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197 4 yılında Televizyon yayınları haftanın her günü gerçekleştirilirken, yayınlar 
ülke nüfusunun %55'i (19 milyon) ve ülke yüzölçümünün %28 i (210.861 km2) 
tarafından izlenilir oldu. Televizyonunun Türkiye'ye gelişinin 10. yılında PTT 
merkezlerine kayıtlı Televizyon alıcı sayısı 2 milyon 250 bine ulaştı. Yurt 
içinden verilen ve yurtdışında alınan eşgüdüm, yayın, kayıt ve kurgu işlemlerini 
yapabilecek kapasitede olan Eurovision bağlantı merkezi 1982 yılında hizmete 
girdi. Giderek artan yayın saatleri ile birlikte ekran, 31 Aralık 1981 yılbaşı 
gecesinden itibaren renklenmeye başladı ve 1984 yılında tamamen renkli yayına 
geçildi. 

1998 yılında ilk yurt dışı temsilciliğimiz TRT Almanya - Berlin Temsilciliği 
açıldı. Bunu sırasıyla 1999 yılında Türkmenistan-Aşkabat Temsilciliği, 2000 
yılında Azerbaycan-Bakü, Mısır-Kahire ve Belçika-Brüksel takip etti. 2002 
yılına gelindiğinde 6'ncı yurt dışı bürosu ABD-Washington'da, 2004 yılında da 
Özbekistan-Taşkent bürosu açıldı. 

2003 yılı hem Kurumumuz hem tüm Türkiye için unutulmaz bir yıl oldu. TRT 
ülkemiz adına katıldığı 48. Eurosion Şarkı Yarışmasını, Sertap ERENER'in 
yorumladığı "Every Way That I Can" şarkısıyla kazandı. 

Yurt dışında da etkin bir yayıncı olan Kurumumuz 2004 yılında (ABU) Asya
Pasifik Yayın Birliği, Asiavision sözleşmesini imzaladı. 

01.1 l.2008'de Türkiye'nin ilk ve tek yerli çocuk kanalı olma özelliği ile TRT 
Çocuk yayın hayatına başlarken, 01.01 .2009'da farklı dil ve lehçelerde yayın 
yapan ilk kanal TRT 6 Kürtçe yayına başladı. Kanalın adı, 2015 yılında TRT 
Kurdı olarak değişti. 

20.11.2008' de hayata geçirilen www.trtvotworld.com, 31 dilde haber yayını ile 
yeni medya hizmet ortamındaki yayıncılar arasında dünyada 5. sırada yer aldı. 
Bugün yayın yapılan bölgeyle ve bütün dünyayla ilgili sıcak gelişmeler, 
uzmanların görüşlerinin de yer aldığı kapsamlı, tarafsız ve doğru bir içerikle 41 
dilde dünya kamuoyuna sunulmaktadır. 

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara 27 ülke ve 13 muhtar 
cumhuriyette yaklaşık 250 milyon nüfuslu bir coğrafyaya hitap edecek olan TRT 
Avaz, 21.03.2009' da yayın hayatına başlayarak Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, 
Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Türkmence programları ile yayın 
coğrafyasındaki bütün ülkelerin yer alacağı ve her ülkeden izleyicinin kendi))�Q ... 
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TRT Türk, 08.05.2009 tarihinde uluslararası Türkçe haber ve kültür kanalı 
kimliğiyle yayınlarına başlarken, aynı yıl test yayınlarına başlayan TRT 
ANADOLU ise TRT ile Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği'nin ortaklaşa 
yayın yapacağı kanal olarak öngörüldü. TRT Anadolu, 2012 yılı Ramazan 
ayında, 24 saat kesintisiz yayın yapan TRT Diyanet kanalına dönüştü. 16 Kasım 
2009'da yayına başlayan TRT Müzik, Türk Müziği ağırlıklı olmakla birlikte 
geçmişten günümüze yerli ve yabancı müzik yayınlarıyla, Türkiye'nin ve 
dünyanın müziğini TRT farkıyla ekrana taşıdı. 

"Tanık Olmaya Hazır mısınız?" sloganıyla 1 7 Ekim 2009'da yayına başlayan 
TRT Belgesel Kanalı Türkiye'yi; İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve 
Türkçe ile beş farklı dilde dünyaya tanıtmaktadır. 

TRT, Avrupa ve dünyanın önde gelen haber kanallarından Euronews ile 
işbirliğine imza atarak Euronews'in büyük ortakları arasına girdi ve Euronews 
haber kanalı Ocak 2010'da 9. dil olarak Türkçe yayına başladı. 

Ocak 2011 tarihinde yayına başlayan TRT Okul ise çeşitli yaş gruplarına 
yönelik hazırlanan eğitim ve kültür programlarıyla bir teknoloji ve eğitim kanalı. 

10.12.2012 tarihinde açılan TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, 31.01.2014 
tarihinde, TRT'nin kuruluşunun 50. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan bir 
müze vagonla 20 ili kapsayan bir yolculuğa çıktı. 

18.05.2015'te test yayınlarına başlayan, İngilizce yayın yapan TRT World, 
29.10.2015 tarihinde yayına geçerek, Türkiye'nin dünya çapında önemli bir 
markası oldu. 

04.10.2015 Türkiye ve Avrupa'da ilk kez bir futbol maçı (Fenerbahçe-Ajax) 
TRT 4K kanalında yayınlandı. 
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Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Türkiye Radyo ve Televizyon kurumun çatısı altında bulunan Yayın Denetleme 

ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, TR T'ye bağlı kanallarda spor yayınları, 

canlı yayınlar ve haberler hariç olmak üzere tüm televizyon ve radyo 

programlarının, ses, metin, reklamların, görüntülerin ve TRT repertuarına 

alınacak müzik eserlerinin sözleri, yerli-yabancı sinema, televizyon filmleri ve 

müzik kliplerinin yayınlanmadan önce denetlemekle ve bu denetim çabası 

sonunda reklamların ve ya kliplerin yayınlanıp yayınlanamayacağını kontrol 

etmekle görevlidir. 
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