığı bir haber 
kanalıdır. 21 Ülkeden 24 ortağı olan Euronews, Türkçe yayın dahil toplam 13 farklı 
dilde yayın hayatını sürdürmektedir.  

119Sayıştay   



 

 

28.04.2009 tarih ve 27213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14919 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, TRT’nin uluslararası Türkçe yayıncılığının 
geliştirilmesi ve Avrupa Birliği üyelik sürecine katkı sağlaması amacıyla Euronews 
SA adlı uluslar arası yayın kuruluşuna, ortaklık payı % 16 oranını geçmemek üzere 
ortak olarak katılabilmesine izin verilmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun 03.07.2009 tarih ve 240 sayılı kararında, Euronews’e % 
15,70 oranında (4. büyük ortak) ortak olunmasına karar verilmiş ve ortaklık karşılığı 
olarak Euronews SA kuruluşunun özel sermaye artırımı hesabına 31.07.2009 tarihinde, 
38.000 adet hisse için (hisse birim değeri 137,78 Euro) 5.235.640 Euro karşılığı olan 
11 milyon TL yatırılmıştır.    

25.02. 2011 tarihli Euronews Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar ile; Fas 
Kamu Yayın Kuruluşu SNRT'nin hisse sermayesindeki payı %0,36'dan %6'ya 
çıkarılmış ve Euronews A grubu hissedar (büyük hissedar) olunabilmesi için gereken 
minimum %9'luk pay %5'e düşürülmüştür. Söz konusu sermaye artırımıyla, bütün 
hissedarların hisse sermayesine katılım oranlarında bir miktar düşüş yaşanmış ancak 
hisse birim değerlerinde 4,56 Avro'luk bir artış gerçekleşmiştir. Buna göre, Kurumun 
Euronews' ta sahip olduğu 38,000 adet hisse toplam hisse sermayesinin %15,70'ine 
tekabül ederken; Fas için sermaye artırımı gerçekleştiğinde bu oran %14,81 olarak 
değişmiştir. 

14.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen Euronews Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında, Fransız yerel yönetimlerinin hissedarlığa dahil edilmesiyle, hissedarlık 
oranlarında yine bir değişiklik meydana gelmiştir. Euronews genel merkezinin yerleşik 
olduğu bölgenin yerel yönetimleri olan "Region Rhone-Alpes", "Departement du 
Rhone" ve "Grand-Lyon" 2012'de tamamen geri ödenmek üzere; 1992 yılında 
Euronews'a 1.8 milyon Avro civarında öz sermaye kredisi vermiştir. İlgili tarafların da 
onayı alınarak, bu borç karşılığında anılan yerel yönetimlerin her birine 4094'er adet 
hisse olmak üzere toplamda %4,56 oranında hisse verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
çerçevede, Euronews Kuruluş Sözleşmesinde de gerekli değişiklikler yapılarak yerel 
idare statüsündeki hissedarlara C Grubu hissedar sıfatı verilmiştir. 

2012 yılında, yukarıda anılan Euronews hisse oranlarındaki değişiklikten sonra, 
her bir hissenin değeri 142,34 Avro'dan 148,86 Avro'ya çıkmış olup, yeni duruma göre 
Euronews’in 4. büyük ortağı olarak TRT %14,13 oranında 38.000 adet hisseye sahip 
olmuştur. 

Avrupa’daki genel ekonomik sıkıntıların medya sektöründeki rekabeti daha 
zorlu hale getirmesi, kamu yayıncılarının bu ortamdan olumsuz yönde etkilenmesi 
nedeniyle Euronews’un gelirlerinde önemli sıkıntılar yaşanmaya başlanmış ve buna 
çare olarak 2014 tarihinde yeni bir Stratejik Plan ve İş Planı hazırlanmış, söz konusu 
Stratejik Plan ve İş Planı şirketin varlığını sürdürmesi için yeni atılımlar ve yatırımlar 
yapması gerektiğini ve bunun için 35 Milyon Avro tutarında bir finansman kaynağına 
ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuş, bu çerçevede İcra Kurulu, Denetleme Kurulu 
tarafından yeni bir yatırımcı bulması için görevlendirilmiş ve yapılan çalışmalar 
sonucunda 2014 yılı sonunda değerlendirmeye giren adaylar içinden Mısırlı bir 
işadamına ait olan Media Globe Networks’ün teklifi en uygun teklif olarak 
değerlendirilmiş ve Denetleme Kurulu tarafından da onaylanmıştır.  
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28.04.2009 tarih ve 27213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14919 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, TRT’nin uluslararası Türkçe yayıncılığının 
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hisse birim değerlerinde 4,56 Avro'luk bir artış gerçekleşmiştir. Buna göre, Kurumun 
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Euronews'a 1.8 milyon Avro civarında öz sermaye kredisi vermiştir. İlgili tarafların da 
onayı alınarak, bu borç karşılığında anılan yerel yönetimlerin her birine 4094'er adet 
hisse olmak üzere toplamda %4,56 oranında hisse verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
çerçevede, Euronews Kuruluş Sözleşmesinde de gerekli değişiklikler yapılarak yerel 
idare statüsündeki hissedarlara C Grubu hissedar sıfatı verilmiştir. 
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her bir hissenin değeri 142,34 Avro'dan 148,86 Avro'ya çıkmış olup, yeni duruma göre 
Euronews’in 4. büyük ortağı olarak TRT %14,13 oranında 38.000 adet hisseye sahip 
olmuştur. 

Avrupa’daki genel ekonomik sıkıntıların medya sektöründeki rekabeti daha 
zorlu hale getirmesi, kamu yayıncılarının bu ortamdan olumsuz yönde etkilenmesi 
nedeniyle Euronews’un gelirlerinde önemli sıkıntılar yaşanmaya başlanmış ve buna 
çare olarak 2014 tarihinde yeni bir Stratejik Plan ve İş Planı hazırlanmış, söz konusu 
Stratejik Plan ve İş Planı şirketin varlığını sürdürmesi için yeni atılımlar ve yatırımlar 
yapması gerektiğini ve bunun için 35 Milyon Avro tutarında bir finansman kaynağına 
ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuş, bu çerçevede İcra Kurulu, Denetleme Kurulu 
tarafından yeni bir yatırımcı bulması için görevlendirilmiş ve yapılan çalışmalar 
sonucunda 2014 yılı sonunda değerlendirmeye giren adaylar içinden Mısırlı bir 
işadamına ait olan Media Globe Networks’ün teklifi en uygun teklif olarak 
değerlendirilmiş ve Denetleme Kurulu tarafından da onaylanmıştır.  

 

 

Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen Hissedarlar Genel Kurul toplantısında 35 
Milyon Avro’ya karşılık gelen hisse artışı ve bu yeni oluşturulan hisselerin söz konusu 
tutar karşılığında Media Globe Networks şirketine devrini sağlayacak sermaye artışı 
oy çokluğuyla onaylanmıştır.  

Bu aşamadan sonra Denetleme Kurulu yeniden oluşturulmuş ve TRT’nin 
temsili ile bu Kurulda yerini alan 6 Kamu Hissedarından biri olmuştur. Yeni 
yapılanma gereği Media Globe Networks ve diğer hissedarlar arasında bir Hissedarlar 
Anlaşması imzalanmıştır. 

Yeni yapılanma neticesinde Euronews bünyesinde TRT’nin hisse oranı %6.64 e 
düşmüştür. Bu sefer 01.06.2017 tarihinde geçerli olmak üzere eş zamanlı iki sermaye 
artışı gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda Media Globe Networks Şirketinin hisse payı 
%60’a çıkmış, NBC Universal şirketi %25 oranında sermayeye katılmış ve Kamu 
Hissedarlarının toplam hisse oranı %15’e düşmüştür. Yeni durumda Kurumun hisse 
oranı da %2,12 olarak güncellenmiştir. 

TRT Yönetim Kurulu 14.12.2016 tarih ve 2016/460 sayılı kararı ile Genel 
Müdürlük Makamına 27.02.2009 tarihinde imzalanan ve 30.01.2010 tarihinde 
yürürlüğe giren Türkçe Euronews hizmetinin yapımı ve dağıtımına ilişkin Lisans 
Anlaşmasını sonlandırma yetkisi vermiş, bu yetki kapsamında 16.12.2016 tarihinde 
lisans anlaşmasının sonlandırılması kararı Euronews yönetimine imza karşılığı elden 
teslim edilmiştir. İlgili lisans anlaşması gereği Euronews Türkçe yayınları Ocak/2018 
sonu itibariyle son bulacaktır.  

Bu sefer lisans anlaşmasının sonlandırılması, buna rağmen hissedarlık 
ilişkisinin devam ettirilmesinin hem ülke menfaatleri açısından hem de getireceği mali 
yükler sebebiyle uygun olmayacağı değerlendirilmiş, hissedarlıktan ayrılma hususunda 
Dışişleri Bakanlığının görüşü de alınarak Kurum Yönetim Kurulunca 16.02.2017 tarih 
ve 2017/87 sayılı kararı ile Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir. Denetim 
tarihi (Haziran/2017) itibariyle hissedarlık ilişkisinin sonlandırılması hususunda 
çalışmaların devam ettiği görülmüştür. 

TRT’nin Euronews’a yaptığı lisans ücreti ödemeleri: 
2010 yılı Lisans Ücreti  :     5.000.000 Avro 

2011 yılı Lisans Ücreti  :     5.118.926 Avro 

2012 yılı Lisans Ücreti  :     5.274.410 Avro 

2013 yılı Lisans Ücreti  :     5.390.097 Avro 

2014 yılı Lisans Ücreti  :     5.435.909 Avro  

2015 yılı Lisans Ücreti :      5.451.180 Avro  

2016 yılı Lisans Ücreti  :     5.459.047 Avro 

2017 yılı Lisans Ücreti  :     5.490.640 Avro, 

olarak 8 yıllık süreçte toplam 42.620.209 Avro olarak gerçekleşmiştir. Diğer 
taraftan Kurum tarafından verilen bilgilerden söz konusu lisans anlaşmasının 
sonlandırılması ile lisans ücretinin getireceği mali yükten kurtulmakla birlikte, 
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hissedar kalınması halinde hissedarlık ilişkisi sebebiyle Euronews Şirketine yıllık 1 ila 
1,5 milyon Avro ödenmek durumunda kalınacağı anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda;  
TRT Yönetim Kurulunun 2009/240 kararı gereğince hisse satın alınarak 

Euronews SA ile kurulan hissedarlık ilişkisinin sonlandırılması hususunda TRT 
Yönetim Kurulunca 16.02.2017 tarih ve 2017/87 sayılı kararı ile Genel Müdürlük 
Makamına verilen yetki kapsamında yapılan çalışmaların, gecikmenin getireceği mali 
yükler dikkate alınarak bir an önce sonuçlandırılması, 

önerilir. 
Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme A.Ş.: 
29.05.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan ana sözleşme 

ile “Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi” adı altında bir 
şirket kurulmuştur.  

Şirket amacını; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun ve RTÜK tarafından hazırlanan ikincil mevzuat 
çerçevesinde gerekli izinleri almak koşulu ile radyo ve televizyon vericileri için anten 
taşıyıcı yapıları, radyo ve TV yayınlarının iletim ve naklinde kullanılan vericileri ve 
yayın teçhizatını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, söz konusu 
vericiler ve yayın teçhizatı ile lisans veya yayın izni veya geçici yayın izni sahibi 
radyo ve TV yayıncılarının yayınlarını iletmek olarak belirlemiştir. 

Esas sermayesi 17.680.000 TL olan Şirket 16 ortaklıdır. 15 ortak %6’şar 
oranında, TRT ise %10 oranında Şirkete ortak olmuştur. 

 TRT’nin Anten A.Ş.’ye ortaklığı konusunda 16.01.2012 tarih ve 2012/2692 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinin 2012/1830 
Esasına kayden açılan dava kapsamında 14.02.2013 tarih ve 2012/1830 K. sayılı 
kararla söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesi durdurulmuştur. Kararın 
tebliği sonrasında Kurum tarafından karar gerekçesi dikkate alınarak yeni bir teklif 
28.05.2013 tarihinde Başbakan Yardımcılığı’na sunulmuş olup, konuya ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı 24.06.2013 tarihinde 2013/4998 sayı ile alınarak 25.07.2013 
tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu 
Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 10.Dairesinde 
2013/5945 esas kaydıyla açılan dava 02.03.2016 tarih ve 2016/1096 sayılı kararıyla ret 
edilmiştir. 

18.04.2016 tarihinde, Anten A.Ş Yönetim Kurulu toplantısı üye yayıncı kuruluş 
temsilcilerin katılımı ile yapılmış. Öncelikle Anten A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Anten A.Ş Genel Müdürü tarafından birer sunum yapılmış, daha sonra gündem 
maddelerine geçilmiş, 

Toplantının ikinci gündem maddesi olarak; Anten A.Ş.’nin işlevi konusunda 
kurulduğu günden bu tarihe kadar çok fazla belirsizlikler bulunduğu gerekçesiyle, 
Anten A.Ş.’nin iyiden iyiye küçülmesi, mevcut personelinin işlerine son verilmesi, 
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masrafların sıfıra indirilmesi kiralık ofisinden çıkarak Radyo Televizyon Yayıncıları 
Derneği çatısı altında işlerini yürütmesi talep edilmiştir.    

Yapılan müzakerelerde, şirketin çok zor şartlarda kurulduğu, bu niteliklerdeki 
bir şirketin bir daha kurulmasının mümkün görülmediği, belirsizliklerin devam ettiği, 
Ancak komşu ülkelerden enterferans şikayetleri gelmeye başladığında veya 
uluslararası mahkemeler yoluyla sınır boylarında yayın yapan karasal vericilerin 
kapatılması gündeme geldiğinde bu konunun çözüme kavuşmasının aciliyet 
kazanacağı, Şirketin bir derneğin altında faaliyetlerini yürütmesinin de mümkün 
olmadığı ifade edilmiş, sonrasında teklif edilen öneri hakkında oylamaya geçilmiş ve 
oy çokluğu ile öneri ret edilmiştir. Aralık 2016 tarihine kadar gelişmelerin takip 
edilmesi, hiçbir gelişme olmaması durumunda, aralık ayı içerisinde nihai kararın 
alınması için Yönetim Kurulu toplantısının tekrar yapılması da kararlaştırılmıştır. 

TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş.: 
TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş.; Reklamcılar Derneği, Reklam 

Verenler Derneği ve ölçülen yayıncı kuruluşların hissedarlığı ile kurulmuştur. Şirket’in 
amacı, televizyon izleme ölçümlerinin en adil ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak 
için ilgili menfaat gruplarının bu konudaki ekonomik menfaatlerini de gözeterek, 
onları mümkün olduğunca bünyesinde bir araya getirmek olarak ifade edilmiştir. 

13.10.2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 08.11.2010 tarih, 2010/ 1079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kurumun, 
“Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, özel hukuk hükümlerine tabi olarak 
kurulacak olan 50.000. TL sermayeli, “TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları 
Anonim Şirketi”ne, sınırlı sorumlu C gurubu hissedar olarak, 525.000 adet hisse ile 
ortak olmasına” karar verilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu Kararnamesi çerçevesinde 
Kurum, Yönetim Kurulu’nun 24.11.2010 tarih ve 2010/347 sayılı Kararı ile TİAK 
A.Ş’ye kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. 

J- Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar:  
Radyo ve televizyon yayınları İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan 

uluslararası ortamda adından en fazla söz ettiren kitle iletişim araçları haline 
geldiğinden, planlı kalkınmayı seçen ülkeler bu yayınlarla ilgili temel ilke ve hedefleri 
hazırladıkları uygulama programları kapsamına almışlar ve dünyada yaşanan 
gelişmeleri dikkate alarak politika belirlemeye başlamışlardır. Bu doğrultuda olmak 
üzere Türkiye’de de 1963 yılından itibaren hazırlanarak uygulamaya konulan Beş 
Yıllık Kalkınma Planlarında radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesi yönünde 
uygulanacak politikalara ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir.  

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında radyo istasyonlarının bütün yurtta iyi bir 
dinleme sağlayacak şekilde geliştirilmesi öngörülürken, televizyon konusunun 
teknoloji ve maliyetlerdeki değişime göre ülke ekonomisini zorlamayacak şekilde ele 
alınması görüşü benimsenmiş, ancak bu hususta bir gelişme yaşanmamıştır. 

1968-1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Plan döneminde ise ülkede 
televizyon yayınlarına başlanılması öngörülerek, radyo yayınlarının da etkinliğinin 
arttırılması ve yurdun her tarafında en az bir milli ve bir de bölgesel radyo yayınının 
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dinlenmesi hedeflenmiştir. Belirlenen bu hedefler çerçevesinde Plan döneminde 
televizyon yayınlarına başlanabilmiş, kurulan bölge vericileriyle radyo yayınlarının 
etkinliği arttırılmaya çalışılmıştır. 

Televizyon yayıncılığı alanında ülke nüfusunun yüzde 80 inin kapsama alanına 
dahil edilmesini öngören Üçüncü Kalkınma Planı’nda radyo yayınlarındaki verici 
güçlerinin arttırılması ve yurt dışına yönelik yapılan yayınlara ağırlık verilmesi 
hedeflemiştir. Belirlenen bu hedeflere ulaşıldığını belirten ve 1979-1983 yıllarını 
kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise FM radyo yayınlarına 
başlanılması ve televizyon yayınlarının ülkenin tümünü kapsaması ilkesi 
benimsenmiştir.  

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı televizyon yayıncılığının geliştirilmesi için 
uydu teknolojisinden faydalanılmasını hedef olarak belirlemiş, çok kanallı yayınların 
yapılması ve TRT hizmet birimlerinin dağınıklığının önlenmesini öngörmüştür. Ancak 
Türksat uydularının henüz hizmete girmediğinden bu kapsamda yaşanan gelişmeler 
yeterli olamamıştır.   

Mevcut radyo ve TV program üretim imkanlarının geliştirilmesi için 
stüdyoların modern teçhizat ile donatılmasının yanı sıra özel kesim üretim 
kapasitesinin arttırılmasının hedeflendiği Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, Orta 
ve Uzun Dalga vericiler kurma yerine FM vericiler üzerinden yapılan yayınların 
geliştirilmesi ve yeni TV kanallarının hizmete verilmesi öngörülmüş, Plan döneminde 
özel radyo ve TV üzerinde ağırlıkla durulması ilkesi de benimsemiştir. 

1996-2000 yıllarını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yayım ve 
program açısından kaliteli radyo ve televizyon kanallarının artarak yaygınlaşacağı 
tahmininde bulunarak, yerel yayınlar için zaman bölüşümlü frekans kullanımını, 
TRT’nin bazı kanallarının özelleştirilmesini öngörmüş olmakla birlikte bu yönde bir 
gelişme sağlanamamıştır.  

Özel radyo ve televizyon kuruluşlarına lisans verilmesi konusunda gerekli 
çalışmaların tamamlanması, TRT’nin yeniden yapılandırılarak sağlıklı bir mali yapıya 
kavuşturulması ve yayın içeriğinin zenginleştirilmesinin öngörüldüğü 2001-2006 
yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulama döneminde lisans 
verme konusunda önemli bir gelişme sağlanamamış olmakla birlikte, 2007-2011 
yıllarını kapsayan Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yasalaştırılan 
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu ile 
ülkedeki radyo ve televizyon yayıncılığı için oldukça kapsamlı bir düzenleme 
yapılmıştır. 

2014-2018 yıllarını kapsayan ve halen uygulanmakta olan Onuncu Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ise karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş sürecinin 
tamamlanmasını öngörürken, analog yayınların sonlandırılmasıyla açığa çıkacak 
frekans bandının etkin bir biçimde değerlendirilmesini, ayrıca yayıncılık sektörünün, 
altyapı ve hizmetlerini çeşitlendirecek, sayısal dönüşümünü tamamlayacak şekilde 
geliştirilmesi ve kamu hizmeti yayınlarının toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine 
uygun içeriklerle sunulmasını amaçlamıştır.   
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Plan’da öngörüldüğü şekilde karasal vericiler üzerinden sayısal yayınlara 
başlanılması için  yasal altyapı 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında sağlamış olmakla birlikte, 2016 yılsonuna 
kadar bu konuda herhangi bir gelişme sağlanamamıştır.  Dolaysıyla, karasal vericiler 
üzerinden yapılacak sayısal yayınlar için gerekli olan yatırımlar belli bir süre 
ertelenmek durumunda kalınmış, Kurum tarafından gerçekleştirilen yatırımlarda 
stüdyo ve dış çekim donanımı temini ağırlık kazanmıştır. 

1-Yatırımlar: 
Kurumun 2016 yılına ait Yatırım Programı, Kalkınma Bakanlığı tarafından 

belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlanıp 84,9 milyon TL’si öz kaynak olmak üzere 
olarak teklif edilmiş; 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazete (1. mükerrer)’de 
yayımlanan 2016 yılı Yatırım Programı’nda da Kurum’a toplam 84,9 milyon TL’si öz 
kaynak, 790 bin TL’si UDH Bakanlığı Evrensel Hizmet Fonu’ndan karşılanmak üzere 
toplam 85,6 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu’nun 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar’ının 5 inci maddesi uyarınca Kurumun ilgili olduğu Başbakan 
Yardımcılığı tarafından 2016 Yılı Yatırım Programı alt proje detayları onaylanmış 
olup, Başbakan Yardımcılığı’nın oluru ile söz konusu kararın 7-f maddesi 
kapsamındaki hususlarda Kurum Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 

2016 yılı Yatırım Programında yer alan toplam 9 proje için tahsis edilen 
ödenekler ve gerçekleştirilen yatırımlara tablo 28’de yer verilmiştir. 
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Kurumun 2016 yılı Yatırım Programı’nda yer alan projeler için öz kaynaktan 

tahsis edilen ödenekler kullanılarak yapılan yatırımın toplam tutarı 30,3 milyon TL 
olup, yatırımlarda % 35,8 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Fiziki yatırım 
tutarı ise 47,3 milyon TL olarak, nakdi yatırım tutarından daha fazla miktarda olmak 
üzere gerçekleşmiştir. Bu sonuç 2015 yılından devreden 25,4 milyon TL bedelli  
yatırım ile 2016 yılında gerçekleşen yatırım miktarı olan 30,3 milyon TL bedelli  
yatırım toplamı olan 55,7 milyon TL bedelli yatırımdan 47,3 milyon TL’lik kısmının 
sabit kıymetlere intikalinin sağlanmasıyla ortaya çıkmıştır.     

2016 yılı Programında yer alan yatırım projeleri ile ilgili faaliyetler aşağıda 
incelenerek değerlendirilmiştir. 
 C-Yeni Projeler 

a)2016’da bitenler 
1) 2016 E 120020 No’lu TV ve Radyo Verici Teçhizatı Projesi 
4,8 milyon TL ödeneği olan projeden 2,9 milyon TL tahsis yapılmış olmasına 

karşılık cari yılda harcamada bulunulmadığı görülmektedir. 
Proje kapsamında olmak üzere 30 adet 5 KW FM verici temini için yaklaşık 

maliyeti 652 bin Avro bedel üzerinden ihaleye çıkmak Yönetim Kurulu tarafından 
16.11.2016 tarih ve 409 sayılı ile onay verilmiş olmakla birlikte cari yılda ihale 
sonuçlandırılamadığından harcamada bulunulmamıştır. 

2)2016 E 120030 no’lu TV ve Radyo Vericileri İnşaatı Projesi 
Programda öz kaynaklardan karşılanmak üzere 100 milyon TL, Evrensel 

Hizmet amaçlı transferden karşılanmak üzere de 790 bin TL ödenek tahsis edilen 
projeden harcama yapılmamıştır.  

3)2016 E 120040 No’lu Stüdyo ve Dış Çekim Teçhizatı Modernizasyonu 
Projesi: 

Kurum tarafından cari yılda en fazla yatırımın öngörüldüğü bu proje için tahsis 
edilen toplam ödenek miktarı 47,5 milyon TL olmasına karşılık, proje kapsamında 
gerçekleştirilen yatırım tutarı 19 milyon TL olmuştur. 

Proje kapsamda gerçekleştirilen başlıca yatırımlar; 
-TRT Sitesi K Blokta TRT Kürdi kanalı HD Haber Prodüksiyon Stüdyosu 

görüntü sistemleri ve ışık teçhizatı ile haber kayıt ve yayın sunucuları temini, 
-Haber ve dış çekim amaçlı aktüel kamera alımı, 
 -TRT K Blokta kurulması planlanan HD Müzik Eğlence stüdyosu ile HD 

Haber Prodüksiyon stüdyosu ile İstanbul Kuruçeşme D Stüdyosu için görüntü 
sistemleri ve ışık kaynakları ile ışık altyapı teçhizatı alımı 

-Anakumanda Merkezi, Eurovizyon Bağlantı Merkezi ile Ankara ve 
İstanbul’daki Devamlılık Stüdyolarının HD teçhizat ile yenilenmesi, 

-Devamlılık Yayın ve Kayıt Sunucularının HD formatına yükseltilmesi, 
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Şeklindedir.  
TRT Kürdi kanalı için proje kapsamında temini öngörülen altı farklı tipte LED 

ışık kaynağı olup, söz konusu donanımın 222,3 bin Avro tahmini bedelle alınmasına 
Yönetim Kurulu tarafından 24.11.2015 tarih ve 2015/939 sayı karar verilmiştir. Bu 
amaçla çıkılan ihaleye üç firmanın teklif verdiği ve yapılan değerlendirme sonrasında 
toplam 6 kısımda toplanan teçhizatın iki ayrı firmadan toplam 143,1 bin Avro bedelle 
satın alınması İhale Komisyonu tarafından uygun bulunmuş olup, Yönetim Kurulu 
tarafından da 19.01.2016 tarih ve 2016/18 sayılı kararla onaylanmıştır. 

Söz konusu kanal için LED Video Wall donanımının da satın alınması 
öngörülmüş olup, Yönetim Kurulu tarafından 24.11.2015 tarih ve 2015/938 sayı ile 
alınan kararla 1,4 milyon ABD Doları yaklaşık maliyetle söz konusu teçhizatın açık 
ihale usulüyle uygun bulunmuştur. Çıkılan ihaleye sekiz firmanın teklif verdiği, beş 
firma teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 645 bin ABD Doları bedelle teklif veren 
firmadan alınmasına karar verildiği Yönetim Kurulu’nun 02.02.2016 tarih ve 2016/43 
sayılı kararından anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, söz konusu donanımla kullanılmak 
üzere 3 adet LED ekranın da yine aynı firma ile imzalanan sözleşmenin artırım 
maddesinde kapsamında satın alınması hususu Yönetim Kurulu’nun 19.10.2016 tarih 
ve 367 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.    

Proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlardan olan ve TRT World, TRT Köln 
Temsilciliği, TRT El Arabia, TRT Avazve TRT Kürdi için ihtiyaç duyulan aktüel 
kamera, lens, tripd ve aksesuar temini ilk olarak 05.01.2016 tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu gündemine alınmış olmasına karşılık Kurum’un bütçe durumu müsait olmadığı 
için beklemeye alınmış, buna karşılık 13.07.2016 tarihinde 8 set aktüel kamera ile 5 set 
yarı profesyonel kamera alımının acil olduğu bildirilerek, 13 set kamera, 8 set lens ve 
13 set tripotun 530,6 bin Avro yaklaşık maliyetle temini Yönetim Kurulu tarafından 
alınan 27.07.2016 tarih ve 256 sayılı karar ile uygun bulunmuştur. 

Bu karara istinaden çıkılan ihaleye beş firmanın teklif verdiği ve yapılan 
değerlendirme sonrası söz konusu donanımın üç ayrı grubun üç ayrı firmadan olmak 
üzere toplam 401,4 bin Avro bedelle satın alınması Yönetim Kurulu tarafından alınan 
19.10.2016 tarih ve 353 sayılı kararla uygun bulunmuştur. 

Söz konusu ihtiyacın karşılanamayan bölümü olan 59 set aktüel kamera ve 
aksesuarı, 19 set lens ve aksesuarı ve 59 set tripot ve aksesuarının ise 1,5 milyon Avro 
yaklaşık maliyetle temini ise Yönetim Kurulu’nun 16.11.2016 tarih ve 407 sayılı 
kararıyla uygun bulunmuştur. Söz konusu teçhizatın temini 2016 yılında 
gerçekleştirilemediği için proje kapsamında harcamada bulunulmamıştır.    

Doğan Kasaroğlu ve Cemal Aygen Haber Stüdyolarının HD formatında yayın 
yapabilmesi için gerekli olan teçhizatın 1,5 milyon Avro yaklaşık maliyetle temini için 
ihaleye çıkılması hususu Yönetim Kurulu’nun 10.08.2016 tarih ve 279 sayılı kararıyla 
uygun bulunmuştur. Çıkılan ihaleye dört firmanın teklif ve yapılan değerlendirme 
sonrası 1,1 milyon ABD Doları bedelle en uygun teklif veren firmadan alınmasına 
Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.11.2016 tarih ve 419 sayılı kararla uygun 
bulunmuştur. 

K Blok A Stüdyosu, TRT World stüdyosu ve İzmir A stüdyosu için ihtiyaç 
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duyulan 13 farklı tipte LED ışık kaynağının 1,4 milyon Avro yaklaşık bedelle satın 
alınması için ihaleye çıkılması hususu ise Yönetim Kurulu’nun 05.10.2016 tarih  ve 
347 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Çıkılan ihaleye dört firmanın teklif verdiği ve 
yapılan değerlendirme sonrası toplam 13 kısımdan oluşan alımın toplam 783,9 bin 
Avro bedelle üç ayrı firmadan temini Yönetim Kurulu’nun 29.11.2016 tarih ve 428 
sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.  

K Blok A Stüdyosu için cyclorama sistem, yıldız perde, görüntü sistemi ve floor 
led’in ihtiyaç duyulduğu belirtilerek görüntü sisteminin 535,5 ABD Doları yaklaşık 
bedelle satın alınması da Yönetim Kurulu’nun 05.10.2016 tarih ve 348 sayılı kararıyla, 
cyclorama sistemi ile ledli yıldız perdenin ise 471,2  bin Avro yaklaşık bedelle satın 
alınması Yönetim Kurulu’nun 19.10.2016 tarih ve 359 sayılı kararıyla uygun 
bulunmuştur. Cyclorama ve ledli yıldızlı perde temini için çıkılan ihaleye üç firmanın 
teklif verdiği ve yapılan değerlendirme sonrası 288 bin Avro bedelle en uygun teklif 
veren firmadan alınması Yönetim Kurulu’nun 29.11.2016 tarih ve 429 sayılı kararıyla 
uygun bulunmuştur.     

Açılması planlanan Kültür Sanat kanalı için ihtiyaç duyulan 160,5 bin ABD 
Doları bedelli devamlılık stüdyosu teçhizatının daha önce imzalanmış olan 
“Anakumanda Merkezi, 4 adet Devamlılık sistemi ve Eurovision Bağlantı Merkezi” 
temini sözleşmesi kapsamında temin edilmesi hususu Yönetim Kurulu’nun 16.11.2016 
tarih ve 408 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Buna karşılık, 14.12.2016 tarih ve 
461 sayılı kararda ise bu alım iptal edilerek söz konusu ihtiyacın TRT Okul kanalının 
mevcut imkanları kullanılarak karşılanması uygun bulunmuştur.    

Haber ve spor yayınları için ihtiyaç duyulan 3G/4G video-ses iletim cihazları ile 
birlikte çalışmak üzere video-ses iletim donanım ve yazılımın temini konusunda 
Yönetim Kuruluna sunulan takrir ise  kısmen kabul edilmiştir.   

Kurum tarafından 2009 yılında temin edilerek kullanılmakta olan Sayısal Arşiv 
Sistemi yazılımının yeni formatları da destekler hale gelebilmesi için ihtiyaç duyulan 
güncelleme işleminin temini için 789,5 bin Avro yaklaşık maliyetle ilgili firmadan 
temini Yönetim Kurulu tarafından 08.12.2015 tarih ve 2015/960 sayı ile alınan kararla 
uygun bulunmuş ve 22.01.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimi 
04.02.2016 tarihinde yapılmış olmasına karşılık 150 takvim günü olarak öngörülen 
teslim süresinde firma tarafından taahhüt konusu işlerde herhangi bir ilerleme 
sağlamadığının görülmesi üzerine Yönetim Kurulu’nun 15.07.2016 tarih ve 246 sayılı 
kararı ile sözleşme iptal edilip teminatı gelir kaydedilmiştir.  

4)2016E120050 No’lu TV ve Radyo Program İletim Sistemleri Projesi: 
Revize programda 4,3 milyon TL ödenek öngörülen proje kapsamında cari 

yılda gerçekleştirilen yatırım 2,4 milyon TL tutarındadır. 
Projede yer aldığı üzere Eurovision Bağlantı Merkezi’nin yeni yerine taşınması 

ve ilave olarak ihtiyaç duyulan donanımın 405,1 bin Avro yaklaşık maliyetle temini 
için açık ihaleye çıkılması Yönetim Kurulu’nun 27.10.2015 tarih ve 2015/862 sayılı 
kararıyla uygun bulunmuştur. Bu amaçla çıkılan ihaleye üç firmanın teklif verdiği, 
yapılan değerlendirme sonrasında da 210 bin Avro bedelle söz konusu donanımın satın 
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alınması Yönetim Kurulu’nun 05.01.2016 tarih ve 2016/2 sayılı kararıyla uygun 
bulunmuştur.  

 Haber ve program yayınlarının HD kalitede iletilmesi amacıyla satın alınan ve 
tadilatı yapılıp gerekli up-link donanımı ile teçhiz edilen 7 adet aracın Aralık 2015 
yapılan geçici kabul sonrası ödemesi 2016 yılında yapılmış olup, bu araçların rejili 
hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan video ve ses teçhizatının 3,6 milyon Avro 
yaklaşık maliyetle temin edilmesi hususunda da Yönetim Kurulu tarafından 
15.09.2015 tarih ve 724 sayı ile karar verilmiştir. Ancak çıkılan ihaleye uygun teklif 
gelmediğinden, Yönetim Kurulu’nun 02.02.2016 tarih ve 42 sayılı kararıyla ihale iptal 
edilmiştir. 

Proje ödenekleri kullanılan diğer bir teçhizat alımı da TRT World kanalı için 
ihtiyaç duyulan video iletim cihazları olup, 309,1 bin ABD Doları yaklaşık maliyet 
üzerinden ihaleye çıkılması hususu Yönetim Kurulu’nun 27.10.2015 tarih ve 859 sayılı 
kararı ile uygun bulunmuştur. Çıkılan ihaleye dört firmanın teklif verdiği ve yapılan 
inceleme sonrasında cihazların 150 bin Avro bedelle en uygun teklif veren firmadan 
alınmasına Yönetim Kurulu tarafından alınan 02.02.2016 tarih ve 44 sayılı kararla 
onay verilmiştir.  

5)2016E120060 No’lu Bilgi ve İletişim Sistemleri Projesi: 
Proje kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımlar için 

ayrılan ödenek miktarı 13,7 milyon TL olup, gerçekleştirilen yatırım tutarı 4,9 milyon 
TL’dir. 

Proje kapsamına alınan en önemli projelerden biri Kurumsal Kaynak Yönetim 
Sistemi temini olup, Yönetim Kurulu onayına sunulan takrirde; Kurum’da halen 
kullanılmakta olan Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımının 2004 yılında temin 
edildiği, web tabanlı olmayan ve mobil uygulamalara imkan vermeyen, yüksek 
boyutlu ve yeterli işlem hızını sağlamayan bir sistem olduğu, ayrıca sürekli 
danışmanlık hizmeti alınmasını gerektirdiği, bu hizmetin de çok yüksek bedellerle 
temininin mümkün olabileceği dikkate alınarak daha uygun bir sistemin 7,7 milyon TL 
yaklaşık maliyetle DMO aracılığıyla temin edilmesinin uygun olacağı belirtilmiş, 
teklif Yönetim Kurulu tarafından da 17.03.2015 tarih ve 20157195 sayılı kararla 
uygun bulunmuştur. Buna karşılık, söz konusu alımın Temmuz 2017 tarihi itibariyle 
de gerçekleştirilemediği görülmekte olup, projenin sonuçlandırılmasına yönelik bir 
hedef de belirtilmemektedir. 

Kurumun tüm radyo ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 
ihtiyaç duyulan e-Radyo projesi için ağa bağlı 5 adet depolama ünitesi ile 24 adet 
sunucu alımının 1,9 milyon TL yaklaşık maliyetle satın alınmak üzere ihaleye 
çıkılması hususu 08.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğinden, 
çıkılan ihaleye dört firmanın teklif verdiği, yapılan değerlendirme sonrası iki kısım 
halinde olmak toplam 931,5 bin TL bedelle satın alınması Yönetim Kurulu’nun 
16.02.2016 tarih ve 72 sayılı kararıyla uygun bulunduğu görülmektedir. 

Proje kapsamında yapılan diğer yatırımlar ise genellikle DMO üzerinden 
taşınabilir, masa üstü bilgisayar, iş istasyonu ve monitörler ile yazılımların temini 
amacıyla yapılan harcamalardır.     
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tadilatı yapılıp gerekli up-link donanımı ile teçhiz edilen 7 adet aracın Aralık 2015 
yapılan geçici kabul sonrası ödemesi 2016 yılında yapılmış olup, bu araçların rejili 
hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan video ve ses teçhizatının 3,6 milyon Avro 
yaklaşık maliyetle temin edilmesi hususunda da Yönetim Kurulu tarafından 
15.09.2015 tarih ve 724 sayı ile karar verilmiştir. Ancak çıkılan ihaleye uygun teklif 
gelmediğinden, Yönetim Kurulu’nun 02.02.2016 tarih ve 42 sayılı kararıyla ihale iptal 
edilmiştir. 

Proje ödenekleri kullanılan diğer bir teçhizat alımı da TRT World kanalı için 
ihtiyaç duyulan video iletim cihazları olup, 309,1 bin ABD Doları yaklaşık maliyet 
üzerinden ihaleye çıkılması hususu Yönetim Kurulu’nun 27.10.2015 tarih ve 859 sayılı 
kararı ile uygun bulunmuştur. Çıkılan ihaleye dört firmanın teklif verdiği ve yapılan 
inceleme sonrasında cihazların 150 bin Avro bedelle en uygun teklif veren firmadan 
alınmasına Yönetim Kurulu tarafından alınan 02.02.2016 tarih ve 44 sayılı kararla 
onay verilmiştir.  

5)2016E120060 No’lu Bilgi ve İletişim Sistemleri Projesi: 
Proje kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımlar için 

ayrılan ödenek miktarı 13,7 milyon TL olup, gerçekleştirilen yatırım tutarı 4,9 milyon 
TL’dir. 

Proje kapsamına alınan en önemli projelerden biri Kurumsal Kaynak Yönetim 
Sistemi temini olup, Yönetim Kurulu onayına sunulan takrirde; Kurum’da halen 
kullanılmakta olan Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımının 2004 yılında temin 
edildiği, web tabanlı olmayan ve mobil uygulamalara imkan vermeyen, yüksek 
boyutlu ve yeterli işlem hızını sağlamayan bir sistem olduğu, ayrıca sürekli 
danışmanlık hizmeti alınmasını gerektirdiği, bu hizmetin de çok yüksek bedellerle 
temininin mümkün olabileceği dikkate alınarak daha uygun bir sistemin 7,7 milyon TL 
yaklaşık maliyetle DMO aracılığıyla temin edilmesinin uygun olacağı belirtilmiş, 
teklif Yönetim Kurulu tarafından da 17.03.2015 tarih ve 20157195 sayılı kararla 
uygun bulunmuştur. Buna karşılık, söz konusu alımın Temmuz 2017 tarihi itibariyle 
de gerçekleştirilemediği görülmekte olup, projenin sonuçlandırılmasına yönelik bir 
hedef de belirtilmemektedir. 

Kurumun tüm radyo ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 
ihtiyaç duyulan e-Radyo projesi için ağa bağlı 5 adet depolama ünitesi ile 24 adet 
sunucu alımının 1,9 milyon TL yaklaşık maliyetle satın alınmak üzere ihaleye 
çıkılması hususu 08.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğinden, 
çıkılan ihaleye dört firmanın teklif verdiği, yapılan değerlendirme sonrası iki kısım 
halinde olmak toplam 931,5 bin TL bedelle satın alınması Yönetim Kurulu’nun 
16.02.2016 tarih ve 72 sayılı kararıyla uygun bulunduğu görülmektedir. 

Proje kapsamında yapılan diğer yatırımlar ise genellikle DMO üzerinden 
taşınabilir, masa üstü bilgisayar, iş istasyonu ve monitörler ile yazılımların temini 
amacıyla yapılan harcamalardır.     

 

 
 

6)2016E120070 No’lu İdame, Yenileme ve Tamamlama Projesi: 
Toplam olarak 11,8 milyon TL ödenek öngörülen proje kapsamında 4,1 milyon 

TL bedelli yatırım gerçekleştirilmiştir. 
Projeden sağlanacak ödenek kullanılarak gerçekleştirilmesi öngörülen TRT 

Sitesi K Blok tadilat işi ise TRT Kürdi kanalı stüdyolar, açık ofisler ve teknik alanlar 
oluşturulmasına yönelik olup, Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.08.2015 tarih ve 
2015/665 sayılı kararla 5,5 milyon TL yaklaşık bedelle açık ihaleye çıkılması uygun 
bulunmuştur. Çıkılan ihaleye 12 firmanın teklif verdiği ve yapılan değerlendirme 
sonrasında 4,1 milyon TL bedelle sözleşme imzalanması Yönetim Kurulu tarafından 
alınan 13.10.2015 tarih ve 2015/786 sayılı kararla uygun bulunmuştur. 

İşin yapımı sırasında %17,56 oranında 716,9 bin TL tutarında artış olacağı 
hususu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuş, Yönetim Kurulu tarafından alınan  
01.03.2016 tarih ve 90 sayılı kararla uygun bulunmuştur.  

Proje kapsamında yer aldığı üzere TRT Sitesi ısı merkezi ve 2. Bodrum kat 
tadilatı için 947,5 bin TL tahmini bedelle açık ihaleye çıkılması Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 13.10.2015 tarih ve 2015/785 sayılı kararla uygun bulunmuş, ihaleye 
14 firma teklif vermiş ve yapılan değerlendirme sonrasında 727,7 bin TL bedelle 
kazanan firmayla sözleşme imzalanması 13.10.2015 tarih ve 2015/785 sayılı kararla 
uygun bulunmuştur. Bu karar sonrasında 02.11.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak 
yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olmasına karşılık işin yapımı sırasında ortaya 
çıkan ilave işler için %10,34 oranına karşılık gelen 75,2 bin TL’lik bedel artışı 
yapılması hususu Yönetim Kurulu tarafından 16.02.2016 tarih ve 2016/61 sayılı ile 
kabul edilmiştir. Söz konusu işin tamamlandığı ilgili Birim tarafından sağlanan 
bilgilerden anlaşılmaktadır.     

7) 2016E120080 No’lu Araştırma ve Geliştirme Projesi: 
Proje için 60 bin TL ödenek ayrılmış olmasına karşılık harcamada 

bulunulmamıştır. 
8) 2016E120090 No’lu Taşıt Alım Projesi: 
Toplam ödeneği 242 bin TL ödeneği bulunan projeden harcama yapılmamıştır. 
9) 2016E1200100 No’lu Sayısal Arşiv Sistemleri projesi: 
Proje için 2,4 milyon TL ödenek öngörülmüş olmakla birlikte harcamada 

bulunulmamıştır. 
Kurumun 2016 yılı yatırım programında yer alan projelerin müfredatı ve 

gerçekleşmeleri yukarıda açıklanmış olup, bu amaçla Kurum tarafından yapılan 
çalışmalar değerlendirildiğinde; 

-Kurum kaynakları kullanılarak cari yılda yapılması öngörülen yatırımlar için 
ayrılan 84,9 milyon TL ödenekten yapılan harcama tutarının 30,3 milyon TL olduğu, 
toplam 75,4 milyon TL harcamada bulunulduğu, bunun 17,2 milyon TL’sinin daha 
önceki yıllarda başlatılan yatırımlar için harcandığı, 

-Fiziki yatırım gerçekleşmesinin ise 65,9 milyon TL ile %87,4 oranında olduğu,  
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-Proje ödenekleri yıllık olarak öngörülmesine karşılık, programda olan bazı 
yatırımlara başlama kararının Kasım-Aralık aylarında alındığı, dolayısıyla yıllık 
gerçekleşmelerin istenilen oranda olmadığı,  

-Aynı prodüksiyon merkezinin geliştirilmesine yönelik farklı isimler altında 
gerçekleştirilmesi zorunlu olan ihalelerin birbiriyle uyumlu bir program içinde 
gerçekleştirilmesi konusunda gereken eşgüdümün yeterince sağlanamadığı, 

-Tespit edilen yaklaşık maliyetlerle ihale sonu elde edilen maliyetler arasında 
%50’lere varan farklılıklar olduğu, dolayısıyla yaklaşık maliyet belirlemenin Kurum’a 
bir yarar sağlamadığı, 

-Yatırım projelerine ödeneğin tahsisi, kullanılması ve temin edilen mal ve 
hizmetin sabit kıymetlere aktarılmasına kadar geçen süreçte kullanılan Kurumsal 
Kaynak Planlaması yazılımından gerekli ayrıntı alınamadığından Kurum’un ilgili 
birimlerinde farklı bilgilerin oluştuğu, 

görülmektedir.       
 Söz konusu tespitler daha önceki yıllara ait denetim raporlarına da yansımış 

olup, yatırımlar konusunda göz önüne alınması gereken en önemli husus ülkede radyo 
ve televizyon yayıncılığı konusunda yeni bir dönemin başlanılmasına yol açan 6112 
sayılı Kanun çerçevesinde Kurum’un önümüzdeki dönem için geçerli bir stratejik 
planının bulunmaması, bu nedenle de gerek radyo ve televizyon program sayısı, 
gerekse bu programların yayını için kullanılacak prodüksiyon ve yayın altyapısının 
nitelik ve niceliklerinin yeterince ortaya konulmamış olmasıdır. Bu konuda RTÜK 
tarafından sürdürülen sayısal televizyon yayıncılığına geçiş ve radyo yayıncılığına 
yönelik planlama çalışmalarının aksamış olması ve sorunun çözümü konusundaki 
belirsizliğin sürmesi Kurum tarafından yapılacak planlamaları da doğrudan 
etkilemektedir. 

Bu husus göz önüne alınarak önceki yıllara ait denetim raporlarında radyo ve 
televizyon yayıncılığında 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince gerçekleştirilmesi beklenilen değişime uyum 
sağlayabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yatırım miktarının Kurum tarafından 
hazırlanacak stratejik bir plan çerçevesinde belirlenerek gerekli finansman desteğinin 
sağlanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmiş, Kurum 
tarafından verilen yanıtta ise sayısal yayıncılığa geçişteki belirsizliklerin giderilmesi 
sonrasında gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtilmiştir.  

Konuya ilişkin olarak 2013 yılı denetim raporunda da, karasal vericilerle sayısal 
yayıncılığa geçiş sürecindeki belirsizlikler sürdüğünden, prodüksiyon altyapısının 
geliştirilmesine yönelik yatırımlar daha fazla önem arz ettiğinden, radyo ve televizyon 
programlarının yapım ve yayınında kullanılan teknolojinin yenilenmesi ve yayın 
kalitesinin arttırılması amacıyla yapılmakta olan yatırımlarda programda öngörülen 
hedeflerin yılı içinde başlanılan yatırımlarla gerçekleştirilmesinde, niteliği gereği farklı 
ihale konusu projeler arasındaki eşgüdümün sağlanmasında ve yaklaşık maliyetlerin 
hesaplanmasında daha duyarlı davranılması, ödenek tahsisi, kullanımı ve sabit 
kıymetlere intikali sürecinin izlenmesinde kullanılan yazılımın eksikliklerinin 
giderilerek, Kurum performansının belirlenmesinde önemli göstergelerden biri 
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-Proje ödenekleri yıllık olarak öngörülmesine karşılık, programda olan bazı 
yatırımlara başlama kararının Kasım-Aralık aylarında alındığı, dolayısıyla yıllık 
gerçekleşmelerin istenilen oranda olmadığı,  

-Aynı prodüksiyon merkezinin geliştirilmesine yönelik farklı isimler altında 
gerçekleştirilmesi zorunlu olan ihalelerin birbiriyle uyumlu bir program içinde 
gerçekleştirilmesi konusunda gereken eşgüdümün yeterince sağlanamadığı, 

-Tespit edilen yaklaşık maliyetlerle ihale sonu elde edilen maliyetler arasında 
%50’lere varan farklılıklar olduğu, dolayısıyla yaklaşık maliyet belirlemenin Kurum’a 
bir yarar sağlamadığı, 

-Yatırım projelerine ödeneğin tahsisi, kullanılması ve temin edilen mal ve 
hizmetin sabit kıymetlere aktarılmasına kadar geçen süreçte kullanılan Kurumsal 
Kaynak Planlaması yazılımından gerekli ayrıntı alınamadığından Kurum’un ilgili 
birimlerinde farklı bilgilerin oluştuğu, 

görülmektedir.       
 Söz konusu tespitler daha önceki yıllara ait denetim raporlarına da yansımış 

olup, yatırımlar konusunda göz önüne alınması gereken en önemli husus ülkede radyo 
ve televizyon yayıncılığı konusunda yeni bir dönemin başlanılmasına yol açan 6112 
sayılı Kanun çerçevesinde Kurum’un önümüzdeki dönem için geçerli bir stratejik 
planının bulunmaması, bu nedenle de gerek radyo ve televizyon program sayısı, 
gerekse bu programların yayını için kullanılacak prodüksiyon ve yayın altyapısının 
nitelik ve niceliklerinin yeterince ortaya konulmamış olmasıdır. Bu konuda RTÜK 
tarafından sürdürülen sayısal televizyon yayıncılığına geçiş ve radyo yayıncılığına 
yönelik planlama çalışmalarının aksamış olması ve sorunun çözümü konusundaki 
belirsizliğin sürmesi Kurum tarafından yapılacak planlamaları da doğrudan 
etkilemektedir. 

Bu husus göz önüne alınarak önceki yıllara ait denetim raporlarında radyo ve 
televizyon yayıncılığında 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince gerçekleştirilmesi beklenilen değişime uyum 
sağlayabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yatırım miktarının Kurum tarafından 
hazırlanacak stratejik bir plan çerçevesinde belirlenerek gerekli finansman desteğinin 
sağlanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmiş, Kurum 
tarafından verilen yanıtta ise sayısal yayıncılığa geçişteki belirsizliklerin giderilmesi 
sonrasında gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtilmiştir.  

Konuya ilişkin olarak 2013 yılı denetim raporunda da, karasal vericilerle sayısal 
yayıncılığa geçiş sürecindeki belirsizlikler sürdüğünden, prodüksiyon altyapısının 
geliştirilmesine yönelik yatırımlar daha fazla önem arz ettiğinden, radyo ve televizyon 
programlarının yapım ve yayınında kullanılan teknolojinin yenilenmesi ve yayın 
kalitesinin arttırılması amacıyla yapılmakta olan yatırımlarda programda öngörülen 
hedeflerin yılı içinde başlanılan yatırımlarla gerçekleştirilmesinde, niteliği gereği farklı 
ihale konusu projeler arasındaki eşgüdümün sağlanmasında ve yaklaşık maliyetlerin 
hesaplanmasında daha duyarlı davranılması, ödenek tahsisi, kullanımı ve sabit 
kıymetlere intikali sürecinin izlenmesinde kullanılan yazılımın eksikliklerinin 
giderilerek, Kurum performansının belirlenmesinde önemli göstergelerden biri 

 

 
 

durumundaki yatırım projelerindeki fiziksel gerçekleşme oranlarının da elde edilmesi 
önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; programda öngörülen hedeflerin yıl içinde 
başlatılan yatırımlarla gerçekleştirilmesinde, niteliği gereği farklı ihale konusu projeler 
arasındaki eşgüdümün sağlanmasında ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanmasındaki 
konularda gereken özenin gösterileceği ve Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımında 
öneri doğrultusunda düzenlemeye gidileceği belirtilmiştir. 

Yatırım programının gerçekleştirilmesiyle ilgili Kurum tarafından yapılan iş ve 
işlemlerle ilgili yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmelerde belirtildiği üzere bu 
sorunlarla ilgili 2014 yılında önemli bir gelişmenin yaşanmadığı, benzeri sorunların 
devam ettiği görüldüğünden, programda belirlenen hedeflerin yılı içinde tamamlanan 
yatırımlarla gerçekleştirilmesi, farklı üreticilerden temin edilmesi zorunlu bileşenlerin 
oluşturduğu prodüksiyon altyapısı hazırlanırken çıkılan ihaleler arasında eşgüdüm 
sağlanması, ihalelerdeki yaklaşık maliyet hesaplamalarında kullanılan yöntemlerin 
gözden geçirilip daha gerçekçi ve Kurum menfaatlerine uygun değerlerin elde 
edilmesi, ödenek tahsisi, kullanımı ve sabit kıymetlere intikali sürecinin izlenmesinde 
kullanılan yazılımın eksikliklerinin giderilip, proje bazında fiziksel gerçekleşme 
oranlarının da elde edilerek, yatırımların daha ayrıntılı olarak izlenmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta; programda belirlenen hedeflerin yıl içinde 
tamamlanabilmesi için gerekli özenin gösterileceği, yatırımların büyük bölümünün 
uzun teslim ve montaj süreleri gerektiren sistem alımları olması nedeniyle 
gerçekleşmelerin bir sonraki yıla sarktığı, sistemlerin monte edileceği mekanın teslim 
tarihi ile cihaz teslim tarihleri arasında yaşanan eşgüdüm problemlerinin önlenmesi 
için birimler arasında daha yoğun bir işbirliğine gidileceği, yaklaşık maliyet tespitinde 
çok sayıda firmadan ön teklif alınmasına çalışılmakla birlikte ön tekliflerle verdikleri 
teklifler arasında büyük farklılıklar ortaya çıktığı, yatırım harcamalarının nakdi ve 
fiziki gerçekleşmelerinin takibi konusunda gerekli çalışmaların başlatıldığı 
belirtilmiştir. 

Öneride sözü edilen konularla ilgili 2015 faaliyetleri incelendiğinde  
karşılaşılan sorunların çözümü konusunda belli gelişmeler kaydedilmiş olmakla 
birlikte, henüz istenilen sonuçların elde edilemediği görüldüğünden yatırımların 
programda öngörüldüğü şekilde yılı içinde tamamlanması, ihaleler arasında eşgüdüm 
sağlanması, yaklaşık maliyet belirlenmesinde gerçekçi rakamların elde edilmesi 
konusuna daha fazla önem verilmesi ve ödenek tahsisi, kullanımı ve sabit kıymetlere 
intikali sürecinin izlenmesindeki yazılım eksikliklerinin giderilmesi Kurum 
performansının yükseltilmesi açısından öncelikle ele alınması gereken hususlar olarak 
öne çıkmış, 2015 yılı denetim raporunda yatırım programlarının öngörüldüğü şekilde 
gerçekleştirilmesi Kurum performansının değerlendirilmesinde önemli ölçütlerden biri 
olduğundan, projelerin öngörüldüğü şeklide yılı içinde tamamlanmasına daha fazla 
özen gösterilmesi, yatırım faaliyetlerinde ilgili birimler arasındaki eşgüdüme önem 
verilmesi, ihalelerdeki yaklaşık maliyetlerin daha gerçekçi olarak belirlenmesi ve bu 
amaçla kullanılan yazılım eksikliklerinin bir an önce giderilmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından verilen yanıtta özet olarak yatırımların yılı içinde 
tamamlanması için gerekli özenin gösterildiği, ancak teslim süresi uzun teçhizat 
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alımları nedeniyle gecikmelerin yaşandığı, birimler arasında daha yoğun bir 
koordinasyona gidilmeye çalışıldığı, yaklaşık maliyet tespitlerinde özen gösterilerek 
daha gerçekçi olunmaya çalışıldığı ve kullanılmakta olan yazılımların güncellenmesi 
için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir. 

Yatırımların yılı içinde tamamlanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılması 
kaçınılmaz olmakla birlikte, yapılan denetimlerde yılın bitimine çok az bir süre kala 
yatırım projelerinden alım yapmak üzere ihaleye çıkılmasının kaçınılmaz bir sonucu 
olarak yılına ilişkin ödenek kullanılamadığı, yeni bir hizmete başlanması söz konusu 
olduğunda bu işe ilişkin gerekli yatırım kalemleri için ihaleye çıkılma zamanları 
arasında uzun bir sürenin geçtiği, tahmini bedel belirlenmesinde gerçekçi rakamların 
ortaya konulamadığı, yatırımların izlenmesinde ve maddi gerçekleşmelerinin ortaya 
konulmasında kullanılan yazılım eksikliklerinin henüz giderilemediği görülmektedir. 

Karşılaşılan bu durum Kurum kaynaklarının yeterince etkin ve verimli 
kullanılmasını etkilediği gibi başlaması planlanan hizmetlerin gecikmesine de neden 
olabildiğinden, Kurum yönetiminin fazla gecikmeksizin bu konularda somut çözümler 
üretmesi uygun olacaktır. Bu nedenle; 

Yatırım programlarının uygulanmasında daha fazla özen gösterilerek; 
-Proje kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için yapılacak alım ihalelerinin 

olabildiğince önceden yapılarak öngörüldüğü şekilde yılı içinde tamamlanması, 
-Proje kalemlerinin gerçekleştirilmesinde olabildiğince eşgüdüm sağlanması, 
-Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde kullanılmakta olan yöntemlerin 

geliştirilerek gerçekçi ve faydalanabilir hale getirilmesi, 
-Yatırımların izlenmesi ve gerçekleşmelerinin belirlenmesinde kullanılan 

yazılımlarda karşılaşılan sorunların daha fazla gecikmeksizin giderilmesi 
Önerilir.              
D- Yatırım Programında Yer Almayan Harcamalar 
Kurum’un yatırım programında yer almamakla birlikte, başlatılması Yönetim 

Kurulu’nun toplantı gündemine alınan Antalya Müdürlüğü hizmet binası projesi, 
önceki yıllarda Kurum teklifleri arasında olmasına karşılık,  DPT tarafından uygun 
bulunmadığı için gerçekleştirilememiş, İl Müdürlüğünün görev yaptığı binaların ise 
yıktırılmasına karar verildiğinden, başka bir bina kiralaması Yönetim Kurulu 
tarafından 23.07.2014 tarih ve 2014/17 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. 

Bununla birlikte, Kurum’a ait Antalya-Konyaaltı-Arapsuyu mahallesinde 
bulunan 22.505 m2 arsa üzerine toplamda 8 bin m2 kullanım alanına sahip bina 
yapılabilmesi için proje ihalesine çıkılması hususu Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmuş, 04.02.2015 tarih ve 2015/94 sayı ile alınan kararda ise projenin özel sektör, 
belediyeler, TOKİ, vb. kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek hiçbir ücret 
ödenmeksizin, arsa karşılığı inşa edilmesi şeklinde ihtiyacın karşılanması uygun 
bulunmuştur. 

Söz konusu karar gereğince yapılan çalışmalarla arazinin rayiç bedelinin 32,3 
milyon TL olarak belirlendiği, belirtilen kuruluşlarla görüşmeler yapıldığı, özel 
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alımları nedeniyle gecikmelerin yaşandığı, birimler arasında daha yoğun bir 
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sektörün imar planlarında TRT tahsis alanı olarak geçen araziye ilgi 
duymayacaklarının anlaşıldığı, TOKİ’nin bu tip işlerde ilave bedeller istediğinin 
öğrenildiği, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ise gelir paylaşımı yöntemini kabul 
etmeyip, arazinin yarısının devri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın söz konusu 
inşaatı yapabileceği sonucuna varıldığı Yönetim Kurulu’na sunulan takrirden 
anlaşılmakta olup, Yönetim Kurulu tarafından 08.12.2015 tarih ve 2015/957 sayı ile 
alınan kararda TOKİ’ye yazılı talepte bulunularak olumsuz görüş alınması halinde 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gerekli çalışmanın başlatılması uygun bulunmuştur. 

TOKİ tarafından olumsuz görüş verilmesi üzerine ABB ile protokol 
görüşmelerine başlanılmış ve varılan mutabakat sonucu arsa karşılığı hizmet binası 
yapılması hususu Yönetim Kurulu tarafından alınan 01.03.2016 tarih ve 91 sayılı 
kararla uygun bulunmuştur.  

2-Yıllık programlarda yer alan projelere ilişkin hukuki ve kurumsal 
düzenlemeler: 

2016 Yılı Programının 2.2.2.14 Bilgi ve İletişim Teknolojileri kısmında yapılan 
değerlendirmede; karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş sürecinin 
tamamlanmasında Kurum ilgili Kuruluş olarak belirlenmiş olmakla birlikte, herhangi 
bir gelişme kaydedilmemiştir. Bu durum Kurum kaynaklarının gereksiz kullanımına 
neden olduğu gibi, ulusal ekonomiyi ve ülkenin uluslararası itibarını olumsuz 
etkilemektedir. 
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V- BİLANÇO 
 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun 31.12.2016 tarihli bilançosu ile kar ve 
zarar hesapları, Yönetim Kurulu’nun 01.03.2017 tarih ve 2017/99 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 
 Kurum’un muhasebe kayıt ve işlemleri; Maliye Bakanlığı’nca 26.12.1992 tarih 
ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan I. Sıra no.lu “Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve 
Hesap Planı”  ile bu konuda çıkarılan diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerine göre 
hazırlanıp uygulamaya konulan TRT Genel Müdürlüğü Tek Düzen Hesap Planı’na 
göre yürütülmektedir. 
 2954 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kanunu’nun Yönetim Kurulu’nun 
görevlerinin düzenlendiği 12 nci maddesinin b fıkrasında “TRT’nin bütçesini, 
bilançosunu, kadrosunu karara bağlamak” denilerek, Kurumun bütçesi, bilançosu ile 
gelir tablosunun onay yetkisi Yönetim Kurulu’na verilmiştir. Aynı Kanunun 8 inci 
maddesinin 2 nci bendinde “Bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar 
dışında kalan konularda Kurum hakkında kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel 
hükümler uygulanır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.   
            Kurum’un faaliyet dönemine ilişkin muhasebe işlem ve kayıtları üzerindeki 
inceleme ve denetimler, rapor ekleri arasına alınan 2016 yılı bilançosu (Ek:11) ve gelir 
tablosu (Ek:12) üzerinden yapılmıştır. 
 Raporun bilanço ve gelir tablosu bölümlerinde yer alan mali tablo ve 
açıklamalarındaki rakamlar, usulünce tama iblağ edilmek suretiyle kuruşsuz TL olarak 
düzenlenirken, rapor ekleri arasına alınan ibraya esas bilanço ve gelir tablosu ile sonuç 
cümlelerindeki rakamlar ise kuruş bazında düzenlenmiştir. 
           TRT’nin, 2016 yılı bilançosunun aktif ve pasif hesapları, bir önceki dönemle 
karşılaştırmalı olarak hesap grupları itibariyle aşağıda incelenmiştir. 

-Aktif (Varlıklar): 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun, 2016 yılı bilançosunun aktifini 

oluşturan hesaplar, bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 29: Aktif tablosu 

     
Aktif 

Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL % TL % TL 

I. Dönen varlıklar:     
 

    
A- Hazır değerler 331.160.703 15,9 463.149.269 19,8 131.988.566 
 B- Menkul kıymetler 

      C- Ticari alacaklar 41.969.373 2,0 44.414.044 1,9 2.444.671 
 D- Diğer alacaklar 7.779.816 0,4 9.888.307 0,4 2.108.491 
 E. Stoklar 64.080.221 3,1 63.527.269 2,7 (552.952) 
 F. Yıllara yay. inşaat ve onarım mal. -  -  - 
 G. Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah. 268.209.622 12,9 268.443.080 11,5 233.458 
 H- Diğer dönen varlıklar 13.423.721 0,6 7.880.347 0,3 (5.543.374) 
  

                         Toplam (I ) 726.623.456 34.9 857.302.316 36,6 130.678.860 
II. Duran varlıklar: 

     A. Ticari alacaklar 3.029.159 0,1 3.243.087 0,1 213.929 
B. Diğer alacaklar 1.411.171 0,1 1.411.171 0,1  
C. Mali duran varlıklar 12.635.117 0,6 12.635.117 0,5  
D. Maddi duran varlıklar  361.283.303 17,4 332.766.621 14,2 (28.516.682) 
E. Maddi olmayan duran varlıklar 5.975.773 0,3 5.746.147 0,3 (229.626) 
F. Özel tüken.tabi varlıklar 

     G.Gel.yıl.ait gider ve gel. tah. 62.571 
 

9.894.965 0,4 9.832.394 
H. Diğer duran varlıklar 967.389.470 46,6 1.118.036.124 47,8 150.646.654 
  

                         Toplam ( II ) 1.351.786.564 65,1 1.483.733.232 63,4 131.946.668 
                   Genel toplam ( I+II) 2.078.410.019 100,0 2.341.035.548 100 262.625.529 
             Nazım hesaplar 181.054.347   126.256.332 

 
54.798.016 

  Kurum’un toplam varlıkları 2016 yılında önceki yıla göre  %12,6 oranında 
262.625.529 TL artarak, 2.341.035.548 TL olarak gerçekleşmiştir. Aktifin %36,6 
oranında 857.302.316 TL’sini dönen varlıklar, % 63,4 oranında 1.483.733.232 TL’sini 
duran varlıklar oluşturmuştur. 

           Cari dönem aktifini oluşturan varlıkların ayrıntılı açıklamasına aşağıda yer 
verilmiştir. 

I-Dönen varlıklar:  

A)Hazır değerler: 
 Dönen varlık toplamının % 19,8’ini oluşturan hazır değerlerin dönem sonu 
bakiyesi, önceki döneme göre 131.988.566 TL artarak 463.149.269 TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

2016 yılsonu itibariyle hazır değerlerinin ayrıntısı, önceki dönem değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 30: Hazır değerler tablosu 
   

   Hazır değerler 
Önceki dönem                   Cari dönem                    Fark                        

TL TL TL 
  - Kasa  120.225 129.042 8.817 
  - Alınan çekler 41.000 0 (41.000) 
  - Bankalar 331.001.589 463.022.517 132.020.928 
  - Verilen çekler ve ödeme emirleri ( - ) 4.972 4.172 (800) 
  - Diğer hazır değerler 2.861 1.882 (979) 
                                               Toplam  331.170.647 463.149.269 131.978.622 

 1-Kasa: 
 Yılsonunda Kurum’un kasasında 129.042 TL nakit bulunmaktadır.           
Envanter sayımları sırasında kasa sayımlarının yapıldığı ve kasa sayım tutanaklarının 
düzenlendiği tespit edilmiştir. 
 2-Alınan çekler: 
 Bu hesap, 2016 yılında bakiye vermemiştir. 
 3-Bankalar: 
 Bankalar hesabının yılsonu bakiyesi, bir önceki yıla göre 132.020.928 TL 
artarak 463.022.517 TL olarak gerçekleşmiştir. Bankalardaki mevduatın bankalara 
göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.   

Tablo 31: Bankalar tablosu 
   

Bankalar 
Önceki Dönem Cari Dönem Fark 

TL TL TL 
1- Yurtiçi ticari bankalar       
   a-Kamu Bankaları       
   T.C. Ziraat Bankası 23.773.806 30.998.586 7.224.780 
   T. Vakıflar Bankası 297.845.753 431.328.541 133.482.788 
   T.Halk Bankası 8.844.643 1.519 (8.843.124) 
                               Toplam ( a )  330.464.202 462.328.646 131.864.444 
   b-Özel Bankalar   

     T.İş Bankası 324.143 143.235 (180.908) 
                               Toplam ( b ) 324.143 143.234 (180.908) 
                           Toplam ( a+b ) 330.788.345 462.471.881 131.683.536 
2- Yurtdışı bankalar 213.244 550.636 337.392 
                              Toplam ( 2 ) 213.244 550.636 337.392 
                  Genel toplam (1+2) 331.001.589 463.022.517 132.020.928 

 Kurum’un yıl sonu banka mevduatı 463.022.517 TL’nin; 462.328.646 TL’si 
kamu bankalarında, 143.235 TL’si özel bir bankada ve 550.636 TL’si de yurtdışı 
bankalarda bulunmaktadır. 
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 Bankalardaki mevduatın 457.081.789 TL’si vadeli mevduat, kalan kısım ise 
vadesiz mevduattan oluşmuştur. Yılsonu itibariyle bankalarla hesap mutabakatları 
yapılmıştır. 
 4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-): 
 Hesap bakiyesi 4.172 TL, yıl sonu itibariyle gerçekleşmemiş ödeme emirleri 
bedelini göstermektedir. 
 5-Diğer hazır değerler: 
 Hesapta 1.882 TL görülmekte olup, kredi kartı ile satımı yapılan CD, VCD 
bedellerine aittir. 
 B-Menkul kıymetler: 
 Bu hesap, 2016 yılında bakiye vermemiştir. 
 C-Ticari alacaklar: 
 TRT’nin kısa vadeli ticari alacakları, önceki dönem değerleriyle ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 32 Ticari alacaklar tablosu 

   
Ticari Alacaklar Önceki dönem Cari Dönem Fark 

TL TL TL 
Ca) Alıcılar 40.488.266 41.699.310 1.211.044 
Cb) Alacak Senetleri 

   Cc) Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
   Cd) Verilen depozito ve teminatlar - 49.551 49.551 

Ce) Diğer ticari alacaklar 1.481.107 2.665.183 1.184.076 
Cf) Şüpheli ticari alacaklar 160.535.745 161.001.241 465.496 
                                        Toplam 202.505.118 205.415.285 2.910.167 
Cg)Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-) 160.535.745 161.001.241 465.496 
                                   Net toplam 41.969.373 44.414.044 2.444.671 

           Kurum’un ticari alacaklarının cari dönem bakiyesi, önceki döneme göre %5,8 
oranında 2.444.671 TL artarak 44.414.044 TL olarak gerçekleşmiştir. Ticari alacaklar 
aşağıda hesaplar itibariyle incelenmiştir. 
           Ca) Alıcılar: 
 Kurumun faaliyet konusunu oluşturan hizmet satışlarından kaynaklanan 
bedellerin yılsonu kalıntısını gösteren Alıcılar hesabının ayrıntısı, önceki dönem 
değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 33: Alıcılar tablosu 

   
Alıcılar 

Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

Merkezi yönetim kamu idarelerinden 69.791 214.512 144.721 
Barter karşılığı reklam alacakları 731.795 739.660 7.865 
Gerçek ve tüzel kişilerden 38.400.376 39.524.637 1.124.261 
Yurtdışından 1.286.304 1.220.501 (65.803) 
                                   Toplam 40.488.266 41.699.310 1.211.044 
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 -Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden alacaklar: 
 Hesap bakiyesi 214.512 TL olup çeşitli kamu idarelerinden alacakları 
göstermektedir. 
 -Barter karşılığı reklam alacakları: 
 Reklam sürelerinin mal veya hizmetlerle trampa edilmesini ifade eden barter 
alacaklarının yıl sonu bakiyesi 739.660 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 -Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar: 
 Gerçek ve tüzel kişilerden olan alacaklar tutarı 39.524.637 TL’nin;  37.547.144 
TL’si Kurum’un reklam sürelerinin satıldığı firmadan alacaklara, 1.977.493 TL’si de 
diğer gerçek ve tüzel kişilerden alacaklara ait bulunmaktadır.  
          -Yurtdışından alacaklar: 
 1.220.501 TL tutarındaki yurtdışından alacaklar, yabancı radyo ve televizyon 
kuruluşları ile bazı firmalara satılan film, program ve haber bedellerine aittir.  
 Cb)Alacak senetleri:  
 Cc) Alacak senetleri reeskontu (-) : 
 Bu hesaplar 2016 yılında işlem görmemiştir. 
 Cd) Verilen depozito ve teminatlar: 
 49.551 TL tutarındaki verilen depozito ve teminatlar, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen çeşitli depozito ve teminatlara aittir. 
 Ce) Diğer ticari alacaklar: 
 2.665.183 TL tutarındaki diğer ticari alacakların; 1.621.885 TL’si baz istasyonu 
kirasından doğan alacakları, 429.571 TL si diğer ticari alacaklar reeskontunu 613.727 
TL’si de diğer muhtelif alacakları ifade etmektedir.  
 Cf) Şüpheli ticari alacaklar: 
 Yılsonu itibariyle hesap bakiyesi 161.001.241 TL olarak gerçekleşen şüpheli 
ticari alacakların; 159.864.445 TL’si TRT Genel Müdürlüğü’nün yayınlarına ait 
reklam zamanlarının 3 yıl süreyle satılması işi ile ilgili yüklenici firma ile akdedilen 
sözleşmenin feshedilmesi sonucunda tahsil edilemeyen alacak ve sözleşme feshinden 
doğan yükümlülük tutarını, 1.136.796 TL’si de şüpheli hale gelen diğer alacak 
tutarlarını göstermektedir. 
 Cg) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) : 
 Yılı sonu itibariyle şüpheli hale gelen 161.001.241 TL tutarındaki alacakların 
tamamı için karşılık ayrılmıştır.  
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 -Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden alacaklar: 
 Hesap bakiyesi 214.512 TL olup çeşitli kamu idarelerinden alacakları 
göstermektedir. 
 -Barter karşılığı reklam alacakları: 
 Reklam sürelerinin mal veya hizmetlerle trampa edilmesini ifade eden barter 
alacaklarının yıl sonu bakiyesi 739.660 TL olarak gerçekleşmiştir. 
 -Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar: 
 Gerçek ve tüzel kişilerden olan alacaklar tutarı 39.524.637 TL’nin;  37.547.144 
TL’si Kurum’un reklam sürelerinin satıldığı firmadan alacaklara, 1.977.493 TL’si de 
diğer gerçek ve tüzel kişilerden alacaklara ait bulunmaktadır.  
          -Yurtdışından alacaklar: 
 1.220.501 TL tutarındaki yurtdışından alacaklar, yabancı radyo ve televizyon 
kuruluşları ile bazı firmalara satılan film, program ve haber bedellerine aittir.  
 Cb)Alacak senetleri:  
 Cc) Alacak senetleri reeskontu (-) : 
 Bu hesaplar 2016 yılında işlem görmemiştir. 
 Cd) Verilen depozito ve teminatlar: 
 49.551 TL tutarındaki verilen depozito ve teminatlar, kamu kurum ve 
kuruluşlarına verilen çeşitli depozito ve teminatlara aittir. 
 Ce) Diğer ticari alacaklar: 
 2.665.183 TL tutarındaki diğer ticari alacakların; 1.621.885 TL’si baz istasyonu 
kirasından doğan alacakları, 429.571 TL si diğer ticari alacaklar reeskontunu 613.727 
TL’si de diğer muhtelif alacakları ifade etmektedir.  
 Cf) Şüpheli ticari alacaklar: 
 Yılsonu itibariyle hesap bakiyesi 161.001.241 TL olarak gerçekleşen şüpheli 
ticari alacakların; 159.864.445 TL’si TRT Genel Müdürlüğü’nün yayınlarına ait 
reklam zamanlarının 3 yıl süreyle satılması işi ile ilgili yüklenici firma ile akdedilen 
sözleşmenin feshedilmesi sonucunda tahsil edilemeyen alacak ve sözleşme feshinden 
doğan yükümlülük tutarını, 1.136.796 TL’si de şüpheli hale gelen diğer alacak 
tutarlarını göstermektedir. 
 Cg) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) : 
 Yılı sonu itibariyle şüpheli hale gelen 161.001.241 TL tutarındaki alacakların 
tamamı için karşılık ayrılmıştır.  
 
 
 
 

 

 
 

 D- Diğer alacaklar:  
 Kurumun ticari olmayan diğer alacaklarının dönem sonu bakiyesi bir önceki 
yıla göre 2.108.491 TL artarak 9.888.306 TL tutarında gerçekleşmiştir. Diğer 
alacakların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve sırasıyla açıklanmıştır. 
Tablo 34: Diğer alacaklar tablosu 

   
Diğer alacaklar Önceki dönem Cari Dönem Fark 

TL TL TL 
Da) Personelden alacaklar 153.741 1.050.812 897.071 
Db) Diğer çeşitli alacaklar 7.626.074 8.837.494 1.211.420 
Dc) Şüpheli diğer alacaklar 208.522.621 208.590.806 68.185 

Toplam 216.302.436 218.479.112 2.176.676 
Dd)Şüpheli diğer alacak karşılığı(-) 208.522.621 208.590.806 68.185 

Net toplam 7.779.815 9.888.306 2.108.491 

 Da) Personelden alacaklar:  
 Toplam 1.050.812 TL tutarındaki personelden alacakların;  244.671 TL’si 
ücrete ilişkin alacakları, 799.641 TL’si takipteki personel alacaklarını, 6.500 TL’si de 
personelden diğer alacakları göstermektedir. 
  Db) Diğer çeşitli alacaklar: 
 8.837.494 TL tutarında bakiyesi olan hesabın; 
  1.742.072 TL’si kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları,  
           1.016.460 TL’si gerçek ve tüzel kişilerden alacakları,  
          6.078.962 TL’si de takipteki diğer çeşitli alacakları göstermektedir.  
           Cari dönem sonu itibariyle 6.078.962 TL bakiye veren takipteki diğer çeşitli 
alacakların 6.031.180 TL’si takipteki çeşitli alacaklara, 47.782 TL’si de diğer muhtelif 
alacak toplamından oluşmaktadır.  
 Dc) Şüpheli diğer alacaklar: 
 2016 yılsonu itibariyle 208.590.806 TL olarak gerçekleşen şüpheli diğer 
alacakların; 
 654.387 TL’si personelden olan şüpheli alacakları,   
    207.936.419 TL’si de diğer şüpheli alacakları göstermektedir.  
            Elektrik enerjisi hasılatından alınacak paylarla ilgili olarak, elektrik üretim 
şirketleri, otoprodüktör elektrik üretim şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye 
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile TRT Kurumu Genel Müdürlüğü 
arasındaki hukuki uyuşmazlıklar sonucu ortaya çıkmaktadır. Nihai tüketicinin 
tanımlanması, matrahın ne şekilde tespit edileceği ve bilançolara göre belirlenen 
tahakkuk farkları gibi uyuşmazlıklar dolayısıyla Kurum’un enerji hasılat payı 
tahakkuklarından bir kısmı şüpheli hale gelmiştir. 
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 Dd)Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-): 
 Yılsonu itibariyle şüpheli diğer alacaklar hesabında kayıtlı bulunan 208.590.806 
TL tutarındaki alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır.  
 Kurum’un şüpheli alacak kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde; muhasebe ve 
hukuk üniteleri arasında periyodik bir veri akışı sürecinin geliştirilmemesine bağlı 
olarak, şüpheli hale gelen alacakların ilgili hesaba alınarak karşılık ayrılması, dava 
safahatı tamamlanan alacaklarla ilgili tasfiye ve karşılık iptali kayıtlarında gecikme ve 
aksaklıklar oluştuğu tespit edilmiştir. 
 Bilanço ve gelir tablosunun sıhhatini etkileyecek kayıt hatalarının 
engellenmesini teminen; Kurum’un muhasebe ve hukuk üniteleri arasında, şüpheli 
alacaklar ve karşılıklarına ilişkin kayıtlara esas düzenli veri akışını sağlayacak bir 
prosedür geliştirilmesi gerekmektedir. 
   E-Stoklar: 
 Kurumun stokları cari dönem sonunda, önceki döneme göre % 0,9 oranında 
552.952 TL azalarak 63.527.269 TL olmuştur. Stokların;  13.106.609 TL’si ilk madde 
ve malzeme, 117.496 TL’si mamul, 93.136 TL’si ticari mal, 48.901.378 TL’si satın 
alınan programlar, 1.308.650 TL’si de verilen sipariş avanslarından meydana 
gelmiştir. 
           Stoklarla ilgili ayrıntılı bilgiye Raporun “İşletme çalışmaları” bölümünde yer 
verilmiştir. 
          F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
 Hesap yıl içinde işlem görmemiştir. 
 G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
 Hesap grubundaki 268.443.080 TL’nin; 26.859.484 TL’si gelecek aylara ait 
giderlere, 241.583.596 TL’si de gelir tahakkuklarına aittir.  
 26.859.484 TL tutarındaki gelecek aylara ait giderlerin; 21.954.823 TL’si 
memur personele 15 Aralık 2016 tarihinde ödenen aylıklarının 1-14 Ocak 2017 
dönemine ilişkin olan ve bu ayda gider olarak kaydolunacak tutara, 4.098.820 TL’si 
2017 yılına ilişkin peşin ödenen kira tutarına, 805.841 TL’si ise gelecek aylara ait 
diğer olağan giderlere aittir. 
 241.583.596 TL tutarındaki gelir tahakkuklarının; 120.000.000 TL’si bandrol 
gelir tahakkuklarına, 120.000.000 TL tutarındaki kısmı enerji payı tahakkuklarına,   
1.583.596 TL’si de faiz gelirleri tahakkuklarına aittir. 
           TRT gelirlerini düzenleyen 3093 sayılı Kanunun “Tahsilat” başlıklı 5 inci 
maddesinde; Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerce 
kanuna göre hesaplanacak bedellerin en geç tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmi 
beşinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödeneceği 
belirtilmiş olup, bu kapsamda enerji hasılatı payı olarak 120.000.000 TL gelir 
tahakkuku yapılmıştır. 
            Diğer taraftan,  söz konusu kanun kapsamında belirtilen cihazları imal ve ithal 
edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip 
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 Dd)Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-): 
 Yılsonu itibariyle şüpheli diğer alacaklar hesabında kayıtlı bulunan 208.590.806 
TL tutarındaki alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır.  
 Kurum’un şüpheli alacak kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde; muhasebe ve 
hukuk üniteleri arasında periyodik bir veri akışı sürecinin geliştirilmemesine bağlı 
olarak, şüpheli hale gelen alacakların ilgili hesaba alınarak karşılık ayrılması, dava 
safahatı tamamlanan alacaklarla ilgili tasfiye ve karşılık iptali kayıtlarında gecikme ve 
aksaklıklar oluştuğu tespit edilmiştir. 
 Bilanço ve gelir tablosunun sıhhatini etkileyecek kayıt hatalarının 
engellenmesini teminen; Kurum’un muhasebe ve hukuk üniteleri arasında, şüpheli 
alacaklar ve karşılıklarına ilişkin kayıtlara esas düzenli veri akışını sağlayacak bir 
prosedür geliştirilmesi gerekmektedir. 
   E-Stoklar: 
 Kurumun stokları cari dönem sonunda, önceki döneme göre % 0,9 oranında 
552.952 TL azalarak 63.527.269 TL olmuştur. Stokların;  13.106.609 TL’si ilk madde 
ve malzeme, 117.496 TL’si mamul, 93.136 TL’si ticari mal, 48.901.378 TL’si satın 
alınan programlar, 1.308.650 TL’si de verilen sipariş avanslarından meydana 
gelmiştir. 
           Stoklarla ilgili ayrıntılı bilgiye Raporun “İşletme çalışmaları” bölümünde yer 
verilmiştir. 
          F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
 Hesap yıl içinde işlem görmemiştir. 
 G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
 Hesap grubundaki 268.443.080 TL’nin; 26.859.484 TL’si gelecek aylara ait 
giderlere, 241.583.596 TL’si de gelir tahakkuklarına aittir.  
 26.859.484 TL tutarındaki gelecek aylara ait giderlerin; 21.954.823 TL’si 
memur personele 15 Aralık 2016 tarihinde ödenen aylıklarının 1-14 Ocak 2017 
dönemine ilişkin olan ve bu ayda gider olarak kaydolunacak tutara, 4.098.820 TL’si 
2017 yılına ilişkin peşin ödenen kira tutarına, 805.841 TL’si ise gelecek aylara ait 
diğer olağan giderlere aittir. 
 241.583.596 TL tutarındaki gelir tahakkuklarının; 120.000.000 TL’si bandrol 
gelir tahakkuklarına, 120.000.000 TL tutarındaki kısmı enerji payı tahakkuklarına,   
1.583.596 TL’si de faiz gelirleri tahakkuklarına aittir. 
           TRT gelirlerini düzenleyen 3093 sayılı Kanunun “Tahsilat” başlıklı 5 inci 
maddesinde; Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerce 
kanuna göre hesaplanacak bedellerin en geç tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmi 
beşinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödeneceği 
belirtilmiş olup, bu kapsamda enerji hasılatı payı olarak 120.000.000 TL gelir 
tahakkuku yapılmıştır. 
            Diğer taraftan,  söz konusu kanun kapsamında belirtilen cihazları imal ve ithal 
edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip 

 

 
 

üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bir beyanname ile 
bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlü oldukları, Gümrük idareleri, 
yurda giren cihazlardan alınacak ücretlerin tahsilatını yaparak, aylık tahsilat toplamını 
en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye Radyo- Televizyon Kurumuna 
intikal ettirecekleri hükmü kapsamında 120.000.000 TL bandrol gelir tahakkuku 
yapılmıştır.  
 H-Diğer dönen varlıklar: 
 Hesap grubunda kayıtlı 7.880.347 TL’nin; 4.862.794 TL’si, iş avanslarına, 
2.252.151 TL’si, peşin ödenen vergi ve fonlara, 765.402 TL’si de personel avanslarına 
aittir. 
 2.252.151 TL tutarındaki peşin ödenen vergi ve fonlar; bankalardan elde edilen 
faiz gelirleri nedeniyle tevkif yoluyla peşin ödenen vergi ve fonlardan oluşmuştur.  
  II-Duran varlıklar: 
  A-Ticari alacaklar: 
  Kurum’un uzun vadeli ticari alacaklarının dönem sonu bakiyesi 3.243.087 
TL’nin tamamı,  kişi ve kuruluşlara verilen depozito ve teminatları göstermektedir. 
  B-Diğer alacaklar: 
  Hesap grubundaki 1.411.171 TL tutarındaki diğer çeşitli alacakların tamamı 
Ankara Sigorta İl Müdürlüğüne sigorta priminden dolayı Kurum alacağıdır. 
  Ankara Sigorta İl Müdürlüğü’nden olan 1.411.171 TL alacak, Kurum 
ünitelerinin ürettiği programlarda akitli olarak çalıştırılan kişilerle ilgili İstisna akdiyle 
sigortasız personel çalıştırmaktan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna ihtirazi kayıtla 
yatırılan sigorta prim cezasıdır. 
  TRT Genel Müdürlüğü’nün geçmiş yıllarda ödemek zorunda kaldığı prim 
borçları, gecikme cezası ve idari para cezaları, muhtelif Yönetim Kurulu Kararlarıyla 
zarar kaydedilmiştir. Ancak, istisna akdi ile çalıştırılan kişilerle ilgili ödenmek zorunda 
kalınan gecikme cezası ve idari para ceza ödemelerinin zarar kaydedilmesi hususunda 
TRT Genel Müdürlüğünce yapılan tekliflerin Yönetim Kurulu’nun 09.05.2005 tarih ve 
85 sayılı ile 25.02.2006 tarih ve 32 sayılı kararlarında olduğu gibi  “Sorumluların 
belirlenerek, zararın sebebiyet verenlere rücu edilmesi kaydıyla” kabul edildiği 
görülmüştür. 
           Ancak, İstisna akdi ile çalıştırılan kişilerle ilgili ödenmek zorunda kalınan 
gecikme cezası ve idari para cezalarının ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun 
“Sorumluların belirlenerek, zararın sebebiyet verenlere rücu edilmesi..” şeklindeki 
kaydını kaldırmadığı, 2007-2008 yıllarında aynı yönde karar aldığı, alınan her karar 
akabinde Genel Müdürlükçe Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendirildiği, 
başkanlıkça hazırlanan inceleme raporunda benzer gerekçelerle zararın sebebiyet 
verenlere rücu edilmesi şartının kaldırılması sonucuna ulaştığı ve bu durumun bir 
kısırdöngü oluşturduğu görülmüştür. 
           İstisna akdi ile çalıştırılan kişilerle ilgili ödenmek zorunda kalınan gecikme 
cezası ve idari para cezalarının Kurum kaynaklarından ödenmesi veyahut da sorumlu 
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personelin tespiti halinde ilgili personele rucu edilmesi hususunda karar yetkisi TRT 
Yönetim Kurulunda bulunmaktadır.  
           Bu husus 2004 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca incelenmiş, sonraki 
yıllarda Denetim Raporlarında da konunun sonuçlandırılması yönünde öneriler 
getirilmesine rağmen, TRT Yönetim Kurulu tarafından aradan geçen 12 yıla rağmen 
sonuçlandırılamadığı görülmüştür. 
  Konu ile ilgili Yönetim Kurulu’nun ilk olarak 09.05.2005 tarihinde karar aldığı 
ve aradan 12 yıl gibi bir süre geçtiği göz önüne alınarak  
           Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ünitelerince üretilen programlarda akitli 
olarak çalıştırılan kişilerle ilgili istisna akdiyle sigortasız personel çalıştırmaktan 
dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihtirazı kayıtla yatırılan sigorta primi, gecikme 
cezası ve idari para cezaları ile ilgili konunun TRT Yönetim Kurulu tarafından biran 
önce karara bağlanması önerilir. 
       C-Mali duran varlıklar:  
 Net tutarı 12.635.117 TL olan hesabın ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 
 -İştirakler: 
 Toplam 12.635.117 TL olan hesabın 10.950.341 TL’si TRT’nin uluslararası 
yayın kuruluşu olan Euronews SA adlı ortaklığa %6,64 oranında iştirak etmesi 
neticesindeki sermaye payını göstermektedir. 

Diğer taraftan, 29.05.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ana 
sözleşme ile Anten A.Ş. adında bir şirket kurulmuştur. Esas sermayesi 17.680.000 TL 
olan Şirket 16 ortaklıdır. Şirkette TRT %9 diğer ortaklar ise %6’şar hisseye sahiptir. 
1.680.000 TL Şirket için TRT’nin yatırdığı bedeli ifade etmektedir. 

Hesabın geriye kalan 4.776 TL’si de TRT’nin TİAK Televizyon İzleme 
Araştırmaları Anonim Şirketine iştirak etmesi neticesindeki sermaye payını 
göstermektedir. 
 İştirak hakkında ayrıntılı bilgiye raporun “Bağlı ortaklıklar ve iştirakler” 
bölümünde yer verilmiştir. 
           D-Maddi duran varlıklar:  
 Kurum’un 2016 yılsonu itibariyle, maddi duran varlıkları ve yıl içindeki 
hareketleri önceki dönem değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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personelin tespiti halinde ilgili personele rucu edilmesi hususunda karar yetkisi TRT 
Yönetim Kurulunda bulunmaktadır.  
           Bu husus 2004 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca incelenmiş, sonraki 
yıllarda Denetim Raporlarında da konunun sonuçlandırılması yönünde öneriler 
getirilmesine rağmen, TRT Yönetim Kurulu tarafından aradan geçen 12 yıla rağmen 
sonuçlandırılamadığı görülmüştür. 
  Konu ile ilgili Yönetim Kurulu’nun ilk olarak 09.05.2005 tarihinde karar aldığı 
ve aradan 12 yıl gibi bir süre geçtiği göz önüne alınarak  
           Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ünitelerince üretilen programlarda akitli 
olarak çalıştırılan kişilerle ilgili istisna akdiyle sigortasız personel çalıştırmaktan 
dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihtirazı kayıtla yatırılan sigorta primi, gecikme 
cezası ve idari para cezaları ile ilgili konunun TRT Yönetim Kurulu tarafından biran 
önce karara bağlanması önerilir. 
       C-Mali duran varlıklar:  
 Net tutarı 12.635.117 TL olan hesabın ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 
 -İştirakler: 
 Toplam 12.635.117 TL olan hesabın 10.950.341 TL’si TRT’nin uluslararası 
yayın kuruluşu olan Euronews SA adlı ortaklığa %6,64 oranında iştirak etmesi 
neticesindeki sermaye payını göstermektedir. 

Diğer taraftan, 29.05.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ana 
sözleşme ile Anten A.Ş. adında bir şirket kurulmuştur. Esas sermayesi 17.680.000 TL 
olan Şirket 16 ortaklıdır. Şirkette TRT %9 diğer ortaklar ise %6’şar hisseye sahiptir. 
1.680.000 TL Şirket için TRT’nin yatırdığı bedeli ifade etmektedir. 

Hesabın geriye kalan 4.776 TL’si de TRT’nin TİAK Televizyon İzleme 
Araştırmaları Anonim Şirketine iştirak etmesi neticesindeki sermaye payını 
göstermektedir. 
 İştirak hakkında ayrıntılı bilgiye raporun “Bağlı ortaklıklar ve iştirakler” 
bölümünde yer verilmiştir. 
           D-Maddi duran varlıklar:  
 Kurum’un 2016 yılsonu itibariyle, maddi duran varlıkları ve yıl içindeki 
hareketleri önceki dönem değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tablo 35: Maddi duran varlıklar tablosu 
   

Maddi duran varlıklar 
2015 yılından 

devir 
2016 yılında 2017 yılına 

devreden  
TL Giren TL Çıkan TL TL 

Arazi ve arsalar 15.089.110 - 131 15.088.979 
Yeraltı ve yer üstü düzenleri 4.692.958 130.104 - 4.823.062 
Binalar 341.011.234 50.800 172.922 340.889.112 
Tesis-makine ve cihazlar 199.773.771 8.067.083 8.390.277 199.450.577 
Taşıtlar 12.486.855 335.461 491.209 12.331.106 
Demirbaşlar 267.660.997 38.236.836 7.075.374 298.822.459 
Diğer maddi duran varlıklar 7.262.347 59.342.950 53.799.634 12.805.663 
                     Toplam(brüt) 847.977.272 106.163.234 69.929.547 884.210.958 
Birikmiş amortismanlar(-) 512.055.128 64.472.757 16.659.105 559.868.780 
                     Toplam(net) 335.922.144 41.690.477 53.270.442 324.342.178 
Yapılmakta olan yatırımlar 1.715.359 51.137.674 47.293.131 5.559.902 
Yatırım avansları 23.645.802 5.203.158 25.984.419 2.864.540 
            Yatırımlar toplamı 25.361.161 56.340.832 73.277.550 8.424.442 
                 Genel Toplam 361.283.303 

 
332.766.620 

           Kurumun maddi duran varlıklarının 2015 yılı dönem başı mevcudu 847.977.272 
TL olup dönem içerisinde 106.163.234 TL’lik giriş ve 69.929.547 TL’lik çıkış olmuş, 
bunun sonucu olarak dönem sonu mevcudu 884.210.958 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Brüt toplamdan, dönem sonu değeri olarak 559.868.780 TL amortismanların tenzili ve 
bu değere 8.424.442 TL tutarındaki yatırım toplamının ilavesi sonucu, 2017 yılına 
devreden maddi duran varlık net toplamı 332.766.620 TL olmuştur. 
   Maddi duran varlıklara giriş toplamı 106.163.234 TL’nin, 59.342.950 TL’si 
yapılmakta olan yatırımlardan tamamlanarak ilgili MDV hesabına aktarılmasından, 
46.303.919 TL’si alım yoluyla gelen, 516.365 TL’si  de kurum içi nakil yoluyla ve 
düzeltme kayıtları ile diğer maddi duran varlıklarda izlenen varlıkların ilgili maddi 
duran varlık hesaplarına aktarılmasından kaynaklanmıştır. 
  Sabit kıymet hesaplarına alınan maddi duran varlıkların ilgili yatırım 
hesaplarından geçirilerek izlenmesi gerekli görülmektedir. 
  Maddi duran varlıklardan çıkış toplamı 69.929.547 TL’nin ise, 7.566.583 TL’si 
hizmetten çıkan maddi duran varlıklardan, 8.563.199 TL’ si kurum içi nakil yoluyla ve 
53.799.765 TL’si de düzeltme kayıtları ile diğer maddi duran varlıklarda izlenen 
varlıkların ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılmasından kaynaklanmıştır. 
           Yatırım hesabından çıkışı yapılan 47.293.131 TL’nin tamamı; tamamlanarak 
maddi duran varlıklara aktarılan yatırımlara aittir. 
 Yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgiye, raporun, J-Kalkınma planı ve yıllık 
yatırımlar/1-Yatırımlar bölümünde yer verilmiştir.     
           Kurum’un birikmiş amortismanlarının cari dönem hareketi, önceki dönem 
değerleri ile birlikte aşağıdaki tablo de gösterilmiştir. 
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Tablo 36: Birikmiş amortismanlar tablosu 

 Birikmiş amortismanlar 

2015 2016 yılında 2017 

yılından devir Giren Çıkan yılına 
devreden 

TL TL TL TL 
Arazi ve arsalar        
Yer altı ve yer üstü düzenleri 3.610.732 162.778 0 3.773.510 
Binalar 125.478.823 6.938.566 56.378 132.361.011 
Tesis-makine ve cihazlar 176.080.210 9.282.989 7.917.859 177.445.341 
Taşıtlar 10.187.089 835.395 415.970 10.606.513 
Demirbaşlar 194.502.425 43.260.954 5.680.661 232.082.718 
Diğer maddi duran varlıklar 2.195.849 3.992.076 2.588.238 3.599.687 
                          Toplam 512.055.128 64.472.758 16.659.106 559.868.780 

 Birikmiş amortismanlara girişlerin; 52.543.943 TL’si dönem amortisman 
giderleri, 10.930.642 TL’si naklen gelen amortisman giderleri, 998.173 TL’si de diğer 
yollardan yapılan amortisman girişlerine aittir. Amortismanlardan çıkışlarının ise 
16.186.758 TL’si hizmetten çıkan MDV’lerin amortismanlarına, 472.348 TL’si de 
diğer amortisman çıkışlarına ilişkindir. 
 Maddi duran varlıkların edinme değerlerine göre amorti edilme durumları 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 37: Maddi duran varlıklar edinme değerleri tablosu 
   

Maddi duran varlıklar Edinme değeri 
Birikmiş 

amortismanlar Net değeri 
TL TL % TL 

Arazi ve arsalar 15.088.979 
  

15.088.979 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 4.823.062 3.773.510 76,9 1.049.552 
Binalar 340.889.112 132.361.011 36,8 208.528.101 
Tesis, makine ve cihazlar 199.450.577 177.445.341 88,1 22.005.236 
Taşıtlar 12.331.106 10.606.513 81,6 1.724.593 
Demirbaşlar 298.822.459 232.082.718 72,7 66.739.741 
Diğer maddi duran varlıklar 12.805.663 3.599.687 30,2 9.205.976 
                                           Toplam  884.210.958 559.868.780 63,3 324.342.178 
Yapılmakta olan yatırımlar (avanslar dahil) 8.424.442 0 0 8.424.442 
                                   Toplam (2016 ) 892.635.400 559.868.780 62,7 332.766.620 
                                   Toplam (2015 ) 873.338.433 512.055.128 58,6 361.283.305 
                                                   Fark 19.296.967 47.813.652 247,8 (28.516.685) 

  
Maddi duran varlıkların, yapılmakta olan yatırımlar ile verilen avanslar dışındaki 
yılsonu itibariyle edinme değeri 884.210.958 TL olmuş olup; bu tutarın %63,3 
oranında 559.868.780 TL tutarındaki kısmı amorti edilmiş ve 2017 yılına net değer 
olarak 324.342.178 TL tutarında maddi duran varlık devredilmiştir. 
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Tablo 36: Birikmiş amortismanlar tablosu 

 Birikmiş amortismanlar 

2015 2016 yılında 2017 

yılından devir Giren Çıkan yılına 
devreden 

TL TL TL TL 
Arazi ve arsalar        
Yer altı ve yer üstü düzenleri 3.610.732 162.778 0 3.773.510 
Binalar 125.478.823 6.938.566 56.378 132.361.011 
Tesis-makine ve cihazlar 176.080.210 9.282.989 7.917.859 177.445.341 
Taşıtlar 10.187.089 835.395 415.970 10.606.513 
Demirbaşlar 194.502.425 43.260.954 5.680.661 232.082.718 
Diğer maddi duran varlıklar 2.195.849 3.992.076 2.588.238 3.599.687 
                          Toplam 512.055.128 64.472.758 16.659.106 559.868.780 

 Birikmiş amortismanlara girişlerin; 52.543.943 TL’si dönem amortisman 
giderleri, 10.930.642 TL’si naklen gelen amortisman giderleri, 998.173 TL’si de diğer 
yollardan yapılan amortisman girişlerine aittir. Amortismanlardan çıkışlarının ise 
16.186.758 TL’si hizmetten çıkan MDV’lerin amortismanlarına, 472.348 TL’si de 
diğer amortisman çıkışlarına ilişkindir. 
 Maddi duran varlıkların edinme değerlerine göre amorti edilme durumları 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 37: Maddi duran varlıklar edinme değerleri tablosu 
   

Maddi duran varlıklar Edinme değeri 
Birikmiş 

amortismanlar Net değeri 
TL TL % TL 

Arazi ve arsalar 15.088.979 
  

15.088.979 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 4.823.062 3.773.510 76,9 1.049.552 
Binalar 340.889.112 132.361.011 36,8 208.528.101 
Tesis, makine ve cihazlar 199.450.577 177.445.341 88,1 22.005.236 
Taşıtlar 12.331.106 10.606.513 81,6 1.724.593 
Demirbaşlar 298.822.459 232.082.718 72,7 66.739.741 
Diğer maddi duran varlıklar 12.805.663 3.599.687 30,2 9.205.976 
                                           Toplam  884.210.958 559.868.780 63,3 324.342.178 
Yapılmakta olan yatırımlar (avanslar dahil) 8.424.442 0 0 8.424.442 
                                   Toplam (2016 ) 892.635.400 559.868.780 62,7 332.766.620 
                                   Toplam (2015 ) 873.338.433 512.055.128 58,6 361.283.305 
                                                   Fark 19.296.967 47.813.652 247,8 (28.516.685) 

  
Maddi duran varlıkların, yapılmakta olan yatırımlar ile verilen avanslar dışındaki 
yılsonu itibariyle edinme değeri 884.210.958 TL olmuş olup; bu tutarın %63,3 
oranında 559.868.780 TL tutarındaki kısmı amorti edilmiş ve 2017 yılına net değer 
olarak 324.342.178 TL tutarında maddi duran varlık devredilmiştir. 
 

 

 
 

 E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
 Hesap grubunda izlenen 5.746.147 TL; 20.436.084 TL tutarındaki haklardan, 
14.689.937 TL’lik birikmiş amortismanın tenzili neticesinde ulaşılan net değerini 
göstermektedir. 
 Maddi olmayan duran varlıklardaki (brüt) 20.436.084 TL tutarında hakların;  
19.065.291 TL’si haklar ve lisanslı bilgisayar programları ve 1.370.793 TL’si de diğer 
haklara ait bulunmaktadır.  
 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar: 
 Bu hesap grubu 2016 yılında işlem görmemiştir. 
 G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
 Hesap grubunda yer alan 9.894.965 TL’nin tamamı gelecek yıllara ait giderler 
hesabında bulunmakta olup, peşin ödenmesine karşılık gelecek dönemlerde gider 
kaydı yapılacak olan yayın hakkı bedellerini içermektedir. 
 H-Diğer duran varlıklar: 
 Hesap grubunda yer alan 1.118.036.124 TL tutarındaki diğer duran varlıkların; 
1.114.010.709 TL’si devreden katma değer vergisini, 4.025.415 TL’si de elden 
çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıkları göstermektedir. 
 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanun hükümlerine göre KDV mükellefi olan 
TRT;  mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde tahakkuk ettirdiği KDV’yi hesaplanan 
KDV hesabına alacak kaydetmekte daha sonra mal teslim ettiğinde veya hizmet ifa 
ettiğinde elde ettiği gelirler üzerinden KDV tahakkuku yaptırarak indirilecek KDV 
hesabına kayıt yaptırmaktadır. Kurumun tüm mal ve hizmet alımlarında KDV 
tahakkuku yapıldığı halde, TRT tarafından satışı yapılan mal ve hizmet tutarının düşük 
olması ve TRT gelirlerinin önemli bir kısmının herhangi bir mal teslimi veya hizmet 
ifası karşılığı elde edilen gelir olmayıp, kanunla tayin ve tespit edilen gelirler olması 
sonucu; TRT tarafından mal ve hizmet alımı esnasında üstlenilen KDV’nin sonraki 
mükelleflere yansıtılması mümkün olmamaktadır. Kurumun KDV’ye tabi brüt 
satışlarının kurum giderlerinin altında kalması sonucu her dönem indirilecek KDV 
tutarı, hesaplanan KDV tutarından fazla gerçekleşmekte ve Kurum bilançolarında 
sürekli devreden KDV hesabı yer almaktadır.  
  İndirim konusu yapılamayan KDV’nin Kurum’un ödeyeceği diğer vergi, resim 
ve harçlara mahsup edilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda ise indirim konusu 
yapılamayan KDV’nin gider kayıtlanmak suretiyle tasfiye edilmesi hususunda TRT 
Genel Müdürlüğünün Maliye Bakanlığına gönderdiği 07/05/2008 tarih ve 7356 sayılı 
yazıdan olumlu bir cevap alınamamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 
29.06.2009 tarih ve 972 sayılı yazıda; KDV Kanunu’nun 29/2 ve 58 inci maddeleri 
hükümleri gereğince, Kurumun indirim yoluyla telafi edemediği KDV’nin iadesi veya 
diğer vergi ve harç borçlarına mahsup edilmesi, ya da bu tutarların gelir ve/veya 
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün 
olmadığı belirtilmiştir. 
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 Pasif (Kaynaklar): 
           Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun 2016 yılı bilançosunun pasifini 
oluşturan hesaplar, bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablo 38: Pasif tablosu 

     Pasif 
Önceki dönem Cari Dönem Fark 

TL % TL % TL 
I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar          
 A. Mali borçlar  -   -   -  
 B. Ticari borçlar  90.688.013 4,4 96.436.103 4,1 5.748.090 
 C. Diğer borçlar 1.729.153 0,1 8.368.894 0,4 6.639.742 
 D. Alınan avansları 6.943.343 0.3 6.973.730 0,3 30.387 
 E. Yıllara yay.inş.ve onarım hakediş      
 F. Ödenecek vergi ve diğer yüküm.    19.302.114 0,9 14.323.592 0,6 (4.978.521) 
 G. Borç ve gider karşılıkları      
 H. Gel.aylara ait gelir ve gid.tahakk. 293.333  267.276  (26.057) 
 I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynak.      
                                          Toplam (I) 118.955.956 5,7 126.369.596 5,4 7.413.639 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar       
 A. Mali  borçlar       
 B. Ticari borçlar 14.563  14.563  - 
 C. Diğer borçlar      
 D. Alınan  avanslar      
 E. Diğer borç ve gider karşılıkları 49.757.009 2,4 52.747.168 2,3 2.990.160 
 F. Gel.yıl.ait gider ve gelir 
tahakkukları      
 G. Diğer uzun vadeli yabancı 
kaynaklar      
                                       Toplam (II) 49.771.572 2,4 52.761.731 2,3 2.990.160 
                                   Toplam (I+II) 168.727.528 8,10 179.131.327 7,7 10.403.799 
III. Öz kaynaklar       
 A. Ödenmiş sermaye 182.000.000 8,8 182.000.000 7,7 - 
 B. Sermaye yedekleri      
 C. Kâr yedekleri 1.874.655.024 90,2 1.727.682.492 73,8 (146.972.532) 
 D. Geçmiş yıllar kârları      
 E. Geçmiş yıllar zararları (-)      
 F. Dönem net kârı (zararı) (146.972.532) (-7,1) 252.221.730 10,8 399.194.261 
                                    Toplam (III) 1.909.682.492 91,9 2.161.904.222 92.3 252.221.729 
                  Genel toplam ( I+II+III) 2.078.410.019 100 2.341.035.549 100 262.625.528 
                 Nazım hesaplar 181.054.347  126.256.332  (54.798.015) 

 TRT’nin pasif toplamı 2016 yılında %12,6 oranında 262.625.528 TL artarak, 
2.341.035.549 TL olarak gerçekleşmiştir. 
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 Pasif (Kaynaklar): 
           Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun 2016 yılı bilançosunun pasifini 
oluşturan hesaplar, bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablo 38: Pasif tablosu 

     Pasif 
Önceki dönem Cari Dönem Fark 

TL % TL % TL 
I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar          
 A. Mali borçlar  -   -   -  
 B. Ticari borçlar  90.688.013 4,4 96.436.103 4,1 5.748.090 
 C. Diğer borçlar 1.729.153 0,1 8.368.894 0,4 6.639.742 
 D. Alınan avansları 6.943.343 0.3 6.973.730 0,3 30.387 
 E. Yıllara yay.inş.ve onarım hakediş      
 F. Ödenecek vergi ve diğer yüküm.    19.302.114 0,9 14.323.592 0,6 (4.978.521) 
 G. Borç ve gider karşılıkları      
 H. Gel.aylara ait gelir ve gid.tahakk. 293.333  267.276  (26.057) 
 I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynak.      
                                          Toplam (I) 118.955.956 5,7 126.369.596 5,4 7.413.639 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar       
 A. Mali  borçlar       
 B. Ticari borçlar 14.563  14.563  - 
 C. Diğer borçlar      
 D. Alınan  avanslar      
 E. Diğer borç ve gider karşılıkları 49.757.009 2,4 52.747.168 2,3 2.990.160 
 F. Gel.yıl.ait gider ve gelir 
tahakkukları      
 G. Diğer uzun vadeli yabancı 
kaynaklar      
                                       Toplam (II) 49.771.572 2,4 52.761.731 2,3 2.990.160 
                                   Toplam (I+II) 168.727.528 8,10 179.131.327 7,7 10.403.799 
III. Öz kaynaklar       
 A. Ödenmiş sermaye 182.000.000 8,8 182.000.000 7,7 - 
 B. Sermaye yedekleri      
 C. Kâr yedekleri 1.874.655.024 90,2 1.727.682.492 73,8 (146.972.532) 
 D. Geçmiş yıllar kârları      
 E. Geçmiş yıllar zararları (-)      
 F. Dönem net kârı (zararı) (146.972.532) (-7,1) 252.221.730 10,8 399.194.261 
                                    Toplam (III) 1.909.682.492 91,9 2.161.904.222 92.3 252.221.729 
                  Genel toplam ( I+II+III) 2.078.410.019 100 2.341.035.549 100 262.625.528 
                 Nazım hesaplar 181.054.347  126.256.332  (54.798.015) 

 TRT’nin pasif toplamı 2016 yılında %12,6 oranında 262.625.528 TL artarak, 
2.341.035.549 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 Bilanço pasif toplamının; %5,4’ü oranında 126.369.596 TL’sini kısa vadeli 
yabancı kaynaklar, %2,3’ü oranında 52.761.731 TL’sini uzun vadeli yabancı 
kaynaklar ve %92,3’ü oranında 2.161.904.222 TL’sini de öz kaynaklar oluşturmuştur. 
 I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
 A-Mali borçlar: 
 Bu hesap cari yılda işlem görmemiştir. 
 B-Ticari borçlar: 
 Kurumun, kısa vadeli ticari borçları, geçen yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 39 : Ticari borçlar tablosu    

Ticari borçlar 
Önceki Dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
Ba) Satıcılar 67.442.973 65.838.620 (1.604.353) 
Bb)Borç senetleri    
Bc)Alınan depozito ve teminatlar 8.341.029 6.378.410 (1.962.619) 
Bd)Diğer ticari borçlar 14.904.011 24.219.073 9.315.062 
                                     Toplam 90.688.013 96.436.103 5.748.090 

 Ticari borçları dönem sonu bakiyesi, önceki döneme göre %6,4 oranında 
5.748.090 TL artarak 96.436.103 TL’ye yükselmiştir. Ticari borçların hesaplar 
itibariyle incelemesi aşağıda yapılmıştır. 
 Ba) Satıcılar: 
 Kurumun satıcılara olan borçları, bir önceki dönem değerleri ile birlikte 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 40 : Satıcılar tablosu    

Satıcılar 
Önceki Dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 

- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri - - - 
- Kamu iktisadi teşebbüsleri 266.856 106.008 (160.848) 
- Gerçek ve tüzel kişiler 32.558.827 57.591.782 25.033.955 
- Yurt dışı 34.617.290 8.140.830 (26.476.460) 

                                     Toplam 67.442.973 65.838.620 1.604.353 

         - Kamu iktisadi teşebbüslerine borçlar: 
 Hesap bakiyesi 106.008 TL, TÜRKSAT A.Ş. ile Serbest  Bölgeler, Yurtdışı 
 Yatırım  ve  Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne olan borçları göstermektedir. 
 -Gerçek ve tüzel kişilere borçlar: 
 Yılsonu itibariyle bakiyesi 57.591.782 TL olan gerçek ve tüzel kişilere 
borçların; 
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 55.643.592 TL’si Genel Müdürlükçe satın alınan mal ve hizmet bedellerinden 
bakiye borçları, 
 1.844.233 TL’si barter usulüyle alınan mal ve hizmet karşılığında taahhüt edilen 
reklam borçlarını, 
  103.957 TL’si ise sponsorlardan alınan mal ve hizmet karşılığında taahhüt 
edilen reklam borçlarını, ifade etmektedir.  
 -Yurt dışına borçlar: 
            Yılsonu itibariyle kayıtlı 8.140.830 TL tutarındaki yurt dışına borçlar, yabancı 
radyo ve televizyon yayın kuruluşlarından ve yurt dışı muhabirlerinden temin edilen 
haber, görüntü ve diğer hizmet bedelleri ile uydu kiralarının yılsonu kalıntısını 
göstermektedir. 
 Bc)Alınan depozito ve teminatlar: 
 Kurum’un 6.378.410 TL tutarındaki alınan depozito ve teminatlarının;  
5.425.109 TL’si çok sayıda gerçek ve tüzel kişilerden yapılan sözleşmeler gereği 
alınan geçici ve kesin teminatlara,  959.712 TL’si yurtdışı kişi ve kuruluşlardan alınan 
depozito ve teminatlara, 8.152 TL’si de kamu idarelerinden alınan depozitolara 
ilişkindir. 
 Bd)Diğer ticari borçlar: 
 Yılsonu kalıntısı 24.219.073 TL olan diğer ticari borçların; 23.923.219 TL’si 
gerçek ve tüzel kişilere borçlara, 277.557 TL’si kamu kurum ve kuruluşlarına borçlara, 
11.198 TL’si belgesi gelmeyen mal ve hizmetten borçlara, 7.099 TL’si de diğer çeşitli 
ticari borçlara aittir. 
 C-Diğer borçlar: 
 Kurum’un ticari olmayan diğer borçlarının bakiyesi 8.368.894 TL’nin;  
1.852.631 TL’si personele borçları, 6.516.263 TL’si de diğer çeşitli borçları 
göstermektedir. 
           Personele borçlar hesabında yer alan 1.852.631 TL’nin; 999.246 TL’si 
avukatlık vekâlet ücretlerinden, 144.187 TL’si personele senetsiz borçlardan, 709.198 
TL’si de personele diğer borçlardan oluşmaktadır. 
 Diğer çeşitli borçlar hesabında izlenen 6.516.263 TL’nin 1.304.237 TL’si kamu 
idarelerine, 237.553 TL’si gerçek ve tüzel kişilere, 4.974.473 TL’si de diğer çeşitli 
borçlara aittir. 
 D-Alınan avanslar: 
 Kurumun 6.973.730 TL tutarındaki alınan avansların; 6.908.733 TL’si Evrensel 
Hizmet Fonu’ndan alınan avansları, 64.997 TL’si alınan sipariş avanslarını ifade 
etmektedir. 
 E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
 Bu hesap yıl içinde işlem görmemiştir. 
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 F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler:  
 Kurumun sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, sigorta 
primi, sendika aidatları, icra kesintileri ve benzeri borçların yılsonu itibariyle toplam 
tutarı 14.323.592 TL olup bu rakamın;  
 13.638.469 TL’si ödenecek vergi ve fonları,  
     675.537 TL’si ödenecek sosyal güvenlik kesintilerini, 
         9.586 TL’si de ödenecek diğer yükümlülükleri göstermektedir. 
 Ödenecek vergi ve fonlar hesabında yer alan 13.638.469 TL’nin; 7.567.328 
TL’si,  personelden kesilen gelir ve damga vergisi ile personele ait diğer vergilerden, 
4.413.083 TL’si, ödenecek KDV’den, 1.658.058 TL’si de üçüncü kişilerden kesilen 
gelir vergisi, damga vergisi, telif hakları vergisi ve diğer vergi kesintilerinden 
oluşmaktadır. 
     675.537 TL’lik ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin; 397.535 TL’si 
Kurum’un tabi olduğu kesintileri, 278.002 TL‘si de personelden yapılan diğer 
kesintileri ifade etmektedir. 
 9.586  TL’lik ödenecek diğer yükümlülükler ise; personelden yapılan diğer (icra 
kesintileri gibi) kesintilerden oluşmuştur.  
 G-Borç ve gider karşılıkları: 
 Bu hesap grubu hareket görmemiştir. 
 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
 Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları hesabına kayıtlı 267.276 TL’nin 
tamamı gider tahakkukları olup, ait oldukları dönemde maliyet ve gider hesaplarına 
aktarılarak kapatılmışlardır. 
 I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
 Bu hesap grubu bakiye vermemiştir. 
 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
 A-Mali borçlar: 
           Bu hesap grubu hareket görmemiştir. 
 B-Ticari borçlar: 
            Kurum’un uzun vadeli ticari borçlarının bakiyesi 14.563 TL’nin tamamı gerçek 
ve tüzel kişilerden alınan depozito ve teminatlara aittir. 
 C-Diğer borçlar:     
 D-Alınan avanslar: 
 Bu hesaplar, faaliyet döneminde işlem görmemiştir. 
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 E-Diğer borç ve gider karşılıkları: 
 Borç ve gider karşılıklarının dönem sonu tutarı 52.747.168 TL olarak 
gerçekleşmiş olup, söz konusu tutarın tamamı birikmiş dâhili sigorta fonundan 
oluşmaktadır. 
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider karşılıkları: 
 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
 Bu hesap grupları, faaliyet döneminde işlem görmemiştir. 
 III-Öz kaynaklar: 
 A-Ödenmiş sermaye: 
 Kurumun 182.000.000 TL olan esas sermayesinin tamamı ödenmiştir. 
 B-Sermaye yedekleri: 
 Bu hesap grubu 2016 yılında işlem görmemiştir.  
           C-Kâr yedekleri: 
 2954 sayılı Kanun’un ‘’Karın dağıtımı ve yedek akçe’’ başlıklı 34 üncü 
maddesinin (a) ve (b) fıkraları gereğince, 2015 yılı dönem net zararı olan 146.972.532 
TL’nin kar yedekleri (statü yedekleri) hesabına aktarılması nedeniyle Kurumun kâr 
yedekleri 2016 yılsonu itibariyle 1.727.682.492 TL’ye düşmüştür. 
 D-Geçmiş yıllar kârları: 
 Bu hesap, bakiye vermemiştir. 
 E-Geçmiş yıllar zararları:  
           Bu hesap işlem görmemiştir. 
 F-Dönem net karı: 
 TRT 2016 yılı faaliyet dönemini 252.221.730 TL dönem net karı ile kapatmış 
bulunmaktadır. Dönem net karının oluşmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara, raporun 
“Gelir Tablosu” bölümünde yer verilmiştir.  
 Nazım hesaplar: 
 Kurumun aktif ve pasifinde yer alan 126.256.332 TL tutarındaki nazım 
hesapların ayrıntısı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 41: Nazım hesaplar tablosu  

Nazım hesaplar 
2016 
TL 

-Kıymetli evrak cüzdanı 3.914 
-Alınan teminat mektupları 99.653.081 
-Verilen teminat mektupları 26.066.634 
-İtirazi kayıtla yapılan ödemelerden alacaklar 498.280 
-Diğer hesaplar 34.423 
                Toplam 126.256.332 
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I- GELİR TABLOSU 
 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun 2016 yılı faaliyetleri sonucu 
hazırlanan gelir tablosu Yönetim Kurulu’nun 01.03.2017 tarih ve 2017/99  sayılı kararı 
ile onaylanmıştır.  
 Kurum,  2016 yılı faaliyet döneminde yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışları 
karşılığı ile elektrik hasılatından alınan paylar, bandrol gelirleri, sübvansiyonlardan 
oluşan diğer gelirleri toplamı olarak 2.040.994.257 TL tutarında brüt satış hâsılatı elde 
etmiştir. Brüt satış hâsılatından 7.853.677 TL tutarındaki satış indirimlerinin 
çıkartılması neticesinde, net satışlar önceki döneme göre %21,2 oranında 356.095.399 
TL artarak 2.033.140.580 TL tutarına ulaşmıştır. 
 Net satışlardan satış maliyeti olan 1.174.866.734 TL’nin tenzili ile brüt satış 
karı 858.273.847 TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri 661.741.452 TL’nin bu 
tutardan düşürülmesiyle ile 196.532.395 TL faaliyet karı gerçekleşmiştir.  
 Yıl içinde diğer faaliyetlerle ilgili olarak elde edilen olağan ve olağandışı 
gelirleri toplamının 112.858.791 TL olmasına mukabil katlanılan olağan ve olağandışı 
gider ve zararlar toplamının 57.169.456 TL olması neticesinde Kurum 2016 yılını 
252.221.730 TL karla kapatmıştır.  

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 2016 yılı gelir tablosu ve gelir tablosu 
dipnotları rapor ekleri arasında (Ek:12) yer almış olup, incelemeye esas olan ayrıntılı 
gelir tablosu, önceki dönem değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 42: Gelir ve gider tablosu      

Gelir ve Gider 
 Önceki dönem TL   Cari dönem TL   Fark  

 Ayrıntısı   Tümü   Ayrıntısı   Tümü   TL  

A- Brüt satışlar  1.679.650.700  2.040.994.257 361.343.557 
  1-Yurtiçi Satışlar 147.980.357  274.324.869  128.344.512 
  2-Yurtdışı Satışlar 3.667.990  11.096.174  7.428.184 
  3-Kamusal Katkı Gelirleri 1.521.908.401  1.755.573.214  233.664.812 
  4-Diğer Gelirler 6.093.952  0  (6.093.952) 
B- Satış indirimler (-)  2.605.519  7.853.677 5.248.158 
  1-Satıştan İadeler 2.605.519  3.938.356  1.332.837 
  2-Satış Iskontoları -  3.915.321  3.915.321 
  3-Diğer İndirimler      
C- Net satışlar  1.677.045.181  2.033.140.580 356.095.399 
D- Satışların maliyeti (-)  1.286.337.287  1.174.866.734 (111.470.553) 
  1-Satılan Mamullerin Maliyeti (-) 509.213  232.304  (276.910) 
  2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 152.398  1.164.372  1.011.974 
  3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.285.675.675  1.173.470.058  (112.205.617) 
  Brüt satış kârı veya zararı  390.707.894  858.273.847 467.566.952 
E- Faaliyet giderleri (-)  592.137.368  661.741.452 69.604.084 
  1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.172.809  1.971.193  798.384 
  2-Pazar,Satış,Dağıt.Giderleri 4.365.071  7.527.081  3.162.010 
  3-Genel Yönetim Giderleri 586.599.488  652.243.178  65.643.690 
  Faaliyet kârı veya zararı  (201.429.473)  196.532.395 397.961.868 
F- Diğer faal. olağan gelir ve karlar  76.020.959  46.293.515 (29.727.443) 
  1-İştiraklerden temettü gelirleri      
  2-Faiz Gelirleri 45.406.584  15.626.483  (29.780.102) 
  2-Komisyon Gelirleri -  59  59 
  4-Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.889.040  756  (1.888.283) 
  5-Menkul Kıymet Satış Karları 1.068  387  (681) 
  5-Kambiyo Karları 4.261.299  4.133.795  (127.504) 
  7-Reeskont Faiz Gelirleri      
  8-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 24.462.967  26.532.035  2.069.067 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-)  27.790.107  36.893.805 9.103.698 
  1-Komisyon Giderleri 313.364  16.465.175  16.151.810 
  2-Karşılık Giderleri 15.815.175  3.061.663  (12.753.513) 
  3-Kambiyo Zararları 6.793.876  11.596.827  4.802.951 
  4-Reeskont Faiz Giderleri      
  5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 4.867.691  5.770.140  902.449 
H- Finansman giderleri (-)      
  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri      
  Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri      
  Olağan kâr veya zarar  (153.198.622)  205.932.106 359.130.728 
I- Olağandışı gelir ve kârlar  20.052.306  66.565.276 46.512.970 
    1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 7.224.707  43.559.557  36.334.850 
    2-Diğer Olağandışı Gel.ve Karlar 12.827.599  23.005.719  10.178.120 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-)  13.826.216  20.275.652 6.449.436 
  Önceki Dönem Gider ve Zararları 10.653.030  16.378.121  5.725.091 
  Diğer  Olağandışı Gider ve Zararlar 3.173.186  3.897.531  724.345 
  Dönem  kârı veya zararı  (146.972.532)  252.221.730 399.194.261 
K- Dön. Kârı vergi ve diğer yasal      
        yükümlülük karşılıkları (-)         
  Dönem net kârı veya zararı  (146.972.532)  252.221.730 399.194.261 

154 Sayıştay   



 

 
 

Tablo 42: Gelir ve gider tablosu      
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  2-Satış Iskontoları -  3.915.321  3.915.321 
  3-Diğer İndirimler      
C- Net satışlar  1.677.045.181  2.033.140.580 356.095.399 
D- Satışların maliyeti (-)  1.286.337.287  1.174.866.734 (111.470.553) 
  1-Satılan Mamullerin Maliyeti (-) 509.213  232.304  (276.910) 
  2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 152.398  1.164.372  1.011.974 
  3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.285.675.675  1.173.470.058  (112.205.617) 
  Brüt satış kârı veya zararı  390.707.894  858.273.847 467.566.952 
E- Faaliyet giderleri (-)  592.137.368  661.741.452 69.604.084 
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  3-Genel Yönetim Giderleri 586.599.488  652.243.178  65.643.690 
  Faaliyet kârı veya zararı  (201.429.473)  196.532.395 397.961.868 
F- Diğer faal. olağan gelir ve karlar  76.020.959  46.293.515 (29.727.443) 
  1-İştiraklerden temettü gelirleri      
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I- Olağandışı gelir ve kârlar  20.052.306  66.565.276 46.512.970 
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J- Olağandışı gider ve zararlar (-)  13.826.216  20.275.652 6.449.436 
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A-Brüt satışlar: 
TRT’nin 2016 yılı brüt satışları, önceki döneme göre %21,5 oranında 

361.343.557 TL artarak 2.040.994.257 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satışların 
ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 43: Brüt satışlar tablosu 

   
Brüt satışlar 

Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

1- Yurt içi satışlar:       
  - Reklam gelirleri 92.612.048 189.322.459 96.710.411 
  - Barter karşılığı reklam gelirleri 6.821.084 12.467.696 5.646.612 
  - Hizmet karşılığı gelirler 26.933.365 25.745.407 (1.187.958) 
  - Mal karşılığı gelirler 1.492.748 1.872.270 379.522 
  - Sponsorluk gelirleri 18.280.553 12.114.413 (6.166.140) 
  - Haber ve spor hizmet satış gelirleri    
  - Konser ve temsil gelirleri 7.581 - (7.581) 
  - Ticari mal satışları 129.906 84.706 (45.200) 
 -  Diğer yurtiçi gelirler 1.703.072 32.717.918 31.014.846 

Toplam (1) 147.980.357 274.324.869 126.344.512 
 2- Yurt dışı satışlar:    
  -Reklam gelirleri    
  -Diğer gelirler: 3.667.990 11.096.174 7.428.184 

Toplam (2) 3.667.990 11.096.174 7.428.184 
 3-Diğer gelirler:    
   -Elektrik payı gelirleri 842.807.225 793.428.122 (49.379.103) 
   -Bandrol gelirleri 679.101.177 962.145.092 283.043.915 
   -Sübvansiyonlar 6.093.951 - (6.093.951) 
   -AB fon gelirleri    
   -Organizasyon gelirleri    

Toplam (3) 1.528.002.353 1.755.573.214 227.570.861 
Genel toplam (1+2+3) 1.679.650.700 2.040.994.257 361.343.557 

Brüt satışların %14’ü doğrudan yayın faaliyetleri sonucu elde edilen yurtiçi ve 
yurt dışı gelirlerden, %86’sı ise yayın ve yapım faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan 
diğer gelirlerden oluşmaktadır. Bu durum  Kurum’un yayın faaliyetlerinden elde 
edilen gelirlerden ziyade diğer gelirlere, başka bir ifadeyle kamusal katkı paylarına 
bağımlı olduğunu göstermektedir. 

Brüt satışların ayrıntısı aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 
1-Yurt içi satışlar: 
TRT’nin ana faaliyet konusu olan yayın hizmetleri sonucunda elde ettiği brüt 

yurtiçi satışları, önceki döneme göre %86,7 oranında 128.344.512 TL artarak 
274.324.869 TL tutarında gerçekleşmiştir. 
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 2016 yılı yurtiçi satışların %77,3 oranında 212.077.747 TL’sini reklam gelirleri 
oluşturmuştur. Yurtiçi satışlar hakkında ayrıntılı bilgiye raporun “İşletme Çalışmaları”  
Pazarlama alt bölümünde yer verilmiştir. 

2-Yurt dışı satışlar: 
TRT’nin 2016 yılında yurt dışına sattığı mal ve hizmetler karşılığı elde edilen 

satış hâsılatı, 11.096.174 TL tutarında gerçekleşmiştir. 
Yurt dışı satışların; 8.270.992 TL’si program satış gelirleri,  2.825.182 TL’si de 

diğer yurtdışı satışları göstermektedir. 
3-Diğer gelirler: 

Kurum’un diğer gelirlerini, elektrik hasılatından alınan paylar, bandrol gelirleri 
ve sübvansiyonlar teşkil etmiştir. 

Önceki yıla göre %15,4 oranında 233.664.812 TL artışla, 1.755.573.214 TL’ye 
yükselen diğer gelirlerin; 
         793.428.122 TL’si,  elektrik enerjisi payı gelirlerine, 
         962.145.092 TL’si,  bandrol gelirlerine ait bulunmaktadır. 

    TRT’nin elektrik enerjisi payı, bandrol ve sübvansiyon gelirlerinden oluşan 
diğer gelirleri aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 

-Elektrik enerjisi payı: 
TRT gelirlerini düzenleyen 3093 sayılı Kanun gereği elektrik enerjisi 

hâsılatından bu Kanuna göre ayrılan ve brüt satışların %38,9’unu oluşturan elektrik 
enerjisi hâsılat payları Kurum’un önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. 2016 
yılında elektrik enerjisi hâsılatından alınan pay 793.428.122 TL tutarında 
gerçekleşmiştir. 

26.07.2008 tarihli 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda 
değişiklik yapılmıştır. 

İlgili Kanunla 3093 sayılı Kanunun 4/c maddesi “Nihai tüketiciye elektrik 
enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış 
hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde 
ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri 
kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri(OSB) tüzel 
kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri 
enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz.” 
hükmü getirilmiştir. 
 2013 yılı denetim raporunda;  

-İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (İOSB) tarafından, 5784 sayılı 
Yasa ile 3093 sayılı Yasa’da yapılan ve yukarıda yer verilen değişiklik ile TRT payı 
ödeme yükümlülüğünden muaf tutulduğu gerekçesiyle, bu tarihe kadar ödemiş olduğu 
TRT payının tarafına ödenmesi talebiyle Bursa 5. Asliye Ticaret Mahkemesine Uludağ 
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Elektrik Dağıtım A.Ş.(UEDAŞ) aleyhine 2012/291 Esas no’lu 25.05.2012 tarihli 
alacak davası açtığı, 
 -Söz konusu Mahkemenin, 2013/157 Karar no’lu 02.05.2013 tarihinde verdiği 
hükümle, 3093 sayılı Kanunun 4/c maddesinde 5784 sayılı yasa ile getirilen değişikliği 
OSB’lere TRT payı muafiyeti getirdiği sonucuna vararak, İnegöl OSB lehinde hüküm 
kurduğu, bu kararın Yargıtay 3. Hukuk Dairesince de 17.12.2013 tarihinde onandığı,  

-Diğer taraftan 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3093 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin c fıkrasının ihtilafa yol açan ikinci cümlesi olan 
“Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden 
katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumuna ayrıca pay yatırmaz.”  hükmünün kaldırıldığı, 

-Ancak anılan hükmün yürürlükte olduğu 2008-2014 dönemi için OSB’lere 
karşı kaybedilen davalar neticesinde Elektrik dağıtım şirketlerinin iade ettikleri TRT 
payı ödemelerini Kuruma rücu davaları açmak suretiyle talep etmelerinin muhtemel 
olduğu,   

tespit ve değerlendirmelerine yer verilerek “önümüzdeki yıllara ait hazırlanacak 
bütçelerde söz konusu mahkeme kararının yol açabileceği mali yükün dikkate 
alınması” önerilmiştir. 

Öneri cevabında 2015-2016-2017 yılları bütçelerinde önerilen hususun dikkate 
alındığı belirtilmiştir. 

Kestel Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (KOSAB) tarafından, 5784 sayılı 
Yasa ile 3093 sayılı Yasa’da yapılan ve yukarıda yer verilen değişiklik ile TRT payı 
ödeme yükümlülüğünden muaf tutulduğu gerekçesiyle, bu tarihe kadar ödemiş olduğu 
TRT payının tarafına ödenmesi talebiyle Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesine 
2013/244 Esas no’lu açılan davada, mahkeme 16.06.2014 tarih ve 2013/244E-
2014/174 K sayılı kararıyla 2.252.289 TL nin TRT tarafından faizi ile birlikte 
ödenmesine hükmetmiştir. Söz konusu Mahkemenin bu kararı temyiz incelemesinde 
Yargıtay 3.H.D. nin 24.02.2015 tarih ve E.2014/16672-K.2015/2913 sayılı kararı ile 
de onanmıştır. 

Bu defa söz konusu karar hakkında TRT Kurumu tarafından karar düzeltme 
kanun yoluna başvurulmuş ve yine Yargıtay 3.H.D. nin 07.10.2015 tarih ve 
E.2015/8375-K.2015/15185 sayılı kararı ile Yargıtay 3.H.D. nin vermiş olduğu onama 
kararı kaldırılarak yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vermiştir. Bu 
sürecin devamında benzer davalarda reddedilmiştir.  

-Bandrol gelirleri: 
 TRT gelirlerini düzenleyen 3093 sayılı Kanun gereği radyo, televizyon, video 

ve birleşik cihazları imal veya ithal edenlerden bandrol veya etiket satın alma karşılığı 
tahsilat yapılmaktadır. 2016 yılında 962.145.092  TL tutarında bandrol geliri elde 
edilmiştir.   

Kurum’un diğer bir önemli gelir kaynağını oluşturan bandrol gelirleri, 2016 yılı 
net satış hasılatının %47,1’ini oluşturmuştur. Bandrol gelirleri 1984 yılında yürürlüğe 
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giren 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununa dayanarak 
tahsil edilmektedir. 3093 sayılı Kanuna göre; radyo, televizyon, video ve birleşik 
cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol 
veya etiket almaya mecbur kılınmıştır.  

Bandrole tabi cihazları imal edenler ile ticari ithalat maksadı ile ithal edenler 
kanunda belirtilen oranlarda bandrol ücreti ödemektedir. Bandrole tabi cihazların ticari 
ithalat maksadı dışında yurda getirilmesi esnasında ise bir defaya mahsus olmak üzere 
bandrol ücreti alınmakta olup, alınacak bandrol ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu 
tarafından maktu olarak belirlenmektedir. 

28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Bakanlar Kurulu Kararı ile TRT’nin aldığı bandrol ücretlerinin kapsamı 
genişletilmiş, internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya 
donanım ilavesi ile  televizyon ve radyo yayını alabilen cep telefonlarından (akıllı 
telefonlar) yüzde 6, Bilgisayarlardan (tabletler dahil) yüzde 2 oranında  TRT bandrol 
ücreti alınması kararlaştırılmıştır.  

B-Satış indirimleri: 
Hesap grubundaki 7.853.677 TL’nin tamamı bandrol gelirlerinden yapılan 

iadelere ilişkindir.   
C- Net satışlar: 
Kurum’un 2.040.994.257 TL tutarındaki brüt satışlar toplamından, 7.853.677 

TL tutarındaki satış indirimlerinin düşürülmesiyle net satışların tutarı 2.033.140.580 
TL olarak gerçekleşmiştir. 

D- Satışların maliyeti: 
Satışların maliyeti geçen döneme göre  %8,7 oranında 111.470.553 TL azalarak 

1.174.866.734 TL olarak gerçekleşmiş olup, 1.173.470.058 TL’si satılan hizmet 
maliyetinden, 1.164.372 TL’si satılan ticari mallar maliyetinden, 232.304 TL’si ise 
satılan mamullerin maliyetinden oluşmuştur. 

1.173.470.058 TL tutarındaki satılan hizmet maliyetinin; 
910.182.386 TL’si, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 
   132.071.582 TL’si, memur ücret ve giderlerine, 
     70.403.456 TL’si, çeşitli giderlere, 
     49.413.763 TL’si, amortisman ve tükenme payı giderlerine, 
       7.143.795  TL’si, ilk madde ve malzeme giderlerine, 
       4.255.076 TL’si, vergi resim ve harçlara ilişkindir. 
-Brüt satış kârı: 
Kurum’un 2.033.140.580 TL tutarındaki net satışlarından, 1.174.866.734 TL 

tutarındaki satışların maliyetinin tenzili sonucu 858.273.847 TL brüt satış kârı elde 
edilmiştir. Brüt satış karı bir önceki yıla göre %119,7 oranında 467.566.952 TL 
artmıştır. 
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Satışların maliyeti geçen döneme göre  %8,7 oranında 111.470.553 TL azalarak 

1.174.866.734 TL olarak gerçekleşmiş olup, 1.173.470.058 TL’si satılan hizmet 
maliyetinden, 1.164.372 TL’si satılan ticari mallar maliyetinden, 232.304 TL’si ise 
satılan mamullerin maliyetinden oluşmuştur. 

1.173.470.058 TL tutarındaki satılan hizmet maliyetinin; 
910.182.386 TL’si, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 
   132.071.582 TL’si, memur ücret ve giderlerine, 
     70.403.456 TL’si, çeşitli giderlere, 
     49.413.763 TL’si, amortisman ve tükenme payı giderlerine, 
       7.143.795  TL’si, ilk madde ve malzeme giderlerine, 
       4.255.076 TL’si, vergi resim ve harçlara ilişkindir. 
-Brüt satış kârı: 
Kurum’un 2.033.140.580 TL tutarındaki net satışlarından, 1.174.866.734 TL 

tutarındaki satışların maliyetinin tenzili sonucu 858.273.847 TL brüt satış kârı elde 
edilmiştir. Brüt satış karı bir önceki yıla göre %119,7 oranında 467.566.952 TL 
artmıştır. 

 

 
 

E- Faaliyet giderleri: 
 Kurum’un esas faaliyetleri ile ilgili bulunan ve hizmet maliyetlerine 

yüklenemeyen giderleri toplamı bir önceki döneme göre %11,8 oranında 69.604.084 
artarak 661.741.452 TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderlerinin; 

652.243.178 TL’si genel yönetim giderlerine, 
               7.527.081 TL’si pazarlama satış ve dağıtım giderlerine,  
               1.971.193 TL’si araştırma ve geliştirme giderlerine ilişkindir. 

     20.02.2013 tarih ve 2013/67 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 
Hukuk Müşavirliğinin Görevlerine ve Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 
Usul ve Esasların 10. Maddesinde; 1.Hukuk Müşavirinin gerekli gördüğü sayıda 
meslek personelinin baro kesenekleri Kurumca ödenebilir, hükmü uyarınca 2015 ve 
2016 yıllarında 14 avukatın baro aidatı ödenmiştir. 

    1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde; “Kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde 
çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar hakkında bu 
kanunun avukatlık mesleğine kabul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümleri 
aynen uygulanır. Yani Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde asli ve sürekli olarak 
çalışan avukatlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı 
avukatların yetkileriyle haklarına sahiptirler. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununda, genel olarak, avukatlık mesleğini 
yapabilmek için baro levhasına yazılma ve aidat ödeme mükellefiyeti getirildikten 
sonra, anılan Ek 1 inci maddesindeki hüküm ile kamu kurum ve kuruluşları ile 
KİT’lerde görevli avukatların baro levhasına yazılmaları isteğe bağlı tutulmuştur. 
Diğer ifade ile avukatlık mesleğini yerine getirmek için baro levhasına yazılma ve 
aidat ödeme zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu nedenle, kendi istekleri ile baro 
levhasına yazılan kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerdeki avukatlarının baro 
aidatlarının çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmesi mümkün görünmemektedir. Bu 
sebeple; 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Ek 1 inci maddesi uyarınca Kurum 
avukatlarının baro aidatlarının ödenmemesi önerilir. 

- Faaliyet kârı veya zararı: 
Brüt satış karı 858.273.847 TL’den 661.741.452 TL tutarındaki faaliyet 

giderlerinin tenzili neticesinde kalan 196.532.395 TL, Kurum’un 2016 yılı faaliyet 
karını ifade etmektedir. 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Kurum’un diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar toplamı geçen döneme 

göre %39,1 oranında 29.727.443 TL azalarak 46.293.515 TL gerçekleşmiş olup, 
ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

2- Faiz gelirleri: 
Hesaptaki 15.626.483 TL’nin; 
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14.891.848 TL’si vadeli mevduat faiz gelirlerinden, 
     734.635 TL’si de gecikme faizleri ile diğer faiz gelirlerinden oluşmuştur. 
4-Konusu kalmayan karşılıklar:  
Hesaptaki 756 TL’nin tamamı dava veya icra konusu olması dolayısıyla karşılık 

ayrılmak suretiyle şüpheli alacak hesaplarına alınan alacakların tahsili sebebiyle, 
şüpheli alacak karşılıklarının iptalinden oluşmuştur. 

5- Menkul kıymet satış karları: 
Hesap bakiyesi 387 TL yatırım fonları satış karlarıdır. 
6-Kambiyo kârları: 
4.133.795 TL tutarındaki kambiyo kârları, kur farkı gelirlerinden meydana 

gelmiştir. 
8-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
 Kurumun diğer olağan faaliyetlerden elde ettiği gelir ve karlar toplamı 

26.532.035 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer olağan gelir ve karların; 
14.073.991 TL’si, kira gelirlerine, 

             5.222.198 TL’si, sosyal tesislerden elde edilen gelirlere,  
             5.304.882 TL’si, hizmet katkı payından elde edilen gelirlere,  

     1.930.964 TL’si de diğer çeşitli olağan gelir ve karlara aittir.                 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar, önceki döneme göre %32,8 

oranında artış göstererek 36.893.805 TL’ye yükselmiş olup hesapların ayrıntısı aşağıda 
açıklanmıştır. 

1- Komisyon giderleri: 
Hesapta görülen 16.465.175 TL’nin tamamı muhtelif işlemler için bankalara ve 

prodüksiyon şirketlerine ödenen tutarlardır. 
2-Karşılık giderleri: 
Karşılık giderleri tutarı olan 3.061.663 TL’nin; 
    2.990.160 TL’si dâhili sigorta fonu karşılığından,  
       71.503 TL ise şüpheli diğer alacaklar için ayrılan karşılıkları 

göstermektedir. 
3-Kambiyo zararları: 
Hesapta görülen 11.596.827 TL’nin tamamı, döviz işlemleri sırasında oluşan 

olumsuz kur farklarına ilişkindir. 
5- Diğer olağan gider ve zararlar: 
5.770.140 TL olan diğer olağan gider ve zararların tamamı sosyal hizmet 

tesislerine yapılan giderlere  aittir. 
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14.891.848 TL’si vadeli mevduat faiz gelirlerinden, 
     734.635 TL’si de gecikme faizleri ile diğer faiz gelirlerinden oluşmuştur. 
4-Konusu kalmayan karşılıklar:  
Hesaptaki 756 TL’nin tamamı dava veya icra konusu olması dolayısıyla karşılık 

ayrılmak suretiyle şüpheli alacak hesaplarına alınan alacakların tahsili sebebiyle, 
şüpheli alacak karşılıklarının iptalinden oluşmuştur. 

5- Menkul kıymet satış karları: 
Hesap bakiyesi 387 TL yatırım fonları satış karlarıdır. 
6-Kambiyo kârları: 
4.133.795 TL tutarındaki kambiyo kârları, kur farkı gelirlerinden meydana 

gelmiştir. 
8-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
 Kurumun diğer olağan faaliyetlerden elde ettiği gelir ve karlar toplamı 

26.532.035 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer olağan gelir ve karların; 
14.073.991 TL’si, kira gelirlerine, 

             5.222.198 TL’si, sosyal tesislerden elde edilen gelirlere,  
             5.304.882 TL’si, hizmet katkı payından elde edilen gelirlere,  

     1.930.964 TL’si de diğer çeşitli olağan gelir ve karlara aittir.                 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar, önceki döneme göre %32,8 

oranında artış göstererek 36.893.805 TL’ye yükselmiş olup hesapların ayrıntısı aşağıda 
açıklanmıştır. 

1- Komisyon giderleri: 
Hesapta görülen 16.465.175 TL’nin tamamı muhtelif işlemler için bankalara ve 

prodüksiyon şirketlerine ödenen tutarlardır. 
2-Karşılık giderleri: 
Karşılık giderleri tutarı olan 3.061.663 TL’nin; 
    2.990.160 TL’si dâhili sigorta fonu karşılığından,  
       71.503 TL ise şüpheli diğer alacaklar için ayrılan karşılıkları 

göstermektedir. 
3-Kambiyo zararları: 
Hesapta görülen 11.596.827 TL’nin tamamı, döviz işlemleri sırasında oluşan 

olumsuz kur farklarına ilişkindir. 
5- Diğer olağan gider ve zararlar: 
5.770.140 TL olan diğer olağan gider ve zararların tamamı sosyal hizmet 

tesislerine yapılan giderlere  aittir. 

 

 
 

5.770.140 TL tutarındaki sosyal hizmet tesislerine ait giderlerin; 4.327.477 
TL’si Lara destek tesisleri hizmet giderlere, 1.442.663 TL’si de lokal, kantin, kreş, 
gündüz bakımevi gibi sosyal hizmet tesislerine yapılan giderlere aittir.  

H- Finansman giderleri:  
2016 yılında da Kurumun finansman gideri olmamıştır. 
- Olağan kar veya zarar: 
Faaliyet karına, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların eklenmesi, diğer 

faaliyetlerden olağan gider ve zararların tenzili sonucunda, 2016 yılı olağan karı  
205.932.106 TL olarak gerçekleşmiştir. 

I- Olağandışı gelir ve kârlar: 
Olağandışı gelir ve kârlar toplamı 66.565.276 TL olup, bu tutarın; 
43.559.557 TL’si önceki dönem gelir ve karları,  
23.005.719 TL’si ise diğer olağandışı gelir ve karlarından oluşmuştur. 

Hesapların ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 
1-Önceki dönem gelir ve kârları: 
43.559.557 TL tutarındaki önceki dönem gelir ve kârların; 
41.726.824 TL’si önceki döneme ait enerji payı gelirleri, 

             1.832.733  TL’si de diğer önceki dönem gelirleridir. 
TRT tarafından enerji şirketlerinden aylık olarak elektrik enerjisi payı tahakkuk 

cetvelleri istenilmekte ve bu cetveller üzerinde TRT enerji payı tahakkuk 
ettirilmektedir. Şirketler, aylık olarak tahsil ettikleri enerji faturaları üzerindeki TRT 
payını bir sonraki ayın 25’ine kadar Kurum hesaplarına aktarmak zorundadırlar. 

Enerji şirketleri ile başlangıçta tahakkuk cetvelleri üzerinden tespit edilen ve her 
ayın 25’inde Kurum hesaplarına yatırılması sağlanan TRT elektrik enerji paylarının 
kontrolleri aylık olarak tahakkuk cetvelleri ve banka ekstreleri üzerinden 
yapılmaktadır. Şirketlerin üçer aylık bilançoları kesinleştiğinde, aylık yapılan 
ödemeler ile bilanço üzerinden tespit edilen farklar, Kurum hesaplarına 
yatırılmaktadır. 

Tahakkuk ile tahsilât ve kontrol süreçleri arasındaki 3’er aylık gecikmeler 
dönem sonlarında bir önceki yıl gelirlerinin bir sonraki yılda tespit edilmesine neden 
olmaktadır. Kasım ayının elektrik hâsılat payı Ocak ayında, Aralık ayının hâsılatı ise 
Şubat ayında tahsil edilmektedir. Dönem sonunda enerji hâsılatı tahmini olarak 
tahakkuk ettirilmektedir. Şirketlerin bir önceki dönem bilançoları Mart ayı sonunda 
kesinleştiği için elektrik hâsılat payı net olarak ancak Mart ayı sonunda kesinleşmekte, 
tahsilât ile tahakkuk arasındaki fark ilgili dönemde önceki dönem gelir ve karlarına 
kaydedilmektedir.  

2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
          23.005.719 TL tutarındaki diğer olağandışı gelir ve kârların; 
          9.059.747 TL’si alınan gecikme ceza ve teminat gelirlerine, 

161Sayıştay   



 

 
 

          9.114.719 TL’si Maddi duran varlık satış karlarına,   
          1.086.901 TL’si Ekonomi Bakanlığı serbest bölge destek fon gelirine, 
   861.855 TL’si Hibe edilen sabit kıymet ve hurda malzeme satış bedellerine, 
 2.882.497 TL’si de çeşitli olağandışı gelir ve karlara ilişkindir. 

J- Olağandışı gider ve zararlar: 
 Cari dönemde Olağandışı gider ve zararlar toplamı 20.275.652 TL olup bu 
tutarın; 
 16.378.121  TL’si önceki dönem gider ve zararları,  
    3.987.531 TL’si ise diğer olağandışı gider ve zararlardan oluşmuştur.  

- Önceki dönem gider ve zararları: 
 Toplam tutarı 16.378.121  TL olan önceki dönem gider ve zararların;  
         14.149.378 TL’si emekli personel ikramiye ve diğer SGK ödemelerine,                    
 1.142.371 TL’si mahkeme giderlerine, 
           1.086.372 TL’si de diğer gider ve zararlara ilişkin bulunmaktadır. 

- Diğer olağandışı gider ve zararlar: 
Kurum’un diğer olağandışı gider ve zararları toplamı 3.897.531 TL olup bu 

tutarın; 
   2.739.595,TL’si kanunen kabul edilmeyen giderlere,  
         69.378 TL’si hurda malzeme satış zararlarına, 
    1.080.558 TL’si de diğer çeşitli olağandışı gider ve zararlara aittir. 
Dönem karı veya zararı: 
Olağan kara, olağandışı gelir ve karların ilavesi ve olağandışı gider ve zararların 

düşülmesi neticesinde, 2016 yılı dönem karı 252.221.730 TL olarak gerçekleşmiştir. 
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; Kurumlar Vergisi mükellefi olup, kamu 

hizmetlerini karşılamak üzere, mal ve hizmet üretimi ile ilgili kurum kazançları 
üzerinden alınan % 20 oranındaki geçici vergi ve kurumlar vergisine tabi 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı gelirleri (kurum gelirlerinin %86’sını kapsayan 
ve kamusal katkı payı olarak da adlandırılan bandrol ücretleri ile enerji hasılatından 
alınan paylar) ; Ankara 4.Vergi Mahkemesi Esas No:1002/492, Karar no:1992/1656 ile 
Danıştay 4 üncü Dairesinin Esas No:1993/2561 ve Karar No:1994/5455 sayılı kararları 
doğrultusunda,  kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.  

Kurum’un 2016 yılı faaliyetleri sonucu 252.221.730 TL bilanço karı oluşmuş, 
2.739.595 TL de kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ile istisna ve 
indirimler toplamı olan ve bandrol gelirleri ile enerji payı gelirlerinden oluşan toplam 
1.797.300.068 TL’nin tenzili neticesinde; TRT’nin 2016 yılı Kurumlar Vergisi 
Beyannamesinde yer alan mali zararı 1.542.338.743 TL olmuştur.   
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          9.114.719 TL’si Maddi duran varlık satış karlarına,   
          1.086.901 TL’si Ekonomi Bakanlığı serbest bölge destek fon gelirine, 
   861.855 TL’si Hibe edilen sabit kıymet ve hurda malzeme satış bedellerine, 
 2.882.497 TL’si de çeşitli olağandışı gelir ve karlara ilişkindir. 

J- Olağandışı gider ve zararlar: 
 Cari dönemde Olağandışı gider ve zararlar toplamı 20.275.652 TL olup bu 
tutarın; 
 16.378.121  TL’si önceki dönem gider ve zararları,  
    3.987.531 TL’si ise diğer olağandışı gider ve zararlardan oluşmuştur.  

- Önceki dönem gider ve zararları: 
 Toplam tutarı 16.378.121  TL olan önceki dönem gider ve zararların;  
         14.149.378 TL’si emekli personel ikramiye ve diğer SGK ödemelerine,                    
 1.142.371 TL’si mahkeme giderlerine, 
           1.086.372 TL’si de diğer gider ve zararlara ilişkin bulunmaktadır. 

- Diğer olağandışı gider ve zararlar: 
Kurum’un diğer olağandışı gider ve zararları toplamı 3.897.531 TL olup bu 

tutarın; 
   2.739.595,TL’si kanunen kabul edilmeyen giderlere,  
         69.378 TL’si hurda malzeme satış zararlarına, 
    1.080.558 TL’si de diğer çeşitli olağandışı gider ve zararlara aittir. 
Dönem karı veya zararı: 
Olağan kara, olağandışı gelir ve karların ilavesi ve olağandışı gider ve zararların 

düşülmesi neticesinde, 2016 yılı dönem karı 252.221.730 TL olarak gerçekleşmiştir. 
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; Kurumlar Vergisi mükellefi olup, kamu 

hizmetlerini karşılamak üzere, mal ve hizmet üretimi ile ilgili kurum kazançları 
üzerinden alınan % 20 oranındaki geçici vergi ve kurumlar vergisine tabi 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı gelirleri (kurum gelirlerinin %86’sını kapsayan 
ve kamusal katkı payı olarak da adlandırılan bandrol ücretleri ile enerji hasılatından 
alınan paylar) ; Ankara 4.Vergi Mahkemesi Esas No:1002/492, Karar no:1992/1656 ile 
Danıştay 4 üncü Dairesinin Esas No:1993/2561 ve Karar No:1994/5455 sayılı kararları 
doğrultusunda,  kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.  

Kurum’un 2016 yılı faaliyetleri sonucu 252.221.730 TL bilanço karı oluşmuş, 
2.739.595 TL de kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ile istisna ve 
indirimler toplamı olan ve bandrol gelirleri ile enerji payı gelirlerinden oluşan toplam 
1.797.300.068 TL’nin tenzili neticesinde; TRT’nin 2016 yılı Kurumlar Vergisi 
Beyannamesinde yer alan mali zararı 1.542.338.743 TL olmuştur.   

 

 
 

Dolayısıyla, kurumlar vergisi veya dönem karından ödenecek diğer vergi ve 
yasal yükümlülük karşılıkları tahakkuk etmediğinden 2016 yılı dönem net karı da, 
dönem karı ile aynı tutarda 252.221.730 TL olmuştur. 

-Dönem net zararı: 
 Kurumun 2016 yılı dönem net karı da, yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü, 

dönem karı ile aynı tutarda 252.221.730 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Sonuç: 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, 2016 yılı bilânçosu ve 252.221.729,58 

Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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  VII- EKLER 

1 - Teşkilat  şeması 

2 - Personelin teşkilat içindeki dağılımı 

3 - Memur ve sözleşmeli personel hareketini gösterir çizelgeler, 

4 - Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı, 

5 - Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı, 

6 - Nakit akım tablosu, 

7 - Fon akım tablosu 

8 - Kuruluşun GSMH’ya katkısı, 

9 - Dış ödemeler dengesine etki, 

10 - Vergiler, 

11 - Bilanço ve bilanço dipnotları 

12 - Gelir tablosu ve gelir tablosu dipnotları 

13 - Rapor içinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi. 
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Personelin teşkilat içindeki dağılımı (Ek: 2) 

Üniteler 

2015 çalışan kişi 2016 çalışan kişi 

Kadro Sözleşmeli 
Toplam 

Kadro Sözleşmeli 
Toplam karşılığı Statüde karşılığı Statüde 

sözleşmeli Çalışanlar sözleşmeli Çalışanlar 

A-Merkez teşkilatı             

1-Genel Müdürlük 62 9 71 69 5 74 

2-Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü 8   8 7 
 

7 

3-Özel Kalem Müdürlüğü 4   4 4 
 

4 

4-Teftiş Kurulu Başkanlığı 47   47 21 
 

21 

5-Hukuk Müşavirliği 35   35 30 
 

30 

6-Yayın Denetleme Kor. Kurulu Başkanlığı 59   59 51 
 

51 

7-Genel Sekreterlik 30   30 34 
 

34 

8-Haber ve Spor Yay. Dairesi Başkanlığı 523 8 531 479 9 488 

9-Dış Yayınlar  Dairesi Başkanlığı 237 6 243 230 6 236 

10-Radyo  Dairesi Başkanlığı 24   24 26 
 

26 

11-Televizyon  Dairesi Başkanlığı 170 6 176 164 6 170 

12-Reklam Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı 48 1 49 51 1 52 

13-Eğitim  Dairesi Başkanlığı 64   64 57 
 

57 

14-Bilgi Teknolojileri   Dairesi Başkanlığı 64 2 66 60 2 62 

15-Müzik  Dairesi Başkanlığı 37   37 38 
 

38 

16-İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 60   60 58 
 

58 

17-Muhasebe ve Finansman  Dairesi Başkanlığı 104   104 88 
 

88 

18-Satınalma Dairesi Başkanlığı 41   41 40 
 

40 

19-Destek Hizmetleri  Dairesi Başkanlığı 287   287 292 
 

292 

20-Stüd. Ve Prog. İletim Sis.  Dairesi Başkanlığı 456 1 457 326 1 327 

21-Arşiv  Dairesi Başkanlığı 61   61 61 
 

61 

22-Dış İlişkiler  Dairesi Başkanlığı 29   29 27 
 

27 

23-Verici İşletmeler Dairesi Başkanlığı 217   217 200 
 

200 

24-Strateji Geliştirme  Dairesi Başkanlığı 147   147 150 
 

150 

25-Yapım Koordinatörlüğü 8   8 
   26-Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü 7   7 
   25-TRT Kanal Koordinatörlükleri 702 29 731 560 29 589 

26-Ankara Televizyon Müdürlüğü     0 
   27-Ankara Radyosu Müdürlüğü 472   472 451 

 
451 

28- İç Yapımlar Koordinatörlüğü 1.354 5 1.359 1.428 5 1.433 

Toplam (A) 5.357 67 5.424 5.002 64 5.066 

B-Taşra teşkilatı:       
   1-TRT İstanbul Müdürlüğü 631 117 748 601 135 736 

2-TRT İzmir Müdürlüğü 342   342 349 
 

349 

3-TRT Antalya Müdürlüğü 138 1 139 140 1 141 

4-TRT Çukurova Müdürlüğü 165   165 158 
 

158 

5-TRT Diyarbakır Müdürlüğü 277   277 259 1 260 

6-TRT Erzurum Müdürlüğü 213   213 199 
 

199 

7-TRT Trabzon Müdürlüğü 165   165 159 
 

159 

Toplam (B) 1.931 118 2.049 1.865 137 2.002 

Genel toplam (A+B) 7.288 185 7.473 6.867 201 7.068 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
 
 

Personelin Yıl İçindeki Hareketi 

    
(Ek: 3) 

Giriş ve çıkışlar 

Kadro karşılığı sözleşmeliler Sözleşmeliler 

2015 2016 2015 2016 

Kişi Kişi Kişi Kişi 

    Yıl başı mevcudu 7.119 7.288 63 185 
    Yıl içinde giren 276 39 160 37 

    Yıl içinde çıkan ( - ) 107 460 38 21 

Yıl sonu mevcudu 7.288 6.867 185 201 

     

Giriş şekli 

Kadro karşılığı sözleşmeliler Sözleşmeliler 

2015 2016 2015 2016 

Kişi Kişi Kişi Kişi 

   - Açıktan tayin 170 12 159 37 
   - Naklen tayin 104 27   

    - Göreve iade 1 
 

1 
    - Askerlik dönüşü   

 
  

    - Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş   
 

  
    - Sözleşmeden memuriyete geçiş 1 

 
  

    -Bağlı ortaklıklardan geçiş   
 

  
    - İşçilikten nakil   

 
  

    - Başkaca nedenler (geçiciden sözleşmeliye)   
 

  
 Toplam 276 39 160 37 

     

Ayrılış nedenleri 

Kadro karşılığı sözleşmeliler Sözleşmeliler 

2015 2016 2015 2016 

Kişi Kişi Kişi Kişi 

   - Emeklilik 72 83     
   - Başka kuruluşa nakil 2 7     
   - Bağlı ortaklıklara geçiş   

 
    

   - Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş   
 

    
   - Sözleşmeden memuriyete geçiş   

 
1 5 

   - Askerlik   
 

  
    - İşten çıkarma   1   11 

   - Sözleşmenin yenilenmemesi   
 

  
    - İstifa 22 11 18 5 

   - Ölüm 6 13   
    - Başkaca nedenler  5 357 19 
 Toplam 107 460 38 21 

 
 

 

Sayıştay   



 

 
 

                                 
 
 

                                                               Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                            (Ek:4) 
Varlık türleri Kod Dönen Duran Toplam 

Bin TL Bin TL Bin TL 
 A. Hazır Değerler ve paraya çevrilebilir değerler:         
Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1 129 

 
129 

    Bankalardaki nakit 2 463.023 
 

463.023 
    Kanuni karşılıklar kasası 3 (4) 

 
(4) 

    Diğer 4 1 
 

1 
Hazır Değerler toplamı 5 463.149 

 
463.149 

    Kasa ve bankalar toplamı 6 463.149 
 

463.149 
Menkul Kıymetler   

      Hisse Senetleri 7 
       Tahvil, Senet ve Bonoları 8 
       Diğer 9 
       Menkul Kıymetler toplamı 10 
   Alacaklar   
       Bankaların v erdiği krediler 11 
   Ticari Alacaklar    
       Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12 
       Resmi dairelerden 13 215 

 
215 

    Bağlı ortaklıklardan 14 
       İştiraklerden 15 
       Yurtdışından 16 1.221 

 
1.221 

    Diğer 17 42.978 3.243 46.221 
                     Ticari alacaklar toplamı 18 44.414 3.243 47.657 
Diğer  Alacaklar    

       Hazineden 19 
       Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20 
       Resmi dairelerden 21 7 

 
7 

    Bağlı ortaklıklardan 22 
       İştiraklerden 23 
       Yurtdışından 24 
       Diğer 25 9.888 1.411 11.299 

                     Diğer alacaklar toplamı 26 9.888 1.411 11.306 
Alacaklar toplamı  27 54.309 4.654 58.963 

Stoklar   
        İlk Madde ve Malzeme 28 13.107 

 
13.107 

    Yarı Mamüller 29 
       Mamüller 30 117 

 
117 

    Ticari Mallar 31 93 
 

93 
    Diğer  32 50.206 

 
50.206 

Stoklar toplamı 33 63.523 
 

63.523 
    Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 276.323 1.127.931 1.404.254 
 Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 394.155 1.132.585 1.526.740 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamı (1) 36 857.304 1.132.585 1.989.889 
2- Bağlı değerler   

        Mali duran varlıklar:   
       İştirakler 37 
 

12.635 12.635 
   Bağlı ortaklıklar 38 

     Maddi duran varlıklar   
         Maddi duran varlıklar edinme değeri 39 
 

892.635 892.635 
      Birikmiş amortismanlar (-) 40 

 
(559.869) (559.869) 

                  Maddi duran varlıklar ( net) 41 
 

332.766 332.766 
     Maddi olmayan duran varlıklar ( net ) 42 

 
5.746 5.746 

    Özel tükenmeye tabi varlıklar ( net ) 43 
       Diğer bağlı değerler 44 
                       Bağlı değerler toplamı (2) 45 
 

351.147 351.147 
                        Varlıklar toplamı  ( 1+2) 46 857.304 1.483.732 2.341.036 

Sayıştay   



 

 
 

                                 
 
 

                                                               Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                            (Ek:4) 
Varlık türleri Kod Dönen Duran Toplam 

Bin TL Bin TL Bin TL 
 A. Hazır Değerler ve paraya çevrilebilir değerler:         
Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1 129 

 
129 

    Bankalardaki nakit 2 463.023 
 

463.023 
    Kanuni karşılıklar kasası 3 (4) 

 
(4) 

    Diğer 4 1 
 

1 
Hazır Değerler toplamı 5 463.149 

 
463.149 

    Kasa ve bankalar toplamı 6 463.149 
 

463.149 
Menkul Kıymetler   

      Hisse Senetleri 7 
       Tahvil, Senet ve Bonoları 8 
       Diğer 9 
       Menkul Kıymetler toplamı 10 
   Alacaklar   
       Bankaların v erdiği krediler 11 
   Ticari Alacaklar    
       Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12 
       Resmi dairelerden 13 215 

 
215 

    Bağlı ortaklıklardan 14 
       İştiraklerden 15 
       Yurtdışından 16 1.221 

 
1.221 

    Diğer 17 42.978 3.243 46.221 
                     Ticari alacaklar toplamı 18 44.414 3.243 47.657 
Diğer  Alacaklar    

       Hazineden 19 
       Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20 
       Resmi dairelerden 21 7 

 
7 

    Bağlı ortaklıklardan 22 
       İştiraklerden 23 
       Yurtdışından 24 
       Diğer 25 9.888 1.411 11.299 

                     Diğer alacaklar toplamı 26 9.888 1.411 11.306 
Alacaklar toplamı  27 54.309 4.654 58.963 

Stoklar   
        İlk Madde ve Malzeme 28 13.107 

 
13.107 

    Yarı Mamüller 29 
       Mamüller 30 117 

 
117 

    Ticari Mallar 31 93 
 

93 
    Diğer  32 50.206 

 
50.206 

Stoklar toplamı 33 63.523 
 

63.523 
    Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 276.323 1.127.931 1.404.254 
 Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 394.155 1.132.585 1.526.740 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamı (1) 36 857.304 1.132.585 1.989.889 
2- Bağlı değerler   

        Mali duran varlıklar:   
       İştirakler 37 
 

12.635 12.635 
   Bağlı ortaklıklar 38 

     Maddi duran varlıklar   
         Maddi duran varlıklar edinme değeri 39 
 

892.635 892.635 
      Birikmiş amortismanlar (-) 40 

 
(559.869) (559.869) 

                  Maddi duran varlıklar ( net) 41 
 

332.766 332.766 
     Maddi olmayan duran varlıklar ( net ) 42 

 
5.746 5.746 

    Özel tükenmeye tabi varlıklar ( net ) 43 
       Diğer bağlı değerler 44 
                       Bağlı değerler toplamı (2) 45 
 

351.147 351.147 
                        Varlıklar toplamı  ( 1+2) 46 857.304 1.483.732 2.341.036 

 

 
 

 
 

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı (Ek:5) 

Kaynak türleri Kod Kısa süreli Uzun süreli Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Yabancı kaynaklar          
    Mevduat:         
    Tasarruf mevduatı 1       
    Diğer Mevduat 2       

Mevduat toplamı 3       
Mali borçlar:         
  Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
   Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
  Banka kredileri 6       
  Diğer krediler 7       
  Çıkarılmış menkul kıymetler,taksit ve faizler 8       
  Diğer   9       

 Mali borçlar toplamı  10       
Ticari Borçlar          
   Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 310 

 
310 

   Resmi dairelere 12 82 
 

82 
   Bağlı ortaklıklara 13 

      İştiraklere 14 
      Yurtdışına 15 9.101 

 
9.101 

   Diğer 16 86.943 15 86.958 
 Ticari borçlar toplamı  17 96.436 15 96.451 

Diğer Borçlar   
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 
      Resmi dairelere 19 
      Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 
      Bağlı ortaklıklara 21 
      İştiraklere 22   

    Yurtdışına 23 
      Diğer 24 8.369 52.747 61.116 

 Diğer borçlar toplamı  25 8.369 52.747 61.116 
Diğer yabancı kaynaklar   

  
. 

   Sosyal güvenlik fonları 26 676 
 

676 
   İç sigorta fonları 27 

      Kıdem tazminat karşılıkları 28 
     Dönem karından hazineye ödenecek kar payı 29 
     Dönem karından diğer ortaklara ödenecek kar payı 30 
     Dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 31 
     Ödenecek diğer vergiler 32 13.648 

 
13.648 

  Diğer 33 7.241 
 

7.241 
  Diğer yabancı kaynaklar toplamı 34 21.565 52.762 74.327 
 Negatif konsolidasyon şerefiyesi 35 

   Yabancı kaynaklar toplamı (1) 36 126.370 52.762 179.132 
2-Öz kaynaklar   

      Esas sermaye 37 
     Ödenmemiş sermaye (-) 38 
    Ödenmiş sermaye 39 
 

182.000 182.000 
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40 

    Sermaye yedekleri   
     MDV yeniden değerleme artışları 41 
     Diğer sermaye yedekleri 42 
    Kar yedekleri 43 
 

1.727.682 1.727.682 
 Geçmiş yıl karları 44 

    Geçmiş yıl zararları (-) 45 
    Dönem karının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+) 46 
 

252.222 252.222 
 Dönem zararının öz kaynaklarda kalacak kısmı(-) 47 

   Öz kaynaklar toplamı (2) 48 
  

2.161.904 
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 49 

   4-azınlık payları 50 
   5-azınlık paylarına sirayet eden zarar 51 
   Kaynaklar toplamı ( 1+2+4) -  (3+5) 52 126.370 2.214.666 2.341.036 

Sayıştay   



 

 
 

       Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu   

 2016  Yılı Nakit Akım Tablosu                     (Ek: 6 ) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri       Cari dönem          
 Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 331.161 
B- Dönem içi nakit girişleri 2.151.434 
   1-Satışlardan Elde Edilen Nakit  2.035.585 
      a) Net Satışlar  2.033.141 
           Yurtiçi Satışlar 274.325 
           Yurtdışı Satışlar 11.096 
           Kamusal Katkı Gelirleri( Bandrol+Enerji) 1.755.573 
           Diğer Gelirler 

            Satıştan indirimler (7.854) 
      b) Ticari Alacaklardaki  Azalışlar             

       c) Ticari Alacaklardaki  Artışlar     (-)            2.445 
   2-Diğ.Faal.Ol.Gel.ve Kar.Sağ. nakit  46.294 
   3-Olağandışı Gelir ve Kar. Sağ.nakit  66.565 
   4-Kısa Vad.Yab.Kay.Artış.Sağ. Nakit  

      a) Menkul Kıymet ihraçlardan  
      b) Alınan Krediler            
      c) Diğer artışlar( teminatlar)  
    5-Uzun Vad.Yab.Kay.Artış.Sağ.. Nakit  2.990 

   6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit  
    7-Hisse Sen.İhraç Primle.Sağla.Nakit  
    8-Diğer Nakit Girişleri  
 C- Dönem içi nakit çıkışları 2.019.446 

   1-Maliyetlerden Kaynak.Nakit Çıkışları  1.267.898 
      a) Satışların Maliyeti  1.262.703 
      b) Stoklardaki Artışlar  

       c) Ticari Borçlardaki (Alım.Kay.) azalışlar  
       d) Ticari Borçlardaki (Alım.Kay.) artışlar(-)  (5.748) 

      e) Amor.ve Nakit Çıkışı Gerek. Giderler  
       f) Stoklardaki azalışlar (-)  (553) 

   2-Faaliyet Gid. İlişkin Nakit Çıkışları  661.741 
      a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri  1.971 
      b) Paz.Sat.Dağıtım.Giderleri  7.527 
      c) Genel Yönetim Giderleri  652.243 
      d) Amort. ve Nakit Çık.Gerek.Giderler (-)  

       e) Diğer Faal. olağan gider ve zararlar 
    3-Diğ.Faal.İlgili Ol.Gid.ve Zar. ilişkin nakit çıkışları  34.642 

      a) Amort.ve nakit çık.Ger. diğ.Gid. ve zar.lar (-) 193 hs 34.642 
   4-Finans.Gider.Dolayı Nakit Çıkışları  

    5-Olağandışı Gid.ve Zar.Dol.Nakit Çıkışları  20.276 
      a) Olağandışı Gider ve zararlar  20.276 
      b) Amort.ve nak. çık ger.diğer gid ve zar(-)  

    6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları  
    7-Kısa Vadeli Yab.Kay.Ödemeleri  20.308 

     a) Menkul Kıymet ana para ödemesi  
      b) Alınan Krediler anapara ödemesi            
      c) Diğer ödemeler  20.308 

   8-Uzun Vadeli Yab.Kaynak Ödemeleri  
    9-Ödenen Vergi ve Benzerleri  14.324 

  10-Ödenen Temettüler  
   11-Diğer Nakit Çıkışları  258 

D- Dönem sonu nakit mevcudu(A+B-C)  463.149 
E- Nakit artış  veya azalışı ( B-C)  131.989 
 

Sayıştay   



 

 
 

       Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu   

 2016  Yılı Nakit Akım Tablosu                     (Ek: 6 ) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri       Cari dönem          
 Bin TL 
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       f) Stoklardaki azalışlar (-)  (553) 

   2-Faaliyet Gid. İlişkin Nakit Çıkışları  661.741 
      a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri  1.971 
      b) Paz.Sat.Dağıtım.Giderleri  7.527 
      c) Genel Yönetim Giderleri  652.243 
      d) Amort. ve Nakit Çık.Gerek.Giderler (-)  

       e) Diğer Faal. olağan gider ve zararlar 
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      a) Amort.ve nakit çık.Ger. diğ.Gid. ve zar.lar (-) 193 hs 34.642 
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    6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları  
    7-Kısa Vadeli Yab.Kay.Ödemeleri  20.308 

     a) Menkul Kıymet ana para ödemesi  
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E- Nakit artış  veya azalışı ( B-C)  131.989 
 

 

 
 

 
 
 

   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
                                   2016  Yılı Fon Akım Tablosu  (Ek:7) 

Fon kaynak ve kullanımları Önceki dönem Cari dönem 
 Bin TL Bin TL 

A- Fon kaynakları 316.205 430.279 
1- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: 716 213.785 
a-Olağan Kar -  205.932 
b-Amortismanlar (+)   

 c-Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+) 2.606 7.854 
d-Fon girişi sağlamayan gelirler(-)  1.889 1 
2-Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: (8.880) 158 
a-Olağandışı Kar   

 b-Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+) 2.600 173 
c-Fon girişi sağlamayan gelirler(-) 11.481 15 
3-Dönen Varlıklar Tutarındaki azalışlar 287.895 

 4-Duran Varlıklar Tutarındaki azalışlar -  
 5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 33.356 7.414 

   (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)   
 6-Uzun Vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 3.118 2.990 

7-Sermaye Artırımı   
 8-Hisse Senetleri ihraç primleri   
 B- Fon kullanımları 316.205 430.279 

1-Faliyetlerle İlgili kullanımlar 106.005 200.094 
a-Olağan zarar (-) 153.199 

 b-Amortismanlar (+) 65.191 51.445 
c-Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+) 194.013 152.783 
d-Fon girişi sağlamayan gelirler(-)   4.134 
2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 6.794 (34.693) 
a-Olağandışı zarar(-)   46.290 
b-Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+) 6.794 11.597 
c-Fon girişi sağlamayan gelirler(-)   

 3-Ödenen vergiler 6.414 2.252 
   bir önceki dönem karından ödenen fonlar 6.414 2.252 
4-Ödenen Temettüler:   

 a-Bir önceki dönem karından   
 b-Yedeklerden dağılan   
 5-Dönen Varlıklar tutarındaki artışlar -  130.679 

6-Duran varlıklar tutarındaki artışlar 196.992 131.947 
7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar   

 8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar   
 9-Sermayedeki azalışlar     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 
Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 

( Gelir yoluyla ) 
    (Ek:8) 

Firma ölçeğinde Sıra Bin TL 
Katma değerin oluşumu No 

A-Pozitif etkiler :     
  -Personel giderleri (Yevmiyeler dahil ) 1 679.886 
  -Verilen faizler (Yurtiçi ) 2 12 
  -Verilen bina ve arazi kiraları 3 22.506 
  -Karşılık giderleri 4 3.062 
  -Mevzuat gereğince katılma payları 5 20.189 
  -Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 1 
  -Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 16.378 
  -İç sigorta fonu gideri 8 2.957 
  -Amortisman ve tükenme payları 9 62.798 
  -Dış aleme ödenen giderler 10 3.686 
  -Diğer pozitif etkiler 11 7.527 
  -Dönem karı 12 252.222 

Toplam (A) 13 1.071.225 
B-Negatif etkiler (-) :   

   -Alınan faizler (Yurtiçi) 14 15.626 
  -Alınan bina ve arazi kiraları 15 14.074 
  -Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 1 
  -Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17 43.560 
  -Bağlı ort.ve iştiraklerden alınan kar payları 18 

   -İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 
   -Dış alemden sağlanan gelirler 20 11.096 

  -Diğer negatif etkiler 21 53.673 
  -Dönem zararı 22 

 Toplam (B)  23 138.030 
Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya   

 katkı : (A-B) 24 933.195 
Subvansiyonlar (-) 25 

 Hazine yardımları (-) 26 
 Diğer yardım ve bağışlar (-) 27 
 Vergi iadeleri (-) 28 
 Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 9.886 

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya katkı 30 943.081 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 3.686 
Dış alemden sağlanan gelirler 32 11.096 
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı 33 950.491 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 
Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 

( Gelir yoluyla ) 
    (Ek:8) 

Firma ölçeğinde Sıra Bin TL 
Katma değerin oluşumu No 

A-Pozitif etkiler :     
  -Personel giderleri (Yevmiyeler dahil ) 1 679.886 
  -Verilen faizler (Yurtiçi ) 2 12 
  -Verilen bina ve arazi kiraları 3 22.506 
  -Karşılık giderleri 4 3.062 
  -Mevzuat gereğince katılma payları 5 20.189 
  -Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 1 
  -Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 16.378 
  -İç sigorta fonu gideri 8 2.957 
  -Amortisman ve tükenme payları 9 62.798 
  -Dış aleme ödenen giderler 10 3.686 
  -Diğer pozitif etkiler 11 7.527 
  -Dönem karı 12 252.222 

Toplam (A) 13 1.071.225 
B-Negatif etkiler (-) :   

   -Alınan faizler (Yurtiçi) 14 15.626 
  -Alınan bina ve arazi kiraları 15 14.074 
  -Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 1 
  -Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17 43.560 
  -Bağlı ort.ve iştiraklerden alınan kar payları 18 

   -İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 
   -Dış alemden sağlanan gelirler 20 11.096 

  -Diğer negatif etkiler 21 53.673 
  -Dönem zararı 22 

 Toplam (B)  23 138.030 
Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya   

 katkı : (A-B) 24 933.195 
Subvansiyonlar (-) 25 

 Hazine yardımları (-) 26 
 Diğer yardım ve bağışlar (-) 27 
 Vergi iadeleri (-) 28 
 Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 9.886 

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya katkı 30 943.081 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 3.686 
Dış alemden sağlanan gelirler 32 11.096 
Alıcı fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı 33 950.491 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

2016 Yılı dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 

   
( Ek:9) 

Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

1-İhracat bedellerinden 
 

1-İthalat bedellerine 62.662 

2-Sermaye hareketlerinden 
 

2-Sermaye hareketlerine 
 

3-Görünmeyen işlemlerden 11.096  3-Görünmeyen işlemlere 3.687 

Toplam 11.096 Toplam 66.348 

Denge farkı 55.252 Denge farkı   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

Vergiler       2016 
  (Ek:10) 

    Geçen yıldan Tahakkuk Ödenen veya Yıl sonu 
Vergi türleri Sıra devir   mahsup edilen kalıntısı 

  no Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim ve harçlar            
            
1- Gelirden alınan :           
  - Kurumlar vergisi 1         
  - Diğer 2         
  …….           
                        Toplam (1) 3         
2- Servetten alınan :           
  - Motorlu taşıtlar vergisi 4         
  - Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 5   7.479 7.479  
  - Diğer 6      
  …….        
                        Toplam (2) 7   7.479 7.479  
3- Mal ve hizmetten alınan :           
  - KDV 8 

      - Özel tüketim vergisi 9   72 72   
  - Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10         
  - Damga vergisi 11   1.735 1.735   
  - Dış ticarette ödenen vergiler 12   4 4   
  - Harçlar 13   222 222   
  - Belediyelere ödenen vergi, resim ve harçlar (Emlak           
vergisi dışında) 14   30 30   
  - Özel iletişim vergisi 15         
  - Şans oyunları vergisi 16         
  - Haberleşme vergisi 17         
  - Diğer 18   344  344    
                        Toplam (3) 19 

 
2.407 2.407 

                         Toplam (A) 20 
 

9.886 9.886 
 B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim ve harçlar           

            
  - Personelden kesilen gelir ve damga vergisi 21 6.846 81.300 80.579 7.567 
  - Yüklenici, üretici ve ortaklardan kesilen gelir,       

 
  

kurumlar ve damga vergisi 22 2.535 19.132 20.009 1.658 
  - Tevkif edilen KDV 23 9.373 57.538 62.498 4.413 
  - Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24     

 
  

  - Diğerleri 25     
 

  
                        Toplam (B) 26 18.754 157.970 163.086 13.638 
                  Genel toplam (A+B) 27 18.754 167.856 172.972 13.638 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

Vergiler       2016 
  (Ek:10) 

    Geçen yıldan Tahakkuk Ödenen veya Yıl sonu 
Vergi türleri Sıra devir   mahsup edilen kalıntısı 

  no Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim ve harçlar            
            
1- Gelirden alınan :           
  - Kurumlar vergisi 1         
  - Diğer 2         
  …….           
                        Toplam (1) 3         
2- Servetten alınan :           
  - Motorlu taşıtlar vergisi 4         
  - Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 5   7.479 7.479  
  - Diğer 6      
  …….        
                        Toplam (2) 7   7.479 7.479  
3- Mal ve hizmetten alınan :           
  - KDV 8 

      - Özel tüketim vergisi 9   72 72   
  - Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10         
  - Damga vergisi 11   1.735 1.735   
  - Dış ticarette ödenen vergiler 12   4 4   
  - Harçlar 13   222 222   
  - Belediyelere ödenen vergi, resim ve harçlar (Emlak           
vergisi dışında) 14   30 30   
  - Özel iletişim vergisi 15         
  - Şans oyunları vergisi 16         
  - Haberleşme vergisi 17         
  - Diğer 18   344  344    
                        Toplam (3) 19 

 
2.407 2.407 

                         Toplam (A) 20 
 

9.886 9.886 
 B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim ve harçlar           

            
  - Personelden kesilen gelir ve damga vergisi 21 6.846 81.300 80.579 7.567 
  - Yüklenici, üretici ve ortaklardan kesilen gelir,       

 
  

kurumlar ve damga vergisi 22 2.535 19.132 20.009 1.658 
  - Tevkif edilen KDV 23 9.373 57.538 62.498 4.413 
  - Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24     

 
  

  - Diğerleri 25     
 

  
                        Toplam (B) 26 18.754 157.970 163.086 13.638 
                  Genel toplam (A+B) 27 18.754 167.856 172.972 13.638 
 
 
 

 

 
 

   
(Ek: 11/a) 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
2016  yılı bilançosu  

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar :         
  A-Hazır değerler 

 
331.160.702,91 

 
463.149.268,90 

     1-Kasa 120.225,18 
 

129.041,7 
      2-Alınan çekler 41.000,00 

 
- 

      3-Bankalar 331.001.588,78 
 

463.022.517,17 
      4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) 4.971,92 

 
4.172,02 

      5-Diğer hazır değerler 2.860,87 
 

1.882,05 
   B-Menkul kıymetler   

        1-Hisse senetleri   
        2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları   
        3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları   
        4-Diğer menkul kıymetler   
        5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

      C-Ticari alacaklar 
 

41.969.372,86 
 

44.414.044,19 
     1-Alıcılar 40.488.266,20 

 
41.699.309,65 

      2-Alacak senetleri  
 

 
      3-Alacak senetleri reeskontu (-)  

 
 

      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)  
 

 
      5-Verilen depozito ve teminatlar - 

 
49.551,69 

      6-Diğer ticari alacaklar 1.481.106,66 
 

2.665.182,85 
      7-Şüpheli ticari alacaklar 160.535.745,08 

 
161.001.240,67 

      8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 160.535.745,08 
 

161.001.240,67 
   D-Diğer alacaklar 7.779.815,87 7.779.815,87 

 
9.888.306,55 

     1-Ortaklardan alacaklar   
 

 
      2-İştiraklerden alacaklar   

 
 

      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar   
 

 
      4-Personelden alacaklar 153.741,47 

 
1.050.812,38 

      5-Diğer çeşitli alacaklar 7.626.074,40 
 

8.837.494,17 
      6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)   

 
 

      7-Şüpheli diğer alacaklar  208.522.621,39 
 

208.590.805,70 
      8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 208.522.621,39 

 
208.590.805,70 

   E-Stoklar 
 

64.080.221,34 
 

63.527.268,57 
     1-İlk madde ve malzeme 12.850.074,74 

 
13.106.608,58 

      2-Yarı mamuller   
 

 
      3-Mamuller 161.026,97 

 
117.496,48 

      4-Ticari mallar 1.070.283,92 
 

93.135,86 
      5-Diğer stoklar 48.914.769,99 

 
48.901.377,88 

      6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)   
 

 
      7-Verilen şipariş avansları 1.084.065,72 

 
1.308.649,77 

   F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri   
        1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 

         2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı  
 

 
      3-Taşeronlara verilen avanslar  

 
 

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
 

268.209.621,88 
 

268.443.080,51 
     1-Gelecek aylara ait giderler 26.601.679,12 

 
2.685.9484,2 

      2-Gelir tahakkukları 241.607.942,76 
 

241.583.596,31 
   H-Diğer dönen varlıklar 

 
13.423.720,77 

 
7.880.347,04 

     1-Devreden KDV   
 

 
      2-İndirilecek KDV   

 
 

      3-Diğer KDV   
 

 
      4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 6.414.429,80 

 
 2.252.151,41 

     5-İş avansları 6.126.011,70 
 

 4.862.793,51 
     6-Personel avansları 883.279,27 

 
 765.402,12 

     7-Sayım ve tesellüm noksanları   
 

 
      8-Diğer çeşitli dönen varlıklar   

 
 

      9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)   
 

 
                         Dönen varlıklar toplamı  726.623.455,63  857.302.315,76 

 
 

  

 
 

Sayıştay   



 

 
 

 (Ek:11/b) 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

2016  yılı bilançosu  

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar:         
   A-Ticari alacaklar: 

 
3.029.158,57 

 
3243087,51 

      1-Alıcılar   
         2-Alacak senetleri   
         3-Alacak senetleri reeskontu (-)           4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

          5-Verilen depozito ve teminat 3.029.158,57 
 

3.243.087,51 
       6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

       B-Diğer alacaklar: 
 

1.411.171,10 
 

1.411.171,10 
      1-Ortaklardan alacaklar   

         2-İştiraklerden alacaklar   
         3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar   
         4-Personelden alacaklar   
         5-Diğer çeşitli alacaklar  1.411.171,10 
 

1.411.171,10 
       6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 

          7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 
       C-Mali duran varlıklar   12.635.117,06  12.635.117,06 

      1-Bağlı menkul kıymetler           2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)           3-İştirakler 12.635.117,06 
 

12.635.117,06 
       4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)           5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) 

          6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)           7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)           8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)        D-Maddi duran varlıklar 
 

361.283.302,97 
 

332.766.621,07 
      1-Arazi ve arsalar 15.089.109,96 

 
15.088.979,6 

       2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 4.692.957,54 
 

4.823.062,48 
       3-Binalar 341.011.233,79 

 
3.408.89112 

       4-Tesis, makine ve cihazlar 199.773.771,22 
 

19.945.0576,51 
       5-Taşıtlar 12.486.854,77 

 
12.331.106,48 

       6-Demirbaşlar 267.660.996,88 
 

296.822.459,48 
       7-Diğer maddi duran varlıklar  7.262.346,65 

 
12.805.663,08 

       8-Birikmiş amortismanlar (-) 512.055.127,91 
 

559.868.780,17 
       9-Yapılmakta olan yatırımlar 1.715.358,54 

 
5.559.901,51 

     10-Verilen avanslar 23.645.801,53 
 

2.864.540,44 
    E-Maddi olmayan duran varlıklar 

 
5.975.772,87 

 
5.746.146,68 

      1-Haklar 17.034.449,34 
 

20.436.08359 
       2-Şerefiye   

         3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri   
         4-Araştırma ve geliştirme giderleri   
         5-Özel maliyetler   
         6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar    
         7-Birikmiş amortismanlar (-) 11.058.676,47 
 

14.689.936,91 
       8-Verilen avanslar   

      F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
          1-Arama giderleri   

         2-Hazırlık ve geliştirme giderleri   
         3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar  

          4-Birikmiş tükenme payları (-) 
          5-Verilen avanslar   

      G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
 

62.571,07 
 

9.894.964,59 
      1-Gelecek yıllara ait giderler 62.571,07 

 
9.894.964,59 

       2-Gelir tahakkukları        H-Diğer duran varlıklar 
 

967.389.470,05 
 

1.118.036.124,4 
      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV 963.494.241,30 

 
1.114.010.708,50 

       2-Diğer KDV   
         3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar           4-Diğer çeşitli duran varlıklar 3.895.228,75 
 

4.025.415,90 
                         Duran varlıklar toplamı  1.351.786.563,69  1.483.733.232,41 

                        Aktif (Varlıklar toplamı) 
 

2.078.410.019,32 
 

2.341.035.548,17 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 (Ek:11/b) 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

2016  yılı bilançosu  

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar:         
   A-Ticari alacaklar: 

 
3.029.158,57 

 
3243087,51 

      1-Alıcılar   
         2-Alacak senetleri   
         3-Alacak senetleri reeskontu (-)           4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

          5-Verilen depozito ve teminat 3.029.158,57 
 

3.243.087,51 
       6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

       B-Diğer alacaklar: 
 

1.411.171,10 
 

1.411.171,10 
      1-Ortaklardan alacaklar   

         2-İştiraklerden alacaklar   
         3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar   
         4-Personelden alacaklar   
         5-Diğer çeşitli alacaklar  1.411.171,10 
 

1.411.171,10 
       6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 

          7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 
       C-Mali duran varlıklar   12.635.117,06  12.635.117,06 

      1-Bağlı menkul kıymetler           2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)           3-İştirakler 12.635.117,06 
 

12.635.117,06 
       4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)           5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) 

          6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)           7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)           8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)        D-Maddi duran varlıklar 
 

361.283.302,97 
 

332.766.621,07 
      1-Arazi ve arsalar 15.089.109,96 

 
15.088.979,6 

       2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 4.692.957,54 
 

4.823.062,48 
       3-Binalar 341.011.233,79 

 
3.408.89112 

       4-Tesis, makine ve cihazlar 199.773.771,22 
 

19.945.0576,51 
       5-Taşıtlar 12.486.854,77 

 
12.331.106,48 

       6-Demirbaşlar 267.660.996,88 
 

296.822.459,48 
       7-Diğer maddi duran varlıklar  7.262.346,65 

 
12.805.663,08 

       8-Birikmiş amortismanlar (-) 512.055.127,91 
 

559.868.780,17 
       9-Yapılmakta olan yatırımlar 1.715.358,54 

 
5.559.901,51 

     10-Verilen avanslar 23.645.801,53 
 

2.864.540,44 
    E-Maddi olmayan duran varlıklar 

 
5.975.772,87 

 
5.746.146,68 

      1-Haklar 17.034.449,34 
 

20.436.08359 
       2-Şerefiye   

         3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri   
         4-Araştırma ve geliştirme giderleri   
         5-Özel maliyetler   
         6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar    
         7-Birikmiş amortismanlar (-) 11.058.676,47 
 

14.689.936,91 
       8-Verilen avanslar   

      F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
          1-Arama giderleri   

         2-Hazırlık ve geliştirme giderleri   
         3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar  

          4-Birikmiş tükenme payları (-) 
          5-Verilen avanslar   

      G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 
 

62.571,07 
 

9.894.964,59 
      1-Gelecek yıllara ait giderler 62.571,07 

 
9.894.964,59 

       2-Gelir tahakkukları        H-Diğer duran varlıklar 
 

967.389.470,05 
 

1.118.036.124,4 
      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV 963.494.241,30 

 
1.114.010.708,50 

       2-Diğer KDV   
         3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar           4-Diğer çeşitli duran varlıklar 3.895.228,75 
 

4.025.415,90 
                         Duran varlıklar toplamı  1.351.786.563,69  1.483.733.232,41 

                        Aktif (Varlıklar toplamı) 
 

2.078.410.019,32 
 

2.341.035.548,17 
 
 
 

 

 
 

 

  
   

(Ek:11/c) 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

2016 yılı bilançosu  

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         
  A-Mali borçlar         
     1-Banka kredileri         
     2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
     3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         
     4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri         
     5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri         
     6-Çıkarılmış bonolar ve senetler     

 
  

     7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler        
     8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)        
     9-Diğer mali borçlar        
  B-Ticari borçlar 

 
90.688.013,25 

 
96.436.103,05 

      1-Satıcılar 67.442.973,32 
 

65.838.619,66 
       2-Borç senetleri   

 
 

       3-Borç senetleri reeskontu (-)  
 

 
       4-Alınan depozito ve teminatlar 8.341.028,63 

 
6.378.410,03 

       5-Diğer ticari borçlar 14.904.011,30 
 

24.219.073,38 
    C-Diğer borçlar 

 
1.729.152,53 

 
8.368.894,05 

      1-Ortaklara borçlar   
 

 
       2-İştiraklere borçlar   

 
 

       3-Bağlı ortaklıklara borçlar   
 

 
       4-Personele borçlar 1.170.175,01 

 
1.852.631,41 

       5-Diğer çeşitli borçlar 558.977,52 
 

6.516.262,64 
       6-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

       D-Alınan avanslar 
 

6.943.343,35 
 

6.973.730,06 
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri 30.451,85 

 
64.995,64 

       1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri 6.912.891,50 
 

6.908.734,42 
       2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı   

 
 

    F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
 

19.302.113,74 
 

14.323.592,41 
      1-Ödenecek vergi ve fonlar 18.754.339,82 

 
13.638.469,04 

       2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 547.157,92 
 

675.537,34 
       3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş  616,00 

 
9.586,03 

           vergi ve diğer yükümlülükler   
 

 
       4-Diğer yükümlülükler   

 
 

    G-Borç ve gider karşılıkları 
           1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları  

 
 

        2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)  
 

 
        3-Kıdem tazminatı karşılığı 

           4-Diğer borç ve gider karşılıkları 
       H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
 

293.333,27 
 

267.276,04 
       1-Gelecek aylara ait gelirler   

 
 

        2-Gider tahakkukları 293.333,27 
 

267.276,04 
     I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   

          1-Hesaplanan KDV   
          2-Diğer KDV   
          3-Sayım ve tesellüm fazlaları  
 

 
        4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar 

                            Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
 

118.955.956,14 
 

126.369.595,61 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
   

(Ek:11/d) 
 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

2016 yılı bilançosu  

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

 TL TL 
 Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
    A-Mali borçlar         
       1-Banka kredileri         
       2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
       3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)        
       4-Çıkarılmış tahviller     

 
  

       5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     
 

  
       6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

 
  

       7-Diğer mali borçlar        
    B-Ticari borçlar  14.562,65  14.562,65 
       1-Satıcılar   

          2-Borç senetleri   
          3-Borç senetleri reeskontu (-) 

           4-Alınan depozito ve teminatlar 14.962,65 
 

14.562,65 
        5-Diğer ticari borçlar         C-Diğer borçlar 

           1-Ortaklara borçlar            2-İştiraklere borçlar 
           3-Bağlı ortaklıklara borçlar 
           4-Diğer çeşitli borçlar 
           5-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
           6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar 
        D-Alınan avanslar         E-Borç ve gider karşılıkları 
 

49.757.008,61 
 

52.747.168,41 
        1-Kıdem tazminatı karşılıkları             2-Diğer borç ve gider karşılıkları  49.757.008,61 

 
52.747.168,41 

     F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları   
           1-Gelecek yıllara ait gelirler             2-Gider tahakkukları   
           3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi 

        G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
            1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV 
            2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
                             Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  49.771.571,26  52.761.731,06 

                         Yabancı kaynaklar toplamı      III-Öz kaynaklar         A-Ödenmiş sermaye 
 

182.000.000,00 
 

182.000.000 
        1-Sermaye 182.000.000,00 

 
182.000.000 

         2-Ödenmemiş sermaye (-)   
           3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

            4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)         B-Sermaye yedekleri             1-Hisse senedi ihraç primleri             2-Hisse senedi ihraç iptal kârları             3-Diğer sermaye yedekleri         C-Kâr yedekleri 
 

1.874.655.023,51 
 

1.727.682.491,92 
        1-Yasal yedekler 59.406.194,03 

 
59.406.194,03 

         2-Statü yedekleri 1.795.571.225,97 
 

1.848.598.694,38 
         3-Olağanüstü yedekler 19.677.603,51 

 
19.677.603,51 

         4-Diğer kâr yedekleri             5-Özel fonlar         D-Geçmiş yıllar kârları         E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
        F-Dönem net kârı (zararı)  146.972.531,59  252.221.729,58 

        1-Teşebbüsün net kârı (zararı)             2-Azınlık payları net kârı (zararı)      Öz kaynaklar toplamı  1.909.682.491,92  2.161.904.221,50 
 IV-Azınlık payları                              Pasif (Kaynaklar) toplamı  2.078.410.019,32  2.341.035.548,17 
  

 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
   

(Ek:11/d) 
 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

2016 yılı bilançosu  

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

 TL TL 
 Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
    A-Mali borçlar         
       1-Banka kredileri         
       2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
       3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)        
       4-Çıkarılmış tahviller     

 
  

       5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     
 

  
       6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

 
  

       7-Diğer mali borçlar        
    B-Ticari borçlar  14.562,65  14.562,65 
       1-Satıcılar   

          2-Borç senetleri   
          3-Borç senetleri reeskontu (-) 

           4-Alınan depozito ve teminatlar 14.962,65 
 

14.562,65 
        5-Diğer ticari borçlar         C-Diğer borçlar 

           1-Ortaklara borçlar            2-İştiraklere borçlar 
           3-Bağlı ortaklıklara borçlar 
           4-Diğer çeşitli borçlar 
           5-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
           6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar 
        D-Alınan avanslar         E-Borç ve gider karşılıkları 
 

49.757.008,61 
 

52.747.168,41 
        1-Kıdem tazminatı karşılıkları             2-Diğer borç ve gider karşılıkları  49.757.008,61 

 
52.747.168,41 

     F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları   
           1-Gelecek yıllara ait gelirler             2-Gider tahakkukları   
           3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi 

        G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
            1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV 
            2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
                             Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  49.771.571,26  52.761.731,06 

                         Yabancı kaynaklar toplamı      III-Öz kaynaklar         A-Ödenmiş sermaye 
 

182.000.000,00 
 

182.000.000 
        1-Sermaye 182.000.000,00 

 
182.000.000 

         2-Ödenmemiş sermaye (-)   
           3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

            4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)         B-Sermaye yedekleri             1-Hisse senedi ihraç primleri             2-Hisse senedi ihraç iptal kârları             3-Diğer sermaye yedekleri         C-Kâr yedekleri 
 

1.874.655.023,51 
 

1.727.682.491,92 
        1-Yasal yedekler 59.406.194,03 

 
59.406.194,03 

         2-Statü yedekleri 1.795.571.225,97 
 

1.848.598.694,38 
         3-Olağanüstü yedekler 19.677.603,51 

 
19.677.603,51 

         4-Diğer kâr yedekleri             5-Özel fonlar         D-Geçmiş yıllar kârları         E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
        F-Dönem net kârı (zararı)  146.972.531,59  252.221.729,58 

        1-Teşebbüsün net kârı (zararı)             2-Azınlık payları net kârı (zararı)      Öz kaynaklar toplamı  1.909.682.491,92  2.161.904.221,50 
 IV-Azınlık payları                              Pasif (Kaynaklar) toplamı  2.078.410.019,32  2.341.035.548,17 
  

 

 

 
 

T Ü R K İ Y E  R A D Y O - T E L E V İ Z Y O N  K U R U M U                                  (Ek: 11/e) 

                                               2016 Yılına ait Bilanço Dip Notları                              TL 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 182.000.000 

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel 
sekreter gibi üst yöneticilere : 66.862 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı 66.862 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi   
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 52.747.168 
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı   
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı   
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı   
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : 4.928.570 
  Döviz Cinsi Döviz Miktarı TL. Kuru    Toplam  TL.Tutarı   
      AVRO                         119.821,55 3,7073  444.214,44     
      USD 1.257.859,99 3,5167 4.423.516,21     
      GBP 551,84 4,3158 2.381,63     
      CHF 15.325,57 3,4402 52.723,03     
      CAD 64,41 2,5969 167,27     
      Manat  1.226,4 0,8323 1.020,73     
      Sum 45.462,10 0,0001 4.546,21     
          
          

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) : 1.447.904 
9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) : 9.100.542 
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı   
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı   
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı   
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :   
  Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar   

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı   
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :    
  Adı Pay Oranı Pay Tutarı       

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:   
  Adı Pay Oranı Toplam Sermaye Son Dönem Kârı   

17. Stok değerleme yöntemi                                 
a) Cari dönemde uygulanan yöntem                  ( ağırlıklı ortalama yöntemi )   
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem varsa,cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda   
c)  meydana getirdiği artış (+) veya azalış ( -) tutarı   
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri   
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti   
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti   
c) Cari dönemde ortaya çıkan enflasyon artışları   
  .- Varlık maliyetlerinde ( + )   
  .-Birikmiş Amortismanlarda ( - )   

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları   
      Ticari Alacaklar       

a) Ana Kuruluş           
b) Bağlı Ortaklık         
c) İştirakler         12.635.117 
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 7.068 
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi   

22. 
Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı 
kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların 
mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

  

23. İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,   

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar   

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı 
ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklar   

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz 
hisse senedi tutarları   

27. 
Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa 
senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları 
tutarları 

  

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin 
tutarı   

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması 
açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,   

30. 2016 Yılı Bilançosunun onaylanarak kesinleştiği tarih 01/03/ 2017  tarih ve 2017/99 sayılı Yönetim Kurulu 
Kararı   

Sayıştay   



 

 
 

 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

 2016 Yılı Gelir Tablosu  

   
(Ek:12) 

Gelir ve Giderler Önceki dönem  Cari dönem  

TL TL 
A- Brüt satışlar 1.679.650.699,76 2.040.994.257,02 
B- Satış indirimler(-) 2.605.518,88 7.853.676,71 
    

  C- Net satışlar 1.677.045.180,88 2.033.140.580,31 
    

  D- Satışların maliyeti(-) 1.286.337.286,55 1.174.866.733,67 
    

    Brüt satış kârı veya zararı 390.707.894,33 858.273.846,64 
    

  E- Faaliyet giderleri(-) 592.137.367,79 661.741.451,75 
    

    Faaliyet kârı veya zararı (201.429.473,46) 196.532.394,89 
    

  F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 76.020.958,54 46.293.515,39 
    

  G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 27.790.106,68 36.893.804,51 
    

  H- Finansman giderleri(-) 
      
    Olağan kâr veya zarar (153.198.621,60) 205.932.105,77 

    
  I- Olağandışı gelir ve kârlar 20.052.306,13 66.565.275,69 

    
  J- Olağandışı gider ve zararlar(-) 13.826.216,12 20.275.651,88 

    
    Dönem kârı veya zararı (146.972.531,59) 252.221.729,58 

    
  K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 
    karşılıkları(-) 
    Dönem net kârı veya zararı (146.972.531,59) 252.221.729,58 

        
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

 2016 Yılı Gelir Tablosu  

   
(Ek:12) 

Gelir ve Giderler Önceki dönem  Cari dönem  

TL TL 
A- Brüt satışlar 1.679.650.699,76 2.040.994.257,02 
B- Satış indirimler(-) 2.605.518,88 7.853.676,71 
    

  C- Net satışlar 1.677.045.180,88 2.033.140.580,31 
    

  D- Satışların maliyeti(-) 1.286.337.286,55 1.174.866.733,67 
    

    Brüt satış kârı veya zararı 390.707.894,33 858.273.846,64 
    

  E- Faaliyet giderleri(-) 592.137.367,79 661.741.451,75 
    

    Faaliyet kârı veya zararı (201.429.473,46) 196.532.394,89 
    

  F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 76.020.958,54 46.293.515,39 
    

  G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 27.790.106,68 36.893.804,51 
    

  H- Finansman giderleri(-) 
      
    Olağan kâr veya zarar (153.198.621,60) 205.932.105,77 

    
  I- Olağandışı gelir ve kârlar 20.052.306,13 66.565.275,69 

    
  J- Olağandışı gider ve zararlar(-) 13.826.216,12 20.275.651,88 

    
    Dönem kârı veya zararı (146.972.531,59) 252.221.729,58 

    
  K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 
    karşılıkları(-) 
    Dönem net kârı veya zararı (146.972.531,59) 252.221.729,58 

        
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
        

T Ü R K İ Y E  R A D Y O - T E L E V İ Z Y O N  K U R U M U  (Ek: 12/b) 
    2016 YILINA AİT  GELİR TABLOSU DİP NOTLARI                                      

                                     

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları  62.798.351 
a) Amortisman giderleri 62.798.351  
aa) Normal Amortisman Giderleri   
ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri   
b) İtfa ve tükenme payları   
2. Dönemin Karşılık Giderleri  3.061.663 
3. Dönemin Tüm Finansman Giderleri (kambiyo)  11.596.827 
a) Üretim maliyetine verilenler   
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler   
c) Doğrudan gider yazılanlar( kambiyo zararları) 11.596.827  

4. 
Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca 
gösterilecektir.)        Aşmıyor. Gider payı % 0,10   

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar 
içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca, gösterilecektir.)   

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müssese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, 
kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.              

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları 
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı  1.010.611 

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış ( + ) veya azalış ( - )   

9. 
Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı 
ortalama maliyet, ilk giriş ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) Ağırlıklı Ortalama maliyet 
sistemi   

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri                                                          
( Her yıl stok sayımı  uygulayıcı üniteler tarafından yapılmaktadır.)   

11. 
Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yeralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin 
satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların % 20' sini aşması halinde bu 
madde ve hizmetlere ilişkin tutarları  1.755.573.214 

                                                  Bondrol Hasılatı                           % 44,67 962.145.092  

                                                  Elektrik Hasılatı payı                    % 36,84 793.428.122  

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarları  20.553.837 

  Önceki Dön. Gelirler (Bandrol+Elektrik payı+program satışı + faiz+ cezalar) 43.559.556  

  Önceki Dönem Giderler(Pers+ prog.gid+Emekli sandığı pers kıdem tazmınatı) 23.005.719  

13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı 
oranları   
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  Rapor içinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi (Ek:13) 

Bölüm Konu Sayfa 

İdari Bünye 

Kurum faaliyetlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda etkin ve 
verimli bir şekilde yürütebilmesi, maruz kaldığı risklerin izlenmesi 
ve kontrolünün sağlanması amacıyla; faaliyetlerinin kapsamı ve 
yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, yeterli ve etkin İç 
Kontrol ve Risk Yönetimi birimi ve sisteminin kurulması ve 
işletilmesi, 

11 

İdari Bünye 
Önceki yıla göre vekalet ve tedviren atamaların arttığı da gözönüne 
alınarak vekâlet/tedviren atamalar ile yürütülen görevlere en kısa 
sürede asaleten atama yapılması, 

13 

İdari Bünye 

237 sayılı Taşıt Kanunu’na aykırı olarak Kurumda görev yapan ve 
tahsisli kurum araçlarını kullanan tüm personelin uyarılması,  tüm 
tahsislerin kaldırılması ve destek hizmetleri daire başkanlığı ile 
Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanlığına bağlı hizmet 
araçlarının kullanılmasının sağlanması, 

25 

İdari Bünye 

TRT’nin sosyal yardım kapsamında Toplu Sözleşme ile belirlenen 
Koruyucu gıda yardımı İlgili bakanlık görüşleri de dikkate alınarak 
kaldırılması ya da nakdi ödemeye dönüştürülmesi konusunda ilgili 
birimler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

31 

İşletme 
Çalışmaları 

Yaklaşık maliyet hesaplanırken, firmalardan istenecek fiyat 
teklifleri yanında Kurumun geçmiş yıllarda yaptığı alım fiyatları, 
diğer kamu kurumlarının yaptığı alımlar, piyasada yapılan güncel 
fiyat araştırmaları vb. yöntemleri kullanarak piyasa fiyatını 
yansıtan gerçek değerleri belirlenmesi, 

46 

 

İşletme 
Çalışmaları 

Vericilere elektrik enerjisi sağlayan nakil hatlarının devir işlemleri 
Kurum’un bakım-işletme masraflarının azaltılması ve işletme 
verimliliğinin arttırılması açısından önem arz ettiğinden, söz 
konusu çalışmaların Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem 
Kullanımı Yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde 
sürdürülmesi, 

79 
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İşletme 
Çalışmaları 

Vericilere elektrik enerjisi sağlayan nakil hatlarının devir işlemleri 
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79 

 

 

 
 

İşletme 
Çalışmaları 

2016 yılında Kurum’un ödediği toplam elektrik enerjisi bedelinin 
37,3 milyon TL olduğu dikkate alındığında bu ihtiyacın serbest 
piyasadan ihale yoluyla temini masrafların azaltılması bakımından 
Kurum için önem arz etmekte ve giderlerde yaklaşık %10 oranında 
tasarruf sağlanabilmektedir. Buna karşılık, belli sayıdaki aboneler 
için Genel Müdürlük tarafından, diğerlerinin ise ilgili Müdürlükler 
tarafından çıkılan ihaleler yoluyla elektrik enerjisi temini 
hususunun uygulamadan elde edilen sonuçlara göre yeniden 
değerlendirilmesi, 

81 

İşletme 
Çalışmaları 

Yönetim Kurulunun 19.01.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Kararı ile 
yürürlüğe giren “TRT Reklam Yönetmeliği ile İlgili Genel 
Esaslar”ın, 6 ncı maddesinin 1. fıkrasında yer alan “TRT, reklam 
ortamları için belirlediği reklam sürelerinin bir bölümünü ya da 
tamamını, doğrudan ya da Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Satış Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde özel firmalar 
aracılığı ile pazarlayabilir.” düzenlemesinin, TRT Reklam 
Yönetmeliğine uygun olacak şekilde değiştirilmesi, 

115 

İşletme 
Çalışmaları 

TRT Yönetim Kurulunun 2009/240 kararı gereğince hisse 
satın alınarak Euronews SA ile kurulan hissedarlık ilişkisinin 
sonlandırılması hususunda TRT Yönetim Kurulunca 16.02.2017 
tarih ve 2017/87 sayılı kararı ile Genel Müdürlük Makamı verilen 
yetki kapsamında yapılan çalışmaların, gecikmenin getireceği mali 
yükler dikkate alınarak bir an önce sonuçlandırılması, 
 

122 

Bilanço 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ünitelerince üretilen 
programlarda akitli olarak çalıştırılan kişilerle ilgili istisna akdiyle 
sigortasız personel çalıştırmaktan dolayı Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na ihtirazı kayıtla yatırılan sigorta primi, gecikme cezası 
ve idari para cezaları ile ilgili konunun TRT Yönetim Kurulu 
tarafından biran önce karara bağlanması, 

144 

Bilanço 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Ek 1 inci maddesi uyarınca 
Kurum avukatlarının baro aidatlarının ödenmemesi, 159 

 

Sayıştay   


