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2023 yılında 100 yaşına ulaşacak olan Türki-
ye Cumhuriyeti, arkasında 2 bin yıllık devlet 

geleneği, 1400 yıllık medeniyet müktesebatı ve 
coğrafyasında 1000 yıllık varlığıyla köklü bir tari-
he sahiptir. Adalet, güven ve hoşgörü sütunları 
üzerine yükselen medeniyet ve kültür birikimi-
miz, Anadolu başta olmak üzere Asya’dan Avru-
pa’ya, Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan geniş bir 
coğrafyada izler bırakmıştır. Bu zengin ve güçlü 
geçmişin idrakiyle, biz de ülkemizin bugününü 
ve geleceğini sağlam adımlarla inşa etme gay-
reti içinde çalışıyoruz.

Türkiye özellikle son 20 yılda ekonomiden sağ-
lığa, adaletten eğitime, dış politikadan terörle 
mücadeleye, savunma sanayiinden enerjiye, 
ulaştırmadan teknolojiye, spordan iletişime 
kadar tüm alanlarda büyük ilerlemeler kaydet-
miştir. Ülkemizin refahını, huzurunu, kalkınma-
sını, demokrasisini ve güvenliğini garanti altına 
alan ve bağımsızlığımızı pekiştiren bu atılım-
larla aynı zamanda bölgesel ve küresel barış 
ve istikrar noktasında merkezi bir aktör haline 
gelmiş bulunuyoruz. “Büyük ve güçlü Türkiye” 

TAKDİM

davamızı, “daha adil bir dünya mümkün” idea-
limizle birlikte yürütüyor; insani yardımdan ba-
rış diplomasisine, ortaya koyduğumuz “Türkiye 
modelleri” ile dünyaya örnek oluyoruz.

Küresel salgından gıda ve enerji krizine tüm 
dünyanın sıkıntılar yaşadığı bir dönemde ülke-
mizi ve milletimizi bu sorunlardan koruyacak 
politikaları hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Je-
opolitik konumu, güçlü altyapısı, istikrarlı yöne-
timi, nitelikli insan kaynağı ve dinamik ekono-
misiyle bölgesel ve küresel ölçekte bir cazibe 
merkezi haline gelen Türkiye, önümüzdeki dö-
nemde de yatırımdan turizme her alanda diğer 
ülkelerden olumlu ayrışmasını sürdürecektir.

Büyük ve güçlü Türkiye için milletimizle el ele 
vererek kat ettiğimiz mesafeler bizi yeni hamle-
lere ve daha fazla çalışmaya teşvik etmektedir. 
Her zaman söylediğimiz gibi “Aşkınan koşan 
yorulmaz” düsturuyla, ülkemiz için daha çok 
hizmet ve eser üretmeye, daha fazla değer ya-
ratmaya devam edeceğiz.

T Ü R K İ Y E  C UM H U R İ Y E T İ  C UM H U R BA Ş K A N I

R E C E P  TAY Y İ P  E R D O ĞA N





Tarihi, kültürel, toplumsal, insani, coğrafi, eko-
nomik, teknolojik, askeri ve başka birçok 

yönden zengin ve güçlü bir ülke olan Türkiye, 
uluslararası ortamda da barışın, adaletin ve or-
tak refahın sağlanmasında etkin bir aktördür. 
Diğer yandan Türkiye’nin politikalarını, uygula-
malarını ve yaklaşımlarını planlı, sürekli ve etkin 
bir biçimde dünya kamuoyuna ve küresel mu-
hataplara aktarmak ve farkındalık oluşturmak 
da kritik önemdedir.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın “insan odaklı bakışı”, “ada-
let duygusu”, “gönül kazanma çabası”, “hakikat 
yolundan ayrılmama düsturu” ve “sürekli daha 
ileriye gitme vizyonu” İletişim Başkanlığı olarak 
uygulamakta olduğumuz Türkiye İletişim Mo-
delinin temel sütunlarını oluşturmaktadır. Kamu 
diplomasisinden halkla ilişkilere, kriz yönetimin-
den medya ilişkilerine ve dezenformasyonla 
mücadeleye, tüm alanlarda ülkemizin itibarı-
nı korumak ve yükseltmek hedefiyle ulusal ve 
uluslararası düzeyde bütünlüklü ve kapsayıcı bir 
iletişim stratejisi uyguluyoruz.

Türkiye markasının daha da güçlenmesi nok-
tasında uluslararası alanda ülkemizin isminin 
sadece “Türkiye” olarak kullanımına da özel bir 

ÖN SÖZ

önem veriyoruz.  Girişimlerimiz neticesinde baş-
ta Birleşmiş Milletler olmak üzere OECD, WTO 
gibi kuruluşlar resmen “Türkiye” kullanımını 
benimsemiş, artık ülkemizin bütün uluslarara-
sı muhatapları devletimizin adını Türkiye olarak 
ifade etmeye başlamıştır. Ayrıca yabancı diller-
de ülkemizin isminin “Türkiye” olarak kullanımı-
na yönelik girişime, küresel teknoloji şirketleri 
ve medya kuruluşları da dahil edilmiştir. Diğer 
yandan yine İletişim Başkanlığı tarafından yürü-
tülen “Hello Türkiye” kampanyası tüm dünyada 
ses getirmiştir.

Türkiye İletişim Modeli kapsamında “Türkiye” 
isminin uluslararası platformlarda tanıtılması 
amacıyla yürütülen çalışmalardan biri de “Tür-
kiye Kitabı”dır. Türkiye hakkında tüm bilgileri 
ayrıntılı olarak bir arada barındıran ansiklopedi 
niteliğindeki Türkiye Kitabı’nın ülkemizin marka 
değerine önemli bir katkı yapacağını düşünü-
yorum. Bu eserin aynı zamanda dezenformas-
yonla mücadele kapsamında Türkiye hakkında 
manipülatif bilgilerin yayılmasının önüne geçil-
mesi noktasında da önemli bir işlevi olacağına 
inanıyorum. Bu kıymetli eserin ortaya çıkması-
na emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum.

T Ü R K İ Y E  C UM H U R İ Y E T İ  C UM H U R BA Ş K A N L I Ğ I  İ L E T İ Ş İ M  BA Ş K A N I
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 Türkler ve İlk Türk Devletleri

Türklerin tarih öncesi dönemlerdeki ana-
yurdu, Altay Dağlarının her iki yakası ile 
Köğmen/Sayan Dağları ve Tanrı Dağları 

arasındaki bozkırlardır. Bu dönemde, Ön-Türk 
topluluklarının Andronov (tunç ve altın işleme), 
Karasuk (demir işleme ve dört tekerli araba) ve 
Pazırık kültürleri ile bağları vardır. Bu bölgelerde 
yaşayan ve Ural-Altay dil grubuna mensup aynı 
dili konuşan boyların birleşmesi sonucu Türkler, 
ilk kez MÖ 7. yüzyılda tarih sahnesine çıktılar. 

Asya’da Türk siyasi varlığı, Çin kaynaklarına göre 
MÖ 3. yüzyılda Hunlarla başladı. Mete Han za-
manında büyük bir imparatorluk kuran Hunlar, 
Moğollarla Yüeçi-leri yenerek Çin’in batı kapıları 
ile ticaret yollarını denetimleri altına aldılar. Çin 
kayıtlarında Göktürklerin atası olarak bildirilen 
Hunlar, düzenli askeri ve idari sistemleri sayesin-
de, tarihi dönemde bilinen en geniş sınıra sahip 
bir Türk devleti olarak Orta Asya siyasi tarih sah-
nesinde yerini almıştır. MS 2. yüzyılın ortalarında 
ise siyaseten zayıfladılar ve doğudan Şiyenbi ve 
Juan-Juanların saldırıları sonucu güneye ve batı-
ya doğru hareket ettiler.

BAŞLANGICINDAN CUMHURİYETE 
GENEL HATLARI İLE TÜRK TARİHİ 

Orhun Yazıtları
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Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılmasından son-
ra, 552 yılında Altay Dağları’nın doğu eteklerin-
de Göktürk İmparatorluğu kuruldu. Göktürkler, 
ilk kez “Türk” sözcüğünü resmî devlet adı olarak 
kabul ettiler. Bilge Kağan ve Kül Tigin, Türk dev-
let adamlığının bilge ve kahraman kişileri olarak 
tarihte yer aldılar. Her iki hakan ve yine büyük 
Göktürk devlet adamı Tonyukuk, icraatlarını “Or-
hun Yazıtları” adı verilen, Türk tarihinin ilk yazılı 
belgeleri olarak kabul edilen metinlerle ebedileş-
tirdiler. Göktürk devleti, Hunlar gibi boyların bir-
leşmesi ile meydana gelmiş bir konfederasyondu.

Göktürklerden sonra onların yerine 741 yılında, 
yine bir Türk devleti olan Uygurlar kuruldu. Fa-
kat kuzeybatıdaki Kırgız Türklerinin başkente 
düzenledikleri baskın sonucu dağıldılar. Hem 
Göktürkler hem de Uygurlar döneminde devletin 
merkezi bugün Güney Moğolistan bölgesinde yer 
alan Ötügen’di. 

Orta Asya’nın batı kısmında, Aral Gölü ile Tür-
kistan bölgelerinde yaşayan ve Asya Hunlarının 
torunları olan Batı Hunları, Uarların / Akhunların 
baskısıyla yurtlarını terk ederek Volga Nehri’nin 
batısına yerleştiler. Başbuğ Balamir döneminden 
itibaren Batı Hunları kuzeydoğudan başlayarak 
Avrupa’nın içlerine doğru ilerlediler. Avrupa’nın 
etnik yüzünü değiştiren ve Roma İmparatorlu-
ğu’nun kuzey eyaletlerini altüst ederek İspanya’ya 
kadar uzanan tarihî “Kavimler Göçü”nün başla-
masında etkili oldular.

Doğu Avrupa’da ilk Türk devleti olarak kurulan 
Batı Hun İmparatorluğu’nun başına 434 yılında 
Attila geçti. Avrupa’da bulunan bütün barbar ka-
vimlerle Bizans ve Batı Roma’ya boyun eğdiren 
Attila, imparatorluğa en güçlü dönemini yaşattı. 

Avrupa’da varlığını ve gücünü kabul ettiren ikinci 
Türk kavmi Avarlar oldu. Göktürk Devleti’nin ku-
rulması üzerine 552 yılında batıya yönelen Avar-
lar, önce Kafkasya’ya ve Karadeniz’in kuzeyine; 

ardından batıya doğru ilerleyerek Doğu Avrupa ve 
Balkanlar’da egemenlik kurdular. Bulgar Türkleri 
ile 626 yılında İstanbul’u kuşatarak Bizans surları 
önüne kadar geldiler. Doğu Avrupa’daki Türk var-
lığının en kalıcı izi, önemli coğrafi unsurlar olan 
dağların Karpat ve Balkan gibi Türkçe adlarla 
anılmasıdır.

Avrupa’nın doğusunda Avarlardan sonra Hazarlar 
egemen oldular. Hazarlar 7. ve 10. yüzyıllar arasın-
da Volga’dan Kiev’e kadar uzanan bölgede güçlü 
bir devlet kurdular. Egemen oldukları topraklarda 
yaşayan çeşitli dinlere mensup insanlara büyük 
bir dinsel hoşgörü gösterdiler. Bir devlet olarak 
siyasi varlıkları 968 yılında sona erdi. En yaygın 
dil olarak Türkçeyi konuşan Hazarlar, Hazar De-
nizi’ne adlarını vermişlerdir. 

Doğu Avrupa’daki Türk varlığı, Hazarlardan sonra 
10. yüzyıldan itibaren Peçenekler ve Kumanlarla 
devam etti. Peçenekler, Hazar-Oğuz ittifakının yo-
ğun baskısı sonucu Volga’yı geçerek Macaristan’a 
ulaştılar. Bölgede bulunan Macarları yurtlarından 
çıkararak 880 yıllarında bu topraklara yerleştiler.

Meriç Nehri üzerinde yer alan tarihî 
Meriç Köprüsü - EDİRNE 
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1091 yılında Meriç Nehri dolaylarında yapılan 
kanlı savaşta Bizans-Kuman birleşik kuvvetle-
ri karşısında ağır bir yenilgiye uğradılar. Böylece 
Peçeneklerin de siyasi varlığı sona erdi. Peçenek-
lerin tarih sahnesinden çekilmesiyle Türklerin 
Avrupa’daki siyasi serüveninin 700 yıl süren ilk 
aşaması bitmiş oldu. Türkler artık 200 yıl boyun-
ca Avrupa siyasi haritasında görünmeyecekti.

İslami Dönem Türk Tarihi

Asya’da  Göktürklerden sonra kurulan Uygur 
Devleti’nin 840 yılında yıkılması üzerine Balkaş 
Gölü’nün güneyinde, Karabalasagun merkezli 
Karahanlı Devleti kuruldu. Karahanlı Hükümdarı 
Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmî din 
olarak kabul edildi. Zira İslamiyet, fetihler ve ti-
caret yolları üzerinden 8. yüzyıldan itibaren Orta 
Asya’da yayılmaya başlamıştı. Karahanlılar döne-
minde Türk boylarının kitleler halinde İslamiyeti 
benimsemeleri sonucu “Türk-İslam Kültür ve Uy-
garlığı” denilen tarihî gelişmenin temelleri atılmış 
oldu. Devletin başkenti 934’ten sonra Kaşgar oldu.

Karahanlıların hüküm sürdüğü dönemde, baş-
kenti Afganistan’ın Gazne şehri olan “Gazneli 
Devleti” adlı ikinci bir devlet kuruldu (969-1187). 
‘‘Sultan” unvanını ilk kullanan Gazneli Mahmud, 
Hindistan’a birçok sefer düzenledi ve İslamiyet’in 
bu bölgede yayılmasını sağladı. Gazneliler, Sul-
tan Mahmud’dan sonra Selçuklularla yaptıkları 
Dandanakan Savaşı’nı (1040) kaybederek kısmen 
Selçuklu egemenliğine girdiler. Ancak bölgedeki 
Türk varlığı, 13. yüzyıldan itibaren kurulacak olan 
Hindistan Türk Sultanlığı ve ardılı prenslikler 
üzerinden devam etti.

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157), Oğuzların Kı-
nık Boyu’na mensup olan Selçuk Bey tarafından 
kuruldu. Karahanlılara göre daha batıda, Mave-
raünnehir, Ortadoğu ve Hazar denizi etrafında 
egemen olan Selçuklular, Nişabur, Rey ve Isfahan 
gibi şehirleri devlet merkezi yaptılar. Selçuklular, 

daha önce kurulan Karahanlı ve Gaznelilere de 
üstünlük sağlayarak Türk birliğini kurdular. Sel-
çuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1055 yılında Abbasilerin 
hilafet merkezi olan Bağdat’a girerek Şii Büveyhi 
Devleti’ne son verdiği için halife tarafından kendi-
sine “Dünya Sultanı” unvanı verildi. Yerine geçen 
Alparslan, Diogones’i 1071 yılında Malazgirt’te 
ağır bir yenilgiye uğratarak Türklere Anadolu’nun 
kapılarını açtı. Selçuklu Devleti, Sultan Melikşah 
zamanında tarihinin en parlak dönemini yaşadı. 
Batı üniversitelerinin mimarisine temel olan Ni-
zamiye Medreseleri de bu dönemde yaptırıldı.

Büyük Selçuklu Devleti, Melikşah’ın ölümünden 
sonra; Suriye Selçukluları (1092-1117), Irak ve Ho-
rasan Selçukluları (1092-1194), Kirman Selçuk-
luları (1092-1187) ve Türkiye Selçukluları (1092-
1308) gibi küçük devletlere ayrıldı. Ayrıca devlet 
toprakları üzerinde Harezmşahlar Devleti kurul-
du (1097-1231).

Bu küçük devletlerin en önemlisi, Kutalmışoğlu 
Süleyman Bey tarafından kurulan ve merkezi İz-
nik olan Anadolu Selçuklu Devletidir. Malazgirt 
Savaşı’yla birlikte çöken Bizans savunma hattı, 
Selçuklu egemenliğinde yaşayan çok sayıda Türk 
boylarının Anadolu’ya girmesini kolaylaştırdı. 
Böylece Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşmeye 
başladı. Selçukluların Anadolu koluna mensup 
vassal beyliklerin birleşmesi sonucu birlik sağlan-
dı. Bu dönemde başlayan Haçlı Seferleri Anado-
lu’yu savaş alanına çevirdiği gibi kültürel etkileşi-
min de önünü açtı. Haçlı Ordularının Anadolu’ya 
geçişi 1097 yılında oldu. Bunu takip eden dönem-
de Anadolu’da Selçuklu-Haçlı mücadeleleri de-
vam etti. Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan’ın oğlu 
1. Mesud zamanında Konya’ya yönelen Haçlılar, 
Ceyhun yakınlarında yenilgiye uğratıldı.
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Selçuklular tarafından yaptırılmış olan İhlasiye 
Medresesi - BİTLİS 

1. Mesud’dan sonra yerine geçen oğlu 2. Kılıç Ars-
lan ise Denizli yakınlarındaki Myriokephalon’da 
Bizans ordusunu bozguna uğratarak Bizans’ın 
Anadolu’daki etkisini tamamen ortadan kaldırdı. 
Bu dönemde Anadolu’ya gelen Haçlı yazarları II. 
Haçlı Seferi’nden sonra (1147) Anadolu’ya “Türki-
ye” (Turkhia/Turquia) demeye başladılar, ülke adı 
Türkiye oldu. Haçlı ve Bizans akınlarına rağmen 
Anadolu Selçuklu Devleti, Sultan 1. Alaeddin Key-
kubad zamanında en parlak dönemini yaşadı.

Ancak hükümdarın zehirlenerek öldürülmesi, ül-
kede karışıklıklara neden oldu. Babailer isyanını 
(1241) Moğol istilası izledi. 1243 yılındaki Kösedağ 
Savaşı’ndan sonra Anadolu, Moğollar tarafından 
istila edildi. 13. yüzyılın sonlarına doğru Moğol 
egemenliğinin zayıflaması sonucu sınırlara yer-
leşmiş olan Türkmenler; Anadolu topraklarında 

Alaeddin Keykubad döneminde yeniden inşa edilen 
Alanya Kalesi

Karaman, Germiyan, Eşref, Hamid, Alaiye, Rama-
zan, Dulkadir, Taceddin, Menteşe, Candar, Per-
vane, Sahib Ata, Karesi, Saruhan, Aydın, İnanç ve 
Osmanoğulları beyliklerini kurdular. “Beylikler 
Dönemi” denilen bu devrede Anadolu tamamıyla 
Türk yurdu hâline geldi.

Öte yandan Türk varlığı Kuzey Afrika’da da gö-
rülmeye başladı. Eyyubi Hükümdarı Es-Salih 
Necmeddin’in ölümünden sonra ordu komutanı 
İzzeddin Aybeg’in yönetimi ele geçirmesi üzeri-
ne Mısır’da Türk-Kölemen (Memlûk) Devleti ku-
ruldu (1250-1517). Aybeg’in sultanlığı zamanında 
Mansûre Zaferi kazanılarak 7. Haçlı Seferi etkisiz 
bırakıldı. Seyfeddin Kotuz zamanında Moğol-Er-
meni-Haçlı müttefikleri ağır bir yenilgiye uğra-
tılarak Suriye’ye sokulmadı. Memlûk Devleti’nin 
varlığına  Osmanlılar tarafından son verildi (1517).

Selçukluların Ön Asya’daki uzantıları Anadolu 
ve Ortadoğu’da egemenliklerini sürdürürken, 13. 
yüzyılın başlarında Orta Asya’da Harezmşahlar 
ve Karahanlı ülkesinde Moğol İstilası başlamıştı. 
Cengiz İstilası ile tüm Orta Asya Moğol egemenli-
ğine girdi. Cengiz ve oğulları döneminde sağlanan 
Orta Asya siyasi birliği fazla uzun sürmedi. Moğol 
İmparatorluğu sahasında 14. yüzyılda kurulan 
önemli devletlerinden biri de Timurlulardı (1370-
1507). Bu devlet Moğol bakiyesi Çağatay hanlık-
larından birinin başında olan Timur tarafından 
Türkistan coğrafyasında kuruldu. Timur, 35 yıl 
gibi kısa bir sürede devletini, sınırları Volga Neh-
ri’nden Ganj Nehri’ne, Tanrı Dağları’ndan İzmir ve 
Şam’a kadar uzanan bir imparatorluk hâline ge-
tirdi. Ölümünden sonra imparatorluk parçalandı. 
Sadece Hüseyin Baykara, Horasan’da tutunabildi. 
Başkent Herat, Türk tarihinin önemli kültür mer-
kezlerinden biri hâline geldi. Türk şairi ve devlet 
adamı Ali Şir Nevai burada yetişti.

Cengiz İmparatorluğu’nun ortadan kalkmasından 
sonra Orta Doğu ve Ön Asya’da Oğuz boylarının 
yayıldığı coğrafyalarda bölgesel beylikler kurul-
maya başladı. Bu bağlamda Oğuzların Yıva, Yazır, 
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Döğer ve Avşar boylarından oluşan Karakoyunlu 
Türkmen grubu, Erbil-Nahçıvan arasında Kara-
koyunlu Devleti’ni kurdu (1380-1469). Karakoyunlu 
Hükümdarı Kara Yusuf, Timur’un baskısı karşı-
sında Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid’e sı-
ğınmak zorunda kaldı. Bu da Ankara Savaşı’nın 
nedeni sayıldı. Savaştan sonra devletini 1406’da 
yeniden kurarak; Mardin, Erzincan, Bağdat, Azer-
baycan, Tebriz, Kazvin ve Sultaniye’yi toprakları-
na kattı. Kara Yusuf ’un ölümünden sonra ülkede 
karışıklıklar çıktı. Cihan Şah ülkeyi yeniden bir-
leştirmeyi başardıysa da Akkoyunlu Hakanı Uzun 
Hasan’a Mardin’de yenilerek Akkoyunluların ege-
menliğine girdi.

Yine  Oğuz boylarından oluşan Akkoyunlu Türk-
menleri, Diyarbakır bölgesinde Akkoyunlu Devle-
ti’ni kurmuşlardı (1350-1502). Asıl kurucusu Kara 
Yülük Osman Bey olan topluluk, en parlak yılla-
rını Uzun Hasan döneminde yaşadı. Fakat Uzun 
Hasan’ın Fatih Sultan Mehmed ile yaptığı Otluk-
beli Savaşı’nı (1473) kaybetmesiyle devletin birliği 
sarsıldı ve bir süre sonra da ortadan kalktı.

Akkoyunlu Devleti’nin içinde bulunduğu karma-
şadan yararlanan Şah İsmail, İran’da dağınık hâl-
de bulunan Türkmenleri bir araya getirerek Safevi 
Devleti’ni kurdu (1501). Katı bir Şiilik politikasıyla 
ülkesinin sınırlarını genişleten Şah İsmail, Ana-
dolu’yu da egemenlik altına almaya niyetlenince 
Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim ile Çal-
dıran’da karşı karşıya geldi ve ağır bir yenilgiye 
uğradı (1514). Şah İsmail’den sonraki tüm Safevi 
hükümdarları Osmanlılarla yapılan her mücade-
leyi kaybetti. Safevi Devleti, Nadir Şah’ın Avşar 
Devleti’ni kurmasıyla kesintiye uğradı ve 1760’ta 
resmen son buldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun En Geniş Sınırları

Orta Asya’da ise Timurluların egemenliğinde Se-
merkant, Hive, Taşkent, Buhara ve Herat başta ol-
mak üzere Türkistan coğrafyasının önemli kent-
leri ekonomik ve kültürel gelişmelerin merkezi 
hâline geldi. Timur devletinin parçalanmasından 
sonra çeşitli hanedanlıklar tarafından bölgesel 
hanlıklar kuruldu. Bu hanlıklardan en önemlile-
ri Hive Hanlığı (1512-1920) ile Hokant ve Buhara 
hanlıkları oldu. 

Orta Asya’nın güneyinde, Gazneliler döneminden 
beri Türk-İslam kültürü ile tanışan Hindistan coğ-
rafyasında ise Türkçe yazdığı “Vekayi (Bâbürna-
me)” adlı eseriyle ün yapan Timur hanedanından 
Zahirüddin Bâbür, Bâbür İmparatorluğu’nu kurdu 
(1526). 

Fatih Sultan Mehmed

Ali Şir Nevai
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Ölümünden sonra hükümdar olan oğulları Hüma-
yun ve Ekber zamanlarında devlet sınırları daha 
da genişletildi ve Hindistan Yarımadası’nın büyük 
bir bölümü tek yönetim altında birleştirildi. Şah 
Cihan adıyla hükümdar olan Hürrem devrinde, 
siyaset ve sanat alanlarında en parlak dönem ya-
şandı. Agra’da dünyanın en güzel mimari eseri sa-
yılan “Tâc Mahal” inşa edildi. Bu eserin inşası için 
Osmanlı Devleti’nden mimarlar gönderildi.

1. Alemgir’in ölümünden sonra başlayan iç karı-
şıklıklar 2. Bahadır Şah zamanına kadar sürdü. 
1858 yılında çıkan bir isyanı bastıran İngilizler, 
Hindistan’ı İngiltere topraklarına kattılar.

Osmanlı İmparatorluğu (1299-1923)

Osmanlı Devleti, Bursa, Bilecik ve Eskişehir böl-
gesinde yaşayan Oğuz boylarının temsilcisi olarak 
Selçuklu Uç Beyi olan Osman Bey tarafından ku-
ruldu. Osman Bey, uçtaki Oğuz beylerinin oy bir-
liğiyle başa geçti ve Batı Anadolu’daki Türk bey-
liklerini birleştirerek bölgede kısa sürede barışı 
sağladı. Osmanlı Beyliğinin sınırları kısa sürede 
Rumeli’yi de içine alacak şekilde genişledi. Os-
manlılar, Orhan Gazi ile Sultan 1. Murad zamanın 
da Balkanların önemli bir bölümüne hakim oldu.

1362 yılında Edirne fethedildi ve başkent, Bur-
sa’dan Edirne’ye taşındı. Fatih Sultan Mehmed’in 
İstanbul’u fethederek (1453) Bizans’ın varlığına 
son vermesi ise Orta Çağ’ı sona erdirip Yeni Çağ’ı 
başlattı.

Osmanlılar Avrupa’da Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu, İspanyollar, Papalık, İngiltere, 
Polonya, Fransa ve Rusya; Asya kıtasında Ak-
koyunlular, Timurlular, Memlükler, Safeviler ve 
Karamanoğulları devletleriyle mücadele etti. Os-
manlı Devleti’nin sınırları 17. yüzyılda üç kıtaya 
yayıldı ve ülkede farklı din ve kültürlere mensup 
çok sayıda millet barış içerisinde yaşadı. Yavuz 
Sultan Selim Mısır’ı fethederek hilafetin Osman-
lılara geçmesini sağladığı gibi devlet de İslam 
düyasının Batı’daki tek temsilcisi hâline geldi.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorlu-
ğun sınırları kuzeyde Kırım’dan, güneyde Yemen’e 
ve Sudan’a; doğuda İran içlerine ve Hazar Denizi’ne; 
kuzeybatıda Viyana’ya ve güneybatıda Cezayir’e ka-
dar tüm Kuzey Afrika’ya yayılmıştı.

İmparatorluk, 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
Avrupa’ya karşı ekonomik ve askerî üstünlüğünü Orhan Gazi 

Kanuni Sultan Süleyman
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kaybetmeye başladı. 19. yüzyılda ise Rusya ile bazı 
Avrupa devletlerinin kışkırtmalarıyla Osmanlı 
topraklarında ayaklanmalar baş gösterdi. Daha da 
önemlisi Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçi fi-
kirlerle beslenen Hristiyan tebaa İmparatorluktan 
ayrılarak bağımsız devletler kurdular. Buna karşı 
Osmanlı yönetiminin 19. yüzyıl boyunca süren re-
form çabaları da çöküş sürecini durduramadı. 2. 
Abdülhamid dönemine rastlayan 1. Meşrutiyet’in 
(1876) ilk kez Türkiye’ye Batılı anlamda bir anaya-
sa kazandırması da Osmanlı toplumunu bir arada 
tutamadı. “Jön Türkler” denilen aydınlar tarafın-
dan hazırlanarak 2. Abdülhamid’e kabul ettirilen 
bu Anayasa ile Osmanlı Devleti’nde başlayan meş-
rutiyet yönetimi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı 
gerekçe gösteren padişahın meclisi kapatmasıyla 
sona erdi.

Jön Türklerin muhalefet hareketi olarak kurulan 
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Meşrutiyeti tekrar ilan 
ettirdi (1908) ve 31 Mart İsyanı’nı bastırarak iktida-

rı ele geçirdi. İtalyanlarla yapılan Trablusgarp Sa-
vaşı’nın (1911-1912) ve ardından Balkan Savaşı’nın  
(1912-1913) kaybedilmesi, İttihat ve Terakki yöneti-
mini tek parti diktatörlüğüne dönüştürdü. Avrupa 
içerisinde yaşanan gelişmeler yaklaşmakta olan 
savaşın habercisiydi. Ulus devletleri ile imparator-
lukların mücadelesi olarak dünyanın gidişatını de-
ğiştiren 1. Dünya Savaşı (1914- 1918) ise imparator-
luğun sonunu hazırladı. Savaştan sonra imzalanan 
Mondros Mütarekesi’nin ardından Fransa, İtalya, 
İngiltere ve Yunanistan, Kurtuluş Savaşı sürecine 
kadar Osmanlı topraklarını işgale başladı.

Osmanlı Kültür ve Uygarlığı

Osmanlı İmparatorluğu, görkemli bir kültür ve uy-
garlık mirası bıraktı ve aynı zamanda kendisinden 
önceki bütün Türk ve Türk olmayan ulusların kül-
tür, sanat ve bilim birikimine sahip çıkarak uygarlık 
tarihine önemli katkılarda bulundu. Mimari, taş ve 
ahşap oymacılığı, çinicilik, süsleme, minyatür, hat 
sanatı, ciltçilik gibi sanat alanlarında değerli eserler 
ortaya çıkardı. Dünya siyasetinde yüzyıllarca etkili 
olan imparatorluk, çok geniş coğrafyadaki değişik 
din, dil ve milliyetlere mensup vatandaşlarına adil 
ve hoşgörülü davrandı. Din ve vicdan özgürlüğü 
sağlayarak, bünyesindeki ulusların kendi dil ve kül-
türlerini korumasına olanak verdi.

Ahşap Süsleme Sanatı

II. Abdülhamit 
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Milli Mücadele Dönemi 

1914 yazında başlayıp çok sayıda devlet ve toplu-
mu derinden etkileyen I. Dünya Savaşı, 1918 son-
baharına doğru hızlı bir şekilde İtilaf Devletleri le-
hine gelişmeye başlamıştır. Savaştan mağlubiyetle 

çıkan Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 
30 Ekim 1918’de oldukça ağır şartlar içeren Mond-
ros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. İki taraf 
arasındaki ateşkes imzalanmasına rağmen İtilaf 
Devletleri’nin askeri harekâtı devam etmiş, Türk 
topraklarının bazı bölgeleri yer yer işgal edilmiş-

CUMHURİYET TARİHİ
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tir. İşgallere karşı Osmanlı hükûmetin gerektiği 
gibi tepki gösterememesi üzerine Anadolu’da sivil 
örgütlenmeler başlamıştır. Bu sivil örgütlenmele-
rin askeri kanadını dağınık da olsa Kuvayı Milliye, 
siyasi kanadını ise Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri 
oluşturmuştur.

Ateşkesin imzalandığı tarihte Yıldırım Orduları 
Grup Komutanlığı’na atanan Mustafa Kemal Paşa, 
kısa bir süre sonra bu ordunun kaldırılması üze-
rine 13 Kasım 1918’de trenle Adana’dan İstanbul’a 
gelmiştir. O gün Haydarpaşa Garı’nın kapısından 
boğaza baktığında hayatının en kötü günlerini ya-
şamıştır. Çünkü daha önceden Çanakkale’de yen-
diği işgal güçlerinin gemileri boğazda demirlemiş, 
İstanbul işgal edilmiştir.

Libya çöllerinde, Çanakkale Cephesi’nde ve Kaf-
kaslar’da başarıyla görev yapmış ve rüştünü is-
pat etmiş bir subay olan Mustafa Kemal, Doğu 
Karadeniz’de Rum nüfusun Müslüman halka 
zulmetmeye başlamasıyla çıkan olayları çözüme 
kavuşturmak için 9. Ordu Müfettişi olarak görev-
lendirilmiş ve Samsun’a doğru yola çıkmıştır.

İzmir’in de Yunan işgaline uğradığı bir dönemde 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa 

Kemal, Havza Genelgesi ile halkı işgalleri protesto 
etmeye davet etmiştir. 22 Haziran 1919’da yayınla-
nan Amasya Genelgesi ile sivil ve askeri yönetici-
leri işgallere direnmeye çağırmıştır. 23 Temmuz 
1919 tarihinde toplanan Erzurum Kongresi, katı-
lım büyük ölçüde doğu illeriyle sınırlı olmasına 
rağmen ulusal çapta kararlar almış, tam bağımsız-
lığı vurgulamış ve yabancı devletlerin güdümün-
de kalmanın kabul edilmeyeceğini açıkça ifade 
etmiştir. 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi, 
işgale muhalif eden dernekleri Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştir-
miş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 
kurulmasına kadar süreci yönetecek olan Temsil 
Kurulu kurulmuştur.

Osmanlı Mebusan Meclisinin, ulusun bölünmez 
bütünlüğünü savunan Misak-ı Milli’yi kabul et-
mesi nedeniyle İtilaf Devletleri tarafından dağıtıl-
ması üzerine 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. İstanbul hükû-
meti, 10 Ağustos 1920’de Misak-ı Milli’yi yok sa-
yan Sevr Antlaşması’nı imzalamıştır. Sevr Antlaş-
ması’ndan aldıkları cesaretle Ermeniler, Oltu’yu 
işgal edip Doğu Anadolu’da Müslüman halka kar-
şı katliamlara girişmişlerdir. Türk birlikleri karşı 
taarruza geçip, Ermeni işgalcileri bertaraf etmiş 
ve Misak-ı Milli sınırları dışına püskürtmüştür. 
Zaferin ardından 2-3 Aralık 1920’de Ermenilerle 
imzalanan Gümrü Antlaşması TBMM’nin ilk siya-
sal antlaşması olmuştur.

Başlangıçta Adana, Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal 
etmiş olan İngilizlerin, bölgedeki Türk yöneti-
mine karışmamaları, halkın kutsal değerleri ve 
onuruna dokunacak hareketlerde bulunmama-
ları nedeniyle silahlı bir direnişle karşılaşmamış-
tır. Fakat işgal altında tuttuğu Suriye’ye ek olarak 
Doğu Akdeniz’de bir sömürge imparatorluğu kur-
mayı hedefleyen Fransızların, İngiltere’den bölge-
yi devralmasıyla birlikte çatışmalar başlamıştır. 
Özellikle Fransızların beraberinde getirdikleri 
Fransız üniforması giydirilmiş Ermeni askerler-

26 Ağustos 
1922’de başlatılan 
Büyük Taarruz ile 
Anadolu toprakları 
Yunan işgalinden 
kurtarılmıştır.
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le birlikte katliamlara girişmeleri bu bölgede ya-
şayan halkın, savunma önlemleri almasına ve 
olayı protesto ederek Kilikyalılar Cemiyeti adı 
verilen bir dernek etrafında örgütlenmelerine yol 
açmıştır. Fransızların işgal ettiği bu alandaki ça-
tışma özellikle, Adana, Antep, Maraş ve Urfa’da 
yoğunlaşmıştır. Bu cephelerdeki mücadele en son 
Adana’da Kuva-yı Milliye güçleriyle Fransız işgal 
kuvvetleri arasında uzun süren çatışmalar milli 
mücadelenin güneydoğudaki zaferini belgeleyen 
20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması’na kadar 
devam etmiştir.

Batılı devletlerin desteği ile Ege kıyılarından baş-
layarak Anadolu’nun içlerine ilerleyen Yunan 
Ordusuna karşı TBMM, büyük bir mücadele yü-
rütmüştür. Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarında 
Yunan orduları durdurulmuş olsa da Afyon, Kü-
tahya ve Eskişehir'i işgal ederek Polatlı'ya kadar 
gelmişlerdir. Polatlı önlerindeki Yunan ordusu 
Sakarya Meydan Muharebesi ile yenilgiye uğra-
mıştır.

26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz ile 
Anadolu toprakları Yunan işgalinden kurtarılmıştır.

Cumhuriyetin Kuruluşu 

Türk milletinin şanlı zaferi, 24 Temmuz 1923 
tarihli Lozan Antlaşması ile taçlanmıştır. Milli 
mücadeleyle bağımsızlığını yeniden tesis eden 
Türk halkı, milli iradesini Cumhuriyetle kurum-
sallaştırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cum-
hurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’dir. Genç Tür-
kiye Cumhuriyeti, gayretli bir kalkınma atılımı 
başlatarak çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma 
girişimine atılmıştır. Cumhuriyet ilan edilmiş, 
üniversite reformu gerçekleştirilmiş, yurdun dört 
bir yanında fabrikalar kurularak Anadolu coğraf-
yasında teknoloji ve üretim sahaları ve istihdam 
imkânları tesis edilmiş, hukuk sistemi modernize 
edilerek yeni, modern, çağdaş bir toplum inşası-
nın ilk adımları atılmıştır. Hilafetin kaldırılması, 
saltanatın kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat, Harf 
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İnkılabı, tekke ve zaviyelerin kapatılması, mede-
ni kanunun kabulü, kadınların seçme ve seçilme 
hakkını edinmesi, Genç Cumhuriyet’in inşasında-
ki ilk ve önemli adımlardır. “Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh” ilkesinden hareketle Balkan Paktı ve Sada-
bat Paktı kurularak Balkan ve Orta Doğu ülkele-
riyle barışçıl ve  güçlü ilişkiler tesis edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhur-
başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938’de 
hayattan ayrılmasından bir gün sonra, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak 
İsmet İnönü seçilmiştir. İnönü’nün Cumhurbaş-
kanlığı dönemi, Türk siyasi hayatında köklü deği-
şikliklere sahne olmuştur. İsmet İnönü’nün Cum-
hurbaşkanlığı adaylığı milletvekillerinin özgür 
iradeleri ile belirlenmiş ve oy birliği ile seçilmiştir. 

26 Aralık’ta parti genel başkanını seçmek için top-
lanan Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan seçil-
mesinin yanı sıra İnönü’ye Milli Şef unvanı veril-
miştir. Buna göre parti tüzüğünün 3.maddesinde 
yapılan değişiklikle Atatürk Ebedi Şef, İnönü ise 
Milli Şef ve Değişmez Genel Başkanı olarak ilân 
edilmiştir.

İnönü döneminin önemli gelişmelerinden biri 
halkın eğitim seviyesini artırmak ve köyleri mo-
dernleştirmek amaçlı olarak kurulan köy ensti-
tüleri olmuştur. İnönü dönemine damgasını vu-
ran bir diğer olay ise tüm dünyayı kasıp kavuran 
İkinci Dünya Savaşı’dır. Türkiye, usta diplomatik 

ve siyasi manevralarla savaşın dışında kalmayı 
başarsa da savaşın getirdiği küresel yokluk ve is-
tikrarsızlık nedeniyle zarar görmüş, yaşanan bu 
problemler CHP iktidarına karşı bir muhalefetin 
doğmasına neden olmuştur. Cumhuriyet Halk 
Partisi içinde Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik 
Koraltan, Fuat Köprülü, Hikmet Bayur gibi isim-
lerin uygulanan ekonomik politikalara yönelik 
eleştirileri ve olumsuz oy kullanmaları giderek 
yaygınlaşmıştır. 

Çok Partili Hayata Geçiş

Türkiye 1946 yılına kadar tek parti ile yönetilmiş-
tir. Türkiye’de bir tek parti olgusu mevcut olmuş 
fakat tek parti ideolojisi veya doktrini mevcut 
olmamıştır. 1940’ların gelişmeleri Türkiye’yi çok 
partili siyasi hayata sürüklemiştir. CHP içerisinde 
çıkan dörtlü takrire karşı CHP yönetiminin sergi-
lediği olumsuz tavır ve Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu önergesinin CHP içerisinde doğurduğu 
muhalefet Demokrat Partinin doğuşuna vesile ol-
muştur.

14 Mayıs 1950’de gerçekleşen seçimlerle Demokrat 
Parti iktidara gelmiştir. Bu seçim, Türk halkının 
tarihte ilk kez kendi oyuyla iktidarı değiştirmesi 
bakımından önemlidir. 1950-1960 arasında Tür-
kiye’nin siyasi hayatına damgasını vuran Demok-
rat Parti dönemi, uygulanan değişik politikalarla 
birkaç evrede geçmiştir. Önce 1954’e kadar süren 
bir liberalleşme dönemi yaşanmıştır. Siyasal ve 
toplumsal yaşamı da etkileyen bu dönem yeni dü-
zenlemeleri gerektirmiştir. Nitekim 1950’de özgür-
lükçü bir siyasal ve toplumsal düzenin savunucu-
su ve uygulayıcısı olarak işe başlayan Demokrat 
Parti, sert muhalefetin de etkisiyle 1954’den itiba-
ren katı ve kısıtlayıcı bir tutum içerisine girmiştir. 
Buna karşılık muhalefet partileri birleşme kararı 
almışlardır. Bu girişimi engelleyen ve seçimleri 
bir yıl öne alan Demokrat Parti yönetimi 27 Ekim 
1957 genel seçimlerinde ilk defa olarak muhalefe-
tin toplam oyunu aşamamıştır.
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Demokrat Partinin bu üçüncü ve son iktidar döne-
mi, muhalefet ile ilişkilerdeki gerginliğin kopma 
noktasına geldiği ve sokaklara kadar taştığı bir 
dönem olmuştur. 1950 yılında başlayan bu yeni 
dönemde Türkiye, demokrasi hayatında önceki 
sorunlardan kurtulamamıştır. Dış politika mese-
lelerinde ve aşırı cereyanlara karşı mücadele ve 
iş birliği dışında iktidar muhalefet ilişkilerini de-
mokratik ilkeler çerçevesinde sürdürememiştir. 
İktidarın Vatan Cephesi ve Tahkikat Komisyonu 
ile oluşturmak istediği kontrole muhalefet, farklı 
sebeplerle de olsa gidişattan rahatsız bütün ke-
simlerin desteğini alarak karşı koymaya çalışmış-
tır. Bu ortamda 27 Mayıs 1960 sabahı Türk Silahlı 
Kuvvetlerine mensup genç subaylar, Milli Birlik 
Komitesi (MBK) isminde bir grup kurarak radyo-
da yayınladıkları bir bildiri ile yönetime el koy-
duklarını ilan etmiştir.

Yeni bir anayasa hazırlamak üzere oluşturulan Ku-
rucu Meclis 6 Ocak 1961’de toplanarak çalışmaları-
na başlamıştır. Böylece yasama yetkisi Milli Birlik 
Komitesinden Kurucu Meclise geçmiştir. Kurucu 
Meclis, Milli Birlik Komitesi ile Temsilciler Mecli-
sinden oluşmuştur. Temsilciler Meclisinin yetkisi, 
anayasa ve seçim yasalarının hazırlanması açısın-
dan geniş tutulmuştur. Temsilciler Meclisi, genel 
oya dayanan seçimle kurulmuş bir meclis olmakla 
birlikte o günkü koşullar içerisinde temsil niteliği 
geniş tutulan bir meclis olmuştur.

Milletvekili ve senato seçimleri 15 Ekim 1961’de ya-
pılmış ve 17 aylık bir geçiş döneminden sonra Tür-
kiye’de yeniden çok partili demokratik yönetime 
dönülmüştür. Seçimlerde en çok oyu 173 milletve-
kili çıkaran CHP ile 158 milletvekili çıkaran Adalet 
Partisi kazanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda 
CHP-AP koalisyon hükûmeti kurulmuştur. CHP 
ve AP arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle 
hükûmet kısa ömürlü olmuş sonrasında CHP, bir 
azınlık hükûmeti kurmuştur.

1965 seçimlerinde Adalet Partisi 240 milletve-
kili çıkartarak tek başına iktidar olmuştur. CHP 

ise 134 milletvekili kazanmıştır. Seçim sonuçları 
Türk demokrasi yaşamına bir başka yenilik suna-
rak ilk defa bir sosyalist parti (Türkiye İşçi Partisi) 
15 milletvekili çıkartmıştır. Bu sonuçlar doğrultu-
sunda AP Genel Başkanı Süleyman Demirel hükû-
meti tek başına kurmuş ve istikrarlı bir dönem 
başlamıştır. Adalet Partisi, 1969 seçimlerini de 
kazanarak iktidarını sürdürmüştür. Bu dönemde 
CHP’den kopan bazı vekiller Güven Partisini ve 
AP’den ayrılan Necmettin Erbakan, Milli Nizam 
Partisini kurmuştur. Devalüasyonlar, ekonomik 
sorunlar ve 1968 sonrasında yükselen öğrenci ha-
reketleri ülkenin istikrarına zarar vermiş, çeşitli 
buhranlara yol açmıştır.

Zaman zaman büyük çatışmalara varan şiddet 
olaylarına karşı hükûmetin etkin tedbir alama-
ması ülkeyi bir siyasi-sosyal ve ekonomik kaosa 
sürüklemiştir. Bir taraftan küresel petrol krizi 
Türk ekonomisini yıpratırken öte yandan siyasi 
kamplaşma ve çatışmalar milli güvenliğe ve asa-
yişe zarar verir hale gelmiştir. Yine bu dönemde 
hükûmetin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin 
kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla Ana-
yasa’nın 44. maddesi değiştirilmiştir. Radyo, tele-
vizyon ve üniversite özerkliğine bazı kısıtlamalar 
getirilmiştir. Siyasi şiddet olaylarına karışanları 
yargılamak üzere Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurulmuştur. Bazı siyasi partiler kapatılmıştır.

1973 yılı seçimleri sonucunda CHP 185 milletvekili 
çıkararak lider parti konumuna gelmiştir. AP 149, 
DP 45, MSP 48, CGP ise 13 milletvekili çıkarmış-
tır. Ecevit 25 Ocak 1974’te Milli Selamet Partisi ile 
koalisyon hükûmeti kurarak görevine başlamış-
tır. Ancak yeni hükûmet çok geçmeden iç ve dış 
konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sarsılmaya 
başlamıştır. İç ve dış politikadaki bu gibi anlaş-
mazlıklar CHP-MSP koalisyonunun sonunu ha-
zırlamıştır. Bu gelişme sonrasında 200 günü aşkın 
sürede yeni hükûmetin kurulamaması nedeniyle 
bir iktidar boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu geçiş dö-
nemi süresince Cumhurbaşkanı Korutürk tarafın-
dan atanan Kontenjan Senatörü Sadi Irmak Baş-
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bakanlık görevini sürdürmüştür. Nihayet 12 Nisan 
1975 tarihinde Demirel başkanlığında AP, MSP, 
CGP, MHP ve bağımsızlardan oluşan Birinci Mil-
liyetçi Cephe hükûmeti kurulmuştur. 5 Haziran 
1977 seçimlerine kadar süren MC iktidarı süresin-
ce bir yandan Kıbrıs dolayısıyla ortaya çıkan dış 
politika problemleri ile uğraşılırken, diğer yandan 
gittikçe artan terör ve anarşi önlenmeye çalışıl-
mıştır. 1977 seçimleri sonrasında 213 milletvekili 
çıkarmasına rağmen yine tek başına iktidar ola-
bilecek gücü kazanamayan CHP azınlık hükûme-
ti kurmayı denemiş ancak başarılı olamamıştır. 
Bunun üzerine yeniden gündeme İkinci Milliyetçi 
Cephe hükûmeti gelmiş ve Ocak 1978’e kadar ülke-
yi idare etmiştir. Ancak iç ve dışta güvenliğin sağ-
lanamaması, ulusal birliğin kurulamaması ve ana-
yasal sınırların zorlanması gibi nedenlerle verilen 
gensoru sonucunda iktidar düşürülmüştür. Daha 
sonra CGP ve DP’nin desteği ile üçüncü Ecevit 
hükûmeti kurulmuştur. Ancak bu hükûmetin de 
gittikçe artan terör ve anarşiye çare bulamayacağı 
anlaşılınca 14 Ekim 1979’da yapılan ara seçimler-
de ağır bir yenilgiye uğraması sonucunda Ecevit 
hükûmeti çekilmek zorunda kalmıştır. Arkasın-
dan yeni bir Demirel hükûmeti kurulmuş ve eko-
nomik alanda 24 Ocak kararları olarak bilinen bir 
dizi önlem alınmasına karşın, Cumhurbaşkanının 
seçilmesinde ve terörün önlenmesinde herhangi 
bir aşama kaydedilememiştir.

12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime 
el koyarak Milli Güvenlik Konseyi Rejimini başlat-
mışlardır. Konsey üyeleri müdahalenin altıncı gü-
nünde, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, de-
mokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine dayalı yeni 
bir anayasa düzeni vaadini de içeren bir metin ile 
18 Eylül 1980’de TBMM binasında yemin etmiştir.

12 Eylül müdahalesi ile yürürlükten kaldırılan 
1961 Anayasası yerine yeni bir anayasa hazırla-
mak üzere bir Danışma Meclisi oluşturulmuştur.  
Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasa 
taslağı Milli Güvenlik Konseyi tarafından onay-
lanarak halkoyuna sunulmuştur. 1982 yılında 

yapılan halk oylamasında yeni anayasa yüzde 93 
oranındaki oy ile kabul edilmiştir. Aynı halk oyla-
ması ile Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Hükûmeti kurmakla da eski Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanı Bülent Ulusu görevlendirilmiştir. Ağırlıklı 
olarak eski askerler, öğretim üyeleri ve bazı tek-
nokratlardan kurulan yeni hükûmet, ekonomide 
AP hükûmeti döneminde alınan 24 Ocak kararla-
rını uygulamaya koyarken, anarşi ve terör olayla-
rında da hissedilir derecede bir azalma olmuştur. 
Siyasi alanda oldukça sert önlemler alan yönetim, 
16 Ekim 1981’de tüm siyasi partileri kapatarak mal 
varlıklarını hazineye devretmiştir.

24 Nisan 1983’te Siyasi Partiler Kanunu’nun yü-
rürlüğe girmesiyle birlikte partiler yeniden kurul-
maya başlamıştır. Nitekim 6 Kasım 1983’te genel 
seçimlerin yapılmasıyla birlikte yaklaşık üç yıl 
sonra MGK yönetimi sona ermiştir. Yapılan se-
çimlerden 211 milletvekili çıkaran Anavatan Parti-
si en başarılı olarak çıkmıştır. Turgut Özal’ın kur-

duğu hükûmet 13 Aralık 1983’te göreve başlayarak 
1991’e kadar iktidarını devam ettirmiştir.

ANAP liberal bir ekonomik politika, serbest pi-
yasa ekonomisi, teşebbüs özgürlüğü, devletçi-
liğin terk edilmesi, yerel yönetimlere inisiyatif 
verilmesi, bürokrasinin azaltılması gibi görüşleri  
ve modern/muhafazakar bir söylem ile işbaşına 
gelmiştir. 1984-1991 arasındaki uygulamalarına 
bakıldığında serbest piyasa ekonomisi, ihracata 

Turgut Özal
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yönelik büyüme, devletçiliğin terki 1989’a kadar 
güçlü, sonra zayıf bir yerel yönetim özerkliği po-
litikaları izlemiştir.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in görev süresinin 
Kasım 1989’da dolması üzerine TBMM tarafından 
Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ancak 
1991 yılında yapılan genel seçimlerde ANAP ge-
ride kalarak Süleyman Demirel’in liderliğinde-
ki Doğru Yol Partisi en başarılı olmuştur. Bunun 
üzerine Demirel’in Başbakanlığında DYP-Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti koalisyonu kurulmuştur. 
Bu dönemde hükûmet ile Cumhurbaşkanı arasın-
daki ilişkiler genelde gergin olsa da daha önceden 
Özal’ın başlattığı demokratikleşme ve ekonomide 
liberalleşme ile ilgili temel politikalar geliştirilme-
ye devam edilmiştir.

17 Nisan 1993’te Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümün-
den sonra Başbakan Demirel TBMM tarafından 
Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Başbakanlığa ise 
Tansu Çiller getirilmiştir.  Bu gelişme üzerine Er-
dal İnönü de SHP Genel Başkanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığını dönemin Ankara Belediye Başkanı 
olan Murat Karayalçın’a bırakmıştır. Yeni koalis-
yonun adı Çiller-Karayalçın hükûmeti olmuştur. 
Bu hükûmet, Karayalçın’ın SHP ve CHP’nin bir-
leşmesi sürecinde genel başkanlıktan ayrılma-
sıyla son bulmuştur. İki partinin birleşme süre-
cinde Hikmet Çetin CHP Genel Başkanlığına ve 
dolayısıyla Başbakan Yardımcılığına getirilmiş-
tir. Çiller-Çetin Kabinesi 9 Eylül 1995’de yapılan 
olağan kongrede CHP Genel Başkanlığına Deniz 
Baykal’ın seçilmesiyle sona ermiştir. Yeni hükû-
meti kurmakla yeniden Çiller görevlendirilmiştir. 
Çiller’in kurduğu azınlık hükûmetinin TBMM’den 
güvenoyu alamaması üzerine Aralık 1995’te yapı-
lacak erken genel seçimlere kadar bir seçim hükû-
meti kurulmuştur.

1995 seçimlerinde yine hiçbir parti tek başına ik-
tidara gelebilecek oyu alamamıştır. Seçimlerde 
Necmetin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi 
ilk defa toplam oyların yüzde 21’ini alarak başa-
rılı olmuştur. 1994 yılında yapılmış olan yerel se-

çimlerin arkasından Erbakan önemli bir güç ve 
otorite kazanmıştır. Ancak Erbakan’ın hükûme-
ti kuramaması üzerine ANAP ile DYP arasında 
dönüşümlü başbakanlık esasına dayalı yeni bir 
hükûmet kurulmuştur. Bu hükûmetin yürütüle-
memesi üzerine Erbakan’ın Başbakanlığında RP-
DYP Koalisyon hükûmeti kurulmuştur. 28 Şubat 
1997 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu kararları 
sonrasında bu hükûmetin de istifasıyla birlikte 
bu kez Mesut Yılmaz tarafından Anavatan Partisi, 
Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi 
tarafından üçlü koalisyon hükûmeti kurulmuştur.

2000’li Yıllarda Türkiye ve Yapısal 
Dönüşümler

Böyle bir ortamda 18 Nisan 1999 yılında yapılan 
genel seçimlerde yine hiçbir parti çoğunluğu sağ-
layamamıştır.  Bu kez Ecevit’in Başkanlığında 
DSP-MHP-ANAP üçlü koalisyon hükûmeti ku-
rulmuştur. Mayıs 2000’de Cumhurbaşkanı De-
mirel’in görev süresinin dolması üzerine Meclis 
onun yerine Anayasa Mahkemesi başkanı Ah-
met Necdet Sezer’i seçmiştir. Aralarında temelde 
farklılıklar olmasına karşın üçlü 3 Kasım 2002 
tarihinde yapılmış olan erken genel seçimlere ka-
dar ülkeyi yönetmiştir. Bu seçimlerde iktidardaki 
partilerin tamamı Meclis dışında kalmıştır. Adalet 
ve Kalkınma Partisi 361 milletvekili ile iktidara ge-
lirken CHP kazandığı 177 milletvekili ile ana mu-
halefet partisi olmuştur. Uzun zamandan beri ilk 
defa Meclis’te sadece iki siyasi partinin çoğunluk 
sağlayabildiği bir dönem yaşanmaya başlanmıştır.

2007 yılında Ahmet Necdet Sezer’in görev süresi-
nin sona ermesi üzerine gündeme gelen Cumhur-
başkanlığı seçimleri, Türkiye’de yeni bir siyasal 
bunalıma yol açmıştır. Buna bir de 24 Nisan 2007 
günü Genelkurmay Başkanlığının resmi internet 
sitesinden e–muhtıra adı verilen bir bildirinin 
yayımlanması eklenince bunalım siyasal gerili-
me dönüşmüştür ve Mecliste erken seçim kararı 
alınmıştır. 12 Temmuz 2007 yılında yapılan erken 
genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi, yüz-
de 47 civarında oy alarak bir kez daha tek başına 
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iktidar olmuştur. 28 Ağustos 2007’de yapılan oy-
lama ile TBMM Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı 
seçmiştir. Bununla birlikte İstanbul Milletvekili 
seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeniden Başbakan-
lığa atanmış ve 29 Ağustos 2007’de hükûmeti kur-
muştur. Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarının 
ikinci döneminde Avrupa Birliği ile ilişkiler ve bu 
çerçevede anayasal düzenlemeler gündemdeki 
yerini korumuştur. 12 Eylül 2010 tarihinde yapı-
lan referandum sonucu hayata geçen Anayasa 
değişiklikleri ile 12 Eylül askeri müdahale dönemi 
yöneticilerine yargı yolu açılmış ve yüksek yargı-
nın yapısında önemli değişikliklere gidilmiştir. 12 
Haziran 2012’de yapılan genel seçimlerde Adalet 
ve Kalkınma Partisi, yüzde 50’ye yakın oy oranı 
ile yeniden iktidara gelmiştir. Bu seçimler son-
rasında toplanan 24.Dönem TBMM’de Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milli-
yetçi Hareket Partisi ile bağımsız adaylarla seçime 
giren Barış ve Demokrasi Partisi grup kurmuştur.

2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 
Seçimleri sonucunda Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan Cumhurbaşkanı olmuştur. 7 Haziran 2015 
yılında gerçekleştirilen genel seçimde AK Parti 
%40’ın üzerinde oy oranına ve Mecliste elde ettiği 
258 sandalyeye rağmen hükûmet kuramamıştır. 1 
Kasım 2015’teki Genel Seçimde AK Parti, yaklaşık 
%50 oy oranıyla 317 sandalye kazanarak tek başı-
na hükûmeti kurmuştur.

15 Temmuz 2016 tarihinde halkın iradesine mey-
dan okuyan terör örgütü mensupları demokra-
tik seçilmiş hükûmeti devirmeye çalışmışlardır. 
Hükûmetin kararlılığı ve halkın demokrasiye 
verdiği kuvvetli destek ile bu darbe girişimi hezi-
mete uğratılmıştır. 2017 yılında düzenlenen refe-
randum ile anayasa değişikliği gerçekleştirilmiş 
ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçil-
miştir. Ak Parti, 2018 yılında Genel Seçimde elde 
ettiği %42 oy ve 299 sandalye ile bir kez daha tek 
başına iktidara gelmiştir ve Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı 
olarak halkımız tarafından seçilmiştir.
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M. Kemal ATATÜRK
Görev Süresi: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938

Celal BAYAR
Görev Süresi: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960

Cevdet SUNAY
Görev Süresi: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973

İsmet İNÖNÜ
Görev Süresi: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950

Cemal GÜRSEL
Görev Süresi: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966

Fahri KORUTÜRK
Görev Süresi: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980
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Kenan EVREN
Görev Süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

Süleyman DEMİREL
Görev Süresi: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000

Abdullah GÜL
Görev Süresi: 28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014

Turgut ÖZAL
Görev Süresi: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993

A. Necdet SEZER
Görev Süresi: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007

Recep Tayyip ERDOĞAN

Görev Süresi: 28 Ağustos 2014 - 
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ANAYASA, 
YÖNETIM ŞEKLI VE 
SIYASI YAPI

--  ANAYASA

--  YASAMA

--  YÜRÜTME

--  YARGI





Osmanlı İmparatoluğu'nda ilk olarak 1808 
tarihli Sened-i İttifak ile başlayan anaya-
sacılık hareketlerini 1839 tarihli Tanzimat 

Fermanı ve 1856 tarihli Islahat Fermanı takip et-
miştir. Bu hareketler, Padişah II. Abdülhamit’in 
fermanı ile 23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe gi-
ren ilk Osmanlı anayasası Kanun-u Esasi’nin ilanı-
na zemin hazırlamıştır. Bu gelişmelerin ardından, 
egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu 
belirtmek suretiyle milli egemenlik ilkesini geti-
ren ve yeni Türk Devletinin ilk anayasası olan 20 
Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yürür-
lüğe girmiştir.  29 Ekim 1923 tarihli Anayasa deği-
şiklikleriyle de Türkiye’nin yönetim biçimi “Cum-
huriyet” olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyetin ilk anayasası 1924 tarihli “Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu”dur. 1924 Anayasası’nda ulusal 
egemenlik ilkesi temel ilke olarak kabul edilmiş, 
özgürlükler sayılmış ve özgürlüklerin sınırlarının 
ancak kanunla çizilebileceği belirtilmiştir. Daha 
sonra kabul edilen 1961 Anayasası’nda ulusal ege-
menlik ilkesi ile birlikte egemenliğin Anayasa’nın 
koyduğu esaslar uyarınca yetkili organlar eliyle 
kullanılacağı belirtilmiş ve kuvvetler ayrılığı ilke-
si benimsenmiştir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu olmak üzere çift kanatlı bir parlamento 
öngörülmüştür. Ayrıca kanunların Anayasa’ya uy-
gunluğunu denetlemek üzere Anayasa Mahkeme-
si kurulmuştur.

Hâlen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası, 7 Ka-
sım 1982’de yapılan halk oylamasında kabul edil-
miştir. Anayasa’nın 6. maddesinde egemenliğin 
kayıtsız şartsız milletin olduğu belirtilmiştir. Ana-
yasa’ya göre millet, egemenliğini Anayasa’nın koy-
duğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. 
Anayasa’nın 7. maddesinde yasama yetkisi Türki-
ye Büyük Millet Meclisine (TBMM), 8. maddesin-
de yürütme yetki ve görevi Cumhurbaşkanı’na, 9. 
maddesinde ise yargı yetkisi bağımsız mahkeme-
lere verilmiştir.

Devlet Düzeninin Temelleri ile Temel Hak ve 
Özgürlükler 

Anayasa’nın 2. maddesine göre, “Türkiye Cumhu-
riyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve ada-
let anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devleti”dir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkesin Anaya-
sa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerden, eşitlik 
ve sosyal adalet ilkeleri gereğince yararlanarak 
ulusal kültür, uygarlık ve hukuk düzeninde onur-
lu bir yaşam sürdürme, maddi ve manevi varlığını 
geliştirme haklarını güvence altına almaktadır.

ANAYASA
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ikinci kısmın-
da temel haklar ve ödevler açıklanmış olup “Te-
mel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13. 
maddesine göre “Temel hak ve hürriyetler, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili mad-
delerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 
ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilke-
sine aykırı olamaz.”

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla il-
gili hükümler evrensel normlar gözetilerek düzen-
lenmiştir. Anayasa; devlete veya kişilere, Anayasa 
ile tanınan temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin; 
devletin, ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlü-
ğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demok-
ratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaç-
layan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını 
öngörür. Temel hak ve özgürlükler, devletin yasal 
olmayan müdahalelerine karşı da korunur. 

Anayasa hükümleri; Anayasa ile tanınan temel 
hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anaya-
sa’da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlan-
dırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı 
mümkün kılacak şekilde yorumlanamayacağını 
kaydeder. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunan-
lar hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla 
düzenlenmektedir.

Anayasa’ya göre herkes kanun önünde eşittir. Dil, 
din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç ve benzeri nedenlerle insanlar ara-
sında ayrım yapılamaz. Hiçbir kişiye, aileye, züm-
reye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Temel hak ve 
özgürlükler, yabancılar için milletlerarası hukuka 
uygun olarak kanunla düzenlenmiştir. Kadınlar 
ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşit-
liğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 
Ayrıca çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler 
için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sa-
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yılamayacağı hükme bağlanmıştır.  Anayasa, po-
zitif ayrımcılık ilkesi doğrultusunda düzenleme 
yapılmasını mümkün kılmıştır. Türkiye Cumhuri-
yeti, insan hakları konusunda da uluslararası de-
netim yolunu benimsemiştir. 

Anayasa’nın Değiştirilmesi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda değiştirile-
meyecek ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeye-
cek maddeler şöyle sıralanmıştır:

•	 Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir.

•	 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in-
san haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere da-
yanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir.

•	 Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür.

•	 Türkiye Devleti’nin dili Türkçedir.

•	 Türkiye Devleti’nin bayrağı, şekli kanununda 
belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

•	 Türkiye Devleti’nin millî marşı İstiklâl Mar-
şı’dır.

•	 Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.

Anayasanın bunların dışındaki maddeleri; 
TBMM’nin üye tam sayısının en az üçte birinin 
(200) yazılı teklifi üzerine ve Meclis Genel Ku-
rulunda iki kez görüşülerek üyelerin en az beşte 
üçünün (360) gizli oyuyla değiştirilebilir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye 
geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen ka-

bul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna 
sunabilir. 

Meclis üye tam sayısının beşte üçü (360) ile veya 
üçte ikisinden (400) az oyla kabul edilen Anayasa 
değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tara-
fından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna 
sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzeri-
ne, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu 
(400) ile kabul edilen Anayasa değişikliğine iliş-
kin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cum-
hurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. 
Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikli-
ğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Ga-
zetede yayımlanır. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine iliş-
kin kanunların yürürlüğe girmesi için halkoyla-
masında kullanılan geçerli oyların yarısından ço-
ğunun kabul oyu olması gerekir.

Anayasa’da, kabul edildiği 1982 yılından günümü-
ze kadar 19 kez değişiklik yapılmıştır. Yapılan de-
ğişikliklerin büyük bölümü, temel hak ve özgür-
lükleri güvence altına alan ve demokratik yapıyı 
geliştiren niteliktedir. 2017 yılında yapılan deği-
şiklikle ise hükûmet sistemi değiştirilmiş, parla-
menter hükûmet sistemden Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemine geçilmiştir.  

"Anayasa'ya göre 
herkes kanun 
önünde eşittir." 
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TBMM, 3 Ekim 2001’de Anayasa’nın başlangıç kıs-
mı ile çoğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan 
32 maddesini değiştirmiştir. Bu değişikliklerde, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki ilkelere 
uygun olarak;

•	 Dernek kurma hürriyeti, haberleşme hürriye-
ti, toplantı ve gösteri hürriyeti, kimsenin yal-
nızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü 
yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğün-
den alıkonulamaması,

•	 Siyasi partilerin kapatılmalarının zorlaştırıl-
ması, 

•	 Sendikal özgürlüklerin kullanılması,

•	 Yabancılara karşılıklılık esası gözetilmek kay-
dıyla dilekçe hakkının tanınması,

•	 Millî Güvenlik Kurulunun sivil üye sayısının 
artırılması ve görevinin yeniden tanımlanması

gibi düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle ayrıca vatandaşların günlük 
yaşamlarında farklı dil, lehçe ve ağız kullanması-
na herhangi bir engel bulunmadığı kabul edilmiş; 
inanç, düşünce ve anlatım özgürlüğünün sınırları 
genişletilmiş; yakalanan ve tutuklanan kişilerin 
yargı önüne çıkarılma süreleri kısaltılmıştır.

27 Aralık 2002 tarihinde yapılan Anayasa deği-
şikliğiyle milletvekili seçilebilme yeterliliğine iliş-
kin 76. maddenin ikinci fıkrasındaki “ideolojik ve 
anarşik eylemlere” ibaresi “terör eylemlerine” şek-
linde değiştirilmiştir. 

7 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleştirilen değişik-
likle, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile 1984’ten 
itibaren hiç uygulanmayan ölüm cezası kaldırıl-
mıştır. Basın özgürlüğünü güvence altına almak 
amacıyla, basın araçlarına el konulamayacağı ve 

bunların işletilmeden alıkonulamayacağı hükme 
bağlanmıştır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 
anlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hü-
kümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmaz-
lıklarda uluslararası anlaşma hükümlerinin esas 
alınması hükme bağlanmıştır. Uluslararası Ceza 
Divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler 
dışında Türk vatandaşların yabancı bir ülkeye ve-
rilemeyeceği öngörülmüştür.

21 Ekim 2007’de yapılan halk oylaması neticesin-
de kabul edilen değişiklikle;

•	 TBMM seçimlerinin dört yılda bir yapılması,

•	 TBMM’nin yapacağı seçimler dâhil bütün iş-
lerinde üye tam sayısının en az üçte biriyle 
toplanması,

•	 Cumhurbaşkanının 40 yaşını doldurmuş ve 
yükseköğrenim yapmış TBMM üyeleri veya 
20 milletvekilinin yazılı teklifiyle bu nitelik-
lere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip 
Türk vatandaşları arasından halk tarafından 
seçilmesi, Cumhurbaşkanlığı görev süresinin 
5 yıl olması, ayrıca bir kimsenin en fazla iki 
defa Cumhurbaşkanı seçilebilmesi hususları 
düzenlenmiştir.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişik-
liği ile;

•	 Bazı dezavantajlı kesimler için pozitif ayrım-
cılık getirilmiştir.

•	 Kişisel verilerin korunması güvence altına 
alınmıştır.

•	 Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin, 
ancak suç soruşturması veya kovuşturması 
sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırla-
nabilmesi öngörülmüştür.
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•	 Memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu 
sözleşme yapma hakkı sağlanmıştır.

•	 İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri incelemek 
üzere TBMM’ye bağlı Kamu Denetçiliği Kuru-
mu kurulmuş ve vatandaşlar ve karşılıklılık 
esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet 
eden yabancılara başvuru hakkı getirilmiştir.

•	 Anayasa Mahkemesinin iki bölüm ve genel 
kurul hâlinde çalışması düzenlenerek üye sa-
yısı 17’ye çıkarılmıştır. Anayasa Mahkemesine 
“bireysel başvuru” hakkı tanınmıştır.

•	 TBMM Başkanı ile Genelkurmay Başkanının, 
kuvvet komutanlarının ve Jandarma Genel 
Komutanının da görevleriyle ilgili suçlardan 
dolayı Yüce Divanda yargılanabilmeleri hü-
küm altına alınmıştır. 

•	 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
(HSYK) 7 olan asıl üye sayısı 22’ye, 5 olan ye-
dek üye sayısı ise 12’ye çıkarılmıştır.

Diğer düzenlemeler sosyal hayatı iyileştirici nite-
liktedir.

17 Mart 2011 tarihinde yapılan Anayasa değişikli-
ği ile; spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin 
yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı 
ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği 
ve tahkim kurulu kararlarının kesin olduğu ve bu 
kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurula-
mayacağı hükme bağlanmıştır.

21 Ocak 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişik-
liği ile;

•	 Parlamenter Hükûmet Sistemi’nden Cumhur-
başkanlığı hükûmet sistemine geçilmiştir.

•	 Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

•	 Cumhurbaşkanı aday gösterme süreci halka 
açılmıştır. 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı 
adayı teklif edebilecektir.

•	 Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kaldırılmış-
tır. Bakan olarak atanan milletvekilinin mil-
letvekili sıfatı sona erer. 

•	 Kanun önerme yetkisi sadece milletvekilleri-
ne tanınmıştır.

•	 Cumhurbaşkanı bütçe kanunu teklifi ve kesin 
hesap kanun teklifi dışında teklif veremeye-
cektir. 

•	 Yasama ve yürütmeye karşılıklı fesih yetki-
si verilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı 
ister Cumhurbaşkanı ister Meclis tarafından 
alınsın, her iki karar hem yasama hem de 
Cumhurbaşkanı için geçerli olmakta, ikisinin 
de görevi beraber sona ermektedir.

•	 Cumhurbaşkanına; üst kademe kamu yöne-
ticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esas-
ları belirleme, Devlet Denetleme Kurulunun 
(DDK) işleyişi, üyelerinin görev süresi ve 
diğer özlük işlerini belirleme, bakanlıkların 
kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, 
teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatları-
nın kurulması, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri, kamu tü-
zel kişiliği kurma ve yürütme yetkisine ilişkin 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çı-
karma yetkisi verilmiştir. Ancak Anayasa’nın 
ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde 
yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevle-
riyle dördüncü bölümünde yer alan siyasi 
haklar ve ödevler hakkında, Anayasa’da mün-
hasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 
konular ile kanunda açıkça düzenlenen ko-
nularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıka-
rılamaz. Ancak olağanüstü hallerde çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bu sınır-
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lamalara tabi olmaz. Bu kararnameler üç ay 
içinde TBMM’de görüşülüp karara bağlanır, 
aksi halde kendiliğinden yürürlükten kalkar.

•	 TBMM üye sayısı 550’den 600’e çıkarılmıştır.

•	 Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e düşürül-
müştür.

•	 4 yıl olan TBMM seçim dönemi 5 yıla çıkarıl-
mıştır.

•	 Cumhurbaşkanınca veto edilen kanunların 
TBMM Genel Kurulunca aynen kabul edilme-
si için üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) 
şartı getirilmiştir. Değişiklikten önce nitelikli 
çoğunluk şartı aranmamaktaydı.

•	 TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları 
arasından gensoru ve sözlü soru çıkarılmıştır.

•	 Askeri mahkemeler kaldırılmıştır. Yalnızca 
disiplin mahkemeleri ile savaş halinde asker 
kişilerin görevleriyle ilgili olarak askeri mah-
kemeler kurulabilecektir.

•	 Sıkıyönetim rejimi kaldırılmıştır.

•	 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak de-
ğiştirilmiştir.

•	 Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar 
Kurulunun üye sayıları değiştirilmiştir.

DEVLETİN TEMEL ORGANLARI

Modern devletlerde devletin temel görev ve yet-
kilerinin farklı organlar tarafından yerine getiril-
mesi ve kullanılması esası benimsenmiş olup bu 
organlar görev ve yetki türlerine göre “yasama”, 
“yürütme” ve “yargı” olarak adlandırılmaktadır. 
Devletin bu temel organlarının ayrılış şekli, bir-
birleri ile ilişkileri, fonksiyonlarının ne surette ve 
kimler tarafından yerine getirileceğine dair kural-
lar ise hükûmet sistemlerini belirlemektedir. 



TBMM’nin kurulduğu 23 Nisan 1920, Türk 
milletinin binlerce yıllık mazisindeki en 
önemli tarihlerden biridir. Zira TBMM’nin 

açılışı millet egemenliğine geçişin en önemli aşa-
masıdır. Halkın gücünün ve iradesinin yönetime 
katıldığı, bu sayede demokrasinin hayata geçtiği 
ilk kurum olan TBMM, milletin tüm varlığının 
temsil edildiği en yüksek müessesedir.

TBMM, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” 

esasıyla millî iradeyi hâkim kılmak için açılmış-
tır. 1982 Anayasası’na göre yasama yetkisi dev-
redilemez biçimde TBMM’nindir. TBMM, diğer 
ülkelerdeki emsallerinden farklı olarak yalnızca 
bir yasama meclisi değil; aynı zamanda Kurtuluş 
Savaşı’nda Millî Mücadele’yi fiilen yöneterek Os-
manlı İmparatorluğu’nun kalıntılarından yeni bir 
devlet kurulmasını sağlayan başat aktördür. Bir 
Kurucu Meclis olarak aldığı sorumlulukla halkı 
kuruluş sürecinin paydaşı hâline getirmiştir. 

YASAMA
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Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük 
Millet Meclisine (TBMM) aittir. Bu yetki devredile-
mez. TBMM beş yılda bir yapılan seçimlerde genel 
oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur. Meclis, 
savaş nedeniyle seçimlerin bir yıl ertelenmesine 
karar verebilir. TBMM veya  Cumhurbaşkanı beş 
yıllık süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine 
(erken seçim) karar verebilir. TBMM üyeliklerin-
de boşalma olması hâlinde ise ara seçime gidilir. 
Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır. 
Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz.

Milletvekili seçimleri; serbest,  eşit, gizli, tek dere-
celi genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre 
yargı yönetim ve denetiminde yapılır. Türk vatan-
daşı olup 18 yaşını dolduran her birey seçme, en az 
ilkokul mezunu olup 18 yaşını dolduran her birey 
ise seçilme hakkına sahiptir. Seçim yöntemi yasa-
lar ile belirlenir.

Metni Anayasa’da yer alan “andı” içerek göreve 
başlayan milletvekilleri, tüm ulusu temsil eder. 

Milletvekilleri, görevleri gereği yasama sorum-
suzluğu ve yasama dokunulmazlığına sahiptir. 
Yasama sorumsuzluğu; milletvekillerinin yasama 
ve denetim faaliyetlerindeki oy ve sözlerinden ve 
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden, Genel  
Kurulca başka bir karar alınmadıkça bunları Mec-
lis dışında tekrarlamalarından dolayı sorumlu tu-
tulamayacaklarını ifade eder. 

Yasama dokunulmazlığı; seçimden önce veya 
sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekilinin, 
Meclis kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya 
çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanama-
masını ifade eder. Yasama dokunulmazlığı, yasa-
ma sorumsuzluğundan farklı olarak mutlak ve 
sürekli değildir.
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İstifa, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya 
hizmeti sürdürmekte ısrar etme ve devamsızlık hal-
lerinde milletvekilliğinin düşmesine TBMM Genel 
Kurulunca karar verilmektedir. Yasama dokunul-
mazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin 
düşmesine Genel Kurulca karar verilmiş olması 
hallerinde kararın iptali için  Anayasa Mahkemesi-
ne (AYM) başvurabilir. Milletvekilliğinin kesin hü-
küm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi ise bu 
husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula 
bildirilmesiyle olur.

Meclisin temel görevi kanunları  yapmak ve yürüt-
meyi denetlemektir. Meclis, çalışmalarını Anaya-
sa’ya ve kendi yaptığı  iç tüzüğe göre yürütür. 

Bütçe ve kesin  hesap teklifleri hariç, kanun teklif-
leri sadece milletvekilleri tarafından verilebilir. Bu 
teklifler önce uzmanlık konularına göre oluşturulan 
komisyonlarda görüşülür. Komisyonlarda kabul 
edilen metinler Genel Kurulda görüşülerek karara 
bağlanır. 

Meclisin denetim yolları ise yazılı soru, genel 
görüşme, meclis araştırması ve meclis soruş-
turmasıdır. 

•	 TBMM Yerleşkesi, TBMM Genel Kurulunun çalışmadığı pazar-
tesi, cuma ve cumartesi günlerinde rehber eşliğinde ziyaret edi-
lebilmektedir. 

•	 TBMM Genel Kurulu çalışmaları Genel Kurulun çalışma günleri 
olan Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde saat 21.00’e 
kadar TRT 3 kanalında yayın yapan TBMM Televizyonundan 
izlenebilmektedir. Ayrıca Genel Kurul çalışmaları TBMM resmî 
internet sitesinde TBMM Televizyonundan kesintisiz olarak 
yayınlanmaktadır. 

•	 TBMM’nin açıldığı 23 Nisan günü Mustafa Kemal ATATÜRK 
tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bu tarih tüm yurtta 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.  

•	 Vatandaşlar talep ve şikâyetlerini E-Dilekçe üzerinden elektronik 
ortamda olarak TBMM’ye doğrudan iletebilmektedir.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ ?
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 16 Ni-
san 2017 tarihinde yapılan referandum 
ile gerçekleştirilen değişiklik neticesinde 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 9 Temmuz 2018 tarihinde göreve başla-
masıyla kuvvetlerin yumuşak ayrılığına dayanan 
parlamenter sistemden sert kuvvetler ayrılığını 
öngören “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi”-
ne fiilen geçilmiştir.  Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sistemine geçilmesi ile parlamenter sistemde kar-
şılaşılan karar alma süreçlerini ve dolayısıyla dev-
let sistemini yavaşlatan hususlar bertaraf edilerek 
devletin tüm fonksiyonlarının daha hızlı ve etkin 
biçimde yerine getirilmesi, yönetimde istikrar, sü-
rat ve devamlılığın sağlanması amaçlanmıştır. 

Parlamenter sistemde yürütme yetkisi Cum-
hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunca birlikte kul-
lanılmakta ancak yürütme organının sorumlu 
kanadını Bakanlar Kurulu oluşturmaktayken 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde yürütme 
organı olarak sadece Cumhurbaşkanı belirlenmiş-
tir. Bununla birlikte yürütme görev ve yetkisi kap-
samında ilgili mevzuatın verdiği yetkiyle bakan-
lar ve üst yöneticiler de görevleriyle ilgili gerekli 
kararları alarak uygulayabilmektedir. Yine “kurul 
kararı” biçiminde karar verme yetkisi olmasa da 
ülke gündemine göre rutin olarak istişari mahi-
yette “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi” toplantıları 
yapılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 

Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir Cumhur-
başkanı Yardımcısı ile Adalet Bakanı, Aile ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye 
Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, 
Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sağ-
lık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve 
Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ile Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı olmak üzere toplam 17 bakan yer 
almaktadır.  

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Adaylığı ve 
Seçimi 

Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimi Anayasa’nın 
101’inci maddesinde düzenlenmiş olup buna göre 
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek- 
öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliği-
ne sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan 
halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev 
süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cum-
hurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siya-
si parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde 
toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en 
az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az 
100 bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı 
seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erer. 

YÜRÜTME
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Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. 
İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oyla-
mayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapı-
lır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki 
aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan 
aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya ka-
tılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi 
bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci 
oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sı-
raya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci 
oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama 
referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların 
salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı 
seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunlu-
ğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı 
seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması 
halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut 
Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 103’üncü maddesi-
ne göre TBMM önünde andiçerek görevine başlar.

Cumhurbaşkanının Görev, Yetki ve 
Sorumluluğu

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Anayasa’nın 
8’inci ve 104’üncü maddelerinde düzenlenmiştir.
Anayasa’nın 8’inci maddesi uyarınca yürütme yet-
kisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından Anaya-
sa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yeri-
ne getirilir. Anayasa’nın 104’üncü maddesinde ise 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri şu şekilde 
belirtilmiştir: 

•	 Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme 
yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

•	 Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birli-
ğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını, 
devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalış-
masını temin eder.

•	 Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk 
günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar.

•	 Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise 
mesaj verir.

•	 Kanunları yayımlar.

•	 Yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları 
tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gön-
derir.

•	 Kanunların, TBMM iç tüzüğünün tümünün 
veya belirli hükümlerinin Anayasa’ya şekil 
veya esas bakımından aykırı oldukları gerek-
çesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası 
açar.

•	 Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları 
atar ve görevlerine son verir.

•	 Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevle-
rine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin 
usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi ile düzenler.

•	 Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriye-
ti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcileri-
ni kabul eder.

•	 Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar.

•	 Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları ge-
rekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.

•	 Millî güvenlik politikalarını belirler ve gerekli 
tedbirleri alır.

•	 TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 
Başkomutanlığını temsil eder.

•	  TSK’nın kullanılmasına karar verir.



ANA HATLARIYLA TÜRKİYE

53

•	 Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle 
kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.

•	 Yürütme yetkisine ilişkin konularda Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Ancak 
Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hak-
ları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan 
siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile düzenlenemez. Anayasa’da 
münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörü-
len konularda ve kanunda açıkça düzenlenen 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile kanunlarda farklı hükümler bulunması ha-
linde, kanun hükümleri uygulanır. TBMM’nin 
aynı konuda kanun çıkarması durumunda, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz 
hale gelir.

•	 Kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararna-
melerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelik-
ler çıkarabilir.

•	 Anayasa’da ve kanunlarda verilen seçme ve 
atama görevleri ile diğer görevleri yerine geti-
rir ve yetkileri kullanır.

Anayasada Cumhurbaşkanı tarafından genel ola-
rak “yürütme yetkisi” kapsamında çıkarılabilecek 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışında düzen-
leme biçimi olarak yalnızca “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi” şeklinde düzenlenmesi gerektiği 
öngörülen hususlar yer almaktadır. Buna göre;

•	 Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları-
na ilişkin usul ve esaslar (AY m.104/9),

•	 Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri 
ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra 
teşkilatlarının kurulması (AY m.106/son),  

•	 Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üye-
lerinin görev süresi ve diğer özlük işleri (AY 
m.108/4), 

•	 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 
teşkilatı ve görevleri (AY m.118/son), 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlene-
cektir.

Bunun dışında Anayasa’nın 123’üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasında düzenlenen “Kamu tüzel kişi-
liği kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile kurulur.” hükmü uyarınca kamu tüzel kişiliği 
kurma yetkisi hem TBMM’ye hem de Cumhurbaş-
kanına tanınmıştır. 

Yine Anayasa’nın 119’uncu maddesine göre Cum-
hurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir duru-
mun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, va-
tan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini 
içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hare-
ketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya 
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yö-
nelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, 
şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi 
şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın 
hastalık veya ağır ekonomik bunalımın ortaya 
çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir 
bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağa-
nüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı, 
verildiği gün Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı 
gün TBMM’nin onayına sunulur.  

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüs-
tü halin gerekli kıldığı konularda, Anayasa’nın 
104’üncü maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde belirtilen “Anayasa’nın ikinci kısmının 
birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak-
lar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde 
yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkan-
lığı kararnamesi ile düzenlenemez” şeklindeki 
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sınırlamaya tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu 
kararnameler Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı 
gün TBMM’nin  onayına sunulur. Olağanüstü hal 
sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararna-
meleri üç ay içinde TBMM’de görüşülür ve karara 
bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden 
yürürlükten kalkar.

Parlamenter sistemde mevcut olan Anayasa hü-
kümlerine göre Cumhurbaşkanının tek başına 
imzaladığı işlemlere karşı yargı yolu kapalıyken 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde Cum-
hurbaşkanının işlem ve eylemlerine karşı idari 
yargı yolu açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararna-
melerinin şekil ve esas bakımından denetimi ise 
Anayasa'nın 148'inci ve 150'nci maddeleri uyarın-
ca Anayasa Mahkemesi tarafındanyapılmaktadır.
Hâlihazırda meclis soruşturması ve yazılı soru 
yoluyla yürütmeyi denetleme yetkisine sahip olan 
milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
bakımından da Anayasa Mahkemesinde açılacak 
iptal davası vasıtasıyla denetim sağlayabilmek-
tedir. Ayrıca kanunlarda olduğu gibi Cumhur-
başkanlığı kararnamelerinde de bakılmakta olan 
bir davada, davaya bakmakta olan bir mahkeme, 
davada uygulanacak Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu iddiası 
ile Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna gidebilir. 

Yürütme yetkisi, Cumhurbaşkanı tarafından çıka-
rılan Cumhurbaşkanı kararnameleri ile kullanı-
labileceği gibi Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri 
ve Cumhurbaşkanı kararları, ilgili kurum veya 
kuruluşların çıkaracağı düzenleyici işlemler veya 
yapacakları idari eylem ve işlemleri aracılığıyla da 
kullanılabilir. Yürütme organı her kademede ey-
lem ve işlemlerinin dayanağını ilgili mevzuattan 
almaktadır. 

Yine parlamenter sistemde Cumhurbaşkanının 
sorumsuzluğu ilkesi benimsenmiş iken yeni sis-
temde Cumhurbaşkanı dâhil olmak üzere tüm 
hükûmet mensuplarının işlemlerinden dolayı ida-
ri, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmaktadır. 
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 Merkez Teşkilat ve Organlar

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Cum-
hurbaşkanlığı merkez teşkilatı;   Cumhurbaşkan-
lığı Makamı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Cum-
hurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşmakta-
dır.

Cumhurbaşkanlığı Makamı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde dü-
zenlenmiştir. Cumhurbaşkanı makamına ilişkin 
hizmetler ile Cumhurbaşkanının resmi ve özel ya-
zışmalarını takip etmek, Cumhurbaşkanının tören, 
yurt içi ve yurt dışı gezi işlerini düzenlemek ve yü-
rütmek üzere kurulan Cumhurbaşkanı Özel Kalem 
Müdürlüğü; Cumhurbaşkanına danışmanlık ve 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE
YENİLİK POLİTİKALARI
KURULU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM
POLİTİKALARI KURULU

EKONOMİ
POLİTİKALARI KURULU

GÜVENLİK VE 
DIŞ POLİTİKALAR 
KURULU

HUKUK POLİTİKALARI 
KURULU

KÜLTÜR VE SANAT
POLİTİKALARI KURULU

SAĞLIK VE GIDA
POLİTİKALARI KURULU

SOSYAL
POLİTİKALAR
KURULUYEREL

YÖNETİM
POLİTİKALAR
KURULU

ADALET
BAKANLIĞI

AİLE ve SOSYAL
HİZMETLER 
BAKANLIĞI

ÇALIŞMA ve SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
BAKANLIĞI

ENERJİ ve
TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI

GENÇLİK ve SPOR
BAKANLIĞI

HAZİNE ve
MALİYE BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIM
ve ORMAN
BAKANLIĞI

KÜLTÜR ve TURİZM
BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI

MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI

TİCARET 
BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA 
ve ALTYAPI 
BAKANLIĞI SANAYİ 

ve TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

FİNANS
OFİSİ

İNSAN
KAYNAKLARI

OFİSİ

YATIRIM
OFİSİ

DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM

OFİSİ

CUMHURBAŞKANI
YARDIMCISI

ÖZEL
KALEM

İDARİ İŞLER
BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI

DEVLET ARŞİVLERİ 
BAŞKANLIĞI

DEVLET DENETLEME 
KURULU

DİYANET İŞLERİ 
BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

MİLLİ GÜVENLİK KURULU 
GENEL SEKRETERLİĞİ

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI 
BAŞKANLIĞI

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ 
BAŞKANLIĞI

SAVUNMA SANAYİ 
BAŞKANLIĞI

STRATEJİ VE BÜTÇE 
BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE VARLIK FONU

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
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verdiği diğer görevleri yapmak üzere atanan Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı; özel bil-
gi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde 
veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir gö-
revi ifa etmek üzere görevlendirilen özel temsilci 
ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve biri-
kim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade 
edilebilmesi amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanlığı Maka-
mını oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları 

Anayasa’nın 106’ncı maddesi uyarınca Cumhur-
başkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla 
Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.  1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 17’nci mad-
desi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcıları, 
Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri ya-
par. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir 
nedenle boşalması halinde, kırk beş gün içinde 
Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene ka-
dar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkan-
lığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yet-
kileri kullanır. Yine Cumhurbaşkanının hastalık 
ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak 
görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşka-
nı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve 
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhur-
başkanı yardımcıları milletvekili seçilme yeter-
liliğine sahip olanlar arasından atanır. Cumhur-
başkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından 
atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yar-
dımcıları TBMM önünde ant içerler. TBMM üye-
leri, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırlarsa 
üyelikleri sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları 
Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhur-
başkanı yardımcıları hakkında görevleriyle ilgili 
suç işledikleri iddiasıyla, TBMM üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruştur-
ma açılması istenebilir. TBMM, üye tam sayısının 
üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı 
alabilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları görevleriyle 

ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına 
ilişkin hükümlerden yararlanır.

İdari İşler Başkanlığı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5’inci 
maddesi uyarınca mevzuatla belirlenen görevleri 
yapmak ve Cumhurbaşkanı tarafından verilen gö-
revleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. İdari 
İşler Başkanı “en yüksek devlet memuru” olduğu 
gibi   Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 
en üst amiridir. İdari İşler Başkanı bütün birimle-
rin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denet-
lemekle görevli ve yetkili olup yukarıda belirtilen 
hizmetlerin mevzuata, Cumhurbaşkanı’nın poli-
tika ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesin-
den Cumhurbaşkanı’na karşı sorumludur.

Politika Kurulları 

Politika kurulları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi’nde; Bilim, Teknoloji ve Yenilik Poli-
tikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları 
Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve 
Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, 
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda 
Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu ile Ye-
rel Yönetim Politikaları Kurulu olarak belirlenmiştir.  

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 21’inci 
maddesi uyarınca bu kurullar en az üç üyeden 
oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır. 
Bu kurulların başkanı Cumhurbaşkanı’dır. Cum-
hurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanveki-
li olarak görevlendirir. Kurulların genel görev ve 
yetkileri 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si’nin 22’nci maddesinde düzenlenmiştir.

Bağlı Kuruluşlar

Yürütme organı içinde Cumhurbaşkanlığı merkez 
teşkilatının yansıra 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi’nin 37’nci maddesinde belirlenen kuru-
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luşlar da yer almaktadır. Bu kuruluşlar Cumhur-
başkanlığına bağlı olup, kendi Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi veya kanunlarındaki görev tanımla-
rında belirlenen görevleri icra ederler. Bu kuruluş-
lar şunlardır:

•	 Devlet Arşivleri Başkanlığı,

•	 Devlet Denetleme Kurulu,

•	 Diyanet İşleri Başkanlığı,

•	 İletişim Başkanlığı,

•	 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,

•	 Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı,

•	 Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı

•	 Savunma Sanayi Başkanlığı,

•	 Strateji ve Bütçe Başkanlığı,

•	 Türkiye Varlık Fonu.

Ofisler

Yürütme yetkisinin icrası kapsamında mevzuat-
la kendilerine verilen görevleri yerine getirmek 
üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm 
Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Ya-
tırım Ofisi kurulmuştur. Ofis başkanları, ofisin 
en üst amiri olup ofisin genel yönetim ve temsi-
linden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Ofis 
başkanları, faaliyet alanına giren konularda kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıy-
la iş birliği ve koordinasyonu sağlar. Ofisler Cum-
hurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika 
ve stratejilere uygun olarak yönetilir. Ofisler, gö-
rev alanına ilişkin hukuki, idari ve teknik anlam-
daki ihtiyaçları değerlendirmek ve görev alanına 
giren hususlarda mevzuat önerileri geliştirmekle 
görevli ve yetkilidir.

Bakanlar ve Bakanlıklar

Bakanlar

Bakanlar, Anayasa’nın 106’ncı maddesi uyarınca 
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olan kişiler 
arasından Cumhurbaşkanınca atanır ve görevden 
alınır. Bakanlar, TBMM önünde ant içerler. Cum-
hurbaşkanı TBMM üyeleri arasından da bakan 
ataması yapabilir ve bu kişiler atandıklarında 
meclis üyelikleri sona erer. 

Bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikle-
ri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğun-
luğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması 
istenebilir. TBMM, üye tam sayısının üçte ikisinin 
gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Ba-
kanlar görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama 
dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararla-
nır.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 
503’üncü maddesi uyarınca Bakan, bakanlık ku-
ruluşunun en üst amiri olup, bakanlık icraatın-
dan ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerin-
den sorumlu olup bakanlık merkez, taşra ve yurt 
dışı teşkilatıyla bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların 
faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetle-
mekle görevli ve yetkilidir. Bakanlar, kamu kay-
naklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı 
amacıyla, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Cum-
hurbaşkanı’nın genel siyasetine, Cumhurbaşkanı 
karar ve talimatlarına, kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara uygun olarak yürütmekle, ba-
kanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer ba-
kanlıklarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla 
görevli ve Cumhurbaşkanı’na karşı sorumludur.

Bakanlıklar

Bakanlıklar yürütme organının yetkilerini kullan-
mak ve görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet 
konularına göre teşkilatlanmış kurumlardır. 
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Bakanlıklar 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi’nin 503’üncü maddesi uyarınca merkez teş-
kilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı 
teşkilatından ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar-
dan meydana gelir. Anayasa’nın 106’ncı maddesi 
uyarınca bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 
görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve 
taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile düzenlenir. Bakanlık merkez teş-
kilatı; bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yü-
rütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika ta-
yini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, 
koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme 
ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere ge-
rekli birimlerden meydana gelir. Bakanlığın kuru-
luş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte ol-
dukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli 
bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre düzenlenir. 
Bakanlıklar görev, yetki ve sorumluluk alanına gi-
ren konularda idari düzenlemeler yapabilir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

Yürütme organı içerisinde ekonomik, ticari ve hu-
kuki vb. alanlarda düzenleme ve denetim yetkisi-
ni haiz, ayrı bir tüzel kişilik ile idari ve mali özerk-
liğe sahip düzenleyici ve denetleyici kurumlar da 
yer almaktadır. Bu kurumlar faaliyet konularına 
göre ayrı ayrı teşkilatlanmış ve görev ile yetkileri 
ilgili mevzuatında düzenlenmiştir. Bu kurum-
lar şunlardır; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu İhale 
Kurumu (KİK), Rekabet Kurumu, Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişi-
sel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Nükleer Dü-
zenleme Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK).



Türk adalet sistemi; bağımsızlık ve tarafsız-
lık ilkelerini benimseyen, görev ve yetki 
alanları özel kanunlarla düzenlenmiş, ya-

pısal ve kurumsal olarak ayrışmış, birçok mahke-
me, kurum ve müesseseden oluşmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. maddesi-
ne göre yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemeler tarafından yerine getirilmektedir. 
Türkiye'de yargı, kuvvetler ayrılığı temelinde ya-
sama ve yürütmeyle birlikte üç erkten biridir.

Türk yargı sistemi; adli yargı (Cumhuriyet savcı-
lığı, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahke-
meleri ve Yargıtay), idari yargı (ilk derece mah-
kemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay), 
anayasa yargısı (Anayasa Mahkemesi) ve uyuş-
mazlık yargısı (Uyuşmazlık Mahkemesi) şeklin-
de farklı kollara ayrılmaktadır. Bunların yanında 
seçim yargısı (Yüksek Seçim Kurulu) ve hesap 
yargısı (Sayıştay) da yargı sistemi içerisinde yer 
almaktadır.

Adalet sistemine yönelik temel politikaların belir-
lenmesi ve geliştirilmesi, adalet hizmetlerinin ulaşı-
labilir, etkin ve verimli bir şekilde sunulması gibi gö-
revler ise Adalet Bakanlığının sorumluluğundadır.

Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe ka-
bul, atama, terfi ve disiplin işlemleri anayasal ve 
bağımsız bir kurul olan Hâkimler ve Savcılar Ku-
rulu (HSK) tarafından yerine getirilmektedir.

Yargı sisteminin önemli bir unsuru olan avukat-
lar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu 
olan barolar bünyesinde mesleki faaliyet yürüt-
mektedir. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise tüm 
baroların katılımıyla oluşan bir üst kuruluştur.

Adalet Sistemi

YARGI
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Hukuk Düzeni

Türkiye’de hukuk düzeni başta Anayasa olmak 
üzere kanun, kanun hükmünde kararname, yö-
netmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle sağlan-
maktadır. Uluslararası anlaşmalar, Anayasa gere-
ği kanun hükmündedir ve bunlar için Anayasa’ya 
aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvu-
rulamamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sı’na göre kanunlarla usulüne göre yürürlüğe kon-
muş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 
anlaşmaların farklı hükümler içermesi durumun-
da uluslararası anlaşmalar esas alınmaktadır.

Türkiye, Avrupa Konseyine kuruluşundan üç ay 
sonra, Ağustos 1949’da davet edilmiş ve teşkilatın 
kurucu üyeleri arasında sayılmıştır. Türkiye, in-
san haklarını ve temel özgürlükleri korumak ama-
cıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) 
imzalamıştır. Türkiye AİHS’nin denetim sürecine, 
bireysel başvuru hakkını 1987’de, AİHM’in zorun-
lu yargı yetkisini 1990’da kabul ederek dahil ol-
muştur.

Bireylerin hak ve özgürlükleri yalnızca kanunla 
kısıtlanabilmektedir. Hukukun üstünlüğü, mah-
kemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığı ve hâkim 
güvencesi esastır. Duruşmalar herkese açıktır. 
Herkes hâkim önünde meşru araç ve yollardan 
yararlanarak hak arama özgürlüğüne ve adil yar-
gılanma hakkına sahiptir. Hiç kimsenin, kanunen 
tabi olduğu mahkemeden başka merci önüne çı-
karılması mümkün değildir.

Yargılama hakkı sadece tarafsız ve bağımsız hâ-
kimlere verilmiştir. Hâkimler ile savcılar, adli ve 
idari yargı hâkimleri olarak görev yapmaktadır. 
Hâkimler ve savcılar azlolunamamakta, kendi-
leri istemedikçe 65 yaşından önce emekli edile-
memekte, bir mahkemenin veya kadronun kaldı-
rılması nedeniyle bile olsa aylık ödenek ve diğer 
özlük haklarından yoksun bırakılamamaktadır.

Hukuk devletinin gereği olarak Türkiye’de, kamu 
görevlileriyle ilgili disiplin cezaları dâhil, idare-
nin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 
açıktır.

Yargı Organları

Türk adalet sisteminde, uyuşmazlıkları çözmek-
le görevli genel yargı kolu olan adli yargı dışında, 
idarenin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan 
uyuşmazlıkları çözmekle görevli idari yargı kolu 
da bulunmaktadır. Yargı ayrılığı olarak adlandırı-
lan bu sistemde adli ve idari yargı olmak üzere iki 
farklı yargı kolu vardır.

Her iki yargı kolunda da kanun yolları, istinaf ve 
temyiz olarak iki derecelidir.

Ceza davalarının ve hukuki uyuşmazlıkların çö-
zümlendiği adli yargı, Anayasa’nın veya kanunla-
rın başka bir yargı koluna bırakmadığı uyuşmaz-
lıkları çözmekle görevli genel yargı koludur. Adli 
yargı kendi içerisinde hukuk ve ceza yargısı olmak 
üzere ikiye ayrılmış olup ceza yargısında, kamu 
adına iddia makamı olarak görev yapan Cumhu-
riyet savcıları da yer almaktadır.

Mahkemelerin bulunduğu her il merkezi ve ilçe-
de o il veya ilçenin adıyla anılan bir Cumhuriyet 
Başsavcılığı bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsav-
cılıklarında yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görev 
yapmaktadır. Kolluk kuvvetleri Cumhuriyet Baş-
savcılığına bağlı olarak soruşturma işlemlerini 
yürütmektedir. Resen veya şikâyet üzerine ceza 
soruşturmalarının yapılması, kamu davalarında 
yargılama faaliyetlerine katılarak gerektiğinde ka-
nun yollarına başvurulması, kesinleşen mahkeme 
kararlarının infazıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi 
ve kanunlarla verilen diğer görevlerin ifa edilmesi 
Cumhuriyet başsavcılıklarının görevleri arasın-
dadır. Cumhuriyet savcıları hâkimlik teminatına 
sahiptir.
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İstanbul (Çağlayan) Adliyesi Duruşma Salonu 

İlk derece yargılamasında bazı uyuşmazlıklar ih-
tisas mahkemeleri veya ihtisaslaşmış mahkeme 
dairelerince çözümlenmektedir.

Adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri; sulh ceza 
hakimlikleri, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza 
mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, ço-
cuk mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri, fikri ve 
sınai haklar ceza mahkemeleri ve infaz hakim-
likleridir. Adli yargı ilk derece hukuk mahkeme-
leri ise; genel görevli sulh hukuk ve asliye hukuk 
mahkemeleri ile ihtisaslaşmış asliye ticaret mah-
kemeleri, icra hukuk mahkemeleri, kadastro mah-
kemeleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, 
fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ve aile 
mahkemeleridir.

Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve 
kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı istinaf 
başvurularını inceleyip karara bağlamakla görevli 
yargı mercii bölge adliye mahkemeleridir. Bölge 
adliye mahkemeleri halihazırda 18 ayrı bölgede 
kurulmuştur.

Adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanun-
ların başka bir adli yargı merciine bırakmadığı 

karar ve hükümleri temyiz mercii olarak incele-
yip karara bağlamakla görevli mercii Yargıtaydır. 
Yargıtay, ceza ve hukuk daireleri ile ceza ve hukuk 
genel kurullarından oluşmaktadır.

İdari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluk de-
netiminin yapıldığı yargı kolu idari yargıdır. Yar-
gılamalarda yazılı yargılama usulü geçerli olup 
incelemeler evrak üzerinden yapılmaktadır. İdari 
yargı ilk derece mahkemeleri idare ve vergi mah-
kemelerinden oluşmaktadır.

İdare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri tarafın-
dan verilen kararlara karşı yapılan itiraz ve istinaf 
başvurularını inceleyip karara bağlamakla görev-
li yargı mercii Bölge İdare Mahkemeleridir. Bölge 
idare mahkemeleri halihazırda dokuz ayrı bölge-
de kurulmuştur.

 Belirli idari davalara ilk derece mahkemesi olarak 
bakmakla, diğer idari davalar açısından ise temyiz 
incelemesini yapmakla görevli yargı mercii Danış-
taydır.

Yargıtay

Uyuşmazlık Mahkemesi, adli ve idari yargı organ-
ları arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlık-
larını kesin olarak çözmekle görevli yüksek mah-
kemedir.
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Danıştay

Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarıyla ilgili mesle-
ğe kabul etme, atama, terfi, disiplin, izin ve yük-
sek yargıya üye seçimi gibi işlemleri, hukukun 
üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve taraf-
sızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına 
göre yerine getirmek üzere kurulmuş Anayasal 
bir kuruldur. Kurul, idari ve mali yönden bağım-
sız olup görevlerini yerine getirirken ve yetkileri-
ni kullanırken hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi Kurul'a emir ve talimat verememektedir. On 
üç üyeden oluşan Kurulda üyelerin bir kısmı, ilk 
derece adli ve idari yargı mahkemelerinde görev 
yapan ve birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı 

gerektiren nitelikleri yitirmemiş hâkim ve Cum-
huriyet savcıları arasından Cumhurbaşkanınca, 
bir kısmı da Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile belli 
nitelikleri haiz hukukçu öğretim üyeleri ve avu-
katlar arasından TBMM tarafından nitelikli ço-
ğunlukla seçilmektedir. Kurul'un başkanı Adalet 
Bakanı'dır. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) iki 
daire ve genel kurul hâlinde çalışmaktadır.

Anayasa Mahkemesi

Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 
ve TBMM İç Tüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas 
bakımlarından uygunluğunu denetlemektedir. 
Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımın-
dan incelemekte ve denetlemektedir.

Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve 
özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si'nde yer verilen herhangi birinin kamu gücü ta-
rafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel 
başvurular da Anayasa Mahkemesince incelene-
rek karara bağlanmaktadır.

Anayasa Mahkemesi
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Salonu

Ayrıca yüce divan yargılamaları ile siyasi partile-
rin mali denetimi ve kapatma davaları da Anayasa 
Mahkemesinde görülmektedir. TBMM tarafından 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya 
milletvekilliğinin düştüğüne karar verilmesi du-
rumunda bu kararlara karşı iptal istemiyle yapı-
lan başvuruları da kesin olarak karara bağlamak-
tadır.

Anayasa Mahkemesi, on beş üyeden oluşmakta 
olup üyelerinin üçü TBMM’ce Sayıştay Başkanı ve 
üyeleri ile serbest avukatlar arasından, geri kalan 
12 üye ise Cumhurbaşkanı tarafından, Yargıtay 
ve Danıştay Başkan ve üyeleri, hukuk, iktisat ve 
siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim 
üyeleri, üst kademe yöneticiler, serbest avukatlar, 
birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl ra-
portörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportör-
leri arasından seçilmektedir.

Sayıştay 

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 
idareleri, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli 
idarelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarının, 

hesap ve işlemlerinin TBMM adına denetlenmesi 
ve hükme bağlanması işlerini yapmakla görevli-
dir. Sayıştay başkan ve üyeleri TBMM tarafından 
seçilmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu

Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve de-
netimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlama-
sından bitimine kadar, seçimin düzen içerisinde 
yönetimiyle ilgili bütün işlemleri yapma, seçim sü-
resince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili 
şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağla-
ma görevi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 
yerine getirilmektedir. YSK’nın kararları aleyhine 
başka bir mercie başvurulması mümkün değildir. 
YSK üyeleri Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulla-
rınca kendi üyeleri arasından seçilmektedir.

Avukatla Temsil

Türkiye'de avukatlık, kamu hizmeti niteliği taşı-
yan serbest bir meslektir. Avukatlar yargının ku-
rucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı ser-
bestçe temsil etmektedir. Mahkemeler ile hakem 
veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar 
huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları 
dava etme ve savunma, adli işlemleri takip etme, 
bu işlere ait bütün evrakı düzenleme ve hukuki 
meselelerde mütalaa verme yetkisi baro levhası-
na kayıtlı avukatlara aittir. Avukatlar resmî dai-
relerdeki işleri de takip edebilmektedir. Avukatlık 
mesleği, hukuk fakültesi mezunu olup avukatlık 
stajını tamamlayarak baro levhasına kaydı bulu-
nan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından 
yerine getirilmektedir.

Barolar, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek 
mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan iliş-
kilerini düzenlemek amacıyla çalışmalar yürüten 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 
Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılmasıy-
la oluşan bir kuruluştur. 
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Birlik, tüzel kişiliği haiz, baroları ve avukatları il-
gilendiren konularda çeşitli görev ve yetkileri bu-
lunan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuru-
luşudur. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

Adli Yardım

Ceza yargılamasında talepte bulunan tüm şüphe-
li ile sanıkların ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis 
cezasını gerektiren suç mağdurlarının ücretsiz 
olarak avukatla temsil imkânı bulunmaktadır. 
Şüpheli veya sanık; kendisini savunamayacak de-
recede malul veya sağır ve dilsiz ise istemi aran-
maksızın herhangi bir dava türüyle de sınırlan-
dırılmadan kendisine müdafi görevlendirilmesi 
yapılmaktadır. Soruşturma veya kovuşturma aşa-
masında sanık, şüpheli veya mağdur çocukların 
avukatı yoksa, avukat atanması için istem aran-
mamaktadır.

Ceza yargılamasında adli yardım, faydalanıcıya 
avukat ücreti de dâhil olmak üzere her türlü mas-
raftan muafiyet tanımaktadır. Türkçe bilmeyen 
veya engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya ta-
nık için görevlendirilen tercümanın giderleri dev-
let hazinesince karşılanmaktadır. 

Hukuk ve idare mahkemelerinde veya icra daire-
lerinde gereken yargılama veya takip giderlerini 
karşılama olanağı bulunmayanlar için adli yar-
dım sağlanmaktadır. Adli yardım, faydalanıcılara 
yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden 
muafiyet sağlamaktadır. Barolara yöneltilen adli 
yardım talebi ile avukatlık ücretini karşılama ola-
nağı bulunmayanlar için avukatlık hizmetleri adli 
yardım büroları tarafından yerine getirilmektedir. 
Ceza yargılamasında olduğu gibi hukuk ve ida-
re mahkemelerinde de adli yardım, herhangi bir 
dava türü ile sınırlandırılmamıştır. Yabancılar da 
adli yardımdan yararlanabilmektedir.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Bazı uyuşmazlıklar, yargı organlarının önüne gel-
meden taraflar arasında barışçıl, hızlı ve ekono-
mik bir şekilde çözümlenmektedir. 

Bu yöntemlerden biri olan arabuluculuk, arabu-
lucu adı verilen bağımsız ve tarafsız üçüncü kişi 
eşliğinde yürütülen esnek bir anlaşmazlık çözüm 
sürecidir. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süre-
ci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu sü-
reçten vazgeçmek konusunda serbesttir. Arabu-
luculuk faaliyeti sonunda taraflar bir anlaşmaya 
vardığında, yazılı bir anlaşma belgesi hazırlanır 
ve bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imza-
lanmaktadır. Taraflar mahkemeden bu anlaşma 
belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh veril-
mesini talep edebilmektedir. Taraflar ve avukatla-
rı ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma 
belgesi ise icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın 
ilam niteliğinde belge sayılmaktadır. Arabulucu-
lar, Adalet Bakanlığı tarafından tutulan sicile ka-
yıtlı olmak zorundadır. İş Kanunu ve Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki bir 
kısım uyuşmazlıklar ile bazı ticari uyuşmazlıklar-
da dava açılabilmesi için öncesinde arabulucuya 
başvurulması zorunludur.

Diğer bir yöntem olan uzlaştırma ise uzlaşma kap-
samına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruş-
turma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya 
sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni 
temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görev-
lendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle an-
laştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi 
sürecidir.

Uzlaşmada edimler; fiilden kaynaklanan maddi 
veya manevi zararın tamamen ya da kısmen taz-
min edilmesi veya eski hale getirilmesi, bir kamu 
kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel 
bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere 
bağış yapmak gibi edimlerde bulunulması, belirli 
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kamu hizmetlerinin geçici süreyle yerine getiril-
mesi, topluma faydalı birey olmayı sağlayacak bir 
programa katılımın sağlanması olabilmektedir. 
Taraflar edimsiz olarak da uzlaşabilmektedir.

Soruşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi 
ve edimin yerine getirilmesi hâlinde, şüpheli hak-
kında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve-
rilmekte ve adlî sicile kaydedilmemektedir. Aksi 
hâlde kamu davası açılmaktadır. Kovuşturma 
evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi ve edimin 
yerine getirilmesi hâlinde düşme kararı verilmek-
te ve adlî sicile kaydedilmemektedir. Aksi hâlde 
yargılamaya devam olunmaktadır. Uzlaşmanın 
sağlanması halinde soruşturma konusu suç nede-
niyle tazminat davası açılamamakta açılmış olan 
davadan feragat edilmiş sayılmaktadır.

Yargıda Bilişim

Yargısal faaliyetler, Ulusal Bilişim Sistemi (UYAP) 
ile dijital ortamda yürütülmektedir. Bireyler ve 
avukatlar, sistem sayesinde internet üzerinden 
dava açabilmekte ve davalarına ait tüm bilgileri 
takip edebilmektedir. UYAP ile bütün adliyeler ve 
ilgili birçok kurum elektronik ağla birbirine bağlı-
dır. Mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri ve ceza 
infaz kurumları gibi birimlerde görülen yargısal 
veya idari tüm iş ve işlemler bu sistem üzerinden 
gerçekleştirilmektedir.

SMS bilgi sistemine üye olan kişiler; haklarındaki 
dava, icra takibi veya işlemler hakkında da SMS 
yoluyla bilgilendirilmekte, içerisinde yer aldıkları 
yargısal süreçlere ilişkin bilgilere, çağrı merkezle-
rindeki operatörler aracılığıyla da kolayca ulaşa-
bilmektedir.

Ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
ile mahkemelerce uzaktan görüntülü görüşme ile 
ifade ve beyan alınabilmekte, tüm adliye ve ceza 
infaz kurumlarında bu sistem kullanılmaktadır.
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TOPLUMSAL
YAŞAM

--  DİNÎ VE KÜLTÜREL YAŞAM 

--   ÖNEMLİ GÜNLER (DİNÎ VE MİLLÎ BAYRAMLAR) 

--   KADIN VE TOPLUM 

--   SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YARDIMLAR

--   GÖÇ VE SIĞINMACILAR 

--   SİVİL TOPLUM VE KURULUŞLARI





Anayasal düzene dayalı laik bir hukuk dev-
leti olan (Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sı, Madde 2) Türkiye Cumhuriyeti Dev-

leti’nin toplumsal yapısı, ağırlıklı olarak Sünnî 
Müslümanlardan oluşmaktadır. Dini ve kültürel 
yaşama ilişkin 2014 yılında yapılan “Türkiye’de 
Dini Hayat Araştırması’ndaki verilere göre nüfu-
sunun %99.2’sini Müslümanların oluşturduğu bu 
yapı içerisinde Yahudilik ve Hristiyanlık gibi din-
lerin çeşitli mezheplerine bağlı grupların yanı sıra 
Yezidîlik, Süryanîlik gibi daha küçük dini gruplar 
da mevcuttur. Bu çerçevede Türk toplumunun 
dinî ve kültürel yaşamı, Anadolu topraklarının çok 
kültürlü yapısının yanı sıra İslam dininin hoşgörü 
ile bir arada yaşama ilkesine bağlı olarak şekillen-
miştir. Geçmişten bugüne aktarılan söz konusu bir 
arada yaşama tecrübesi, Cumhuriyet dönemiyle 
birlikte demokrasi, hukukun üstünlüğü, evrensel 
insan hakları ve insan onuru gibi modern norm ve 
ilkelere dayalı kabullerle harmanlanarak günümüz 
Türk toplumunun temel inanç, değer ve tercihleri-
ni meydana getirmiştir. Böylece İslamiyet’in temel 
öğretileriyle manevi açıdan olgunlaşan Türk kül-
türü, geleneksel biçimler ile modern yaşamın iç içe 
geçtiği engin bir hoşgörünün ve konukseverliğin 
timsali haline gelmiştir.

Türk toplumunun dini ve kültürel yaşamı 
içerisinde var olan eşitlik ve özgürlük ilkesi, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti Anayasası ile de hukuki açı-
dan güvence altına alınmıştır. Buna göre “herkes 
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetil-
meksizin kanun önünde eşittir” (Madde 10). Ayrıca 
Anayasa’nın bir gereği olarak “Herkes, vicdan, dini 
inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. …ibadet, dinî 
ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî ayin 
ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerin-
den dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” (Madde 24). 
Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal işleyişini belirle-
yen bu ilkelerin kökleri, Türklerin gerek İslam ön-
cesinden beri taşıya geldiği adalet, cömertlik, cesa-
ret, dürüstlük, yardımseverlik ve kahramanlık gibi 
erdemler, gerekse İslamiyet’i kabul ettikten sonra 
kazandıkları ve kendi kültürleri ile harmanladıkları 
temel ahlaki öğretilere dayanmaktadır. Bu anlayı-
şın dini temelleri, inanç hürriyetini merkeze alarak 
“dinde zorlamanın olmayacağını” (Bakara, 2/256) 
belirten ve “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, 
hikmetle, güzel öğütle çağır…” (Nahl, 16/125) diyen 
Kur'an-ı Kerim’in ilkelerinden ve “İnsanlara güzel 
söz ile yaklaş” diyen Hz. Muhammed’in öğretilerin-
den beslenir. Anadolu insanının bu ana kaynaklar-
dan beslenerek içselleştirdiği ahlaki ilkeleri, farklı 
topluluklarla bir arada yaşayarak pratik hayata ak-
tarmasıyla Türk toplumunun kadim dini ve kültü-
rel yaşamı vücut bulmaya başlamıştır.

DİNÎ VE 
KÜLTÜREL 
YAŞAM
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Farklı anlayış ve yaşayışlara saygı duyan, onlarla 
birlikte barışçıl bir yaşamı mümkün kılan bu ku-
şatıcı bakış açısı sayesinde, başlangıçtan itibaren 
karşılıklı güvene dayalı istikrarlı bir toplum düze-
ninin meydana getirilmesi amaçlanmıştır. Nitekim 
Hz. Muhammed’in “Müslüman, insanların elinden 
ve dilinden güvende olduğu kimsedir” (Buhârî, 
Îmân, 4) hadis-i şerifi, Türklerin dini ve kültürel 
yaşamındaki yol göstericiliğini her daim korumuş-
tur. Nitekim onun “güvenilir Muhammed” (Mu-
hammedü’l-emîn), ilk Müslüman toplumun yaşa-
dığı bölgenin ise “güvenilir belde” (Beldetü’l-emîn) 
olarak nitelenmesi “güven” kavramının toplumsal 
yaşamın merkezindeki konumunu gösteren ör-
nekler arasındadır. Bu gelenek yalnızca Müslüman 
devletlerin iç işleriyle sınırlı kalmayıp dönemin 
devletler hukukuna da yansımış, “milletlerarası 
kamu hukuku” konusunda da benzer örnekler or-
taya konulmuş ve çağın şartlarının çok üzerinde 
kriterleri haiz bir toplum düzeni tesis edilmiştir. 
Böylece Müslümanların yaşadığı coğrafyaların 
çağlar boyunca özgür ve güvenli beldeler olması 
sağlanmıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra fethedilen 
bölgelerde yaşayan her inançtan insanın can, din, 
akıl, mal ve nesil güvenliğinin, bizzat yöneticilerin 
fermanı ile teminat altına alınması ve bu uygulama-
nın zamanla yerleşik bir gelenek haline gelmesi de 
bunun en dikkat çekici örneği durumundadır. Tarih 
boyunca yerleştikleri geniş coğrafyalarda başka ırk 
ve inanç mensuplarıyla barış içinde bir arada ya-
şayan Türklerin söz konusu yaşam pratiği, Müslü-
manlığı kabul etmelerinin ardından İslam geleneği 
ve uygulamalarıyla da birleşince tarihte eşine ender 
rastlanan bir “birlikte yaşama” bilinci, biçimi ve tec-
rübesi ortaya çıkarmıştır.

Anadolu coğrafyasının tarih boyunca çeşitli me-
deniyetlere ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bu 
özelliğiyle Anadolu’nun; Hititler, Lidyalılar, Frig-
yalılar, Likyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuk-
lular, Osmanlılar ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 

Asya’dan gelen halkların kendi içinde ahenkli bir 
harmoni oluşturduğu görülmektedir. Bu harmoni, 
modern Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasına da 
ev sahipliği yapmaktadır. Nitekim Türkiye’nin üze-
rinde bulunduğu bu coğrafyada Greko-Latin, Ya-
hudi-Hristiyan kültür mirasları ile bin yılı aşkın bir 
süre egemen olmuş İslam kültürünün bütün özel-
liklerini görmek mümkündür. Bir başka anlatımla 
farklı etnik, dini ve kültürel topluluklar bu toprak-
lar üzerinde asırlarca barış içinde yaşamışlar ve bu 
coğrafya, söz konusu unsurların bir arada güven ve 
huzur içinde yaşama modelini insanlık âlemine ba-
ğışlamıştır.

Türk tarihinde yabancı kültür ve dinlerle temasla-
rın sıklığının yanı sıra başlangıçtan itibaren oluşan 
sosyo-kültürel koşullar, Türkler arasında farklı mil-
letlerin inançları ve geleneklerine karşı hoşgörülü 
bir tutumun önemli bir karakteristik olarak ortaya 
çıkmasına ve gelenekleşmesine imkân sağlamıştır. 
Nitekim bu dinî hoşgörü, en tipik örneklerini büyük 
mutasavvıflarda bulmuştur. Yeseviliğin Anadolu'da 
şekillenen kolları olarak kabul edilen Bektaşilik ve 
benzeri tarikatlara mensup Hacı Bektaş-ı Velî, Ahi 
Evran, Sadreddîn-i Konevî, Yunus Emre ve Mevlânâ 
Celaleddin-i Rumî gibi mutasavvıflar Anadolu'ya 
İslâmiyet’le birlikte Türk örf ve âdetlerini getiren 
kültür elçileri konumundadır.

Esasen Orta Asya’da doğup Anadolu’ya taşınan ve 
Yesevilik başta olmak üzere burada İslamiyet’in 
doğru anlaşılmasında önemli etkisi olan tasavvufî 
geleneğin, Anadolu coğrafyasının dinî yapısının 
şekillenmesindeki rolü oldukça büyüktür. Bu an-
layış, yüzyıllar içerisinde kültürel yaşamın dinî ri-
tüellerle iç içe geçerek harmanlanmasını sağlamış 
ve “Türk Müslümanlığı”nın oluşumunu mümkün 
kılmıştır. Tasavvufî öğretilerin katkısıyla şekillenen 
bu özgün dinî ve kültürel bakış açısının nesilden ne-
sile aktarılması, en az dinî ritüeller kadar önemsen-
miştir. Bu sayede, söz konusu sürecin ürünü olan 
temel dinî-edebi metinler, geleneğin taşıyıcıları ro-
lünü üstlenerek hem toplumu şekillendirmiş hem 
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de toplumsal hayat içerisinde dinî motifli bir halk 
kültürünün benimsenmesini sağlamıştır. Bu kültür 
sayesinde dinî ve kültürel yaşamın aktarımı kurum-
sal bir hüviyet kazanmıştır. Hem kültürel ve sözlü 
aktarım hem de dinî metinlerin bünyesinde barın-
dığı yazılı kaynakların yol göstericiliği sayesinde, 
Anadolu coğrafyasında dinî-kültürel yapı, kökleri 
sağlam ve derinlerden beslenen, aynı zamanda dal-
ları ve yaprakları vasıtasıyla yeni nesillere uzanan 
bir köprü vazifesi görmüştür. Bu özellik, aynı za-
manda sosyokültürel ve dini yaşamı beklenmedik 
zamanlarda gerçekleşen ve derinlerden gelen yıkıcı 
etkilere karşı da korumuştur. 

Bu gelenek içerisinde İslamiyet’in düsturları, top-
lumun temel dinamikleri olarak benimsenmiş ve 
yüzyıllar boyunca farklı din ve milletten insanların 
huzur içerisinde bir arada yaşayabildiği bir toplum-
sal düzenin inşa edilmesine katkıda bulunmuştur. 
Şüphesiz Anadolu coğrafyasının dinî, sosyal ve 
kültürel yapısını besleyen zenginlikler, Yesevîlik ile 
sınırlı kalmamıştır. İçine doğduğu kültürün değer-
leriyle bütünleşerek insanlığın gönül dünyasını işle-
yen Yunus Emre de Anadolu irfan geleneğinin güçlü 
öznelerinden biridir. Yunus, Anadolu’yu karış karış 
dolaşarak, insanlara dinin özünü; başka bir ifadey-
le bireyi ve toplumu kuşatarak birliktelik ruhunu 
besleyen yönlerini anlatma gayretinde olmuştur. 
Bu çabanın bir ürünü olarak onun dizeleri, toplum 
üyelerini birbirine yakınlaştıran ortak bir “değer 
havuzu” hüviyetini kazanmış; bu dizelerde işlenen 
dinî motifli kültürel değerler, toplumun yaralarının 
sarılıp iyileştirilmesinde aktif rol oynamıştır.

Anadolu coğrafyasının tarihî süreç içerisinde ma-
ruz kaldığı yıkımlar, işgaller ve savaşlar esnasında, 
toplumu bir arada tutan en önemli unsurların ba-
şında gelen dinî motifli kültürel değerlerin taşıyı-
cılarından biri de Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’dir. 
O, toplumsal bütünleşmenin en çok zarar gördüğü 
zamanlardan birinde Türk toplumunda birlik ve 
beraberlik mayasının güçlenmesini, küresel ölçekte 
ise hümanist bir ahlâkın, hoşgörünün ve sevginin 

yeniden canlanmasını sağlayan kültür elçilerinden-
dir. Mevlânâ, tıpkı Hoca Ahmet Yesevî ve Yunus 
Emre gibi, sevgi, barış ve hoşgörüye dayalı değerler-
le dini ve kültürel yaşamın harcını yeniden karmayı 
başaran millî ve manevi değer öncüleri arasındadır.

Anadolu irfan geleneği olarak adlandırılan ve Yunus 
Emre’nin ifadesiyle “yaratılanı Yaratan’dan ötürü 
hoş gören” dünya görüşü, yekdiğeri hakkındaki 
müspet düşünce ve davranışları esas almaktadır. 
Böylece kişinin varlığına derin bir tevazu katmak-
ta ve varoluşa ilişkin güçlü kavrayışıyla diğerkâm, 
kanaatkâr bir kültürün sınırlarını zorlamaktadır. 
Öyle ki Anadolu insanı, ilahî bir emir olarak infakı, 
yaşamdan kopuştan ziyade paylaşımı, tevazuyu ve 
barışı öğütleyen bir yaklaşım ile gönüllere işlemiş-
tir. Bu dünya görüşü, Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve 
Mevlânâ Celaleddin-i Rûmi’nin yanı sıra, Hacı Bek-
tâş-ı Velî, Hacı Bayrâm-ı Veli, Şeyh Şaban-ı Veli ve 
Eşrefoğlu Rûmi gibi büyük irfan bilgelerinin, yük-
sek tevazu, hoşgörü, sevgi, şefkat ve merhamet de-
ğerlerini yücelten yaklaşımı ile ayırt edilmektedir. 
Bu kuşatıcı yaklaşım, kendisini sadece insanın de-
ğil, tüm varlıkların hukukunu koruyup gözetmekle 
mükellef kılmakta ve çevresindeki her şeye emanet 
nazarıyla bakmaktadır.

Anadolu 
coğrafyasında dinî 
ve kültürel yapı yeni 
nesillere uzanan 
bir köprü vazifesi 
görmüştür.
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İnsanı, temel inanç ve kabuller ekseninde yeniden 
inşa etmeyi amaçlayan dinî motifli kültürel değer-
ler, onun hem kendisini hem de evreni keşfetmesine 
aracılık etmektedir. Bu özelliğiyle bireylerin psiko-
lojisini, hayata bakışını ve yaşama kattığı değerleri 
şekillendiren bir anlayış olarak Anadolu irfanı, bu 
toprakların emanetçilerine bir taraftan farklılıklar-
la bir olabilen, mütevazı ve yardımsever bir şahsiyet 

kazandırırken, diğer taraftan mutlu ve huzurlu bir 
yaşamın kapılarını açmaktadır. Kaynağını Anadolu 
topraklarından alan bu kapsayıcı din anlayışı, hem 
içsel bir yolculuğu hem de tüm dünya ile kalpten 
bağlılığa dayalı bir yaklaşımı öğütlemektedir. Bu 
yaklaşım, yalnızca aynı dine ve düşünceye bağlı bi-
reyleri değil, kendinden olmayanı da içine alan en-
gin bir bakış açısına yaslanmaktadır.
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Anadolu’da şekillenen dinî ve kültürel yaşam, özel-
likle Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde belli 
bir dinamizm ile karakterize olmuş, farklılıklara 
saygıya ve hoşgörüye kapılarını ardına kadar açık 
tutmuştur. Öyle ki Osmanlı’nın gayrimüslim teba-
asına yönelik hoşgörüsü, örneğin 1492’de, İspanya 
ve Portekiz’deki zulümden kaçan ve sayıları yüz 
bini bulan Yahudileri, Osmanlı Devleti’nde sığı-
nak bulmaya götürmüştür. Osmanlı toplumunda 
yaşayan Müslümanlarla gayrimüslimler birbirle-
rine komşu köyler oluşturdukları gibi, barış içinde 
bir arada yaşadıkları şehirler de kurmuşlardır. Bu 
şehirlerde ortak kurum ve kuruluşlar vücûda ge-
tirerek onlardan birlikte yararlanmışlardır. Bazen 
aynı mahallede yan yana oturmuş bazen de komşu 
mahallelerde oturarak komşuluk ilişkilerini sürdür-
meyi tercih etmişlerdir. Aynı çarşıdan alışverişlerini 
yapmışlar, aynı imaretten yiyip içmişler ve aynı se-
bilden susuzluklarını gidermişlerdir. Aynı mabette 
ibadet etmedikleri halde, birbirlerinin havrasına, 
kilisesine ve camiine saygı göstermişlerdir. Böylece 
Musevilerin cumartesi tatili, Hristiyanların pazar 
ayini ve Müslümanların cuma namazı, yaygın töre 
ve gelenekler arasında kabul görmüş, bir ortak ya-
şam pratiği olarak yüzyıllarca yaşana gelmiştir. 
Ortak ziyaretgâhlar çoğu zaman aynı anda ziyaret 
edilmiş, kutsal kabul edilen mekânlarda bir arada 
bulunmaktan, hatta birlikte ibadet etmekten kaçı-
nılmamıştır.

Osmanlı toplumunda ister Müslüman, ister gayri-
müslim olsun, insanlar, aralarında çözemedikleri 
hukuki davalarını “kadı”lara götürüp onların ada-
letine güvendiklerini göstermişlerdir. Davalarının 
Müslümanlarla aynı mahkemede görülmesini iste-
melerinden de bu anlaşılmaktadır. Bu mahkeme ka-
yıtlarındaki belgelerde görüldüğü gibi, bir gayrimüs-
limin şikâyeti ile davaları görülen bir Müslüman, 
kendi aleyhinde dahi olsa kadının verdiği karara 
razı olmuş ve hüküm yerine getirilmiştir. Yerine 
göre bir Müslümanla, bir gayrimüslim kadın evlen-
miş ve aile ortamında mutlu bir yuva kurmuşlardır. 
Çoluk çocuk sahibi olup, bu toplumda bir arada 

yaşamanın en güzel örneğini vermişlerdir. Onun 
için yalnız giyim kuşamında değil, mimarisinde, 
folklorunda olduğu gibi; mutfağında, çardağında, 
damında ve avlusunda da ortak özellikler taşıyan 
bir hayatın içinde ömür sürüp gitmişlerdir. Bayram-
larında, eğlencelerinde bir araya gelen ve gündelik 
hayatlarındaki çeşitli ihtiyaçlarını birbirlerinden 
karşılamak suretiyle birlikte yaşayan Müslüman-
larla gayrimüslimler, böylece aynı musiki nağme-
lerinden aldıkları zevki paylaşmışlardır. Bu arada 
sevdiklerini kaybettiklerinde de, tıpkı zevk ve eğ-
lencelerinde olduğu gibi, keder ve üzüntülerinde de 
ortak olmaktan çekinmemişlerdir.

Dinî ve kültürel yaşamın, tarihsel ve toplumsal bağ-
lamda değişken bir niteliğe sahip olması, toplumsal 
yaşamın işleyişinin doğal bir sonucudur. Bu dina-
mik karakteri nedeniyle dinî ve kültürel yapıların 
her dönemde yeniden incelenmesi gerekmektedir. 
Nitekim modern Türkiye’nin doğuşuyla birlikte 
benimsenen 1924 Anayasası’nda “Devletin dini 
İslâm’dır” ibaresi yer alırken, daha sonra bu iba-
renin çıkarılarak din ve devlet işlerini birbirinden 
ayıran bir yaklaşımın hâkim olduğu bilinmektedir. 
Bu yaklaşımın bir sonucu olarak Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında dinî yapılar kendi iç dinamikleri ile yöne-
tilmeye başlanmış ve belli açılardan kısıtlamalara 
maruz bırakılmıştır. Modern devlet algısı ve batılı 
devlet olma ideali ile yapılan reformlar sonucunda 
dinî grupların geleneksel yapısında farklılaşmalar 
meydana gelmiş, dinî organizasyonların kurumsal-

Balat
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laşması önemsenmiş ve devlet eliyle teşvik edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri ola-
rak laiklik ilkesi, bu dönemin politikalarının en temel 
belirleyeni olmuştur. İslam ülkeleri arasında anaya-
sasında laikliğe yer veren ve bunu uygulayan tek ülke 
Türkiye'dir. 5 Şubat 1937’de “Laiklik” bir Anayasa il-
kesi hâline getirilmiştir. Laiklik ilkesinin başlangıçta 
dayatmacı bir tutumla uygulanması ve dinî grupların 
kurumsallaşmasının kırılgan bir süreç olması sebe-
biyle çeşitli sorunlar yaşanmış, bununla birlikte uzun 
erimli bir politika olarak dini grupların kapalı yapı-
larının kısmen de olsa gevşetilmesi amaçlanmıştır. 
İlerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere dev-
let tarafından kurulan din hizmetleri ve yüksek din 
öğretimi kurumları vasıtası ile bir yandan toplumun 
ihtiyacı olan din adamları yetiştirilirken diğer yandan 
toplum hayatında var olan geleneksel dini formlara 
kurumsal bir kimlik kazandırılmıştır. Bu kurumlar 
aracılığıyla sadece İslam dini hakkında değil aynı 
zamanda çeşitli dünya dinleri, kültürleri ve tarihleri 
hakkında da bilimsel çalışmalar yapılmıştır ve halen 
bu çalışmalar devam etmektedir.  

Türkiye'de İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esas-
ları ile ilgili hizmetler ve toplumu bilgilendirme fa-
aliyetleri, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa bağlı olarak 

kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yü-
rütülmektedir. DİB’in kurulmasında Ziya Gökalp’in 
merkezi bir din hizmetleri teşkilatının kurulmasını 
önermesi etkili olmuştur. Ona göre din hizmetleri 
devletin denetiminde kurumsal bir hüviyet kazan-
dığı takdirde bu hizmetlerdeki dağınıklık ve kötüye 
kullanımların önüne geçilebilecektir. DİB, bugünkü 
yapısı ile merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarından 
oluşmakta, çalışanlarıyla vatandaşların dini hizmet-
lerini, mezhep ayrımı gözetmeksizin yerine getirme-
lerine katkıda bulunmaktadır. DİB, cami içi ve cami 
dışındaki hizmetleri ile cezaevlerinden hastanelere, 
sevgi evlerinden kadın sığınma evlerine, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu bünyesindeki öğrenci yurtlarından 
gençlik merkezlerine, sivil toplum kuruluşlarından 
pek çok kamu kurum ve kuruluşuna kadar çeşitli 
alanlarda toplumun farklı kesimlerine yönelik geniş 
bir yelpazede din hizmeti sunmaya devam etmekte-
dir. Hizmetlerini, İslam dininin temel kaynaklarını 
esas alarak, İslam tarihi içinde oluşan dini birikim ve 
tecrübeyi, aklın ve modern bilimin temel gerekleri ile 
toplumsal şart ve ihtiyaçları gözeterek yürütmekte 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışı din 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumun sağlam dinî 
bilgi ile aydınlatılması amacıyla ulusal ve uluslararası 
toplantılar da düzenlemektedir.
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Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş kanunu ile 
birlikte çıkartılan 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile örgün din eğitimi fa-
aliyetleri Maarif Vekâleti bünyesinde sürdürülmeye 
başlanmıştır. Bu tarihten itibaren söz konusu faali-
yetler, dönemsel kesintilere rağmen ilk, orta ve lise 
düzeyindeki okullarda devam ettirilmiştir. Yükse-
köğretim düzeyindeki din eğitim ve öğretimi faali-
yetleri ise 1949 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinin açılması ile birlikte başlamıştır. 1980’li 
yıllarda yenileri eklenen ve 2000’li yıllarda artmaya 
başlayan yüksek din öğretimi kurumlarının sayı-
sı, 2022 yılı itibariyle yüz yirmiye yaklaşmıştır. Bu 
kurumlarda; dini ve kültürel mirası değerlendire-
bilen, bilimsel verilerden yararlanarak problemle-
re çözüm üretebilen, ilâhiyat alanında temel bilgi, 
zihniyet ve yaklaşıma sahip ; yaşam boyu öğrenme 
becerisi sergileyebilen, bilgiyi içselleştirerek ken-
dini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren, 
dini mirası özümseyen ve insanlığa yararlı olacak 
her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın 
gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet 
için toplumla paylaşabilen ilahiyatçıların yetişti-
rilmesi amaçlanmaktadır. Toplumumuzun ve in-
sanlığın din hizmeti gereksinimini karşılamak için 
ilahiyat alanında çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve 
becerilerle donanmış araştırmacı, katılımcı, payla-
şımcı, uzlaşmacı üstün nitelikli yetkin ilahiyatçılar 
ve ilahiyat bilim insanlarının yetiştirilmesi de, söz 
konusu kurumların amaçları arasındadır. Bugün 
İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi olarak 
isimlendirilen yüksek din öğretimi kurumlarının 
mezunları, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde din 
görevlisi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, din 
hizmetleri uzmanı ve akademisyen kadrolarında 
görevler almaktadır. Bu iki kurum dışında çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, toplumsal 
yaşamın pek çok sivil sektöründeki dinî motifli din 
hizmetlerinin yürütülmesine de destek sağlayarak, 
sosyokültürel ve dinî yaşamın işleyişinde aktif rol-
ler üstlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, din anlayışının bilimsel te-
meller üzerine inşa edilmesi için geçmişten aldığı 
mirası modern eğitim kurumlarıyla güçlendirerek 
devam ettirmektedir. Bu sayede dini ve kültürel ya-
şamın iç içe geçtiği, farklılıklara saygıyla yaklaşan 
bir hoşgörü anlayışını nesilden nesile aktarılarak 
korumayı amaçlamaktadır. Osmanlı Devleti’nin 
bakiyesi durumundaki topraklarda var olan sayı-
sız kültürel eserlerin ve örneklerin yanı sıra bugün 
ülkemiz genelinde ibadete açık çok sayıda kilise, 
sinagog ve havranın bulunması, dini motifli kültü-
rel mirasın sürekliliğini ve gücünü göstermektedir. 
Çok kültürlü bir toplum yapısına sahip olmanın 
getirdiği tecrübe ve birikimin sağladığı avantajlar 
sonucunda, üç büyük dinin mabetlerini ülkemizde 
yan yana görmek mümkündür. Bir inanç sistemi, 
gerek içinden çıktığı gerekse sonradan dâhil olduğu 
yapıdan bağımsız düşünülemeyeceği için kültürün 
ve dinin iç içe geçmiş ve karşılıklı birbirini şekillen-
diren olgular olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu 
bağlamda günümüz Türkiye’sinin dini ve kültürel 
yaşamı, Türk kültürünün ve İslam geleneğinin bir-
biriyle harmanlandığı kadim insanlık değerlerin-
den beslenen tarihsel tecrübesi ve kültürlerarası 
çok katmanlı yapısı ile din ve kültür etkileşiminin 
çağdaş dünyadaki seçkin örneğini oluşturmaya de-
vam etmektedir.

Nevmekan





Milletlerin millet kalabilme ve devlet ola-
bilme gayretiyle, dini inanışların da et-
kisiyle birlik ve beraberlik için yapılan 

fedakârlıkların anlam ve önemini vurgulayan birta-
kım günler meydana gelmiştir. 

Millet olarak kutladığımız milli ve dini gün ve bay-
ramlarımızdan milli olanı genelde, savaştan, fela-
ketten sonra barışa ve huzura çıkma günleri olarak 
tarihte yerini almış ve kutlanmıştır. Bu tür günler 
millet olarak toplumsal dinamikleri besleyen ve 
insanları birbirine yaklaştıran günlerdir. Milli bir-
lik ve beraberlik duygu ve düşüncelerinin pekiştiği, 
toplumsal uzlaşının gün yüzüne çıktığı günlerdir.

Tarihin her döneminde kazanılan yeni ve eski za-
ferler, özellik arz eden tarihi olayların yıl dönümleri, 

hükümdarların tahta çıkmaları, mevsimlerin baş-
langıcı, tohumların yere atılması veya ilk ürünün 
alınması gibi önemli anlar ile 23 Nisan, 19 Mayıs, 
30 Ağustos, 29 Ekim, 15 Temmuz gibi toplumun 
kaderini değiştiren günler de bayramlara konu 
olmaktadır. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da başlattığı 
direnişin destekleyicisi olarak Türk milletinin 
bağımsızlığını ve milletin iradesini temsilen 23 
Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini 
(TBMM) açmıştır. Atatürk, bu günü geleceğin mi-
rası olarak gördüğü Türk ve dünya çocuklarına 
armağan etmiştir.

ÖNEMLİ GÜNLER  
(DİNÎ VE MİLLÎ BAYRAMLAR) 
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Türk tarihinde önemli günlerden biri de 19 Mayıs 
1919’dur. Atatürk’ün İstanbul’dan yola çıkarak Sam-
sun’a ayak bastığı bu gün Türk Kurtuluş Savaşı’nın 
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten 
itibaren vatanın savunmasında gerekli olan Türk 
direnişi Anadolu’da organize edilmeye başlanmış-
tır. Türk Kurtuluş Zaferinin ilk kıvılcımı kabul edi-
len 19 Mayıs günü her yıl Gençlik ve Spor Bayramı 
olarak kutlanmaktadır.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerinin kahramanlık-
larla kazandığı en büyük ve şanlı savaş olan Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922’de 
zaferle sonuçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı’nı zaferle 
nihayete erdiren bu savaş, her yıl Zafer Bayramı ola-
rak törenlerle kutlanmaktadır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kurtuluş Savaşı’nın ardından yeni kurulan modern 
Türkiye’nin yönetim biçimi 29 Ekim 1923 tarihinde 
Cumhuriyet olarak ilan edilmiştir. Her yıl 29 Ekim 
Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olması ne-
deniyle törenlerle kutlanmaktadır.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde devlet ve as-
ker teşkilatlarının içerisine sızarak örgütlenen hain 
terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimi; halkın yük-
sek iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve polis 
teşkilatının direnişiyle bastırılmıştır. Millet iradesi 
ve demokrasinin gücünün göstergesi olan 15 Tem-
muz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan 
edilmiştir.

Millî bayramlar genelde; muhtevasına uygun şekil-
de şenlik havası içerisinde kutlanmaktadır ve aziz 
şehitler anılmaktadır. Bu günlerde; resmigeçitler, 
kortejler, fener alayları, halk oyunları gösterileri, çe-
şitli temsiller ve konserler düzenlenmektedir. 

Nüfusunun %90’a yakınını Müslümanların oluştur-
duğu Türkiye’de iki dini bayram kutlanmaktadır. 
Bu bayramlar Ramazan ve Kurban Bayramlarıdır.  

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı, oruç vazifesini eda etmenin şe-
refine kutlanan bir bayramdır. Ramazan Bayramı 
arifesinde birtakım hazırlıklar yapılır. Güzel yemek-
ler ve tatlılar yapılır. Bayram günü herkes en güzel 
kıyafetlerini giyer, özellikle çocuklara yeni kıyafet-
ler alınır. Bayramın birinci günü, erkekler camide 
bayram namazı kılar. Namaz bitiminde cemaatin 
bayramlaşması ile bayram başlamış olur. Ramazan 
Bayramı üç gün sürmektedir. Bayram boyunca  in-
sanlar eş, dost ve akraba ziyaretleriyle birbirlerinin 
bayramını kutlar. Bu ziyaretler esnasında genellik-
le  kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir. Arife 
gününden itibaren mezarlık ziyaretleri yapılır. Bazı 
büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harç-
lık verir. Çocuklar ufak gruplar hâlinde kapı kapı 
dolaşarak şekerleme toplar. Bu sebeple Ramazan 
Bayramı özellikle çocuklar arasında Şeker Bayramı 
olarak da adlandırılır.
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Kurban Bayramı

Kurban Bayramı’ndaki gelenekler genel itibarıyla 
Ramazan Bayramı’na benzer olup farklı olan kısım 
bu bayramda ekonomik durumu dini esaslar çerçe-
vesinde belirli bir seviyenin üzerinde  olan kişilerin 
kurban kesmesidir. Kurban kesen kişiler, keseme-
yen kişilere kurban eti vermekle yükümlüdür. Bu 
ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakâr-
lıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslü-
manın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda 
feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Dinî ve Millî Bayramların Milletimiz İçin Önemi

Dinî ve millî  günler ve bayramlar toplumların 
hayatında olağanüstü günlerdir. Toplumsal birlik 
ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin güzelliği-
nin topluma ve toplumlara getirdiği huzurun top-
yekûn paylaşıldığı coşkulu günlerdir. Bayramlar 
toplumsal adaletin sağlanması için gerekli olan 
bölüşüm, paylaşım ve yardımlaşmanın getirdiği 
huzur günleridir.

Bu günler temelde birlik ve beraberliğimizi tazeler. 
Millet olmamızın  önemini  tekrar anlamamızı sağ-
lar. Toplum olarak dayanışma içerisinde olmamıza 
katkıda bulunur. 

Toplumu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma 
içerisinde tutan, saygı ve sevgi temelinde insanları 
birleştiren bu günler; milli ve dini duyguların, ina-
nışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması fonksiyo-
nu yanında, bu duyguların bireylerin bilincinde yer 
etmesinde de büyük önemi vardır. 

Millî  günler; ulus olma, beraber aynı kaderi aynı 
tasayı aynı kıvancı yaşama gücünü kuvvetlendirir. 
Dinî günlerimiz de aynı dine inanan insanlar ara-
sında birlik beraberliğin, kardeşliğin, çıkarsız saygı 
ve sevginin yaşandığı günlerdir.

Bu günlerde; dargınların barışması, aralarında kin, 
nefret bulunan aile ve şahısların, düşmanlık ve hu-
sumet duygularının sevgiye dönüşmesi, küçüklerin 
büyüklere saygı, büyüklerin küçüklere sevgi göster-
mesi, hastaların ziyaret edilmesi, verilecek küçük 
hediyelerle çocukların gönüllerinin alınması, hısım 
ve akrabanın bir kere daha yeniden kaynaşması 
mümkün olmaktadır.





Toplumsal hayatın her alanında çok önemli 
rolleri olan kadınlarımız, kadim kültür ve 
medeniyet mirasımızın vazgeçilmez unsur-

larıdır. Sağlıklı bir toplumun; herkesin temel hak, 
fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmasıyla 
tesis edilebileceği bir gerçektir. Güçlü ve müreffeh 
toplumlar ancak mutlu bireylerden oluşan uyumlu 
aileler ile mümkündür.

Bu gerçeklerden hareketle Türkiye’nin temel hede-
fi; kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlenmele-
rini sağlayacak politikalar geliştirmek ve “sıfır tole-
rans” ilkesiyle yürütülen kadınlara yönelik her türlü 
ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi, kadın erkek eşitli-
ğinin tüm ana plan ve politikalara yansıtılmasıdır.    

Bu süreçte, kadınların ve kız çocuklarının toplum-
sal hayatın her alanında etkin ve güçlü kimliklerle 
yer almalarını hedefleyen politikalar yürütülmek-
tedir. Kadının güçlenmesi aile ve toplumsal yapının 
güçlenmesidir. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı bünyesinde Kadının Statüsü Genel Mü-
dürlüğü görev yapmaktadır.  

Ülke olarak uluslararası platformlarda kadın ala-
nında gerçekleştirilen toplantı ve etkinliklerde üst 
düzeyde temsil gerçekleştirerek; eğitim, istihdam, 
sağlık ve karar alma mekanizmalarına katılım gibi 
kalkınmanın temel alanlarında kadınların konum-

larının güçlendirilmesine verilen önem ortaya kon-
maktadır.

Kadınların güçlenmesi, hak, fırsat ve imkânlardan 
tam olarak yararlanması ve kadına yönelik şiddetle 
etkin mücadeleye yönelik çalışmalar tüm ülke dü-
zeyinde yaygınlaştırılmaktadır.

Kadın sorunları, kadın hakları, kadın girişimciliği, 
kadının ailedeki yeri ve kadın sağlığı gibi konularda 
çalışmalarını yürüten merkezler kurulmuştur. Üni-
versitelerde kurulan “Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezlerinin” sayısı 120’ye ulaşmıştır. 

KADIN VE TOPLUM

Üniversitelerde kurulan 
“Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezlerinin” sayısı 
120’ye ulaşmıştır. 
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Hukuksal Eşitlik

1982 tarihli Anayasanın 10’uncu maddesine göre 
herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felse-
fi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin ya-
şama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu mak-
satla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanamaz.

Kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi adına 
pozitif yükümlülükleri bulunan Türkiye, 1986 yı-
lından beri Birleşmiş Milletlerin (BM) temel insan 
hakları sözleşmeleri arasında yer alan ve kadın hak-
ları konusunda uluslararası standartları belirleyen 
ilk sözleşme olan “Kadınlara Yönelik Her Türlü Ay-
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW)”a ta-
raftır. Bu kapsamda; kadınlara yönelik ayrımcılığın 
önlenmesi konusunda uluslararası yükümlükler 
titizlikle yerine getirilmektedir.

Kadın ve Eğitim

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4. maddesinde 
eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı 
gözetilmeksizin herkese açık olduğu, 8. maddesin-
de de eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkân 
eşitliği sağlanması ifadeleri yer almaktadır.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 2. maddesinde 
de ifade edildiği üzere ilköğretim, öğrenim çağında 
bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, devlet 
okullarında parasızdır. Söz konusu kanunda 2012 
yılında yapılan değişiklikle, zorunlu eğitim süresi 4 
yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise eğitimini kap-
sayacak şekilde 12 yıl olarak düzenlenmiştir.

2020/2021 eğitim-öğretim yılı rakamlarına göre 
okul öncesi eğitimde 3-5 yaş grubunda net okullaş-
ma oranı toplamda %28,35 olup kız çocukları için 
%28,12; erkek çocukları için ise %28,57’dir.

4-5 yaş grubuna bakıldığında ise söz konusu ora-
nın toplamda %36,79; kız çocukları için %36,50; er-
kek çocukları için ise %37,07 olduğu görülmektedir. 
5 yaş grubunda okullaşma oranına bakıldığında 
ise toplamda oran %56,89 iken kız çocukları için 
%56,34, erkek çocukları için ise %57,41’dir.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul düzeyin-
de toplam net okullaşma oranı %93,23 olmuştur. Er-
kek ve kız çocukları için sırasıyla %93,34 ve %93,11 
olarak gerçekleşmiştir. Ortaokulda ise net okullaş-
ma oranları toplamda %88,85; erkek ve kız çocukla-
rı için sırasıyla %88,95 ve %88,74’tür.
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2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kademe-
sinde net okullaşma oranı toplamda %87,79 olmuş, 
erkek ve kız çocukları için ise sırasıyla %88,05 ve 
%87,93 olarak gerçekleşmiştir.

2005-2006 yılında %18,85 olan toplam yükseköğ-
retim net okullaşma oranının 2020-2021 öğretim 
yılında %44,41’e yükseldiği görülmektedir. Kadınlar 
açısından bu oran 2005-2006 yılında %17,41 iken 
2020-2021 öğretim yılında %48,46’ya yükselmiştir. 

Eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca Taşı-
malı İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Uygulaması, 
Bursluluk Hizmetleri ve Şartlı Eğitim Yardımı, İlko-
kullarda Yetiştirme Programı (İYEP), Okuryazarlık 
Seferberliği gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Kadın ve  Çalışma Yaşamı

Kadınların çalışma hayatına girişi ve çalışma haya-
tında güçlenmesini destekleyen iş gücü piyasasının 
gelişmesinde etkin bir Türkiye modeli oluşturmak, 
ülkemizin öncelikli konuları arasında yer almakta-
dır. Nitekim gerek yasal gerekse politika düzeyinde 
konuya ilişkin önemli düzenlemeler gerçekleşti-
rilmiş olup etkili proje ve faaliyetler hayata geçiril-
mektedir.

Yasal alanda, çalışma hayatında kadın erkek eşit-
liğinin sağlanması, kadın istihdamının desteklen-
mesi, iş ve aile yaşamının uzlaştırılması amacıyla 
önemli düzenlemeler yapılmıştır.  

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına ilişkin 
politika düzenlemeleri kapsamında ise; 11. Kal-
kınma Planı’nın (2019-2023) kadın bölümünde, 
kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, 
kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında 
hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlan-
malarını ve güçlenmelerini sağlamak temel amaç 
olarak belirlenmiştir.

Söz konusu hedeflere ulaşılması için kadın giri-
şimciliğinin, kadın kooperatiflerinin desteklen-
mesi, kadınların iş gücü piyasasının ihtiyaçları 
doğrultusunda eğitilmesi ve kız çocuklarının yeni 
gelişen meslek alanları göz önünde bulundurula-
rak fen, teknoloji, mühendislik, matematik alan-
larındaki mesleklere yönlendirilmesi gibi tedbir-
lere yer verilmiştir.

Ülkemizde kadınların iş gücü piyasasındaki du-
rumu incelendiğinde Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre (15+ yaş), 2021 yılında kadın 
iş gücüne katılım oranının %32,8 ve istihdam oranı-
nın %28 olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de kadının güçlenmesi konusunda ulusal 
mekanizma olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığınca uygulamaya konulan ve 2018-2023 yıllarını 
kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı” hazırlanmıştır.  Uygulama düzeyin-
de ise; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine 
Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması 
Projesi”, “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi”, 
“Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik 
Güçlenmesi Seminerleri”, “Türkiye’nin Mühendis 
Kızları Projesi”, “Kadınların Kooperatifler Yoluyla 
Güçlendirilmesi Projesi” ve ilgili kurum, kuruluş, 
özel sektör iş birliğinde gerçekleştirilen diğer ça-
lışmalar ile kadın istihdamına yönelik farkındalık 
oluşturulmasına ve kadınların iş gücüne katılımı-
nın artırılmasına katkı sunulmaktadır.  
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Kadın ve Sağlık

Türkiye’de yaşam kalitesi ile ilgili istatistiklerde son 
yıllarda ciddi ilerlemeler görülmektedir. Yaşam ka-
litesi ile ilgili göstergelerden biri olan doğuşta bek-
lenen yaşam süresine ilişkin olarak 2019 yılı TÜİK 
verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi er-
keklerde 75,9 iken kadınlarda 81,3’tür.

Türkiye’de 1963 yılından bu yana ülkeyi temsil eden 
örneklem üzerinde her beş yılda bir, Türkiye Nüfus 
ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) yapılmaktadır. Bu 
araştırmaların sonuncusu 2018 yılında yapılmıştır.

2018 TNSA sonuçlarına göre toplam doğurganlık 
hızı 2,3’dür. TÜİK verilerine göre ise 2020 yılında 
toplam doğurganlık hızı 1,76 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de tüm anne ölümleri, 2007 yılından bu 
yana “Anne Ölümleri Veri Sistemi” ile izlenmeye 
başlamıştır. 2019 yılı verilerinin İBBS-1’e göre dağı-
lımı, anne ölüm oranının yüz binde 2,9 (Batı Ana-
dolu) ile yüz binde 24,4 (Orta Anadolu) arasında 
değiştiği görülmektedir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2018 yılı he-
saplanan anne ölüm oranı yüz binde 13,6 iken 2019 
yılı verilerine göre bu oran 13,1’dir.

Anne ölümlerinin önlenmesi ve kadınların insan 
hakları bağlamında temel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmalarının temel ölçütlerinden birini de do-
ğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanmaları 
oluşturmaktadır.

2013 TNSA’ ya göre %97,3 olan doğum öncesi bakım 
alma oranının, 2018 TNSA’da %96,5 olduğu görül-
mektedir. TNSA 2018’e göre en yaygını %93,6 ile 
doktordan alınan bakımdır.

Siyaset ve Karar Alma Mekanizmalarına 
Katılımda Kadın

Türkiye Cumhuriyetinde, kadınlar dünyadaki pek 
çok ülkeden önce, 1930 yılında yerel seçimlerde, 

1934 yılında da milletvekili seçimlerinde seçme 
ve seçilme hakkını erkeklerle eşit bir biçimde elde 
etmişlerdir.

2002 Genel Seçimlerinde, Parlamentodaki kadın 
milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı %4,4 iken; 
2007’de milletvekili sayısı 50’ye, temsil oranı ise 
%9,1’e yükselmiştir. 12 Haziran 2011 Genel Seçimle-
rinde ise Parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 
79’a yükselmiş, sayı oransal olarak da  %14,4’e teka-
bül etmiştir.

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde ise kadın millet-
vekili sayısı 98, temsil oranı %17,82 olarak gerçekleş-
miştir. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde ise kadın 
milletvekili sayısı 81, Parlamentodaki kadın temsil 
oranı %14,73’tür.

Son olarak; 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 
Parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 104, tem-
sil oranı %17,45 olarak gerçekleşmiştir. 24 Haziran 
2018 seçimi ile uygulamaya konulan Cumhurbaş-
kanlığı Hükûmet Sisteminde kabinede 1 kadın Ba-
kan (%5,88) görev yapmaktadır. 

Bunun yanı sıra; kadınlar bürokraside liderlik po-
zisyonlarında bakan yardımcılığı, vali, kaymakam, 
genel müdür, büyükelçi gibi birçok önemli görev 
üstlenmektedir.

2019 yılı TÜİK verilerine 
göre, doğuşta 
beklenen yaşam süresi 
erkeklerde 75,9 iken 
kadınlarda 81,3’tür.
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınların ilerlemeleri-
ne ve güçlenmelerine ilişkin olarak günümüzde alı-
nan bütün kararlar ve uygulanan politikalar zengin 
tarihsel deneyiminin temelinde şekillenmiştir.  

Kadın alanında gerçekleştirilen çalışmalar “kadının 
güçlenmesi” ve “kadına karşı ayrımcılık ve şiddeti 
önlemek” olmak üzere iki koldan yürütülmektedir.

Kadına karşı ayrımcılık ve kadına yönelik şiddet gü-
nümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri-
si olmakla birlikte; kadınların onuruna, bedensel ve 
ruhsal bütünlüğüne ailelere, toplumlara ve gelecek 
nesillere ciddi anlamda zarar veren bir olgudur.

Ülkemizde, kadına yönelik şiddetle mücadele çalış-
maları, günümüzde ilgili tüm tarafların da destek 
ve iş birliğini sağlayarak devletin sorumluluğunu 
üstlendiği bir konu olmuştur. Ülkemiz kadına yöne-
lik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması 
amacıyla her alanda yasal ve idari tedbirler alarak “sıfır 
tolerans” ilkesiyle topyekûn bir mücadele başlatmıştır. 

Bu kapsamda “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” 
çıkarılmıştır. Söz konusu Kanun ile herhangi bir ay-
rım içermeyecek şekilde şiddete uğrayan veya uğra-
ma tehlikesi bulunan tüm kadınlar, çocuklar, diğer 
aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları 
Kanun kapsamına dâhil edilmiş; şiddet kavramı ve 
sınırları yeniden tanımlanmıştır.

Ayrıca çok yönlü, bütüncül ve disiplinler arası bir 
yaklaşımla ulusal eylem planları oluşturulmakta-
dır. 2007 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ile başlayan 
süreç 2021-2025 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı” ve gü-
nümüzde kadına yönelik şiddetle mücadelede be-
nimsenen kamu politikalarının temellerini ortaya 
koymaktadır.

 Kadına yönelik şiddetle mücadele plan, programlar 
dâhilinde sürdürülmekle birlikte şiddet mağdurla-
rının başvurabileceği, talepleri halinde barınabile-
cekleri mekanizmalar da mevcuttur.
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Örneğin, 6284 sayılı Kanun dayanak alınarak ku-
rulmuş olan “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 
(ŞÖNİM)”; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve ön-
leyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına 
yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, 
rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerini yedi 
yirmi dört esasına uygun olarak yürüten sosyal hiz-
met kuruluşlarıdır.

Diğer yandan ilçe düzeyinde sosyal hizmet mü-
dahalesi ve takibini sağlamak üzere, kamu kurum 
ve kuruluşları ile iş birliği içinde hizmet sunmak 
amacıyla 386 Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde 
“Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları” oluşturula-
rak; 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağ-
durlarına yönelik tedbirlerin takip ve izlenmesi, 
psiko-sosyal destek başta olmak üzere rehberlik, 
danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunulma-
ya başlanmıştır. ŞÖNİM kurulduğu günden bugü-
ne kadar 969 bin 331 kadın, 80 bin 962 erkek, 115 
bin 923 çocuk olmak üzere toplam 1 milyon 166 
bin 216 kişi bu hizmetten yararlanmıştır. ŞÖNİM 
bünyesinde; koordinasyon hizmetlerinin yanı sıra, 
psiko-sosyal, hukuki, eğitim, sağlık destek ve çağrı 
destek hizmetleri de sunulmaktadır.

Ülke genelinde toplam 613 kurumsal hizmet birimi 
(81 ŞÖNİM, 386 Sosyal Hizmet Merkezi Şiddetle 
Mücadele İrtibat Noktaları, 149 Kadın Konukevi) 
7/24 esasıyla vatandaşların hizmetinde olmaya de-
vam etmektedir.

Kadın Konukevi Hizmetleri

Kadın konukevlerinde kadınların ve beraberinde-
ki çocuklarının şiddetsiz bir ortamda, yaşadıkları 
travma ile başa çıkabilmeleri, güçlenmeleri ve ye-
niden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek 
olmak üzere mesleki çalışmalar yürütülmektedir. 
Mesleki çalışmalar ve değerlendirmelerle birlikte 
kadın ve çocuklara doğrudan ya da ilgili kuruluş-
lara yönlendirmek suretiyle barınma, psiko-sosyal 
destek,  hukuki destek, tıbbi destek, ekonomik des-

tek, mesleki destek, eğitim desteği, çocukları için 
kreş, rehberlik ve yönlendirme vb. alanlarında hiz-
met sunulmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 81 ilde 
112 kadın konukevi 2.779 kapasite, yerel yönetimle-
re bağlı 33 kadın konukevi 735 kapasite,  Göç İda-
resi Genel Müdürlüğüne bağlı 3 kadın konukevi 90 
kapasite, sivil toplum kuruluşlarına bağlı 1 kadın 
konukevi 20 kapasite olmak üzere ülke genelinde 
toplam 149 kadın konukevi, 3.624 kapasite ile hiz-
met vermektedir. Bu konukevlerinde 328 bin 276 
kadın ve beraberindeki 192 bin 414 çocuk olmak 
üzere toplam 520 bin 690 kişiye hizmet verilmiştir.

Hizmet alan kadınların istihdama katılımının 
sağlanması ve kendilerine yeterli hale gelmeleri-
ni desteklemek amacıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu 
(İŞKUR) ile iş birliği kapsamında her ay iş kulübü 
eğitimleri verilmektedir. Bununla birlikte kadınlar, 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda İŞKUR’un, Bele-
diyelerin ve Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği 
kurslara da katılabilmektedir.
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Eğitim-öğretimini tamamlamak isteyen veya oku-
ma-yazma bilmeyen kadınlar için Halk Eğitim Mer-
kezleri kanalıyla eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

Ayrıca konukevlerinde mesleki personelimiz ta-
rafından kadın ve beraberindeki çocukları ile far-
kındalık ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim faali-
yetleri düzenlenmektedir. Hizmet alan kadınlara; 
şiddet-şiddet türleri, kadın-erkek eşitliği, etkili ile-
tişim, etkili ebeveynlik, kadın hakları, duygularını 
tanıma ve anlamlandırma vb. konularda; çocuklara 
da çocuk hakları, etkili ders çalışma teknikleri, za-
man yönetimi, stresle baş etme, değerler eğitimi vb. 
farkındalık ve bilinçlendirmeye yönelik eğitimler 
verilmektedir. Kadınların Finansal Okuryazarlık ve 
Bilişim Teknolojileri Kapsamında Güçlenmesi, Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi Kurulumu, Yeşilay ile Bağım-
lılık Farkındalık eğitimleri de düzenli olarak veril-
mektedir.

Çocukların  gelişimsel değerlendirilmeleri konu-
kevinde görevli çocuk gelişimciler tarafından ya-
pılmakta ve konukevlerinde bulunan çocuk ünite-
lerinde çocukların gelişim basamaklarına uygun 
bireysel ve grup eğitimleri ile desteklenmeleri sağ-
lanmaktadır.  

Çocuklara yönelik bir diğer hizmetimiz ise kreş hiz-
metidir. Kuruluşlarımızda kalan 0-6 yaş arasındaki 
çocuklar, Bakanlığımıza bağlı özel kreş ve gündüzlü 
bakımevlerinin kontenjanından faydalandırılarak 
ücretsiz kreş desteği sağlanmaktadır. Düzenli geliri 
bulunmayan kadın ve beraberindeki okul çağında-
ki çocuklarına yönelik harçlık düzenlenmekte olup, 
ihtiyacı olduğu belirlenen kadın ve çocuklara giyim 
yardımı yapılmaktadır.





Sosyal Hizmetler

Çocuklara Yönelik Hizmetler

Türk toplumunda çocukların gözetilmesi ve 
korunması, kültürel ve manevi değerlerin 
bir yansıması olarak tarih boyunca üzerinde 

hassasiyetle durulan bir konu olmuştur. Yardımlaş-
ma ve dayanışma prensiplerine dayanan toplumsal 
temeller, çocukluğa bakışı ve çocuk algısını biçim-
lendirmiştir. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyü-
meleri ve gelişmeleri hem aile hem toplum hem de 
devletin temel vazifeleri arasında yer almıştır.

Türkiye’de çocuğa önem vermek, onu ve haklarını 
korumaya yönelik kurumların kurulmaya başlan-
ması 19. yüzyıla dayanmaktadır. Türk tarihinde 
kimsesiz çocuklara da özel önem verilmiş olup       
ıslahevlerinin kurulması ile temeli atılan çocuk ba-
kım sisteminin gelişiminde 20. yüzyılda genel ola-
rak uluslararası alandaki gelişmeler ile doğrusal bir 
süreç yaşanmıştır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, 
çocukların ilk bakım ve korunmasından öncelikle 
aileler sorumlu tutulmakla birlikte, çocukların ha-
yatta kalma, gelişim, korunma ve katılım hakları 
rollerinin desteklenmesi ve garanti altına alınması 
gerektiğinin altı çizilmektedir.

Çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül olarak de-
ğerlendirilebilmesi için çocukların her türlü ihmal 
ve istismardan korunarak, sağlıklı gelişimlerini te-
min etmek üzere belirlenen ulusal politika ve stra-
tejilerin yerelde uygulanması için gerekli çalışma-
ların koordine edilmesi, çocuklara yönelik sosyal 
hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, bu 
alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönül-
lü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun 
sağlanması sorumluluğu Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına verilmiştir.

Bakanlık tarafından yakın dönemde özellikle ço-
cukların aileler yanında desteklenmesini önceleyen 
politika anlayışı ön plana çıkarılmış olup bu doğrul-
tuda sosyal ve ekonomik destekler yoluyla çocukla-
rın ailelerinin yanında bakımlarının ve gelişimleri-
nin sağlanmasına öncelik verilmeye başlanmıştır. 

SOSYAL HİZMETLER VE
SOSYAL YARDIMLAR
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Korunma altına alınması gereken çocuklar için de 
benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Bununla bir-
likte, son yıllarda özellikle koruyucu aile hizmeti-
nin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ve kuruluş 
bakım modelleri içerisinde aile ortamına en yakın 
bakım türler olarak değerlendirilebilecek ev tipi ba-
kım modellerine ağırlık verilmeye başlanmıştır.

Çok sayıda çocuğun barındırıldığı yurt ve yuvalar 
kapatılarak aile ortamına yakın, çocukların psiko-
lojik ve ruhsal gelişimlerine daha elverişli ev tipi 
yatılı birimler olan çocuk evleri ve çocuk evleri site-
leri (ÇES) modeline geçilmiştir. Bu kapsamda 2002 
yılında 186 koğuş tipi yurt ve yuvada 21 bin çocuk 
bulunmaktayken 2022 Mart ayı itibarıyla 112 çocuk 
evleri sitesi, 66 Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM), 
1.192 çocuk evi olmak üzere toplam 1.370 kuruluşta 
13. 530 çocuk bulunmaktadır.

Çocukların kurum bakımına alınmadan aile birlik 
ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağla-
mak amacıyla verilen hizmetlerden olan “Sosyal 
ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti”nden 2022 yılı 
Mart ayı itibarıyla ailesi yanında 144.892 çocuk ya-
rarlandırılmaktadır. Koruyucu ailelerin yanında ba-
kımı sağlanan çocuk sayısı 8. 585; evlat edinme hiz-
metinden faydalandırılan çocuk sayısı ise 18.487’dir.

Risk altında bulunan çocuklar için koruyucu ve ön-
leyici hizmet sunan “Mobil Çocuk Sosyal Hizmet 
Birimleri” 2018 yılında faaliyete geçirilmiştir. Bu 
birimler, şehirlerin dezavantajlı bölgelerinde bulu-
nan okullar başta olmak üzere 15 bini aşkın okul ile 
eşleştirilmiş; 81 ilde sosyal hizmet müdahalesine ih-
tiyaç duyan risk altındaki çocukların tespit edilmesi 
amacıyla kurulan birimler ile 79 bini aşan çocuk ve 
aile görüşmesi yapılmıştır. 

Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse özel 
sektörde devlet korumasında yetişmiş gençlerin 
kariyer hedeflerine ulaşması için verilen destekler 
kapsamında devlet koruması altında yetiştirilen 58 
bini aşan genç kamuda istihdam edilmiştir.

Engelli ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engelli ve 
yaşlı bireylerin, hayatın her alanında yer almalarını 
sağlamak ve toplumsal hayata katılımlarının önün-
deki engelleri kaldırmak için “hak temelli” bir bakış 
açısı benimsenmektedir. Bu doğrultuda engelli ve 
yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılma-
dan yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürmeleri için 
hak temelli bir yaklaşımla erişilebilirlikten istihda-
ma, eğitimden ekonomik güvenliğe, sosyal yardım-
dan sosyal hayata katılıma, bakım hizmetlerinden 
aile destek hizmetlerine kadar birçok sosyal hizmet 
alanında bütüncül bir politika ve hizmet sunumu 
gözetilmektedir.

Bu doğrultuda, 2005 yılında kabul edilen 5378 sayı-
lı Engelliler Hakkında Kanun ile engellilik alanında 
önemli bir adım atılmıştır. Bu Kanun ve akabinde 
gelen düzenlemelerle engelli bireylerin bakım hiz-
metlerinden sağlığa, eğitimden istihdama, ücretsiz 
seyahat hakkından vergi indirimlerine kadar tüm 
alanlarda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Söz konu-
su Kanun ve alt düzenlemeleriyle Türkiye’de ilk kez 
1.500 maddelik engelliler hukuku oluşturulmuştur.

Risk altında bulunan 
çocuklar için koruyucu 
ve önleyici hizmet 
sunan “Mobil Çocuk 
Sosyal Hizmet 
Birimleri” 2018 yılında 
faaliyete geçirilmiştir.
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Kurumsal bakım ihtiyacı bulunan engelli bireylere, 
yaş, cinsiyet ve engeline uygun olarak, kuruluşlar 
veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ruhsat-
landırılan özel bakım merkezlerinde bakım ücretle-
ri karşılanarak bakım hizmeti vermeye devam edil-
mektedir. Bu kapsamda 2022 yılı Mart ayı itibarıyla 
400 engelsiz bakım merkezinde 32 bini aşan engelli 
bireye yatılı bakım hizmeti sunulmaktadır.

Engelli bireylere yönelik, her ilde en az bir merkez 
olacak şekilde Türkiye genelinde 130 Gündüz En-
gelsiz Yaşam Merkezleri ülke genelinde yaygınlaş-
tırılmaktadır. Bu sayede engelli bireylerin öz bakım 
becerileri diğer taraftan da sosyal yaşam becerileri 
geliştirilerek toplumsal yaşamın aktif birer üyeleri 
olmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca toplum temelli bakım hizmeti anlayışıyla 
2008 yılında başlatılan ve 2022 yılı Mart itibarıyla 
sayısı 148’e ulaşan -ev tipi sosyal hizmet olarak da 
tanımlanan- Umut Evlerinde engelli bireylere hiz-
met verilmektedir. Mahalle ortamında, apartman 
daireleri şeklinde seçilen bu evlerde 4 ila 6 engelli 
bireyin, bakım elemanının refakati ve mesleki per-
sonelin gözetiminde bakımları sağlanmaktadır.

Bakım merkezlerinin yanında bakıma ihtiyacı olan 
ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan engelli 
bireylere Evde Bakım Yardımı sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda Bakanlığımızca 2022 yılı Mart ayı itiba-
rıyla 532.337 kişiye toplamda 70 milyar TL evde ba-
kım yardımı yapılmıştır.

Engelli bakım hizmetleri alanında, evinde bakımı 
sağlanan fakat evde bakıma destek yardımı veya 
gündüz/yatılı kurum bakımı hizmetlerinden ya-
rarlanamayan engelli bireylerin ailelerinin engelli 
bireyin kişisel bakımına yönelik işlerde desteğe ih-
tiyacının bulunması halinde “Evde Bakıma Destek 
Hizmeti” sunulmaktadır. Evde Bakıma Destek Hiz-
meti resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 
görevli bakıcı personel tarafından, bakıma ihtiyacı 
olan engelli bireyin ikametgah adresine giderek 
evinde belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirdiği 
bakım hizmetidir.

2018 yılında, idari kayıtları baz alan ve Engelli Sağ-
lık Kurulu Raporu kaydına dayanan yaklaşık 2,5 
milyon engelli vatandaşın kayıtlı olduğu Ulusal En-
gelli Veri Sistemi oluşturulmuştur.

Engelli istihdamına yönelik çalışmalarla, engelli va-
tandaşların toplumla bütünleşmeleri sağlanmakta-
dır. Bu kapsamda 2002 yılına kadar atanan engelli 
memur sayısı 5.777 iken, bugün bu sayı 65.662 ol-
muştur. 

Ülkemizdeki  yaşlılara ilişkin temel yaklaşım; yaş-
lıların aileleri ve yakınlarıyla birlikte, bulundukları 
çevrede, aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde 
yaşlanma sürecini geçirmelerini sağlamaktır. Bu 
kapsamda yaşlıların bakımdan sağlığa, istihdam-
dan erişilebilir çevreye, her alanda haklarını etkin 
kullanmalarını sağlayarak, yaşam kalitesini artır-
maya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
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Bakanlıkça 2016 yılında ülkemizde ikamet eden ve 
sosyal hizmete ihtiyaç duyan,  65 yaş üstü yaşlı bi-
reylerin korunması ve desteklenmesi amacıyla, bi-
yo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadık-
ları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak 
yaşamlarını kolaylaştıran Yaşlı Destek Programı 
(YADES) başlatılmıştır. Program kapsamında, evde 
bakım, gündüz bakım, evde sağlık, manevi destek, 
gönüllülük faaliyetleri gibi çeşitli hizmet modelle-
riyle bütünleşik bakım hizmetleri geliştirilmiştir.

Bakanlıkça 2022 yılı Mart ayı itibarıyla yatılı kurum 
bakımı talebi olan 165’i kamuya, 267’si özel sektöre, 
19’u diğer kamu kuruluşuna (MEB, Belediyeler) ait 
olmak üzere ülke genelinde toplam 451 huzurevin-
de 26 bini aşkın yaşlı bireye hizmet verilmektedir.

Ayrıca 2012 yılında Bakanlıkça başlatılan Yaşlı Ya-
şamevi Projesi ile 8 adet Yaşlı Yaşamevinde 25 yaşlı 

bireye ev ortamında hizmet sunulmaktadır. Yaşlı 
bireyler için hayata geçirilen sayıları 32’ye ulaşan 
Gündüz Yaşam Merkezlerinde psiko-sosyal reha-
bilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmetleri 
verilmektedir.

Ülkemizde 2002 yılında 63 resmi huzurevinde 
4.952 yaşlı bireye hizmet verilmekteyken, 2022 
Mart ayı itibarıyla, Darülaceze Başkanlığı da dâhil 
olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı 165 resmi huzurevinde 12.901 yaşlıya; 19 diğer 
kamu kuruluşlarına ait huzurevlerinde 1.688 yaş-
lıya hizmet verilmektedir. 2002 yılında yaşlılara 
hizmet veren 22 özel huzurevi mevcutken; 2022 yılı 
Mart ayı itibarıyla bu sayı 267’e ulaşmış ve 11.598 
yaşlı bireye bakım hizmeti verilmektedir.

Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere herkes 
için olmazsa olmaz bir diğer konu da erişilebilirlik-
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tir. Engelli ve yaşlı bireylerin haklarını etkin kullan-
malarını ve hayatın her alanına tam katılımını sağ-
lamak açısından erişilebilirlik ön şart olarak kabul 
edilmektedir. Erişilebilirlik tüm haklardan fayda-
lanmak için bir ön koşul iken, aynı zamanda temel 
bir haktır. Bakanlığımız tarafından kurulan “Erişi-
lebilirlik İzleme ve Denetleme Sistemi” ile binaların 
erişilebilir hâle getirilmesi için öz değerlendirme 
yapma imkânı sağlayan “Erişilebilirlik Değerlendir-
me Modülü” (ERDEM), belirlediğimiz ulusal erişi-
lebilirlik standartları, desteklediğimiz erişilebilirlik 
projeleri, düzenlediğimiz atölye, çalıştay, yarışma, 
erişilebilirlik ödülleri ve programlar ile erişilebilirlik 
alanında uygulamaların tüm paydaşların faaliyet 
alanlarında yaygınlaştırılması teşvik edilmektedir.

Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılı-
mını güçlendirmek amacıyla belediyeler aracılığıy-
la özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarına 
ücretsiz seyahat kapsamında gelir desteği ödemesi 
yapılmaktadır.

Aile ve Toplum Hizmetleri

2013 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan 
Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) çocuk, genç, 
kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını, gaziler, ai-
leler ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, des-

tekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danış-
manlık hizmetleri sunulmakta, ayrıca Aile Sosyal 
Destek Programı (ASDEP) aracılığıyla ailelerin 
ilgili hizmetlerden yararlandırılması, rehberlikte 
bulunulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi 
amacıyla kapsayıcı sosyal hizmet sunumu sağlan-
maktadır. 2017 yılında başlayan ASDEP ile 2022 yılı 
Mart ayı itibarıyla 3,9 milyon haneye ulaşılmıştır.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri 
başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde kadın-
ların psiko-sosyal, sosyo-kültürel, mesleki ve kişisel 
yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla 256 
“Aile Destek Merkezi (ADEM)” ve 34 “Sosyal Daya-
nışma Merkezi (SODAM)” hizmete açılmıştır.

Çiftlerin aile içi iletişim, ilişki, vb. sorunları ile ilgili 
süreçleri sağlıklı olarak yönetebilmeleri amacıyla 
verilen danışmanlık hizmetine "Aile Danışmanlığı" 
denilmektedir. Bu hizmet 81 ilde Aile ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezle-
rindeki uzman personel aracılığı ile ücretsiz olarak 
verilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlenecek çift-
lere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile 
Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı programları 
kurulacak ailenin sağlıklı ve uzun ömürlü olması 
amacıyla yürütülmektedir. “Aile Danışmanlığı” hiz-

Türkiye’nin 2007 yılında Birleşmiş 
Milletler Engellilerin Haklarına İliş-
kin Sözleşme’yi (EHİS) imzalayan 
ilk ülkeler arasında yer aldığını ve 
EHİS’in odak kurumu olduğunu bili-
yor muydunuz?

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ ?

 256 “Aile Destek 
Merkezi (ADEM)” ve 
34 “Sosyal Dayanışma 
Merkezi (SODAM)” 
hizmete açılmıştır.
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meti kapsamında 79 bin başvuruya cevap verilmiş, 
Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde “Madde 
Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korun-
ma” modülü ile Yeşilay iş birliğinde “Türkiye Ba-
ğımlılıkla Mücadele Eğitimleri” kapsamında 904 
bin kişiye “Uyuşturucu ile Mücadele” konusunda 
farkındalık eğitimi verilmiştir. 

Afet ve acil durumlarda psiko-sosyal destek ekiple-
ri tarafından birey, aile ve toplumun en kısa zaman-
da normal yaşantılarına dönmeleri ve psikolojik 
olarak en az şekilde etkilenmeleri için 2014 yılından 
beri 157 afet ve acil duruma, 8 bin 548 meslek ele-
manı ile müdahale edilmiştir.

Türkiye’deki çocuk nüfusu oranına bakıldığında; 
Türkiye’de 2021 yılında 1.079.842 çocuk doğmuştur. 
Bunların %51,3’ü erkek, %48,7’si kızdır.

Türkiye’de kişilerin %67,6’sı mutluluk kaynağı ola-
rak ailelerini belirtmektedir.

Ayrıca aile konusunda düzenli olarak her beş yılda 
bir TAYA (Türkiye Aile Yapısı Araştırması) yapıl-
makta ve sonuçları bilimsel çevrelerle ve kamu ku-
rumlarıyla paylaşılmaktadır.

Kadınlara Yönelik Hizmetler

Kadınlara yönelik önceki başlıklarda verilen hiz-
metlerin yanı sıra kadınların üretkenliklerini ar-
tırmak amacıyla Kadın Kooperatifleri güçlendiril-
mektedir. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı, Ta-
rım ve Orman Bakanlığı ile birlikte 30 Ekim 2018’de 
imzalanan “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendiril-
mesi İş Birliği Protokolü” yürürlüğe konulmuş ve 81 
ilde “Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu” oluştu-
rulmuştur. 81 ilde 2019 yılından bugüne kadar ger-
çekleştirilen çalışmalar ile 530 yeni kadın koopera-
tifinin kurulması desteklenmiştir.

Kadın kooperatifi

Sosyal Yardımlar

Türkiye, sosyal yardım programlarını sosyal adalet 
ilkesi çerçevesinde hiçbir siyasi, ideolojik, felsefi 
veya dini ayrım gözetmeksizin muhtaçlık temelin-
de oluşturmakta ve sürdürmektedir. Bu temelden 
hareketle uygulanan sosyal yardım programları 
objektif kriterler çerçevesinde Anayasa’da ifadesi-
ni bulan sosyal devlet ilkesi gereği “kamu hizmeti” 
olarak sunulmaktadır. 2003 yılından bu yana temel 
ilkeleri, yararlanma kriterleri ve tutarları belli “dü-
zenli-kapsayıcı” sosyal yardım programları oluştu-
rulmuş ve hizmetler geliştirilmiştir.

Mevzuat hükümleri doğrultusunda her il ve ilçede 
kurulu olan 1.003 “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı” ve “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl 
Müdürlükleri” aracılığıyla 40’tan fazla sosyal yar-
dım programı faaliyetlerini yürütmektedir. Yürü-
tülmekte olan sosyal yardım programları düzenli 
ve süreli nitelikte olmak üzere aile yardımları, ba-
rınma ve gıda yardımları, engelli ve yaşlı yardımları, 
sağlık yardımları, eğitim yardımları ve proje destek-
leri olarak sınıflandırılmaktadır.
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Büyüyen Türkiye’de Paylaşılan Refah

2002-2021 döneminde ekonomi alanında sağla-
nan başarılarla elde edilen büyümeyle birlikte 
ihtiyaç sahibi ailelere artan miktarlarda kaynak 
aktarımı yapılmıştır. Bu süreçte özellikle kapsayı-
cı ve tematik sosyal yardım programları geliştire-
rek ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetler 
geliştirilmiştir.

Sosyal yardımlar alanında elde edilen ilerlemelerin 
yanı sıra ülkemiz insani gelişmede de çağ atlamış-
tır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
verilerine göre 2002 yılında ülkemiz “Orta İnsani 
Gelişme” seviyesinde iken; 2009 yılından itibaren 
“Yüksek İnsani Gelişme” seviyesine ulaşmış, 2018 
yılında tarihinde ilk defa “Çok Yüksek İnsani Geliş-
me” seviyesine, 2019 yılında da ikinci kez “Çok Yük-
sek İnsani Gelişme” sınıfında yer alma başarısını 
göstermiştir. İnsani gelişmedeki ilerlemenin ölçütü 
olan endekste, Türkiye son 29 yılda %40,7’lik artış 
kaydetmiştir.

Sosyal yardımların sunumunda temel yaklaşımı-
mızı ortaya koyan bir diğer husus ise çalışabilir 
durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarının bir 
an önce istihdama kazandırılmasıdır. Uzun vadeli 
yoksullukla mücadele stratejisi kapsamında sos-
yal yardımlar, yoksulluğu azaltmak için araç olarak 
kullanılmaktadır. Bu çerçevede 2010 yılından itiba-

ren çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararla-
nıcıları İŞKUR’a kaydedilerek istihdama kazandırıcı 
faaliyetlerden faydalandırılmaktadır. İşe yönlendi-
rilen kişilerin işe yerleşmesi durumunda bir defaya 
mahsus brüt asgari ücretin 1/3’ü kadar işe başlama 
desteği sunulmaktadır. Böylece iş gücü piyasası ile 
sosyal yardımlar arasındaki entegrasyon güçlen-
dirilmektedir.

2010 yılından itibaren 
çalışabilir durumda 
olan sosyal yardım 
yararlanıcıları 
İŞKUR’a kaydedilerek 
istihdama kazandırıcı 
faaliyetlerden 
faydalandırılmaktadır. 
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COVID-19 salgınının olumsuz etkileri ile mücadele 
kapsamında Salgın “Sosyal Destek Programı” haya-
ta geçirilmiş, “acil durum hali” ilan edilmiş, belirli 
sosyal yardım programlarının tutarları artırılmış, 
periyodik payların artırılmasına karar verilmiş, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek 
periyodik pay aktarılmıştır.

İhtiyaç sahibi hanelere Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan belirlenen usuller 
çerçevesinde Salgın Sosyal Destek Programı (Faz I, 
Faz II, Faz III) adı altında sunulan yardım merkezi 
ödeme yöntemiyle ulaştırılmıştır. Ayrıca “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası” ile 
de devlet-millet el ele vererek salgın nedeniyle dö-
nemsel yoksulluk yaşayan hanelere ilave destekler 
sunulmuştur.

Öte yandan 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihle-
ri arasında tam kapanma uygulaması döneminde 
“Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı” da hayata 
geçirilmiştir.

COVID-19 Salgın Döneminde Sosyal Yardımlar
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Sosyal Yardımlarda Güçlü Bilişim Altyapısı

Sosyal yardım hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli 
sunulmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kul-
lanılmasını sağlamak oldukça önem taşımaktadır. 
Türkiye’de sosyal yardım programlarının uygulan-
ma ve yönetiminde gelişmiş bilişim sistemleri kulla-
nılmaktadır. Bu gelişmiş bilişim sistemleri arasında 
en önemlisi dünyada örnek olarak gösterilen “Bü-
tünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemidir (BSYBS).”  
Sistem; yoksul ve muhtaç kişilerin başvurularının 
alınmasından yardım ödemelerine kadar olan tüm 
prosedürün gerçekleştirilmesine imkan tanımakta 
ayrıca yardım ödemeleri ve takibinin sağlanmasını 
mümkün kılmaktadır. 

Sistem sayesinde sosyal yardım hizmetleri şeffaf 
ve hesap verilebilir hale getirilmiş, mükerrerlik, 
koordinasyonsuzluk gibi sorunlar ortadan kal-
dırılmıştır. Böylece vatandaşlar muhtaçlıklarını 
ispatlama gibi bir külfetten kurtarılmış ve 15-20 
gün süren yardım başvuru süreci dakikalar ile 
ifade edilen bir zaman dilimine düşürülmüştür. 
Ayrıca “ALO 144 Sosyal Yardım Hattı” ile kişilerin 
sosyal yardımlar hakkında ilk elden bilgi sahibi 
olması sağlanmaktadır.





Dünya genelinde hemen hemen her ülke, 
göçten etkilenmiş, özellikle 20. yüzyılın 
ikinci yarısı toplu nüfus hareketlerine şa-

hitlik etmiştir. Nitekim son elli yıllık dönemde 175 
milyondan fazla insanın kitlesel olarak göç ettiği 
bilinmektedir. Uluslararası Göç Örgütünün son 
verilerine göre dünya üzerinde 281 milyon kişi göç 
etmiş bulunmakta olup bu sayı dünya nüfusunun 
yaklaşık %3,6’sına denk gelmektedir.

Göç; bireylerin veya toplulukların gönüllü veya zo-
runlu sebeplerle yaşamlarının tamamını veya bir 
bölümünü geçirmek üzere bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine, bir ülkeden başka bir ül-
keye gitmesi ve yer değiştirmesi olarak tanımlana-
bilmektedir.  Silahlı çatışmalar, doğal afetler, siyasal 
veya ekonomik sebeplerle milyonlarca insan doğup 
büyüdüğü toprakları terk etmektedir. Dolayısıyla, 
göç kavramının içine mülteciler, sığınmacılar, eko-
nomik göçmenler, düzensiz göçmenler ve çeşitli 
sebeplerle yerinden edilmiş insan grupları dâhil 
edilmektedir. 

Göç; siyaset, ekonomi, sosyal ve kültürel yaşamla 
yakından ilgilidir. Özellikle uluslararası göç, birden 
fazla devleti aynı anda etkilemektedir. Bu göç türü, 
çoğu zaman bir yandan yerleşilen ülkeye işgücü 
katkısı sağlamakta, farklı beceriler ve yeni fikirler 
getirmekte diğer yandan kaynak ülkelerde nitelikli 

işgücü kaybına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, 
göçmenlerin yerleştikleri ülkeler kadar arkalarında 
bıraktıkları ülkeleri de ilgilendirmekte ve bu ülkeler 
arasındaki etkileşimi şekillendirip kalıcı izler bırak-
maktadır. 

Göç hareketleri, iyi yönetilebildiği takdirde olumlu, 
aksi halde başta kamu düzeni ve güvenliğine tehdit 
olmak üzere insan hakları ihlallerinin ortaya çık-
masına kadar bir dizi olumsuz sonucu beraberinde 
getirebilmektedir. Bu nedenle ekonomik kalkınma-
yı destekleyen, kamu güvenliğini muhafaza eden ve 
göçmenlerin insan haklarının korunmasını amaç-
layan etkili bir göç yönetimi geliştirebilmek hayati 
derecede önem kazanmıştır.

GÖÇ VE SIĞINMACILAR
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Ülkemiz coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle tarih 
boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dâhil ol-
mak üzere geniş anlamda göç hareketlerinin nihai 
durağı olmuş ve milyonlarca göçmene ev sahipliği 
yapmıştır.

Türkiye, doğusunda ve güneyinde çatışma ve is-
tikrarsızlıkların yaşandığı bazı Orta Doğu ve Asya 
ülkeleriyle, batısında refah düzeyi ve insan hakları 
standartları yüksek Avrupa ülkeleri arasında köprü 
konumundadır.

Özellikle son yıllarda artan ekonomik ve siyasi 
gücü ve istikrarlı yapısı, Türkiye’yi düzenli ve dü-
zensiz göç hareketleri için çekim merkezi haline 
gelmiştir. Bu durum, göçün Türkiye’nin ekonomik, 
sosyo-kültürel ve demografik yapısı ile kamu düze-
ni ve güvenliği üzerindeki etkilerini gündeme getir-
mektedir.

Cumhuriyet Öncesi Dönem

Osmanlı İmparatorluğu döneminde din ve ırk ayrı-
mı yapılmaksızın gelenlere hoşgörüyle yaklaşıldığı 
bilinen bir gerçektir. Bu dönemde öne çıkan kitlesel 
ve bireysel sığınma hareketlerinin başlıcaları şun-
lardır:

• 1492 yılında on binlerce Yahudi’nin İspanya’dan 
gemilerle kurtarılarak Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına getirilmesi,

• 1672 Thököly Ayaklanması’nın ardından mat-
baacılığın öncüsü İbrahim Müteferrika ile itfa-
iyeciliğin öncüsü Kont Ödön Seçenyi (Seçenyi 
Paşa)’nin ve 1699 yılında Macar Kralı Thököly 
Imre ve eşinin Osmanlı İmparatorluğu’na iltica 
etmeleri,

• 1709 yılında İsveç Kralı Şarl’ın beraberindeki 
yaklaşık 2.000 kişilik grupla birlikte Osmanlı 
İmparatorluğu’na sığınması,

• 1718 Pasarofça Antlaşması’nın ardından Macar 
Kralı II. Rakoczy Ferenc’in Osmanlı İmparator-
luğu’na sığınması,

• 1830 Polonya İhtilali’nin liderlerinden bugünkü 
Polonezköy’ün kurucusu Prens Adam Czartor-
ski’nin 1841 senesinde Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na iltica etmesi,

• 1848 Macar Özgürlük savaşını kaybeden Prens 
Lajos Kossuth ve yaklaşık 3.000 Macar’ın 
1849’da Osmanlı İmparatorluğu’na gelmeleri,

• 1858 - 1864 yılları arasında Rus kaynaklarına 
göre yaklaşık 493.000 Müslüman Kafkas nüfu-
sun Osmanlı’ya sığınması,

• Farklı istatistiki veriler bulunmakla birlikte 
1864 senesinde ise Rus ordusundan kaçan yak-
laşık 1 milyon Kafkas nüfusun Osmanlı İmpara-
torluğu topraklarına kabul edilerek, Balkanlar’a 
ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirilmesi,

• 1917 Bolşevik İhtilali’nin ardından Vrangel’in 
yaklaşık 135.000 kişiyle birlikte Osmanlı İmpa-
ratorluğu’ndan koruma talep etmesi.
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Cumhuriyet Dönemi

Ülkemize yönelik kitlesel göç  hareketleri, Cumhuri-
yet’in kuruluş süreci ve sonrasında da devam etmiş-
tir. Bu hareketlerin en somut örnekleri ise şu şekilde 
özetlenebilir:

• 1922-1938 yılları arasında Yunanistan’dan 384 
bin kişi,

• 1923-1945 yılları arasında Balkanlardan 800 
bin kişi,

• 1933-1945 yılları arasında Almanya’dan 800 
kişi,

• 1988 yılında Halepçe katliamından sonra 
Irak’tan 51.542 kişi,

• 1989 yılında Bulgaristan’dan 345 bin kişi,

• 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra 
Irak’tan 467.489 kişi,

• 1992-1998 yılları arasında Bosna’dan 20 bin kişi,

• 1999 yılında Kosova’da meydana gelen olaylar 
sonrasında 17.746 kişi,

• 2001 yılında Kuzey Makedonya'dan 10.500 kişi.

Göç  Hukukumuzdaki  Gelişmeler

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Öncesi 

Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılarla ilgili ilk ge-
nel düzenleyici belge, 14 Haziran 1934 tarih ve 2510 
sayılı İskân Kanunudur. Kanun, Türkiye’ye yönelik 
sığınma ve göç hareketleri  ile ülkemize gelenlerin 
ülke içinde iskânlarını düzenlemektedir. 2006 yı-
lında 2510 sayılı Kanunun yerini 5543 sayılı aynı 
Kanun almıştır.

5543 sayılı İskân Kanunu göçmen, serbest göçmen, 
iskânlı göçmen, münferit göçmen ve toplu göçmen 
gibi çeşitli göçmen türlerini tanımlamıştır. Fakat bu 

tanım, soydaş odaklı düzenlemelerle sınırlı bir yapı 
öngörmesinden dolayı günümüz koşullarında dü-
zenli, düzensiz göç  ve uluslararası koruma alanla-
rını içeren göç kavramından uzak kalmıştır. İskân 
Kanunu kapsamı dışında kalan yabancılara ilişkin 
iş ve işlemler ise 1950 yılında çıkarılmış olan 5682 
sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların 
Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun-
larla yürütülmüştür. 

Uluslararası koruma (iltica) konusunda iç huku-
kumuzdaki ilk düzenleyici belge 1994 Yönetmeliği 
olarak bilinen 30 Kasım 1994 tarih ve 22127 sayılı 
“Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica 
Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden 
Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıy-
la Sınırlarımıza Gelen Yabancılar ve Olabilecek 
Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”tir. Yönetmelik,  bireysel ve 
kitlesel olarak sığınma amacıyla Türkiye’ye gelen 
yabancılara uygulanacak usul ve esasların tespit 
edilmesine ve görevli kuruluşların belirlenmesine 
ilişkin hükümlere yer vermektedir.

Bu düzenlemelerin yanı sıra farklı kanunlarda kıs-
men ve dağınık olarak düzenlenmiş göç alanına 
ilişkin hükümlere yer verildiği görülmekte ise de bu 
alanda hissedilen kanun düzeyindeki mevzuat ek-
sikliği çoğunlukla idari düzenlemelerle giderilmeye 
çalışılmıştır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Bu gelişmeler doğrultusunda çağımızın göç ha-
reketleri içinde ülkemizin ev sahibi ülke konumu 
da dikkate alınarak göç alanını daha iyi yönetmek 
amacıyla köklü değişiklikler öngören, şeffaf ve ka-
tılımcı hukuki reform çalışmaları yürütülmüştür. 
Göçün kaçınılmazlığını göz önünde bulunduran ça-
lışmalarda, hassas gruplar başta olmak üzere, tüm 
göçmenlerin haklarına saygılı insan odaklı bir yak-
laşım benimsenmeye çalışılmıştır. 
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Yabancılar ve uluslararası koruma alanını her yö-
nüyle düzenleyen kapsamlı bir kanunun olmayışı, 
gerek anayasal gerek uluslararası yükümlülük-
lerimizin tam olarak yerine getirilmesini güçleş-
tirmiştir. Bu durum, ihtiyaç duyulan alanlardaki 
boşlukların idari düzenlemeler yoluyla giderilmesi 
sonucunu doğurmuştur.

Ayrıca Kanun düzeyinde kapsamlı bir düzenleme-
mizin olmayışı, kapsamlı mevzuat çalışmalarını zo-
runlu hale getirmiştir.

Kanunun çıkarılmasında başka bir etken de Avrupa 
Birliği (AB) uyum sürecidir.  AB ile müzakere süre-
cinde “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” başlıklı “24 
üncü Fasıl” kapsamında ve “2003 tarihli Avrupa 
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Tür-
kiye Ulusal Programı” doğrultusunda hazırlanan 
“İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Mükteseba-
tının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem 
Planı” (İltica ve Göç Eylem Planı’dır.) Plan, göç ve 
uluslararası koruma konularında yasal düzenleme 
çalışmalarının temel düzenlemelerindendir.  Ulusal 
Programda yer alan, gerekli hukuki ve kurumsal 
yapının oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürüt-
mek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı “İltica ve Göç 
Mevzuatı ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Uygu-
lama Bürosu (İltica ve Göç Bürosu)” kurulmuştur.

Çalışmalar neticesinde Türkiye’de bütüncül bakış 
açısına sahip bir göç yönetimi yapısı kurulmasının 
temelini oluşturan 6458 sayılı Yabancılar ve Ulusla-
rarası Koruma Kanunu kabul edilmiştir. 

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalış-
ları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma 
talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kap-
samına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemek amacıyla çıkarılan Kanun’daki başlıca 
konu başlıkları şunlardır:

• Bu kanun kapsamında, vize ve ikamet izinleri 
işlemleri için etkin ve sistematik bir yapı oluş-
turulmuş, bürokratik işlemlerin ve kayıt dışılı-

ğın azaltılması amacıyla düzenlemeler getiril-
miştir.  

• 6458 sayılı Kanunda yabancıların Türkiye’de 
çalışmak üzere aldıkları çalışma izinlerinin ika-
met izni yerine de geçerli sayılması konusunda 
düzenleme yapılmış ve gerek yabancıların ge-
rekse işverenlerin bürokratik işlemleri önemli 
ölçüde azaltılmıştır. Yabancı öğrencilerin ika-
met izinleri ve çalışma hakları ilk kez kanunla 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Türkiye’deki 
yabancı öğrencilere öğrenimleri sırasında ça-
lışma hakkı tanınmış, Türkiye’de öğrenimlerini 
tamamlayanlara 1 yıllık daha ikamet izni ala-
bilme hakkı getirilmektedir. Böylelikle nitelikli 
işgücü oluşturacak yabancıların Türkiye’de ka-
labilmelerinin önü açılmaktadır.

• Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulun-
mayan vatansız kişilerin hakları ilk defa bir ka-
nunda belirlenerek vatansız olarak tespit edi-
len kişilere ikamet izni yerine geçen “Vatansız 
Kişi Kimlik Belgesi” sağlanmaktadır.  

• İnsan ticareti mağduru olan ve olabileceği yö-
nünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, 
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yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri için 
ikamet izni düzenlenmektedir. Bu kişileri ko-
ruma bakımından önemli olan bu düzenleme, 
Türk hukukuna ilk defa girmektedir.

• Kanun, yabancıların zulüm göreceği bir ülkeye 
geri gönderilemeyeceğini açıkça belirlemiştir. 
Böylece uluslararası hukukun ve mülteci huku-
kunun temel prensiplerinden olan geri gönder-
meme ilkesi (non-refoulement) ilk defa kanun-
la düzenlenmiştir.

• Uluslararası koruma türleri 1951 Cenevre Söz-
leşmesine uyumlu şekilde tanımlanmıştır. Bu 
kapsamda; 1951 Cenevre Konvansiyonunun 1A 
(2) maddesinde yer alan “mülteci”  tanımı Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa ak-
tarılmış, ülkemizin 1951 Cenevre Sözleşmesine 
koymuş olduğu coğrafi kısıtlama nedeniyle Av-
rupa dışından gelen ve sığınma talep eden ki-
şiler için kullanılan “sığınmacı” tanımının oluş-
turduğu kavram kargaşasına son verilerek bu 
kişiler “şartlı mülteci” olarak adlandırılmıştır.

• Öte yandan mülteci veya şartlı mülteci olma 
koşullarını sağlamayan fakat gönderileceği 
ülkede ölüm, işkenceye maruz kalma veya ça-
tışmalarda şahsına yönelik tehdide maruz kal-
ma riski nedeniyle başta Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi olmak üzere tarafı olduğumuz in-
san hakları sözleşmelerin bir gereği olarak geri 
gönderme yasağı kapsamında olan yabancılara 
“ikincil koruma” sağlanmaktadır.

• Refakatsiz çocuklar başta olmak üzere, engelli-
ler, yaşlılar, hamileler, beraberinde çocuğu olan 
yalnız anneler ve babalar ile işkence, cinsel sal-
dırı veya diğer ciddi psikolojik, bedensel, cinsel 
şiddet mağduru özel ihtiyaç sahipleri için özel 
koruma mekanizmaları uluslararası standart-
lara uygun olarak oluşturulmaktadır.

• Uluslararası koruma statüsü kazanmış kişile-
rin ve bunlar arasından öncelikle özel ihtiyaç 

sahiplerinin barınma ve diğer ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla kabul, barınma merkez-
lerinin kurulması kanunla güvenceye alınmış 
ve idari düzenlemelerle yürütülmekte olan bu 
alan yasal dayanak kazanmıştır.

• Kanunda ve Göç İdaresi Başkanlığı çalışmala-
rında öngörülen uyum; ne asimilasyon ne de 
entegrasyondur. Göçmenle toplumun gönüllü-
lük temelinde birbirlerini anlamalarıyla ortaya 
çıkan harmonizasyondur. 

Göç yönetimi ile ilgili önemli gelişmelerden biri de 
“göç alanına ilişkin, mevzuatın ve idari kapasitenin 
geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmek ve 
Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve strateji-
lerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek” 
amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün (29 
Ekim 2021 tarihinde statüsü Başkanlık olmuştur.) 
kurulmasıdır.

Geçici Koruma ve Suriye Örneği

Geçici koruma; ülkelerinden ayrılmaya zorlanmış, 
ayrıldıkları ülkelere dönemeyen, kitleler halinde ülke-
miz sınırlarına ulaşmış veya sınırları geçmiş, bireysel 
olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara acil 
ve geçici çözüm ve koruma bulmak amacıyla sağlana-
bilmektedir. 

Daha önce yer almayan, kitlesel akın durumlarında 
sağlanacak “geçici koruma” sistemi Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu Türk göç hukukunun 
oluşmasına imkân sağlanmıştır.

Suriye’de yaşanan insani krizin büyümesi sonucunda 
300 ile 400 arasında Suriye vatandaşının 29.04.2011 
tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesindeki Cilvegözü 
Sınır Kapısı'na doğru hareketlenmesi, Suriye’den Tür-
kiye’ye yönelik bir toplu nüfus hareketinin ilk adımını 
oluşturmuştur. Türkiye, 2011 yılının Nisan ayından 
itibaren Suriye’den ayrılmaya zorlanmış kişilerin ani 
gelişen kitlesel akınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Su-
riye’deki durumun ciddiyetini koruması ve sığınma-
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cıların ülkelerine güvenli dönüşlerine imkân verecek 
koşulların henüz sağlanamamış olması nedeniyle söz 
konusu sığınmacılara hiçbir ön koşul aranmadan ge-
çici koruma sağlanmaktadır.

Ülkemiz, tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de 
dâhil olmak üzere çeşitli göç hareketleri ile karşılaş-
mış ve milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmıştır. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile bu ge-
leneğini uzmanlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası 
iş birliğine açık, güncel bilgileri ve gelişmeleri yakın-
dan takip eden dinamik yapıyla devam ettirecektir. 
Gelinen noktada, yapılan düzenleme ve çalışmalar 
Türkiye’nin göç ve uluslararası koruma alanında ör-
nek bir ülke olma yolundaki kararlılığını, hak bazlı 
ve Türkiye’deki koruma alanını geliştirmektedir. 

Türkiye, büyüyen ekonomisi ve bölgede yaşanan siya-
si istikrarsızlıklar nedeniyle zaman içerisinde transit 
ülke konumunun yanısıra önemli bir hedef ülke hali-
ne gelmiştir. Bugün ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşı-

ya olan ülkemiz, son 8 yıldır dünyada en fazla mülte-
ciye ev sahipliği yapmaktadır.

Göçün yarattığı sorunlar ülkelerin tek başlarına çö-
zemeyecekleri kadar geniş kapsamlı olup, bu olgu-
nun önlenmesi uluslararası toplumun sorumluluk 
ve dayanışma içinde birlikte hareket etmesini ge-
rektirmektedir. 

Türkiye, küresel bir sorun olan göç konusunda 
uluslararası toplumun adil ve eşit bir şekilde yük 
ve sorumluluk paylaşması gerektiğini savunmakta-
dır. Sorunların kaynakta çözülmesi gerektiği pren-
sibiyle hareket eden ülkemiz, bu çerçevede gerek 
ikili düzeyde gerek uluslararası örgütler vasıtasıyla 
kalkınma ve insani yardımlara ağırlık vermekte-
dir. Göçmenler ve mültecilerin ayrımcılığa maruz 
kalmamaları, eğitim, sağlık gibi alanlara rahatlıkla 
erişebilmeleri ülkemizin küresel ölçekte önemle 
üzerinde durduğu diğer bir husustur.

Göç Başkanlığının Verıṡıḋir.

YILLARA GÖRE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER
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İL NÜFUS KAYITLI  SURİYELİ
NÜFUSU İLE İL 
NÜFUSUNUN 

KARŞILAŞTIRMA 
YÜZDESİ

NO İLLER KAYIT 
EDİLEN 

SURİYELİ

İL NÜFUS KAYITLI  SURİYELİ
NÜFUSU İLE İL
NÜFUSUNUN

KARŞILAŞTIRMA 
YÜZDESİ

TOPLAM 3.762.686 84.680.273 4,44% TOPLAM 3.762.686 84.680.273 4,44%

1 ADANA 256.468 2.263.373 11,33% 42 KAHRAMANMARAŞ 95.966 1.171.298 8,19%

2 ADIYAMAN 23.206 632.148 3,67% 43 KARABÜK 1.736 249.287 0,70%

3 AFYON 12.545 744.179 1,69% 44 KARAMAN 826 258.838 0,32%

4 AĞRI 1.283 524.644 0,24% 45 KARS 190 281.077 0,07%

5 AKSARAY 4.214 429.069 0,98% 46 KASTAMONU 2.711 375.592 0,72%

6 AMASYA 1.425 335.331 0,42% 47 KAYSERİ 83.526 1.434.357 5,85%

7 ANKARA 100.502 5.747.325 1,75% 48 KIRIKKALE 1.963 275.968 0,71%

8 ANTALYA 4.185 2.619.832 0,16% 49 KIRKLARELİ 1.035 366.363 0,28%

9 ARDAHAN 124 94.932 0,13% 50 KIRŞEHİR 2.040 242.944 0,84%

10 ARTVİN 72 169.548 0,04% 51 KİLİS 107.214 145.826 73,52%

11 AYDIN 8.472 1.134.031 0,75% 52 KOCAELİ 56.619 2.033.441 2,78%

12 BALIKESİR 5.052 1.250.610 0,40% 53 KONYA 123.627 2.277.017 5,43%

13 BARTIN 572 201.711 0,28% 54 KÜTAHYA 2.008 578.640 0,35%

14 BATMAN 16.032 626.319 2,56% 55 MALATYA 32.083 808.692 3,97%

15 BAYBURT 144 85.042 0,17% 56 MANİSA 14.239 1.456.626 0,98%

16 BİLECİK 667 228.334 0,29% 57 MARDİN 91.817 862.757 10,64%

17 BİNGÖL 1.150 288.112 0,41% 58 MERSİN 242.935 1.891.145 12,85%

18 BİTLİS 1.156 352.277 0,33% 59 MUĞLA 11.695 1.021.141 1,15%

19 BOLU 4.505 320.014 1,41% 60 MUŞ 1.697 405.228 0,42%

20 BURDUR 9.110 273.716 3,33% 61 NEVŞEHİR 13.814 308.003 4,49%

21 BURSA 184.363 3.147.818 5,86% 62 NİĞDE 7.148 363.725 1,97%

22 ÇANAKKALE 5.106 557.276 0,92% 63 ORDU 1.129 760.872 0,15%

23 ÇANKIRI 815 196.515 0,41% 64 OSMANİYE 42.675 553.012 7,72%

24 ÇORUM 3.471 526.282 0,66% 65 RİZE 1.317 345.662 0,38%

25 DENİZLİ 14.060 1.051.056 1,34% 66 SAKARYA 15.741 1.060.876 1,48%

26 DİYARBAKIR 24.562 1.791.373 1,37% 67 SAMSUN 10.297 1.371.274 0,75%

27 DÜZCE 1.688 400.976 0,42% 68 SİİRT 4.780 331.980 1,44%

28 EDİRNE 1.094 412.115 0,27% 69 SİNOP 439 218.408 0,20%

29 ELAZIĞ 13.237 588.088 2,25% 70 SİVAS 3.642 636.121 0,57%

30 ERZİNCAN 279 237.351 0,12% 71 ŞANLIURFA 430.003 2.143.020 20,07%

31 ERZURUM 1.184 756.893 0,16% 72 ŞIRNAK 14.903 546.589 2,73%

32 ESKİŞEHİR 6.429 898.369 0,72% 73 TEKİRDAĞ 12.600 1.113.400 1,13%

33 GAZİANTEP 462.897 2.130.432 21,73% 74 TOKAT 1.223 602.567 0,20%

34 GİRESUN 457 450.154 0,10% 75 TRABZON 3.658 816.684 0,45%

35 GÜMÜŞHANE 250 150.119 0,17% 76 TUNCELİ 74 83.645 0,09%

36 HAKKARİ 5.098 278.218 1,83% 77 UŞAK 3.257 373.182 0,87%

37 HATAY 433.124 1.670.712 25,92% 78 VAN 2.168 1.141.015 0,19%

38 IĞDIR 81 203.159 0,04% 79 YALOVA 3.883 291.001 1,33%

39 ISPARTA 8.226 445.678 1,85% 80 YOZGAT 5.529 418.500 1,32%

40 İSTANBUL 542.606 15.840.900 3,43% 81 ZONGULDAK 724 589.684 0,12%

41 İZMİR 149.839 4.425.789 3,39%

Göç Başkanlığının Verıṡıḋir.

*28.04.2022 tarihi itibariyle

GEÇiCi KORUMA KAPSAMINDAKi SURiYELiLERiN iLLERE GÖRE DAĞILIMI





Türkiye’de Sivil Toplum ve Tarihçesi

Bireylerin ve grupların devlet içerisinde ken-
dilerini ifade edebildikleri, yönetim süreç-
lerine katılım sağlayabildikleri ve birlikte 

yaşayabilme anlayışına katkı sağlayarak toplumsal 
bağları güçlendiren yapıların bütünü olarak tanım-
lanan sivil toplum, dünyada çoğulculuğun, yardım-
laşmanın, insan hakları ve demokrasinin gelişimi-
ne de önemli katkılar sağlamıştır.

Modern demokrasilerin vazgeçilmez parçası haline 
gelen STK'lar bugün Türkiye'de devlet ve özel sek-
tör arasında adeta üçüncü bir sektör olarak yer al-
maktadır. STK’lar, ulusal ve uluslararası mevzuatta 
kabul edilen düzenlemeler, Avrupa Birliği, Dünya 
Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası ku-
ruluşların destekleri ile her geçen gün yaygınlaş-
maktadır. Türkiye’de sivil toplumu anlamlandır-
mak doğrultusunda kavramın tarihsel gelişimini 
bilmek önemlidir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne yardımlaşma olgusu ve 
toplumsal iyiye katkı sağlama gayesi temelinde sivil 
toplum kavramının geçmişi vakıf anlayışı yönüyle 
kadim atalarından miras kalmıştır. Bu kıymetli mi-
ras üzerine gelişerek devam eden ve Türk milleti-
nin özünde var olan, kültürel kodlarına işlemiş ve 
tarihte sayısız defa örneklerinin ortaya koyulduğu 
yardımlaşma olgusu; maddi ve manevi gücün, bir-

lik ve beraberliğin sembolü,  geçmiş-bugün-gelecek 
çizgisinin devamını sağlayan sosyal sorumluluk bi-
linci ile gelişerek devam etmektedir. 

Üç kıtada yıllarca hüküm süren, bünyesinde bu-
lunan birçok farklı kimliğe hoşgörüyle yaklaşan 
Osmanlı Devleti’nde, sivil toplumun ilk örnekleri 
sayılabilecek vakıf, lonca gibi teşkilatlar özveriyle 
desteklenmiştir.

2. Meşrutiyet'in ilanı ile 1909 tarihli Cemiyetler Ka-
nunu kapsamında modern anlamda örgütlenme 
hakkı ilk kez düzenleme altına alınmıştır. Cemi-
yetler Kanunuyla; “İzciler Ocağı, Müdafaa-i Milliye 

SİVİL TOPLUM VE 
KURULUŞLARI

Türkiye’de çok 
partili siyasi hayata 
geçişle birlikte sivil 
toplum alanında 
önemli ilerlemeler 
kaydedilmiştir.
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Cemiyeti, Türk Ocağı, Türk Yurdu Cemiyeti, Çift-
çiler Derneği, Sanatkâran Cemiyeti, Hilal-i Ahmer, 
Donanma Cemiyeti” gibi pek çok cemiyet kurulmuş 
bunlardan bazıları varlıklarını günümüze kadar 
sürdüregelmiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan 
kısmi değişiklikler ile Cemiyetler Kanunu Cumhu-
riyet’in ilk 15 yılı boyunca sivil hayatı düzenleyen 
ana hukuki metin olarak kabul edilmiştir. 1938 tari-
hinde ise Yeni Cemiyetler Kanunu kabul edilmiştir.

Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişle birlikte 
sivil toplum alanında önemli ilerlemeler kaydedil-
miştir. 1946 yılından itibaren cemiyetlere, devletten 
izin almaksızın ve idareden bağımsız olarak cemi-
yet kurma hakkı tanınmaktadır. Sivil örgütlenme 
aracı olarak değerlendirilen sendikalar ise 1947'de 
çıkarılan ilk Sendikalar Kanunu ile düzenlenmiştir. 
Bir diğer örgütlenme biçimi olan Siyasi Partiler ise 
1965’te kabul edilen Siyasi Partiler Kanunu ile dü-
zenlenmiştir.

Sivil toplum alanında, toplumsal faydayı hedefle-
yen kar amacı gütmeden faaliyetlerini gönüllü bir 
şekilde ifa eden aktörler olarak Sivil Toplum Kuru-

luşları (STK) ön plana çıkmaktadır. STK tanımı ve 
yapısı içinde pek çok organizasyon olduğu tartışılsa 
da ülkemizde STK’ların önemli bir kısmını dernek-
ler ve vakıflar oluşturmaktadır. 

Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe adaylığı ile 
birlikte yoğun bir reform sürecine girmiştir. Bu 
süreçte birçok alanda temel hak ve özgürlüklerin 
kapsamı daha da genişletilmiş, demokrasi, huku-
kun üstünlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve in-
san hakları gibi alanlarda mevcut düzenlemeleri 
güçlendiren ve güvence altına alan reformlar yapıl-
mıştır. Yapılan reformlar neticesinde 2004 yılında 
2908 sayılı Dernekler Kanunu yürürlükten kaldırı-
larak, dernek kurma, üyelik, dernek faaliyetlerine 
serbestlik, derneklere uygulanan yaptırımların ve 
bürokrasinin azaltılması gibi konularda daha öz-
gürlükçü düzenleme içeren 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu yürürlüğe konulmuş, böylece örgütlenme 
özgürlüğü alanında önemli adımlar atılmıştır.

Bu anlayışla 2003 yılında Dernekler Dairesi Baş-
kanlığı kurularak faaliyete geçirilmiş ve sivil toplum 
kuruluşlarının iş ve işlemleri emniyet birimlerinden 
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alınarak “sivil” bir birim tarafından yürütülmeye 
başlanmıştır. Bu yapılanmayı destekleyecek idari 
ve yasal pek çok düzenleme de hayata geçirilmiştir. 

Bu kapsamda sivil toplum alanında yapılan bu re-
formların bir sonucu olarak ortaya çıkan hem nice-
lik hem de niteliksel gelişmeye uygun bir teşkilat-
lanma yapısı oluşturmak maksadıyla, 13.09.2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile misyonunu tamam-
layan Dernekler Dairesi Başkanlığı kapatılmış ve 
yerine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

Türkiye'de sivil örgütlenmenin önemli bir bileşeni 
ise geçmişten günümüze tarihsel arenada önemli 
yeri olan vakıflardır.

Vakıflar, tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş 
olurlarsa olsunlar, İslâm ve Türk dünyasında bir-
birinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, 
günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok 
sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine 
getirmişlerdir. Vakıflar, aynı zamanda, servetin zen-
gin kesimlerden toplumun daha fakir kesimlerine 
doğru akışını önemli ölçüde gerçekleştirerek sosyal 
dengelerin kurulmasında ve sosyal bütünleşmenin 
sağlanmasında, içtimaî barışın sürekliliğinde, sınıf 
çatışmalarının önlenmesinde, kamunun hizmet 
taleplerinin yerinde karşılanmasında, siyasî ve eko-
nomik istikrarın sağlanmasında da merkezî yöne-
timlerin en büyük yardımcıları olmuşlardır.

Vakıflar, yüzyıllardır Anadolu topraklarında etkisi-
ni sürdüren güçlü ve köklü kurumlardır. Vakıf kül-
tür ve medeniyeti; bu topraklar üzerinde filizlenme-
ye başladığı dönemden beri tüm canlılara hizmet 
etmeyi amaçlamış, başta hayırseverlik olmak üzere 
yardımlaşmak, iyilik yapmak, paylaşmak, adalet ve 
hakkaniyet gibi her toplum tarafından kabul gören 
evrensel değerler üzerine inşa edilmiştir. Bunlar 
insanlığı daha yüksek bir kültür ve medeniyet sevi-
yesine çıkarmakta öncelikli değerlerdir. Bu değerler 
ışığında Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların top-

lumsal ve vicdani sorumluluk bilinciyle faaliyetleri-
ni yürütmelerini sağlamaktadır. 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, uluslararası 
sözleşmeler, T.C. Anayasası ve ulusal mevzuat ile 
güvence altına alınmıştır. Her geçen gün artan diji-
talleşme çalışmaları neticesinde sivil toplum kuru-
luşları, kültürel, eğitim, sağlık, mesleki dayanışma 
ve hak savunuculuğu gibi pek çok farklı alanda or-
tak menfaatleri doğrultusunda özgürce faaliyetleri-
ne ulusal ve uluslararası mecralarda devam etmek-
tedirler.

Türkiye’de STK’lara İlişkin Temel İstatistiki 
Veriler

Sivilleşme yönünde atılan adımlara bağlı olarak, 
özgürleşen ortamda sivil toplum alanında önem-
li değişimler yaşanmış, dernek sayısında, dernek 
üyeliklerinde ve dernek gelirlerinde önemli oranda 
artışlar gözlemlenmiştir.

Türkiye'de 38.145 mesleki ve dayanışma derneği, 
27.742 gençlik ve spor derneği, 6.192 eğitim araş-
tırma derneği, 5.911 kültür, sanat ve turizm derne-
ği başta olmak üzere çeşitli nevilerde toplamda 
"121.968" adet faal dernek ve "8.593.630" dernek 
üyesi bulunmaktadır. (İstatistik verilerine 7405 sa-
yılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 
kapsamında yer alan spor kulüpleri de dahildir.) 
Ayrıca Türkiye'de 253 Mülhak Vakıf, 167 Cemaat 
Vakıf, 5.556 Yeni Vakıf ve 1 Esnaf vakfı olmak üzere 
toplamda 5.977 adet vakıf bulunmaktadır.
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Yıllara Göre Dernek Sayısı

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamına alınan spor kulüpleri istatistik verile-
rine dahildir. 

2004’ten günümüze; 2004 yılında 69.740 olan dernek sayısı 2022 yılında 121.968 sayısına ulaşmış olup %74 
artış yaşanmıştır.

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamına alınan spor kulüpleri istatistik verile-
rine dahildir. 

2004 yılında 3.925.244 olan dernek üye sayısı, 2022 yılında 8.593.630 sayısına ulaşmış olup  %118 artış yaşan-
mıştır.
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7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamına alınan spor kulüpleri istatistik verile-
rine dahildir. 

2010 yılında 5.311.612.205 TL olan dernek gelirleri, 2021 yılında 38.772.712.025 TL’ye ulaşmış olup %629 artış 
yaşanmıştır.

Yeni, Mülhak ve Cemaat Vakıflarla İlgili Çeşitli Sayısal Veriler

Türkiye’de; 5.556 yeni vakfı, 253 mülhak vakfı, 167 cemaat vakfı ve 1 esnaf vakfı bulunmaktadır. 

Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği ve Destekler

Mülhak Vakıf Sayısı 253         

Cemaat Vakıf Sayısı 167
Esnaf Vakıf 1
Yeni Vakıf Sayısı

        Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
        Çevre Koruma Vakfı
       Diğer

5556
1003

11
4542

Yeni Vakıflar Şube / Temsilcilik Sayısı 3180
Vergi Muafiyeti Tanınan Yeni Vakıf Sayısı 306

Vakıf Üniversitesi / Meslek Yüksek Okulu (MYO) 74/4

Yurt dışında Kurulan Vakıfların (Yabancı Vakıfların ) Türkiye'deki 
Şube / Temsilcilik Sayısı

11

Yıllara Göre Dernek Gelirleri Toplamı (TL)
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Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği ve Destekler

Kamu ve sivil toplum ilişkileri dünya çapında bir 
gelişim ve ilerleme göstermektedir. Türkiye’de de 
bu ilerleme yakından takip edilerek kamu ve sivil 
toplum ilişkileri konusunda çalışmalar yapılmakta-
dır. Sivil toplum kuruluşlarının; görüşlerine başvur-
mak, sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde din-
lemek, kamu-STK iş birliğini daha da geliştirmek, 
karar alma mekanizmalarına sivil toplum kuruluş-
larının katılımını artırmak amacıyla 2019 yılından 
itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından “6622 STK zi-
yareti” gerçekleştirilmiştir.

Kamu-STK iş birliğinin ve sivil toplum kuruluşla-
rının karar alma mekanizmalarına katılımı en üst 
düzeyde sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı 
uhdesinde “Sivil Toplum İstişare Kurulu” oluşturul-
muştur. Söz konusu Kurul, sivil toplum faaliyetleri 
ile ilgili politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi, 
kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birli-
ğinin sağlanması, sivil toplum kuruluşlarının etkin-
liğinin artırılması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin 
sağlanması amacıyla, üniversite temsilcileri, kamu 
kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuru-
luşları temsilcilerinden oluşmaktadır.

Türkiye, toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek ka-
tılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun 
yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulun-
mayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu kapsamda 
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının iş ve işlem-
leri ile sivil toplum alanında rehberlik ve denetim 
faaliyetlerini yürüten İçişleri Bakanlığı tarafından 
derneklerin projelerini desteklemek amacıyla pro-
je destek programı uygulanmaktadır. Söz konusu 
destek programı kapsamında İçişleri Bakanlığı ta-
rafından 2017 – 2021 yılları arasında 1.600’den fazla 
derneğe toplamda yaklaşık 148.000.000 TL proje 
desteği sağlanmıştır.

Sivil Toplum Alanında Dijitalleşme

Türkiye’de sivil toplumun önemli bir parçası olan 
derneklere yönelik birçok iş ve işlem çağa uygun 
olarak dijital ortamda yapılabilmektedir. İçişleri 
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
tarafından Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) ile der-
neklere ilişkin birçok işlem dijital ortamda yürütül-
mektedir. Tükiye'de dernek yöneticileri tarafından 
DERBİS sistemi kullanım oranı %99'dur. Vatandaş-
ların sivil topluma katılımlarını artırmak amacıyla 
e-Devlet üzerinden de birçok hizmet sunulmak-
tadır. Kişiler e-devlet üzerinden; dijital ortamda 
“dernek üyelik başvurusu” yapabilmekte, herhangi 
bir derneğin “üyesi olup olmadıklarını” sorgulaya-
bilmekte, üye oldukları dernekten “üyeliklerini son-
landırabilmektedirler".
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Türkiye Cumhuriyeti, 2023 yılında kuruluşu-
nun 100. yıl dönümünü gururla kutlayacak-
tır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girmeye 

hazırlanırken ülkemizin izlediği dış politikanın önce-
likli amacı, küresel gündemde iniş ve çıkışların yoğun 
olduğu çalkantılı bölgesel ve uluslararası ortamda 
Türkiye’nin çıkarlarını müdafaa etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda Türkiye gerek kendi çevresinde gerek 
uzak coğrafyalarda sürdürülebilir barış, istikrar, refah 
ve kalkınmaya özgü şartların oluşması için çalışmak-
tadır. Bu bağlamda, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ülkü-
sünden güç alan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri üzere, milletimizin 
girişimci ruhunu ve insani karakterini yansıtacak şe-
kilde geliştirilen Girişimci ve İnsani dış politikamız 
özenle yürütülmektedir. 

2019 sonunda başlayan koronavirüs salgını kısa sü-
rede tüm dünyayı ve hayatın her alanını etkilemiş, 
uluslararası ilişkilerde ise ahiren gelişen popülizm, 
yabancı düşmanlığı, ticarette korumacılık gibi ana 
eğilimlere ivme kazandırmıştır. İklim değişikliği, te-
rörizm, siber saldırılar, düzensiz göç ve silahlanma 
gibi sınamaların etkileri daha fazla hissedilmekte-
dir. Dünyada görüş mesafesinin iyice kısaldığı, kriz 
ve çatışmaların barış ve istikrara meydan okuduğu, 
farklı ölçekteki kuvvetler arasındaki güç savaşları-
nın süratlandığı ve çok taraflılığın ve evrensel de-
ğerlerin içinin boşaltıldığı bir zaman diliminde bulu-

nulmaktadır. Uluslararası ortam, bölgemizde ve farklı 
coğrafyalardaki gittikçe artan kırılganlıklar, yükselen 
eşitsizlikler, hızlanan dijitalleşme ve halihazırdaki 
yetersiz küresel yönetişim mekanizmaları tarafından 
şekillendirilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişme nok-
tasındaki coğrafi konumu ve küresel düzeydeki 
gelişmeleri etkileme ve yönlendirme potansiyeli ile 
dünyamızda meydana gelen önemli gelişmelerin 
birçoğunda merkezi aktörler arasında bulunmakta-
dır. Mevcut küresel durumun tehdit ve sınamalarını 
gidermek ve fırsatlardan faydalanmak için Türkiye, 
ön alıcı, kapsayıcı, çözüm odaklı ve esnek bir diplo-
masi yürüterek sahada ve masada güçlü bir dış poli-
tika izlemektedir. Bu çerçevede Türkiye, yüzyıllara 
dayanan yerleşik diplomasi kültürüne haiz bir ülke 
olarak, dış politikasında Doğu ile Batı, Kuzey ile Gü-
ney arasında köprü olan merkezi coğrafi konumu, 
tarihi çeşitliliği, istikrarlı kurumları, kalifiye insan 
kaynakları ve canlı ekonomisinin de içinde bulun-
duğu farklı kaynaklardan ilham almaktadır. Bu şe-
kilde gelenek ve gelecek arasında sarsılmaz bağlar 
oluşturulmaktadır. Bununla birlikte diplomatik 
inisiyatif üstünlüğünü muhafaza ederek hem millî 
çıkarlarını ilerletmek hem de yeni köprüler kurma-
yı amaçlamaktadır. Ülkemiz küresel çapta düşünen 
fakat dünyanın dört bir yanında yerel düzeyde faa-
liyet gösteren bir diplomasi icra etmektedir. 

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ VE
İNSANİ DIŞ POLİTİKASI
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Bu çerçevede Türkiye, dış politikasının girişimci 
özelliği kapsamında birbirini bütünleyen birçok 
siyasi, ekonomik, insani ve kültürel iş birliği ge-
reçlerinden istifade etmektedir. Ülkemiz haliha-
zırda toplam 255 diplomatik ve konsüler misyo-
nuyla dünyanın en geniş 5. temsil ağına sahip 
hale gelmiştir.

Buna ilaveten ülkemizin küresel çapta kapsamlı 
bir ortaklık ağı bulunmaktadır. Bu bağlamda Tür-
kiye, 28 ülkeyle yüksek düzeyli iş birliği konseyi, 4 
ülkeyle hükûmetler arası zirve mekanizmaları, ay-
rıca üçlü veya daha çok üyeli bölgesel oluşumlar te-
sis etmiştir.  Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, 
Güney Kafkasya, Güney Asya ve Orta Asya’daki ül-
kelerle yakın ilişkilerini sürdürmekte ve korumak-
tadır. Ülkemiz bahse konu coğrafyalarla yetinme-
yerek, Afrika ortaklık politikasını ve Latin Amerika 
ile Karayipler’e yönelik açılım politikalarını tahkim 
etmekte ve dış politikasının ufuklarını sürekli ola-
rak genişletmektedir.

Bu çerçevede 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bir 
mihenk taşı olmuştur. Zirveye, 38 Afrika ülkesinden 
16 Devlet ve Hükûmet Başkanı, 25’i Dışişleri Bakanı ol-
mak üzere toplam 100 Bakan iştirak etmiştir. Zirvede 
5 yıllık bir Eylem Planı kabul edilmiş ve uygulanması 
için bir izleme mekanizması tesis edilmiştir.

Öte yandan 21. yüzyılın yükselen güçlerine ev sa-
hipliği yapan Asya’ya yönelik etraflı ve bütüncül 
bir politikanın temelleri 2019’da ilan edilen Yeniden 
Asya girişimi kapsamında atılmıştır. 

Türkiye en doğudaki Avrupalı ve en batıdaki Asyalı 
olarak hâlihazırdaki stratejik ilişkilerini tahkim et-
meyi ve yenilerini oluşturmayı hedeflemektedir. Bu 
çerçevede, ülkemizin stratejik önceliklerinden biri 
de Avrupa Birliği’ne üyelik sürecidir. Avrupa Bir-
liği’yle ilişkilerimizin tam üyelik hedefiyle, somut 
ve olumlu bir gündem temelinde geliştirilmesi için 
çaba gösterilmektedir. 

Türkiye, 1952 yılında üye olduğu NATO’nun önde 
gelen Müttefiklerindendir. Ülkemiz, ulusal savun-
ma ve güvenliğimizin temel yapı taşlarından olan 
İttifak içinde etkin sorumluluk üstlenmekte, güven-
liğin bölünmezliği ve İttifak dayanışması ilkeleri 
temelinde hareket etmektedir. Türkiye on yıllardır 
Avrupa güvenliğine ve transatlantik savunma ve 
güvenlik işbirliğine kapsamlı katkılar sunmaktadır. 
Bu çerçevede Türkiye, NATO’nun harekat ve mis-
yonlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş, bütçesine 
en çok destek sağlayan ilk sekiz Müttefik arasında 
yer almaktadır.

Ülkemiz Avrupa’nın bir parçası olarak Avrupa Kon-
seyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da dâ-
hil olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa kurum-
larının üyesi ve hatta kurucu üyesidir. Kıtayı etkisi 
altına alan kitlesel göç hareketleri de dahil olmak 
üzere birçok sınamaya çözüm getirme gayretlerine 
etkin destek sağlamaktadır. Türkiye, enerji hatları-
nın merkezi ülkesi konumunda olup Avrupa’nın ve 
dünyanın enerji güvenliğinde de yaşamsal bir öne-
me sahiptir.

Bölgesel sorunlara bölgesel sahiplenme ve çözüm-
leri öne çıkaran ülkemiz, Karadeniz Ekonomik İş-
birliği Örgütü, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi çeşitli bölgesel 
örgütlerin ve girişimlerin de aynı zamanda kurucu 
üyesidir. 
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gelişen Sekiz Ülke (D-
8), Türk Devletleri Teşkilatı, Asya İşbirliği Diyaloğu 
ve MIKTA’nın (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye 
ve Avustralya) üyesi olan ülkemiz, üyesi olduğu tüm 
oluşum/teşkilatlarda üstlendiği Dönem Başkanlık-
larıyla bu kurumlara güç ve hareketlilik katmıştır. 

Küresel sorunlar ancak iş birliği ve etkin çok taraf-
lılık temelindeki ortak çabalarla çözümlenebilmek-
tedir. Bu durum ülkemizin çok taraflı platformlarda 
uyguladığı diplomasiye yön vermektedir. Ülkemiz, 
BM Güvenlik Konseyinde 2009-2010 döneminde 
görev yapmış ve bu şekilde küresel barış, istikrar ve 
güvenliğe müspet katkılar sağlamıştır. Türkiye Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
“Dünya Beşten Büyüktür” ifadeleriyle vurguladık-
ları üzere, günümüzün karmaşık ve çok boyutlu so-
runları karşısında yetersiz kalan başta BM Güven-
lik Konseyi ve diğer çok taraflı kurumların reforma 
tabi tutulmasını savunmaktadır. 

Ülkemiz çatışmaların çözümü ve arabuluculuk ala-
nında öncü bir rol oynamaktadır.   Türkiye bu çer-
çevede BM, AGİT ve İİT’de arabuluculuk ile ilgili 
dostlar/temas gruplarının aynı zamanda eş-başka-
nı olan tek ülkedir. Ülkemiz ayrıca arabuluculuk 
alanında düşünce ortamına katkı sunan uluslarara-
sı İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na ev sahipliği 
yapmakta, kapasite inşasını amaçlamakta, İİT üye 
ülkelerinden genç diplomatlara yönelik “Barış için 

Arabuluculuk” Sertifika Programını tertiplemekte-
dir. 

Türk Dış Politikasının girişimci niteliğine ek olarak 
çalışmalarımızın merkezinde insan unsuru bulun-
maktadır. Ülkemiz böylelikle müşfik bir güç ola-
rak uluslararası planda yer bulmaktadır. G20’nin 
kuruluşundan beri etkin bir üyesi olan ve 2015’de 
Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz, G20’de kap-
sayıcı ekonomik büyüme ve adaletli paylaşımı da 
içerecek şekilde insani kalkınmayı savunmaktadır. 
Dış politikamızın insani niteliği koronavirüs salgını 
esnasında da kendisini göstermiştir. Ülkemiz “dost 
kara günde belli olur” anlayışıyla talepte bulunan 
160 ülkeye ve 12 uluslararası teşkilata yardım elini 
uzatmıştır. Bu şekilde ülkemizin tıbbi yardımlar ala-
nında dünya lideri haline gelmesi dış politikamızın 
insani niteliğinin bir yansıması olmuştur. Türkiye 
ayrıca salgın döneminde gerçekleştirdiği Cumhuri-
yet tarihinin en kapsamlı tahliye operasyonuyla 142 
ülkeden 100.000’den fazla vatandaşımızın ülkemi-
ze getirilmesini sağlayarak müşfik gücünü hisset-
tirmiştir. Diğer yandan Ukrayna krizi sırasında 
da 18.000’den fazla vatandaşımızın Ukrayna’dan 
ülkemize güvenli dönüşleri sağlanmıştır. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ana vatanları ve 
kültürleriyle bağlarını muhafaza ederek yaşadık-
ları ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatı-
na etkin olarak katılmaları, hak ve hukuklarının 
korunması da dış politikamız açısından büyük 
önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza sunulan 
hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmeye matuf ça-
lışmalarımız sürdürülürken dünyanın her yerinde 
soydaşlarımız ve akraba topluluklarına da gerekli 
destek verilmektedir. Özellikle vatandaşlarımıza 
yurt dışında karşılaştıkları sorunların giderilme-
sinde yardımcı olunması, artış eğiliminde olan 
ırkçılık ve nefret suçlarından korunmaları önce-
likli vazifelerimizdendir. 
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Etnik ve dini nefret, ırkçılık, ayrımcılık, aşırıcılık, 
yabancı  düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve diğer dış-
layıcı yaklaşımlar, olumsuz etkileri yaygın olarak 
hissedilen, insanlığın ortak sorunlarıdır. Ülkemiz, 
bu sorunlar karşısında şeffaflığa, çeşitliliğe, iletişi-
me ve kapsayıcı politikalara duyulan ihtiyaca dik-
kat çekmektedir. Kadim bir hoşgörü kültürünün 
mirasçısı olan Türkiye, farklı kültürler ve dinler 
arasında karşılıklı saygı ve ortak değerleri teşvik 
etmeye yönelik gayretlerde daima ön saflarda ol-
muştur. Ülkemiz ve İspanya’nın iş birliğinde baş-
latılan BM Medeniyetler İttifakı girişimi, sözde 
“medeniyetler çatışması” tezlerine sağduyulu bir 
cevap teşkil etmektedir.

Öte yandan terörizm ve aşırıcılık içeren faaliyetler 
küresel anlamda korkutucu boyutlara ulaşmıştır. 
Teröristler ve aşırıcı gruplar uluslararası barış 
ve güvenliği tehdit etmektedir. Terörün dünya 
çapında bir tehdit ve insanlığa karşı işlenen bir 
suç olduğu tarafımızdan her platformda ve ısrar-
la dile getirilmektedir. Bu tehdide  karşı  küresel 
bir dayanışma ve topyekûn bir  mücadele elzem-
dir. Terör suçlarının herhangi bir ırk, etnik grup, 
inanç veya bölge ile irtibatlandırılması doğru de-
ğildir. Ülkemiz terörizmin her çeşidiyle mücadele 
etmektedir. 

İnsanı her türlü faaliyetinin merkezine yerleşti-
ren Devletimiz bahse konu geleneğini kalkınma 
ve insani yardımlar alanında da sürdürmektedir. 
Ülkemiz 2016’da İstanbul’da ilk Dünya İnsani Zir-
vesi’ne ev sahipliği yapmıştır. Türkiye milli gelire 
oranla kişi başına düşen insani harcama miktarı-
na göre dünyanın en cömert ülkesi durumundadır.

Diğer yandan ülkemiz dünyada en fazla mül-
teciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu çerçevede 
Türkiye, kendi ülkelerindeki savaştan kaçmak 
durumunda bırakılan 3,7 milyona yakını geçici 
koruma altındaki Suriyeli olmak üzere 4 milyonu 
aşkın yerinden edilmiş kişiyi misafir etmektedir. 

Geçici koruma altındaki Suriyelilere her çeşit hiz-
met ve yardımı sağlamak için bugüne kadar 40 
milyar ABD doları’nı aşkın ulusal harcama yapıl-
mıştır. Diğer yandan ülkemiz Suriyelilerin gönül-
lü ve onurlu bir şekilde Suriye’ye geri dönüşlerini 
teşvik etmektedir. Bu şekilde bugüne kadar yüz-
binlerce Suriyeli evlerine geri dönebilmiştir.

Etkin bir dış politika değişime ayak uydurmayı ve 
eş zamanlı olarak araçlarını bu doğrultuda zen-
ginleştirmeyi gerektirmektedir. Ülkemiz uygula-
dığı yenilikçi girişimlerle yalnızca günümüzün 
değil yarının da diplomasisini inşa etmektedir. Bu 
çerçevede uygulanan Dijital Diplomasi girişimi, 
teknolojinin dönüştürücü özelliğinden dış politi-
kanın tüm alanlarında faydalanmayı amaçlamak-
tadır. Bu kapsamda konsolosluk hizmetlerinden 
kamu diplomasisine, bilişim altyapısından dış 
politika analizine kadar her konuda verimliliğin 
ve etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır. 

Antalya Diplomasi Forumu da (ADF) ülkemizin 
son yıllarda geliştirdiği diğer bir yenilikçi girişim-
dir.  ADF küresel ve bölgesel sorunlarla ilgili görüş 
alışverişi yapmayı, stratejik dış politika meselele-
rine yaratıcı bir bakış açısıyla çözümler üretmeyi 
hedefleyen bir girişim olarak düşünülmüş ve bir 
marka olarak ülkemize kazandırılmıştır. ADF’nin 
ilk toplantısı 18-20 Haziran 2021 tarihlerinde “Ye-
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nilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” 
başlığıyla gerçekleştirilmiş, ikincisi ise 11-13 Mart 
2022 tarihleri arasında “Diplomasiyi Yeniden 
Kurgulamak” temasıyla tertiplenmiştir. ADF’nin 
ikinci toplantısını da ilkinde olduğu gibi Sayın 
Cumhurbaşkanımız himaye ve hitaplarıyla onur-
landırmışlardır.   17 Devlet ve Hükûmet Başkanı, 
80 Bakan, 40 Uluslararası Teşkilat üst düzey yet-
kilisinin yanı sıra siyasa yapıcılar, diplomatlar, iş 
dünyası liderleri, düşünce kuruluşları mensupla-
rı, akademisyenler ve gençlerin de içinde bulun-
duğu 75 ülkeden 3.260 yerli ve yabancı konuk fo-
ruma iştirak etmiştir. 

2023 yılında Cumhuriyetimizin 100., Hariciye 
Teşkilatımızın ise 500. Yıldönümü gururla kutla-
nacaktır.

Türk diplomasisi bir yandan Girişimci ve İnsani 
dış politikamız çerçevesinde milli menfaatleri-
mizi teminat altına almayı sürdürürken aynı za-
manda insanlığın müşterek amaçlarına da katkı 
sunmaya, diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın ifade ettikleri “Daha Adil Bir Dünya Müm-
kün” anlayışını rehber edinerek Cumhuriyetimi-
zin ikinci yüzyılında da etkin güç olmaya devam 
edecektir.





BİN YILLIK BİR GEÇMİŞE ŞEKİL 
VEREN 1915 OLAYLARI

Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip olan 
Türk-Ermeni ilişkileri, kimi zaman dostluk 
ve ittifakları, kimi zaman ihtilaf ve kavgaları 

bünyesinde barındırmıştır. Hem Türklerden önce 
hem de sonra, karışıklıklar ve ihtilaflar zamanında 
güçlü devletlerin yanında yer alarak millî varlıkla-
rını koruyan Ermeniler, Anadolu’nun herhangi bir 
vilayetinde nüfus çoğunluğuna sahip olamadıkla-
rından bağımsız bir devlet yapısına kavuşamamış-
lar, kiliseleri etrafında millî benliklerini korumaya 
çalışmışlardır. Selçuklular, Anadolu beylikleri ve 
peşinden Osmanlılar, Ermenilere dinî ve kültürel 
özgürlüklerini vermiş ve bu sayede XIX. yüzyıla 
kadar refah içinde yaşamışlardı. Milliyetçilik çağı 
olan XIX. yüzyılda, diğer Osmanlı tebaaları gibi Er-
meniler de kendi kaderlerini tayin etmek düşünce-
si ile hareket etmiş, Rusya ve İngiltere başta olmak 
üzere büyük devletlerin desteği ile bu amaçlarına 
ulaşmak istemişlerdi. Osmanlı Devleti ise, daha çok 
hukuki reformlarla bu süreci atlatmak istemiş an-
cak bunda başarılı olamamıştı. Tanınan her hak ve 
gerçekleştirilen her reform, Ermeniler arasındaki 
milliyetçilik düşüncesini güçlendirmiş ve sonuçta 
Birinci Dünya Savaşı sırasında istenmeyen olaylar 
yaşanmıştı. Geçen yüzyıl boyunca Osmanlı Dev-
leti’ni ve onun varisi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni 
soykırım suçlamasıyla itham eden Ermenistan ve 
Ermeni diasporası, dünya kamuoyunun desteğini 
alarak siyasi baskılarla isteklerine ulaşmaya çalış-

maktadır. Ermeni komiteleri yalnızca Türkleri soy-
kırımla suçlamakla yetinmemekte aynı zamanda 
hukuki olarak ispatlanmamış olan 1915 Olayları ile 
ilgili iddialarını kabul etmeyenleri baskı altında tu-
tarak suçlu gösterip mahkûm etmek istemektedir-
ler. 

5 Temmuz 2013’te Erivan’da Ermenistan, Kara-
bağ ve Diaspora hukukçularının katıldığı “İkinci 
Tüm Ermeni Hukukçular Forumu” düzenlenmiş, 
bu forumda sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasal 
sorunlar ele alınmıştır. Forumun açılış konuşma-
sını yapan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, 
hukukçuların soykırımın uluslararasında tanın-
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masına teorik ve pratik katkıda bulunmalarının 
önemine değinerek, “Ermeni soykırımının ulusla-
rarasında tanınması, kınanması ve sonuçlarının or-
tadan kaldırılması her zaman için gerekli olacaktır. 
Ermeni Devleti var oldukça bu tarihi gerçeği red-
detmek ve unutturmak için tüm çabalar başarısız 
olmaya mahkûmdur. Bu insanlığa karşı en büyük 
suçtur, her şeyden önce ve ilk olarak bizzat Türkiye 
tarafından tanınmalı ve kınanmalıdır.” demiştir. 

2010 yılında Ermenistan ile Türkiye arasında im-
zalanan normalleşme protokollerinin, Ermeni ko-
mitelerinin baskısından dolayı başarısızlığa uğra-
masından beri Ermenistan, Türkiye’ye yönelttiği 
eleştirilerin dozunu artırmış, Ermeni liderler tanı-
ma ve kınamanın da ötesine geçerek “soykırımın 
sonuçlarının ortadan kaldırılması” üzerinde ısrarla 
durmuşlardır. Bununla kastedilen 1915-1923 yılları 
arasında tehcire uğramış Ermenilerin torunlarına 
tazminat ödenmesi, kiliselerinki de dâhil, güya el 
konan Ermeni mallarının iade edilmesi ve Türki-
ye’den Ermenistan’a toprak verilmesidir. Ermenis-
tan hukukçularına göre Sevr Anlaşması hala yü-
rürlüktedir ve devletler arasında imzalanmış olan 
Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmaları hükümsüz-

dür. Avrupa Birliğine üye ülkeler ve ABD tarafından 
Türkiye’den istenen bu düşünceye sahip olan Erme-
nilerle görüşmek ve barışmak yönündedir.Bütün 
bu tek taraflı dayatmalara rağmen Karabağ Savaşla-
rından sonra başlayan Türkiye-Azerbaycan-Erme-
nistan yakınlaşması, Ermenistan’ın reel politikalar 
etrafında kazançlı çıkacağını da göstermektedir. 
Ancak bu duruma müsaade etmeyen Taşnak grup-
ları Paşinyan Hükûmeti’ni bu konuda baskı altında 
tutarak sokak gösterileri ile düşürmek istemekte-
dirler. Tıpkı geçen yüz yıl boyunca olduğu gibi yine 
Ermeni halkının sefaletine sebep olacak politikalar 
peşinden koşan Ermeni komiteleri, Kafkasya’da Er-
menistan’ın yalnızlaştırılması politikalarını uygu-
lamakta böylece dünya kamuoyunda inşa edilmiş 
olan “mağdur Ermeni kimliği” politikasını sürdür-
meye devam etmektedirler.

Ermenistan gibi belki de ondan daha fazla diaspo-
rada yaşayan Ermeniler için soykırım kavramı ve 
ondan doğan iddialar her geçen gün üzerinde daha 
sık durulacak bir konu haline gelmektedir. Ekono-
mik bunalım içinde yaşayan Ermenistan vatan-
daşları açısından 1915 olayları gündelik hayata çok 
hâkim değildir fakat dünyanın dört bir tarafına da-
ğılmış, ekonomik durumu iyi olan en azından her-
hangi bir sıkıntı içinde bulunmayan Ermeniler için 
soykırım bir varoluş sebebi olarak görülmektedir. 
Bunun inkârı ve belleklerden silinmesi Ermenilerin 
yaşadıkları toplum içinde erimelerine ve zamanla 
yok olmalarına sebep olacak bir olgudur. Diaspora 
Ermenileri için bir varoluş sebebi haline gelen “soy-
kırıma uğrayan millet” düşüncesi vazgeçilmez bir 
dayanak noktası oluşturmaktadır. Tabii ki tarihi sü-
reklilik içinde bu yaklaşım, bir bütünün parçası ola-
rak görülmelidir, bin yıl önce Türklerle karşılaşma-
dan evvel de Ermenilerin aynı ruha sahip oldukları 
görülmektedir. Bu yönüyle 150 yıllık Ermeni terörü 
ve iddiaları, Türklere karşı düşmanlık ruhu, saptı-
rılmış bir tarih tezine dayanıyor görünmektedir. Bu 
saptırılmış tarih tezini ve soykırım yazma geleneği-
ni irdelediğimizde durumun millet bilincinin deva-
mı için kronikleştiği açıktır.
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Ermeniler tarihin en eski devirlerinden beri Doğu 
Anadolu’da askerî ve siyasi açıdan etkin olamama-
larına rağmen bölgeye hâkim olan Asurlular, Urar-
tular, Persler, Medler arasında kendilerini de zikret-
me ihtiyacı duymuşlardır. Aslında güçlü bir Ermeni 
devleti bu dönemde var olmamıştır. Ermenilerin 
Hristiyanlığı kabul etmelerinden sonra da bu tür 
“Büyük Ermeni Tarihi” yaklaşımları, bölgeye hâkim 
olan Bizans ve Sasani idaresi altında sürülmelere, 
ezilmelere rağmen yaşamıştır. Türkler Anadolu’ya 
ayak bastığında ne büyük bir Ermeni krallığı ne 
de güçlü bir liderleri vardı. Büyük Selçuklu idaresi 
Ermenilere, diğer farklı unsurlara olduğu gibi, he-
men hemen her alanda özgürlük vermiş, savaşçı bir 
toplum olmayan Ermeniler bölgede kurulan Müs-
lüman devletler içinde ticaret ve sanatta ön plana 
çıkmışlardır. Osmanlı Devleti’nin kurulmasından 
ve İstanbul’un fethinden sonra Çukurova, Bursa ve 
Amasya’daki Ermenilerin çoğu İstanbul’a gelerek 
yerleşmiş, XVII. yüzyılın ilk yarısında İran’da Şah 
Abbas’ın baskısından kaçan birçok Ermeni Osmanlı 
topraklarına göç etmiştir. Huzurlu bir hayat arayan 
Ermeniler İstanbul, İzmir ve diğer Osmanlı şehirle-
rine gelip ticaretle ve zanaatla meşgul olmuşlardır. 
Ermeniler, Osmanlı Devleti idaresinde birçok görev 
alarak Türklerle kaynaşmışlardır. 1835-1839 yılları 
arasında Türkiye’de bulunan Helmuth Von Moltke 
İstanbul’da Osmanlı Seraskerinin (Başkumandanı-
nın) Ermeni tercümanı ve ailesinden bahsederken 
Ermeniler hakkında şunları yazar: “Bu Ermenilere, 
hakikatte Hristiyan Türkler denilebilir. Rumların 
kendi özelliklerini korumalarına karşın Ermeniler 
Türk adetlerini, hatta dilini benimsemişlerdir. Ka-
dınları sokakta Türk kadınlarından ayırt edilemez”. 

Osmanlı Devleti idaresinde XVII. yüzyıldan XIX. 
yüzyılın ortalarına kadar Ermenilerle ilgili önem-
li değişiklikler meydana gelmiş; Ermeni Kilisesi, 
Hristiyanlığı Ermeni milliyetçiliğinin oluşması yö-
nünde kullanmış, bu konuda Avrupalı devletlerin 
Bab-ı Âli'ye baskıları artmıştır. Artık Ermeniler, 
Yunanistan’ın yaptığı gibi, bağımsızlığa giden yol-
da büyük bir devletin yardımına ihtiyaç olduğuna 

inanmışlardır. Bu sebeple İstanbul Ermeni Patriği 
Nerses Varjabedyan, dini liderler Mıgırdıç Kırım-
yan ve Horen Narbey 1878 Berlin Konferansı’nda, 
ilk defa uluslararası bir toplantıda Ermeni milleti-
nin isteklerini dile getirmişler; Doğu Anadolu’da en 
azından bir Ermeni Federasyonu kurulmasını talep 
etmişlerdir. Berlin Anlaşması’ndan sonra, istedik-
lerini elde edememenin verdiği acı ile bir yazısında 
kırımyan Van Ermenilerine şöyle hitap ediyordu. “…
bu doğanın kanunu, eğer koyun gibi olursanız sa-
vaşmak için bir boğanın boynuzlarına sahip değil-
seniz, silahlanmamışsanız sürekli boğazlanırsınız. 
Arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz özgürlüğü kan 
akıtmadan kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz?”. 
Bu tahriklerden sonra Van’da halk arasında bir kay-
naşma başlamıştı. İstanbul’da yayımlanan Ermeni 
gazeteleri bile Kırımyan’ın bu ihtilalci fikirlerinden 
rahatsızlık duyuyorlardı.

Güç ve şiddet kullanımı, Ermeni propagandasının 
önemli bir parçası haline dönüşecek, din faktö-
rü Ermeni millî hareketinde yalnızca Avrupa ve 
Amerika’yı ayağa kaldırmak için bir unsur olarak 
kullanılacaktır. Ermeniler için bağımsız devlet 
kurma ve bağımsız bir toplum olma örneği, tarihte 
yaşanmadığı ve mevcut olmadığı için, bu var olma 
biçimini engelleyen bir düşman yaratma ihtiyacı 
kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Ermeni tarih yazı-
mı içerisinde, Ermeni liderlerinin ve komitecilerin 
yaptığı mücadeleler hep kahramanlık, buna karşı 
gelen, uluslararası hukuka saygılı ve bağlı siyasi 
birlik içerisindeki devlet sahibi Osmanlı yöneti-
mi hep gaddar ve acımasız gösterilmiştir. Bu tarih 
yaklaşımı XIX. yüzyıldan itibaren tamamıyla Türk 
idaresine karşı harekete geçmiş olan devletler tara-
fından yönlendirilmiştir. Avrupa ve ABD kamuoyu, 
Osmanlı Devleti’nde meydana gelen olayları, Rum, 
Sırp ve Bulgarların mücadelelerini zaten Hristiyan-
lık ruhu ile ele almışlardı. Doğuda bir anavatandan 
yoksun olan Ermeniler nüfusun ancak yüzde yir-
misini teşkil ettikleri bölgelerde bağımsız bir devlet 
kurmak istiyorlardı ve tezlerinin en zayıf noktası, 
bu vatan kavramından yoksun olmalarıydı. 
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Kırımyan’ın seçtiği hareket tarzı, Anadolu’da kısa 
süre içerisinde meyvelerini vermeye başladı. Van, 
Ermeni gizli örgütlerinin bir merkezi haline geldi. 
Erzurum’daki İngiltere Konsolosu Graves, Osman-
lı Devleti’nde Ermeni ihtilalcilerin gelerek Ermeni 
halkını isyana teşvik etmelerini olayların başlangıcı 
olarak ifade etmektedir. Yine Muş’ta yakalanarak 
İstanbul’da Sultan II. Abdülhamid’e itiraflarda bu-
lunan meşhur Ermeni komiteci Mihran Damadyan 
da doğuda Müslümanlara saldırarak ilk olayların 
kendileri tarafından başlatıldığını söylemektedir.

Bu kritik dönemde 33 yıl padişahlık yapacak olan 
Sultan II. Abdülhamid, büyük devletlerin tıpkı Bal-
kanlarda olduğu gibi Doğu Anadolu’da bağımsız bir 
devlet (Ermenistan) kurmak suretiyle Anadolu’yu 
parçalamak için hazırladıkları planları görerek, 
asayişi sağlamak için Doğu Anadolu’da fevkalade 
tedbirler aldı. Ermeni siyasi ve dinî grupları bu du-
rum karşısında faaliyetlerini artırmaya ve Avrupalı 
devletlerin dikkatlerini çekmeye çalıştılar, bunu 
Anadolu’da çıkaracakları karışıklıklarla sağlayabi-
leceklerini düşündüler. Bu faaliyetleri kurdukları 
Hınçak (1887) ve Taşnak (1890) ihtilal örgütleri 
vasıtasıyla gerçekleştirdiler. Hem Anadolu’da hem 
de Avrupa’nın farklı şehirlerinde teşkilatlanan Hın-
çaklar, gücünü ilk olarak 15 Temmuz 1890’da Kum-
kapı Gösterisi ile ortaya koydu. Gösterinin amacı, 
ezilen Ermenileri uyandırmak, Osmanlı Hükûmeti 
ile birlikte çalışan kiliseyi cezalandırmak ve Bab-ı 
Âli'yi Ermeni istekleri konusunda uyarmaktı. 

Ermeni komitecileri özellikle İstanbul Ermeni İh-
tilal Cemiyeti üyeleri İstanbul’daki Ermeni halkını 
hem Osmanlı Hükûmeti’ne hem de Ermeni Pat-
rikhanesi’ne karşı yaftalarla kışkırttılar, buna uy-
mayanların ölümle cezalandırılacağını ilan ettiler. 
Komiteciler Osmanlı Hükûmeti’nde görevli Erme-
nilere karşı da acımasızca davrandılar. Kumkapı 
olaylarında şahitlik yaptığı gerekçesi ile Adliye Da-
iresinde avukatlık yapan Haçik Efendi Ermeni 
Gizli Cemiyeti tarafından öldürülmüştü. Tarihi 
kayıtlar ve arşivler bu tehdit ve cinayet belgeleri ile 

doludur. 1893’te Merzifon’da başlayan ve kısa sü-
rede Yozgat, Kayseri ve Çorum’a yayılan olayları 
Amerikan Anadolu Koleji öğretmenleri Tomayan 
ve Kayayan örgütlemişlerdi. Bu olaylardan son-
ra yargılanan yöneticilerin suçları sabit olmasına 
rağmen Avrupa devletlerinin ve ABD’nin baskıları 
sonunda serbest bırakılmaları Anadolu’da olay çı-
kartmak konusunda Ermeni komitecilerini daha 
da cesaretlendirecekti. Bu hadiseleri 1894 Sason 
Olayları takip etti. 

Hınçaklardan sonra Anadolu’da ihtilal fikrini yayan 
ikinci önemli örgüt Taşnaklar oldu. 1890 yılında 
Tiflis’te kurulan Taşnaksutyun kendisine metot 
olarak terörü seçmişti. “Bir düzine silah sevk edecek 
çete, bir düzine programdan daha etkilidir” şeklin-
de düşünen Taşnak Komitesi’nin amacı, Rusya’dan 
Türkiye’ye geçen çetelere yardım etmek, savunma 
teşkilatı kurmak, taraftar toplayarak isyan, ihtilal 
çıkarmak ve Ermenistan’ın bağımsızlığını sağla-
mak ve bunun için de Ermenileri silahlandırmaktı. 
1896 Osmanlı Bankası Baskını’nı organize ederek 
İstanbul’da binlerce insanın ölümüne sebep olan 
Taşnaksutyun Cemiyeti üyesi, Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Tiflis’te Rus ordusu içinde Ermeni gönül-
lü birliklerini düzenleyecek olan Karekin Pastırma-
cıyan’dı.

Aslında Ermeni hadiselerini çıkaran ve bir bakıma 
bu cemiyetlerin kararlarını uygulayan daha önemli 
bir oluşum vardı: Fedailer. Ermeni halkının belle-
ğinde ihtilal hareketi fedailerin hareketiyle özdeş-
leşmiştir. Fedailiğin temeli Ermeni köy eşkıyalığına 
dayanıyordu. 10 ile 15 silahlıdan oluşan seyyar çe-
telerin ilk hedefi Ermeni köylülerini silahlandırmak 
ve Osmanlı otoritesine karşı ayaklandırmaktı. Er-
meni tarih yazımı içinde millî kahramanlar olarak 
ifade edilen bu fedailer, yüz yıl boyunca Anadolu’yu 
kana bulayan Antranik, Hamazsb, Dro, Paramaz 
ve Sabah Gülyan gibi Ermenilerdi. Bunlar Birinci 
Dünya Savaşı başladığında Kafkasya’da Rus Çarlığı 
tarafından kurulan Ermeni Gönüllü Birliklerinin li-
derliğini yapacaklar, Van, Erzurum ve Bitlis vilayet-
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lerinin işgalinde bölgede yaşayan Müslüman halka 
karşı tam manasıyla bir soykırım uygulayacaklardı. 
Bu eylemler gerçekleştirilirken sevk ve iskân kararı 
henüz alınmamıştı. 

1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile Ermenile-
rin çoğu demokratik seçim sistemi içinde haklarını 
aramaya yöneldiler. Hınçak ve Taşnak birer siyasi 
parti haline dönüşerek Osmanlı Meclis-i Mebusanı 
içinde yer aldı. Ancak Taşnak’ın dağ kolunu tem-
sil eden lider Antranik ve Hınçak’ın terör kolunu 
temsil eden Paramaz ve Sabah Gülyan bu kararlara 
uymadılar. Onlara göre Meşrutiyet Ermenilere ku-
rulan bir tuzaktı ve Ermenistan’ın geleceği ancak 
Ermeni halkının silahlı mücadelesi ile inşa edile-
bilirdi. 1913 yılında Köstence’de gerçekleştirilen 
Hınçak Cemiyeti’nin 7. Kongresi, partinin Osmanlı 
kanunları dahilinde çalışan siyasi bir yapı olmasına 
bakmaksızın Osmanlı Devleti’ne karşı savaş kararı 
veriyor, bakanlarına suikast kararı alıyordu. Balkan 
Savaşlarında Osmanlı Devleti karşısında savaşan 
devletlerin ordusu içinde hem Hınçak hem de Taş-
nak grupları askeri güç olarak yer alıyorlardı.

Birinci Dünya Savaşı’na hiç de iyi şartlar altında 
girmeyen Osmanlı Devleti, seferberlik ilan ettiği ta-
rihlerde ülkesinde yaşayan farklı grupların, savaştı-

ğı Rusya, İngiltere ve Fransa saflarında yer aldığını 
gördü. Bu durumu kendi geleceği için bir tehlike sa-
yarak uluslararası hukukun verdiği bazı hakları kul-
landı. Ermenilere yönelik sevk ve iskân uygulaması 
veya yaygın olarak bilinen adıyla tehcir, 27 Mayıs 
günü çıkarılan ve 1 Haziran 1915 tarihinde Takvim-i 
Vekayi gazetesinde yayınlanan kanun çerçevesinde 
başlamıştı. Tehcir kanunu ve uygulaması üzerin-
den 100 yıldan fazla bir süre geçmesine karşın hala 
tarih ve siyaset alanında en çok tartışılan konular-
dan birisi olmayı sürdürmektedir. Çünkü geçmişte 
siyasi emellerine araç olarak Ermenileri kullanan 
güçler, aynı politikalarını bugün de Türkiye Cum-
huriyeti üzerindeki politik baskılarını daha tesirli 
hale getirmek için kullanmayı sürdürmektedirler. 
Bu yüzden geçmişte ve özellikle yakın tarihlerde 
tehcir benzeri uygulamalar başka Batılı ülkeler ta-
rafından da uygulanmış olmasına rağmen, Ermeni-
lerin tehciri gündemdeki sıcaklığını korumaktadır. 
Bunun en önemli sebeplerinden birincisi elbette 
Ermenilerin, tehcir uygulaması ve sonrasında yaşa-
nanları “soykırım” olarak uluslararası kamuoyunda 
kabul ettirmek istemesidir. Nitekim bugüne kadar 
20’den fazla ülke meclisinde 1915 Olayları “XX. Yüz-
yılın İlk Soykırımı” olarak kabul edilmiştir.

Yerli ve yabancı 
kaynaklar 
incelendiğinde 
olayların 
soykırım olarak 
nitelendirilemeyeceği 
açıkça görülmektedir.
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Tehcir uygulamasına tanıklık eden yerli ve yabancı 
kaynakların raporları ve değerlendirmeleri gözden 
geçirildiğinde, olayların soykırım olarak nitelen-
dirilemeyeceği açıkça görülmektedir. Ermenilerin 
kayıpları hakkında savaş yıllarında 300 bin ile baş-
layan ve nihayet 1,5 milyon olarak telaffuz edilen ra-
kamlar, konunun siyasi malzeme yapıldığını ortaya 
koymaktadır. Modern tarihçi, savaş propagandası 
ile gerçekleri birbirinden ayrıştırabilmeli, belgelerin 
tuzaklarını görebilmeli ve tarihi bugünün pencere-
sinden değerlendirmemelidir. Tehcir konusunda 
referans alınması gereken savaş sırasında yapılan 
düşmanı karalama propagandaları olmamalıdır. 
Tehcir bir tarihi olaydır ve yeni belgeler ve bilgiler 
ışığında tekrar tekrar yazılabilmelidir. Haliyle bel-
gesiz yazılan tarih, tabuları doğurmuştur. 

Resmî metinlerde tehcir kararının iç güvenlik ne-
deniyle, askerî gereklilik üzerine alındığı görül-
mektedir. Nitekim bu husus, Harbiye Nazırı En-
ver Paşa’nın Dâhiliye Nazırı Talat Paşa’ya yazdığı 
telgraf metinlerinde de belirtilmiştir. Enver Paşa, 
Ermenilerin ordunun gerisinde isyanlar çıkarttığı-
nı, sabotaj eylemlerinde bulunduğunu ve ordunun 
operasyonlarını etkilediğini vurgulamıştır. İsyan-
lara önlem olarak Ermenilerin ve ailelerinin ya Rus 
topraklarına ya da Anadolu içinde çeşitli yerlere 
dağıtılmasını teklif etmiştir. Tehcir kanununu Er-
menilere duyurmak için hazırlanan bildirilerde de 
gerekçeler açıklanmıştır. Buna göre; Ermeni vatan-
daşlar dış telkinlerin sonucunda, kendi huzurlarıy-
la birlikte devletinin ve diğer vatandaşlarının huzur 
ve sükûnetini bozacak birtakım yanlış fikirlere ka-
pılmışlardır. Ermeni cemiyetleri hükûmetle savaş 
halinde bulunan düşmanlara katılma cesaretinde 
bulunmuşlardır. Ülkenin ve Ermeni cemaatinin 
varlığının korunması için devletin savaşın bitişine 
değin yerleşmek üzere Ermeni cemaatini ülke içe-
risinde hazırladığı yerlere sevke mecbur kalmıştır.

1918-1922 yılları arasında gerçekleşen Millî Mücade-
le’nin başarılı olması ve Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti' nin kurulmasıyla birlikte Cumhuriyet yönetici-

leri Ermenilere önyargılı davranmamış, çok sayıda 
Ermeni yurttaşın yeni Cumhuriyete bağlı olarak 
devletin yanında yer aldıkları görülmüştür. Lozan 
Antlaşması hukuki bir belge olarak azınlık hakları-
nı garanti altına almıştır. Yeni Cumhuriyet’in yapı-
sında Türk milletine aidiyetin esası ırka değil “dil, 
kültür ve ülkü” birliğine bağlanmıştır. Ermeniler 
Cumhuriyet döneminde Türk kültür ve sanat ha-
yatının gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuş-
lardır. Ermeni toplumu Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 
Türk toplumunun ayrılmaz birer parçası olmuştur. 

1965 yılından sonra Ermenistan’ın ve diaspora Er-
menilerinin gayretleriyle “Ermeni soykırımı” me-
selesi artan bir oranda Türkiye’nin gündemine ye-
niden girmiştir. 1965 yılına kadar Türkiye’nin çok 
da fazla önem atfetmediği ve 1923 yılındaki Lozan 
Antlaşması’yla kapandığını düşündüğü Ermeni 
meselesi, Ermenilerin soykırımın ellinci yılı olarak 
ilan ettikleri 1965’ten sonra Türkiye’yi özellikle dış 
politikasında ziyadesiyle meşgul eder hale gelmiş-
tir. Diaspora Ermenileri bir yandan terör faaliyetle-
rine başvurmuşlar, bir yandan da yaşadıkları ülke-
lerin parlamentolarında soykırımı tanıyan kararlar 
aldırmaya çalışmışlardır.

1973 yılında bireysel bir eylemle başlayan üçüncü 
dönem Ermeni terörünü ASALA ve JCAG-ARA 
yönlendirirken küçük Ermeni terör örgütleri de 
ortaya çıktı. İlk önce Hınçak komitesinin devamı 
niteliğindeki ASALA kuruldu, daha sonra fanatik 
taraftarlarını ASALA’ya kaptırma endişesini taşı-
yan Taşnaklar JCAG-ARA’yı kurdular. ASALA’nın 
amacı, Türkiye Ermenistanı’nı kurtararak müstakil 
bir devlet kurmak veya Sovyet Ermenistanı ile bir-
leştirmekti. Milliyetçi Taşnak komitesinin kurduğu 
JCAG-ARA’nın amacı ise sözde Türkiye Ermenista-
nı ile Sovyet Ermenistanı'nı birleştirerek bağımsız 
büyük bir Ermenistan vücuda getirmekti. Her iki te-
rör örgütünün amacında farklılıklar olsa da benzer-
likler de yok değildir: 1915 yılında gerçekleştirildiği 
iddia edilen sözde soykırımın intikamını almaktır. 
Ayrıca kullandıkları yöntem aynıdır: Yıldırma, cana 
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kıyma, yakıp yıkma, korkutma, şiddet ve tedhiş. 
JCAG-ARA toplum içerisinde bombalama eylem-
lerine girmezken ASALA bunu defalarca yapmıştır. 
Sadece Esenboğa ve Orly baskınlarında 16 kişi ha-
yatını kaybetmiştir. ASALA batılı ülkelere karşı de-
falarca tehditlerde ve eylemlerde bulunmasına rağ-
men JACAG-ARA’nın batılı ülkeleri tehdit etmesi 
çok nadirdir. Gerçekleştirdiği 32 eylemin 31’ini Türk 
hedeflerine yöneltmiştir. Esenboğa ve Orly baskı-
nını hariç tutarsak diğer bütün önemli eylemleri 
JCAG-ARA gerçekleştirmiştir. Büyükelçilere karşı 
yapılan suikastların neredeyse tamamını JCAG-A-
RA üstlenmiştir. Üçüncü dönem Ermeni terörü 
1984’ten itibaren hız kesmiştir. Bunun en önemli 
nedeni Ermeni terör olaylarının amacına ulaşması-
dır. 1915 hadisesi tekrar canlanmış ve sadece Erme-
niler değil bütün dünya 50 yıl sonra tekrar Ermeni 
sorununa eğilmiştir. Bunun en göze çarpan örneği 
1987 yılında Avrupa Parlamentosu’ndan başlamak 
üzere diğer devletlerin Ermeni Soykırım tasarılarını 
kabul etmeleridir. 

Ermenilerin Türkiye’ye karşı çabalarında kendi 
adlarına başarılı olmaları sonucu ülke içinde ve dı-
şında Türkiye karşıtı bazı gruplar kendi soykırım 
tezleriyle ortaya çıkmışlardır. Bunlardan en bilinen-
leri Pontuslu Rumlar ve Süryanilerdir. Ermeni, Pon-
tuslu Rum ve Süryaniler faaliyetlerini senkronize 
etmişler ve bugün soykırım çalışmaları literatürün-
de genel olarak “Son dönem Osmanlı soykırımları” 
diye bir ifadenin yerleşmesini sağlamışlardır. 

Bugün Tükler hiç yapmadıkları bir şeyle suçlan-
makta ve yapmadıkları bir şeyi kabule zorlan-
maktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti, tarafsız ve 
özgür kamuoyu ve bilimsel anlayışa sahip olduk-
larını her defasında ifade eden Avrupa ve ABD 
kamuoyudan, bahsedilen vasıfların gerçekleşti-
rilmesini ve tarihin bir bilim olarak yeniden ele 
alınmasını istemektedirler. 

Türk ve Ermeni tarih anlatılarının “adil bir hafıza” 
etrafında birbirine yakınlaşmasının yolunun açı-

labileceği inancıyla, Türkiye, 2005 yılında kendi 
arşivleri ile Ermenistan ve üçüncü ülkelerdeki ar-
şivlerde 1915 olayları konusunda araştırma yapıl-
ması için ortak bir tarih komisyonunun kurulma-
sını önermiştir. Söz konusu komisyonun bulguları, 
bahse konu trajik dönemin her iki tarafta daha iyi 
ve adil şekilde anlaşılabilmesini sağlayabilecek, 
Türkler ile Ermeniler arasındaki diyaloğa katkıda 
bulunabilecektir.

Türkiye ile Ermenistan arasında yeni bir normalleş-
me süreci başlamıştır. Bu kapsamda, Özel Temsilci-
ler Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamen-
to Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasında 
ilk görüşme 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da 
gerçekleşmiştir. Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı 
bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, 
Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yü-
rütülecek normalleşme sürecine yönelik ön görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakere-
leri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın 
sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel 
Temsilciler arasındaki görüşmeler, devam etmekte-
dir. Gelinen aşamada, üçüncü ülkelerin Türkiye’nin 
bu yapıcı yaklaşımlarını görmezden gelerek tek 
taraflı Ermeni tezlerini destekleyen tasarruflarda 
bulunmalarının bu sürece de olumlu bir katkı teşkil 
etmeyeceği aşikârdır.

1915 olaylarına ilişkin tarih-
sel bilgi ve verilere "1915.gov.tr" 
isimli siteden de ulaşılabilmek-
tedir.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ ?





DOĞU
AKDENİZ 

1870 kilometreyle Doğu Akdeniz’in en uzun kıyı 
şeridine sahip ülkesi olan Türkiye, yüzyıllar 
boyunca bölgede etkin ve hâkim bir rol üstlen-

miştir. 483 yıl evvel kazandığımız Preveze Deniz 
Zaferi, Akdeniz’deki köklü varlığımızın en görkem-
li sembollerinden biridir. 1538 senesinde Barbaros 
Hayrettin Paşa’nın komutasında kazanılan bu şanlı 
zaferle Akdeniz’de Türk hâkimiyeti tesis edilmiştir. 
Böylece, insanlık tarihi boyunca pek çok medeni-
yete beşiklik etmiş bu coğrafya asırlarca sürecek 
bir barış, huzur ve istikrar iklimine kavuşmuştur. 
Literatüre Osmanlı Barışı (Pax Ottomana) olarak 
geçen bu dönem aynı zamanda Akdeniz’in ticari 
ve siyasi bakımdan altın çağıdır. Bu asırlar Akdeniz 
havzasıyla beraber Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’nın da en huzurlu dönemidir. 

Akdeniz’e dair konular, son dönemde, ülkemizle 
beraber dünyadaki birçok devletin de ana gündem 
maddesini oluşturmaktadır. Son dönemde yaşa-
nan enerji krizi de göz önünde bulundurulduğunda 
Asya, Afrika ve Avrupa’yı deniz üzerinden bağlama 
potansiyeli olan  bu bölge giderek kritik hale gel-
miştir. Önemli hidrokarbon  kaynaklarına ve enerji 
potansiyeline sahip Doğu Akdeniz eksenli gelişme-
ler küresel gündemin üst sırasına çıkmıştır.

Yapılan bazı araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir 
doğalgaz rezervinin Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını 
yıllarca karşılayabilme potansiyeli olduğunu gös-
termektedir. Bu potansiyel özellikle mevcut kon-
jonktürde hiçbir aktör tarafından göz ardı edileme-
yecektir. Uluslararası enerji şirketlerinin de devreye 
girmesiyle, Doğu Akdeniz’in petrol ve doğalgaz jeo-
politiğindeki önemi artmıştır. 

Ülkemizin bölgeye yönelik ilgisi sadece enerji kay-
naklarıyla  sınırlı değildir. Akdeniz’de yapılan her 
hamle, atılan her adım ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği ile hak ve menfaat-
leri üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. 

Doğu Akdeniz, günümüzde maalesef karmaşık ve 
iç içe geçmiş sorunların kapsamlı ve kapsayıcı iş bir-
liğinin önündeki en büyük engeli teşkil ettiği, istik-
rarsızlığın arttığı bir bölge haline gelmiştir. Bölgenin 
çeşitli yerlerindeki karmaşık siyasi ve güvenlik odaklı 
sınamalara ek olarak, kıyı devletlerinin deniz yetki 
alanlarının henüz sınırlandırılmamış olması da ayrı 
bir istikrarsızlık kaynağıdır.  Hidrokarbon kaynakları 
konusunda bazı aktörlerin tek taraflı adımları, mevcut 
durumu kötüleştirmektedir.
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e yönelik politikasının 
iki boyutu vardır:

Birinci boyut, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanla-
rının sınırlandırmasıyla ilgilidir. 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasının ikinci 
boyutu ise Kıbrıs Türklerinin, Ada’nın açık deniz 
kaynakları üzerindeki haklarının korunmasıy-
la ilgilidir. Adanın ortak sahipleri olarak Kıbrıs 
Türkleri, açık deniz kaynakları üzerinde Kıbrıslı 
Rumlarla birlikte eşit haklara sahiptir. Ancak Kıb-
rıslı Rumlar, 2003 yılından bu yana tek taraflı ey-
lemlerle bu hakları ihlal etmekte ve Kıbrıs Türkle-
riyle iş birliğine girmeyi reddetmektedirler.

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı sınır-
larını 2004 yılından itibaren Birleşmiş Milletle-
re bildirmiştir. Bilahare bu sınırlar içinde 2009 
ve 2012 yıllarında ruhsat sahaları belirlenmiş, 
TPAO’ya arama ve çıkarma ruhsatları verilmiştir. 
Kasım 2019’da Libya’yla imzalanan deniz yetki 
alanları sınırlandırma mutabakat muhtırasının 
ardından 18 Mart 2020’de BM’ye yapılan bir bildi-
rimle Akdeniz’deki kıta sahanlığımızın dış sınırla-
rı BM nezdinde kayda geçirilmiştir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs adası-
na komşu ülkelerden 2003 yılında Mısır’la, 2007 
yılında Lübnan’la ve 2010 yılında İsrail’le deniz 
yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları yapmış-
tır ve Ada’nın deniz yetki alanlarında petrol/do-
ğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaya yönelik 
imtiyaz ruhsatları vermeye devam etmektedir. 
GKRY’nin sözde ruhsat sahalarından 1, 4, 5, 6 ve 
7 numaralı bloklar kısmen kıta sahanlığımızla ça-
kışmaktadır. 

Ülkemiz, GKRY-Mısır 2003 MEB Sınırlandırma 
Anlaşmasına Kıbrıs meselesinin yanısıra kıta 
sahanlığımız ihlal edildiği için itiraz etmekte, 
GKRY-Lübnan ve GKRY-İsrail Anlaşmalarına 
ise, GKRY Ada’nın tamamını temsil etmediği ve 
KKTC’yi yok sayarak münhasıran sınırlandırma 
anlaşmaları imzalamaya yetkili olmadığı cihetle, 
yalnızca Kıbrıs meselesi çerçevesinde itiraz et-
mekte ve gerekli tepkileri KKTC ile koordineli ola-
rak vermektedir.

GKRY, 2006 ve 2007 yıllarında Ada’nın güneyin-
de sismik araştırma faaliyetleri icra etmiş ve 2007 
yılında off-shore ruhsat sahaları belirleyerek ilk 
ruhsat ihalesini gerçekleştirmiştir. Türkiye, Kıbrıs 

GKRY’nin sözde ruhsat sahaları
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Türkleri’yle birlikte, Kıbrıs meselesinin kapsamlı 
bir şekilde çözülmesine kadar açık deniz faaliyet-
lerini durdurması için GKRY’ye sürekli çağrılarda 
bulunmuştur.

GKRY’nin 19 Eylül 2011’de gerçekleşen ilk sondaj 
faaliyeti, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası için 
bir dönüm noktası olmuştur. GKRY’nin ilk sonda-
jı, Türkiye’ye ve KKTC’ye bu tek taraflı eylemlere 
sahada fiilen tepki vermekten başka bir seçenek 
bırakmamıştır. İlk sondajdan iki gün sonra, Tür-
kiye ve KKTC de Kıbrıs Adası’nın kuzeyi için bir 
deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması im-
zalamıştır. KKTC daha sonra, tıpkı GKRY gibi, 
açık deniz blokları çizerek, eşit haklarını korumak 
amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 
(TPAO) araştırma ve sondaj lisansları vermiştir.

Ülkemizce bugüne kadar Doğu Akdeniz’de 8 adet 
sondaj (Alanya-1, Finike-1, Karpaz-1, Güzelyurt-1, 
Magosa-1, Narlıkuyu-1, Lefkoşa-1, Selçuklu-1) ta-
mamlanmıştır. 2017 sonunda Norveç’ten satın 
alınan Fatih sondaj gemisi Akdeniz’deki ilk derin 
deniz sondajını Antalya/Alanya açıklarında 30 

Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirmiş, daha son-
ra Finike-1 ve Magosa-1 kuyularında çalışmalar 
yürütmüştür. Gemimiz, 12 Şubat 2020’de Narlı-
kuyu-1 kuyusunda çalışmalarını tamamlamış ve 
faaliyetlerini sürdürmek üzere Karadeniz’e intikal 
etmiştir.

İkinci sondaj gemimiz olan Yavuz, Karpaz açık-
larındaki (KKTC’nin TPAO’ya ruhsat verdiği E 
bloğundaki Karpaz-1 kuyusunda) çalışmaları-
nın ardından kıta sahanlığımızdaki Güzelyurt-1, 
ardından Lefkoşa-1 kuyularında çalışmalarını 
tamamlamış olup, 20 Nisan 2020 itibariyle kıta 
sahanlığımızda yer alan Selçuklu-1 kuyusunda 
başlattığı çalışmalarını 5 Ekim 2020 itibarıyla 
tamamlamıştır (Bu bölge GKRY’nin sözde 6. ve 7. 
bloklarıyla çakışmaktadır).

2017 Ağustos ayından bu yana denizlerimizde sis-
mik araştırmalar yürüten Oruç Reis Sismik araş-
tırma gemimiz, MUT-3B bölgesinde 17 Ocak 2022 
tarihine kadar süren çalışmalarına 8 Ekim 2021 
tarihinde başlamıştır.

Doğu Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığı
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TP tarafından yerli ve milli kaynaklarımızdan 
azami biçimde yararlanılması hedefimiz doğrul-
tusunda sondaj filomuza Fatih, Yavuz ve Kanu-
ni’nin ardından 2022 yılı Mayıs ayında ”Abdül-
hamid Han” isimli dördüncü sondaj gemimiz de 
eklenmiştir. Sözkonusu gemimizin 9 Ağustos 
2022 tarihinde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı-
mızda hidrokarbon arama faaliyetlerine başlama-
sı öngörülmektedir.

Yunanistan ve GKRY'nin maksimalist iddialarını 
açık bir şekilde gösteren sözde “Seville Haritası”, 
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki sınırlı bir deniz yet-
ki alanı şeridinde sıkıştırmaya yönelik girişimin 
bir tezahürüdür. Akademik bir çalışma olarak ha-
zırlanan bu harita zamanla, Yunanistan ve Kıbrıslı 
Rumların da baskısıyla AB’nin resmi dokümanla-
rında yer almaya başlamıştır. Söz konusu haritada 
yer alan Yunan/Rum ikilisinin maksimalist iddia-
ları, Antalya Körfezi’ni Türkiye’ye tek kayda değer 
deniz yetki alanı olarak tanıyan Seville Haritası’n-

da saldırgan bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu, 
Doğu Akdeniz’deki en uzun kıtasal kıyı şeridine 
sahip ülkemiz için kesinlikle kabul edilemez bir 
durumdur. 

Akdeniz, ihtilaf, rekabet ve gerginliğin öne çıktığı 

bir bölge yerine, istikrarı ve iş birliğini güçlendiren 
bir deniz olmalı ve öyle kalmalıdır. Cezayir’den 
Mısır’a, Libya’dan Tunus’a, Filistin’den İsrail’e, 
Türkiye’den Yunanistan’a, İtalya’dan İspanya’ya 
kadar tüm ülkeleri ve halklarıyla Akdeniz, büyük 
ailemizin çatısı ve yuvasıdır. Türkiye, Akdeniz’de 
gerilimden değil barıştan, iş birliğinden, hakkani-
yet ve adaletten yanadır. Bu çerçevede Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
2020 yılında önerilen bölgesel “Doğu Akdeniz 
Konferansı”, Doğu Akdeniz konusunda çok taraflı 
diyaloğun teşvik edileceği, Türkiye olarak haklılığı-
mızın ve hukuki tezlerimizin ifade edileceği ve pay-
daş konumunu haiz Kıbrıs Türklerini de masaya 
dâhil edileceği bir iş birliği platformunun kurulması 

Sözde “Seville” haritası
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için oldukça önemli bir fırsat kapısı teşkil etmekte-
dir. Söz konusu konferansa kıyı ülkeleriyle birlikte, 
enerji şirketleri bölgede faaliyet gösteren birtakım 
ülkelerin de davet edilmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, 
Ada’nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip ol-
dukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir 
paylaşımı dâhil iş birliği yapmalarını ve bu kaynak-
lardan eşzamanlı olarak birlikte yararlanmaları ko-
nusunda KKTC tarafından 2011 yılında yapılan ve 
2012 ve 2019 yıllarında yenilenen teklifler hala ge-
çerliliğini korumaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin içinde adil şekilde yer almadığı 
hiçbir denklemden kalıcı bir Akdeniz barışı çık-
mayacağı, bölgesel politika bağlamında her zaman 
dikkatlerde tutulmalıdır.





1571 yılında Venediklilerden alınan ve 307 yıl 
fiilen ve resmen Osmanlı hâkimiyeti altında 
kalan Kıbrıs’ın yönetimi 1878 yılında, hüküm-

ranlık hakkı Osmanlı İmparatorluğu'nda kalmak 
kaydıyla, Büyük Britanya’ya devredilmiştir. Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile 
Büyük Britanya’nın ayrı saflarda yer almasının da 
bir sonucu olarak, Büyük Britanya 1914’te tek taraflı 
bir kararla Ada’yı ilhak etmiştir. Türkiye Ada üze-
rindeki İngiliz egemenliğini Lozan Antlaşması ile 
1923’te tanımıştır.

19. yüzyıl başlarına kadar Kıbrıs’taki Türk sayısı 
Rumlardan fazla olmuştur. Tarımla meşgul olan 
Türklerin elindeki toprak miktarı da Rumlarınkin-
den fazla olmuştur. İki taraf arasında sosyal ve kül-
türel yaşam hep birbirlerinden ayrı olmuş, Türkler 
ve Rumlar arasında evlenme görülmemiş, iki toplu-
mun fertleri ortak ticari işletme kurma gibi davra-
nışlara girmemişlerdir.

Ada’nın yönetiminin İngilizlere geçmesiyle birlikte 
Kıbrıs Türk halkı için yaşam şartları zorlaşmış; bu-
nun sonucunda Kıbrıs Türklerinden Anadolu’ya, 
Yunanistan’dan da Ada’ya göç başlamıştır.

1931’den itibaren  Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan ile 
birleşme taleplerini yoğunlaştırmışlardır. Kıbrıs’ın 
Yunanistan ile birleştirilerek, tamamen bir “Elen” 

adası haline getirilmesi şeklinde özetlenebilecek 
olan “ENOSİS” kampanyasına, İkinci Dünya Sava-
şı'ndan sonra hız verilmiştir. Yunanistan, 1954’te 
Kıbrıs meselesini tek taraflı olarak Birleşmiş Mil-
letlere götürme kararı almış, 1958 yılına kadar 
“self-determinasyon” amacıyla BM’ye yaptığı çeşitli 
başvurularda bir başarı sağlayamamıştır. Bu ara-
da Yunanistan’dan gelen Albay Grivas 1955 yılında 
EOKA terör örgütünü kurmuş ve Ada’daki şiddet 
eylemleri giderek artmıştır. 1955-1958 döneminde 
Kıbrıs Türkleri 33 karma köyü terk etmek zorunda 
kalmışlardır. Birleşik Krallık “ENOSİS” çabalarını 
tersine çevirmek amacıyla, 1956’da sadece Rumla-
rın değil, aynı ölçüde Kıbrıs Türklerinin de “self de-
terminasyon” hakkı bulunduğunu ve bu çerçevede 
taksim talebinin de geçerli bir seçenek oluşturduğu-
nu açıklamıştır.

Yunanistan’ın BM’den tek taraflı “self-determi-
nasyon”, Enosis lehinde bir karar elde edememe-
si, Kıbrıs Türklerinin Enosis’e karşı direnişleri ve 
Türkiye’nin kendilerini desteklemekteki kararlılı-
ğı, Türkiye ile Yunanistan arasında müzakerelerin 
başlatılmasına imkân sağlamıştır. Türkiye ile Yuna-
nistan 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih’te anlaşmaya 
varmışlar, Londra’da Birleşik Krallık’ın ve Kıbrıs’ta-
ki iki tarafın liderlerinin onayını almışlardır. Bu 
şekilde ortaya çıkan Zürih ve Londra Antlaşmaları 
bağımsızlık, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının 
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ortaklığı, toplumsal alanda otonomi ve çözümün 
Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık tarafından 
etkin garantisi ilkelerine dayandırılmıştır.

Kıbrıs Cumhuriyeti,  Ada’da yaşayan iki halk ara-
sında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası 
antlaşmalar uyarınca 1960 yılında kurulmuştur. 
Bahse konu antlaşmalar tarafından garanti edilen 
Anayasası, Ada’daki Kıbrıs Türk ve Rum halklarının 
eşit siyasi hak ve statüsünü temel almıştır. 1960 dü-
zenlemeleriyle içeride iki halk arasında fonksiyonel 
bir ortaklıkla iç dengenin sağlanmasına, Türkiye, 
Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın garantörlüğüyle 
de dış dengenin teminine çalışılmıştır. 

Kıbrıs Rum tarafı, 1960 Cumhuriyeti’nin kuruldu-
ğu şekilde yaşamasına şans vermemiş, söz konusu 
antlaşmalar sistemiyle vücuda gelen Kıbrıs Cum-
huriyeti’nin yapısını, Kıbrıs Türklerini devlet ku-
rumlarından dışlamaya, izole etmeye, Ada’daki var-

lıklarını sona erdirmeye ve nihayet Yunanistan ile 
birleşme (ENOSIS) yolunu açmaya yönelik olarak 
değiştirme girişimleri başlatmışlardır.

Rumlara her fırsatta yegâne hedefinin Enosis ol-
duğunu vurgulayan dönemin Cumhurbaşkanı 
Makarios, Zürih-Londra Antlaşmaları’nın Kıbrıs 
Türklerine adil olanın ötesinde haklar verdiğini ve 
1960 Anayasasının işlemez olduğunu öne sürmeye 
başlamış ve 30 Kasım 1963’te anayasanın tadili için, 
Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısının veto hakkının 
kaldırılmasını da içeren 13 maddelik önerilerini 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’e ilet-
miştir. Bu öneriler, 16 Aralık 1963’te Kıbrıs Türk ta-
rafı ve Türkiye tarafından reddedilmiştir.

Bunun üzerine, Kıbrıs Rum tarafı 21 Aralık 1963 ta-
rihinde Kıbrıs Türk halkına karşı kapsamlı ve sis-
tematik saldırılara geçmiştir. Kıbrıs Türkleri devlet 
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kurumlarından uzaklaştırılmıştır. Tarihe “Kanlı 
Noel” adıyla geçen bu kampanya önceden hazırlan-
mış olan “Akritas Planı”na dayandırılmıştır. Türkle-
rin imhası veya Ada’dan atılmasını öngören Akritas 
Planı, basit bir örgütün eylem planı olmayıp, Rum 
yetkililerce hazırlanan bir etnik temizlik girişimidir. 
Saldırılar sonucunda yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkü 
ikamet ettikleri 103 köyü terk etmek zorunda kal-
mıştır. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Kıbrıslı Rumların 1963 yılında tek taraflı olarak güç 
kullanımıyla anayasayı feshetmelerinden sonra or-
tadan kalkmıştır.

1963 “Kanlı Noel” olaylarından sonra, 27 Aralık 
1963’te üç garantör ülkenin askerlerinden oluşan 

bir “Barışı Koruma Kuvveti” oluşturulmuş, Lefkoşa 
30 Aralık 1963’te ikiye ayrılmıştır. Bu tarihten itiba-
ren bu sınır “Yeşil Hat” olarak adlandırılmıştır.

Ardından, BM Güvenlik Konseyi’nin, 4 Mart 1964 
tarihinde aldığı 186 sayılı kararla BM Barış Gücü 
(UNFICYP) Ada’da konuşlandırılmıştır. Bu kararla, 
yönetimi gasp eden Rumlar “Hükûmet” olarak ka-
bul edilmiş, Kıbrıs Türklerinin egemen eşit statüsü 
göz ardı edilmiştir.   BM Güvenlik Konseyi’nin 186 
sayılı kararı, taraflar arasında adil olmayan bir statü 
farkı oluşturması nedeniyle, bugün hala Kıbrıs me-
selesinin çözülememesinin başlıca nedenleri ara-
sında yerini almaktadır. Söz konusu kararla Ada’ya 
konuşlandırılan BM Barış Gücü askerleri ise Kıbrıs 
Türklerine yönelik Rum saldırılarını engelleme ko-
nusunda yetersiz kalmıştır. 

15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan cuntasının deste-
ğiyle EOKA terör örgütü lideri Nikos Sampson bir 
darbeyle iktidarı ele geçirmiştir. Bu durum karşısın-
da Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması çerçevesinde, 
Birleşik Krallık’a ortak müdahale teklifinde bulun-
muştur. Olumsuz cevap üzerine, Ada’daki Türklerin 
güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974 tari-
hinde Kıbrıs Barış Harekatımız başlamıştır. Böylece 
Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı önlenmiş, Kıbrıs Türk 
halkının varlığı güvence altına alınmıştır.

12 Şubat 1977 tarihinde yapılan Denktaş-Maka-
rios görüşmesi sonucunda ilk Doruk Anlaşması 
kabul edilmiş; dört maddeden oluşan bu anlaşma 
ile iki toplumlu federal bir cumhuriyet kurulması 
kararlaştırılmıştır. Mayıs 1979’da yine Kıbrıs Türk 
tarafının çağrısı üzerine yapılan Denktaş-Kiprianu 
görüşmesinde İkinci Doruk Anlaşması ortaya çık-
mıştır. Bu anlaşma, 1977 anlaşmasını teyit etmiş ve 
iyi niyet ve karşılıklı güven ortamı oluşturulması-
nın önemini vurgulayan bir madde içermiştir. An-
cak Rumlar, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan 
anlayışlarından vazgeçmediklerini açık bir şekilde 
göstermeye devam etmişlerdir.   

15 Kasım 1983 tarihinde, Rum tarafının kendisini 
“Ada’nın tek sahibi”, Kıbrıs Türklerini ise “azınlık” 
olarak gören zihniyetinden vazgeçmemesi nede-
niyle, Kıbrıs Türk halkının self-determinasyon hak-
kına dayanılarak ve siyasi eşitliği vurgulanarak Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. 

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Devle-
tin resmen kurulduğunu şu sözlerle tüm dünyaya 
duyurmuştur:

“Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi 
imkânsız istek ve iradesine tercüman olarak, Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir dev-
let olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan 

ediyoruz.”
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Bu yola gidilirken federasyon tezi muhafaza edil-
miş olup, Rum tarafına barış ve çözüm çağrısında 
bulunulmuştur.

Kıbrıs müzakere sürecine yönelik girişimler 1999 
yılının ikinci yarısında hızlanmıştır.   BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan, 14 Kasım 1999 tarihinde yap-
tığı açıklamada “tarafların kapsamlı bir çözüme 
yönelik anlamlı müzakereler için zeminin hazır-
lanması amacıyla aracılı görüşmelere 3 Aralık 1999 
tarihinde New York’ta başlama konusunda muta-
bık kaldıklarını” bildirmiştir. Temasları müteakip 
hazırlanan Planın nihai versiyonu, 24 Nisan 2004 
tarihinde GKRY ve KKTC’de referandumlarla Kıb-
rıs’taki iki halkın onayına sunulmuştur. Rum halkı-
nın %75,83’ü Planı reddederken, Kıbrıs Türk halkı 
kendileri için getireceği pek çok zorluğa rağmen 
%64,91 çoğunlukla Plan’a “evet” demiştir. 

Kıbrıs Türk halkının bu iyi niyetli yaklaşımının 
uluslararası toplum tarafından görülmesi, BM Ge-
nel Sekreteri Kofi Annan’ın raporuna da yansıtıl-
masına rağmen, GKRY 1 Mayıs 2004 tarihinde, söz-
de “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında AB’ye tam üye 
olarak kabul edilmiştir. 

Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik müzakereler 
2008 yılında yeniden başlamıştır. Müzakerelerin 
nihai aşamasını oluşturan Kıbrıs Konferansı, 28 
Haziran-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında İsviç-
re’nin Crans-Montana kasabasında toplanmıştır. 
Konferansa Ada’daki iki taraf ile ülkemizin yanı sıra 
diğer Garantör devletler Birleşik Krallık, Yunanis-
tan ve gözlemci olarak AB katılmıştır. Rum-Yunan 
ikilisinin katı, uzlaşmadan uzak ve makul olmayan 
yaklaşımı nedeniyle konferanstan sonuç alınması 
mümkün olmamış; 7 Temmuz’un erken saatlerinde 
konferansın sonuç alınmadan kapandığı kamuo-
yuna duyurulmuştur. Toplantı sonunda Türkiye 
ve Kıbrıs Türk tarafınca, federasyon modelinin 50 
yıla yakın süredir Rum tarafının iktidarı ve refahı 
paylaşmak istemeyen zihniyeti nedeniyle sonuç 
vermediği, bir 50 yıl daha kaybedilmemesi gerekti-

ği, dolayısıyla çözüm odaklı yeni fikirlere odaklanıl-
ması gerektiği vurgulanmıştır. 

İkinci turu 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıs Türk 
halkı, iki devletli çözümün müzakere edilmesi yö-
nündeki iradesini ortaya koymuştur. İki devletli çö-
zümü savunan Ersin Tatar’ın KKTC Cumhurbaşka-
nı seçilmesiyle Kıbrıs meselesinde yeni bir döneme 
girilmiştir. 

Temas ve görüşmelerin sonucunda, Dışişleri Baka-
nımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bir çıkış yolu 
olarak önerilen gayrı resmî “5+BM” toplantısı BM 
Genel Sekreteri Guterres’in ev sahipliğinde Kıbrıs 
Türk ve Rum tarafları ile garantör ülkeler Türkiye, 
Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın katılımıyla 27-29 
Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştiril-
miştir.

Toplantı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar, geçen 50 yılda federasyonun neden 
çözümü sağlamadığının gerekçelerini aktararak, 
sürdürülebilir bir çözüm için öncelikle Kıbrıs 
Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit ulusla-
rarası statüsünün teminat altına alınması gerek-
tiğine, akabinde iki devletin bir iş birliği ilişkisi 
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tesis edilmesine yönelik müzakerelere başlayabi-
leceğine işaret etmiş; bu doğrultuda yazılı bir öneri 
sunmuştur.   Kıbrıs Rum tarafı ise toplantıda, yeni 
bir fikir beyan etmediği gibi, uzlaşmaz tutumunu 
sürdürerek, müzakerelerin 2017 Temmuz ayında 
Crans-Montana’da “kaldığı” yerden devam etmesi 
gerektiği görüşünde ısrar etmiş, federasyon mode-
lini savunmuştur.

Toplantı sonrasında BM Genel Sekreteri tarafından 
taraflar arasında müzakerelere başlayabilmek için 
“yeterli ortak zeminin bulunamadığı”, ancak bu ko-
nuda çalışılmaya devam edileceği açıklanmıştır.

Kıbrıs meselesi, Rumların Kıbrıs Türklerini 1960’ta 
kurulan ortaklık devletinden dışlama, Ada’da birlik-
te yaşama ve Ada’yı birlikte yönetme mutabakatını 
terk ederek, devleti gasp etmeye çalıştıkları 1963 yı-
lından bu yana, uluslararası toplumun gündemin-
dedir. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, Kıbrıs Türkle-
rinin 1960 yılında kurulan devletin eşit ortakları 
olarak haklarını kullanamamasına neden olan bu 
yasa dışı ve gayrimeşru durumu hiçbir zaman ka-
bul etmemiş, öte yandan, meselenin adil bir çözü-
me kavuşturulması için azami çaba sarf etmiştir. 

1977-1979 Doruk Antlaşmaları’nda kabul edilen ve 
yıllarca müzakere edilmiş olan iki kesimli, iki top-
lumlu federasyon modeli, Rum tarafının iktidarı ve 
refahı Kıbrıs Türkleriyle paylaşmak istememesi ne-
deniyle Kıbrıs meselesini çözüme ulaştıramamıştır. 
Rumların müzakere süreçlerindeki uzlaşmaz tutu-
mu ve hakimiyetçi zihniyeti, bütün çözüm çabaları-
nı sonuçsuz bırakmıştır. 

2004’teki Annan Planı referandumu ve 2017’deki 
Crans-Montana süreci bu yaklaşımlarının en so-
mut örneklerindendir. İki kesimli, iki toplumlu fe-
derasyon modeli uzun yıllar denenmiş, başarısızlığı 
kanıtlanmış ve tüketilmiştir. Bu konudaki BM Gü-
venlik Konseyi kararları da artık Ada’daki iki tarafın 
ortak rızasını yansıtmamaktadır.

Bu çerçevede, Ada’da bugün iki ayrı halk ve iki ayrı 
devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Türkiye 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, öncelikle Kıbrıs 
Türk halkının 1963’te gasp edilmiş, doğuştan var 
olan müktesep egemen eşitliği ve eşit uluslararası 
statüsünün tescil edilmesi, ardından Ada’daki iki 
Devletin aralarındaki iş birliğine dair adil, kapsamlı 
ve sürdürülebilir bir çözüm için sonuç odaklı müza-
kerelere başlaması yönünde yapıcı tutumunu sür-
dürmektedir. 
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Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslarara-
sı ilişkilerde özne hâline gelen, etki ve ilgi alanı her 
geçen gün genişleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 
küresel ve bölgesel düzeyde belirsizlik, risk, tehdit 
ve tehlikelerin arttığı, güvenlik ortamının yeniden 
şekillendiği ve güç dengelerinin sürekli değiştiği bu 
hassas dönemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 
ve en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. 

Türkiye, egemenlik, bağımsızlık ve vatandaşlarının 
güvenliği için yurt içi ve sınır ötesinde terörle müca-
deleye; Mavi Vatanımızda ve semalarımızdaki hak, 
alaka ve menfaatlerimizi korumaya azim ve karar-
lılıkla devam etmekte, aynı zamanda yedi iklim üç 
kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarından 
aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına da katkıda 
bulunmaktadır.

Terör ve düzensiz göçün, ülkeleri ve özellikle de ül-
kemizi tehdit ettiği bir dönemde, Mehmetçik tara-
fından hudutlarımız “Hudut, namustur!” anlayışıy-
la ve Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en etkili 
tedbirleriyle, her türlü zorlu iklim ve arazi şartların-
da 7 gün 24 saat kesintisiz olarak korunmaktadır. 

Türkiye, varlığına ve birliğine yönelik saldırıları 
kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında 
etkisiz hâle getirebilme gücüne ulaşmış bir ülke hâ-

line gelmiştir. Ülkemiz; FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, 
DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı 
mücadelesine artan bir şiddet ve tempoda, terörü 
ve teröristleri kaynağında etkisiz hâle getirme an-
layışı ile devam etmektedir ve en son terörist etki-
siz hâle getirilinceye kadar da mücadelemiz devam 
edecektir. Asil milletimizin 40 yıldan beri başına 
musallat olan terör belasından kurtarılması maksa-
dıyla “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışı içinde 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti,  tüm komşularının 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duy-
maktadır. Ancak sınırlarının hemen yanı başından 
kendisine yönelen terör tehdidine de müsaade et-
mesi beklenemez. Bu kapsamda TSK tarafından 
yapılan tüm harekâtlar, BM Anlaşması’nın 51’inci 
maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız 
kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar 
hedef alınarak yapılmaktadır.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güven-
lik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf 
etmek, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güven-
liğini sağlamak için Irak’ın kuzeyinde icra edilen 
Pençe serisi operasyonlar ile terör örgütünün “giri-
lemez” olarak tanımladığı ve karargâh, ikmal mer-
kezi vb. amaçlarla kullandığı yerlere girilmiş, Suri-

TERÖRİSTLE MÜCADELE
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ye’nin kuzeyinde icra edilen dört büyük harekâtla 
(2016’da Fırat Kalkanı, 2018’de Zeytin Dalı, 2019’da 
Barış Pınarı ve 2020’de Bahar Kalkanı Harekâtları) 
ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör kori-
doru engellenmiş ve hudutlarımızın güvenliği sağ-
lanmıştır. 

Söz konusu harekâtlar, komşu ülkelerin egemenli-
ğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sivillerin, 
tarihî, kültürel ve dinî yapıların, çevrenin, dost ve 
müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için 
her türlü hassasiyet gösterilerek icra edilmiş ve bu 
harekâtlar ile NATO üyesi bir ülke olarak küresel ve 
bölgesel güvenliğe katkı sağlanmıştır.

Tüm güvenlik güçlerinin bir bütün hâlinde ve koor-
dine içerisinde aralıksız sürdürdüğü operasyonlar, 
hudut hattında ve ötesinde alınan tedbirler ile oluş-
turulan baskı neticesinde terör örgütlerinin hareket 
ve eylem kabiliyeti önemli ölçüde engellenmiş, çok 
sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiş, teröristlerin 
mağara, sığınak, depo ve sözde karargâhları tahrip 
edilmiş, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel 
doküman ele geçirilmiştir. 

Irak ve Suriye ile 1.300 km’den uzun bir sınırı pay-
laşan bir devlet olarak Türkiye, DEAŞ tehdidi ve 
saldırılarından en çok etkilenen ülke olmuştur. Tür-
kiye, DEAŞ’a karşı mücadelede NATO üyesi ülkeler 
içerisinde daima ön saflarda yer almış ve DEAŞ ile 
göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkesi olarak bu 
tehdidin ortadan kaldırılması konusundaki karar-
lılığını bütün dünyaya göstermiştir. Bugüne kadar 
Suriye’nin kuzeyinde 4.000’den fazla DEAŞ’lı terö-
rist etkisiz hâle getirilmiş, 100 bin DEAŞ’lının ise 
Türkiye’ye girişi engellenmiştir. 

Türkiye, DEAŞ’la mücadele adı altında uluslararası 
kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli 
kanlı PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü başta olmak 
üzere bölgede istikrarı bozan ve sivillerin yaşam 
hakkını ellerinden alanlara karşı, tarihsel ve kültü-
rel bağlarından gelen “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-

sın!” anlayışı ile masum ve mazlumları gözeterek 
Suriye halkının yanında olmayı sürdürecektir. 

ABD ve Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat-
lara rağmen PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün 
Fırat’ın doğusu ile Münbiç ve Tel Rıfat’taki varlığı ve 
buralardan yönelttiği saldırıları devam etmektedir. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sal-
dırılara karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli 
her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir.

FETÖ ile mücadeleye; elde edilen yeni bilgi, belge 
ve veriler doğrultusunda bütüncül bir yaklaşım ve 
kararlılıkla devam edilmekte, güvenlik güçlerimiz 
başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları 
FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlenmektedir.

Yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonla-
rın başarıyla sonuçlanmasında TSK personelinin 
fedakârlığı ve kahramanlığının yanı sıra, sahip 
olunan yerli ve millî teknolojilerin de önemli rolü 
bulunmaktadır. TSK’nın -çağın gereklerine uygun 
üstün teknoloji ürünü yerli ve millî silah sistemle-
ri ile donatılarak- imkân ve kabiliyetleri artırılmış; 
böylelikle ordumuz, mevcut ve muhtemel her türlü 
tehdit ve tehlikeye karşı daha etkin, caydırıcı ve say-
gın hâle getirilmiştir.

Hız kesmeden devam eden tasarım, üretim ve AR-
GE çalışmaları ile yerlilik ve millîlik oranı %80 sevi-
yesine yaklaşan savunma sanayimiz, terörle müca-
delede TSK için bir kuvvet çarpanı olmaya devam 
etmektedir.    

Ülkemiz, özellikle son yıllarda bilinçli stratejileri ile 
teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren ve hatta 
ihraç eden bir konuma ulaşmıştır. Geçmişte piya-
de tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, 
bugün Millî Piyade Tüfeklerimiz MKE A.Ş. fabri-
kalarında kendi mühendislerimiz tarafından tasar-
lanarak imal edilmektedir. Bu kapsamda İnsansız 
hava araçlarına yönelik Bayraktar TB-2, Akıncı, 
Aksungur, ANKA, Serçe, Kargu,  uçak/ helikopter 
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platformlarına yönelik olarak Hürjet, Hürkuş ve 
Atak, kara platformlarına yönelik Fırtına, Kirpi, Vu-
ran, ZMA, MEMATT araçları, su altı ve su üstü plat-
formlarına yönelik Çok Maksatlı Amfibi Hücum 
Gemisi, Açık Deniz Karakol Gemisi, MİLGEM, Yeni 
Tip Denizaltı, füze ve mühimmatlara yönelik SOM, 
ATMACA, Cirit, OMTAS, UMTAS, Sungur,  Hava 
Savunma Sistemleri kapsamında Hisar-O ile radar 
ve elektronik harp sistemleri kapsamında VURAL, 
KORAL, MİLKAR, MİLKED Türk Savunma Sanayi-
imiz tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilmek-
te ve geliştirilmeye devam edilmektedir. 

Bu sistemlerin Azerbaycan, Suriye, Irak, Mavi Vatan 
gibi yurt içi ve sınır ötesinde harekât alanlarında te-
rörle mücadele faaliyetine taktik, operatif ve strate-
jik seviyelerde yaptıkları katkılar büyüktür. 

Ayrıca birliklerimizin muhabere müessiriyetinin 
artırılması envanterimizde bulunan kritik harp si-

lah sistemlerinin harbe hazır şekilde tutulması kri-
tik önemi haizdir. Bu amaçla bu sistemlerin idame 
işletmesinde Askeri Fabrikalar ve Tersanelerimiz 
bünyesinde bulundurduğu, her biri konusunda 
uzman yaklaşık 26.000 personel ile harekât bölge-
sinde ve bölge gerisinde bakım ve onarım desteği 
sağlamaktadır.

Sonuç olarak; terör başta olmak üzere tehditleri sı-
nırlarımızın ötesinde, kaynağında bertaraf etmeyi 
öngören proaktif savunma ve güvenlik politika-
mız, ulusal güvenliğimizi ve çıkarlarımızı teminat 
altında tutarken, eşzamanlı olarak insanlığın ortak 
hedeflerine de katkıda bulunmayı sürdürecektir. İs-
tikrarımıza, sınırlarımıza ve bölgemize yönelen hiç-
bir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecek, FETÖ, 
PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm 
terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şid-
det ve tempoda, terörü ve teröristleri kaynağında 
etkisiz hâle getirme anlayışı ile devam edecektir.





Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Si-
lahlı Kuvvetleri içerisine sızmış Fetullahçı 
Terör Örgütüne (FETÖ) mensup bir grubun 

darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Darbeciler, 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Cumhur-
başkanlığını, Meclisi, Emniyet Müdürlüklerini, Bo-
ğaz Köprülerini, Çankaya Köşkü’nü, Gölbaşı’ndaki 
askerî tesisleri, Millî İstihbarat Teşkilatını (MİT), 
kamu binalarını ve darbeye karşı çıkan halkı tank-
larla, uçaklarla bombaladı ve üzerlerine kurşun 
yağdırdı. 

Darbeciler, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Meclisi 
bombaladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast girişiminde bulundu. Darbe te-
şebbüsü başarılı olsaydı binlerce masum hayatını 
kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kal-
dırılmış olacaktı. FETÖ’nün darbe teşebbüsü devlet 
millet bütünleşmesiyle bertaraf edildi. Türk halkı 
kahramanca mücadele verdi.

15 Temmuz 2016 akşamında, köprülerin, kavşak-
ların ve havaalanlarının askerler tarafından tutul-
duğu haberleri gelmeye başladığında pek çok kişi 
tarafından bunun bir darbe girişimi olabileceği 
düşünülmemiştir. Bunun sebebi, Fetullahçı Terör 
Örgütünün (FETÖ) 2010’lu yıllara kadar kendisinin 
“ılımlı İslam” anlayışını benimseyen, hoşgörülü, 
demokratik değerlere saygılı ve “dinler arası diya-

loğa dayanan” bir “hizmet hareketi” olduğu algısını 
oluşturmaya çalışmasıdır. FETÖ, devleti ele geçirme 
amacını açıkça ortaya koymaktan imtina ederek 
mevcut sistemi yıkmak yerine devletin yargı, Em-
niyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi stratejik öne-
me sahip kurumlarının içine sızmaya dayanan bir 
strateji izlemiştir. Örgütün yapılanmasının büyük 
bir bölümünü “Devair-i Devlet” olarak ifade edilen 
devlet yapılanması oluşturmaktadır. Bu yapılanma, 
anarşik bir adanmışlıktan ziyade organize bir emir 
komuta zinciri içinde gerçekleşmiştir. Devletin teş-
kilatlandığı her birimin başına, örgüt de paralel ola-
rak bir “imam” atamış ve kurumlardaki faaliyetle-
rini bu “imam”ları aracılığıyla yürütmüştür. FETÖ, 
Devlet içinde kapsamlı bir örgütlenmeye gitmiş 
olmasına rağmen uzun süre fark edilmemeyi ba-
şarmış; fark edildiği durumlarda da kendisine karşı 
tehdit oluşturanları kısa sürede çeşitli hile ve hatta 
suikastlarla bertaraf etmiştir. FETÖ’nün, devleti 
ele geçirme ve egemenlik kurma amacı 15 Temmuz 
2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi ile açıkça or-
taya çıkmıştır.  

Fiili olarak bir darbe girişimine kalkışmadan önce 
örgüt çeşitli aşamalar halinde hazırlıklar yapmış-
tır. Söz konusu hazırlıkların ilk örnekleri Atabeyler, 
Ergenekon ve Balyoz Davalarıdır. Birçok yönden 
benzerlikler taşımakta olan bu davaların tümünde 
sahte dijital dokümanlar, isimsiz ihbar e-postaları, 

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ 
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yalancı tanıklar söz konusu olmuş, çok sayıda asker 
ve sivil gözaltına alınmıştır. Başta TSK mensupla-
rı olmak üzere çeşitli gazeteci ve aydınların sanık 
olarak yargılandığı bu davaların temel amacının 
öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerini hukuksuz yön-
temlerle kontrol altına almak ve 15 Temmuz darbe 
girişimine ön hazırlık oluşturmak olduğu görül-
mektedir. FETÖ, bahse konu kumpas davalarıyla, 
farklı kademelerdeki askerleri tasfiye ederek bu 
kadrolara TSK bünyesinde yer alan kendi unsurla-
rını/elemanlarını yerleştirmiştir. TSK’ya sızdırılan 
bu unsurlar, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif 
bir biçimde rol almıştır. 17/25 Aralık 2013 kumpas 
soruşturmaları, FETÖ’nün başta Emniyet ve yargı 
kurumu olmak üzere devlet içinde ve uluslararası 
düzeydeki operasyonel imkân ve kabiliyetinin orta-
ya konulması açısından önem arz etmektedir. Söz 
konusu girişim ile FETÖ’ye karşı mücadelenin çok 
boyutlu ve derinlikli bir biçimde sürdürülmesinin 
elzem olduğu anlaşılmıştır.

Küresel güçlerin desteği ve yönlendirmesiyle Türki-
ye’yi zor durumda bırakmak isteyen FETÖ’nün ka-
muda teşkilatlanan militanları ülkemizde hükûmet 
ve devlet kurumlarına karşı sahte delil ve belgelerle 
kumpaslar kurmuşlardır. 7 Şubat 2012’de, Milli İs-
tihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın 
ifadeye çağrılmasıyla başlayan süreç; 17-25 Aralık 
operasyonları ve 1-19 Ocak 2014 tarihlerinde MİT 
tırlarına yönelik operasyonlarla devam etmiştir. 
MİT’in gözetiminde olan tırlar Adana ve Hatay’da 
durdurulmuş ve FETÖ militanı bir savcının başın-
da olduğu operasyon kısa süre zarfında dış basına 
servis edilmiştir. MİT tırlarının durdurulmasıyla eş 
zamanlı olarak Türkiye’nin terör örgütlerine des-
tek verdiği yönünde kara propaganda çalışmaları 
başlatılarak ülkemiz terör örgütlerinin destekçisi 
olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Sözde iddialar ve 
operasyonlarla hem seçimle iş başına gelmiş AK 
Parti Hükûmeti’ni ve hem de Türkiye Cumhuriye-
ti’ni karalamak ve itibarsızlaştırmak isteyen FETÖ, 
bu girişimleriyle hedefine ulaşamamıştır.
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Darbe Girişimi Nasıl Gerçekleşti ?

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi 
olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere iliş-
kin olarak hazırlanan Akıncı iddianamesine göre 
15 Temmuz 2016 darbe günü gerçekleşen olaylar 
Akıncı Üssü’nde saat 16.00 civarında başlamış ve 
ertesi gün saat 13.00 civarı sona ermiştir.

15 Temmuz günü saat 15.30 gibi MİT’e gelen H.T. 
isimli pilot binbaşının TSK bünyesindeki FETÖ 
üyesi askerler tarafından MİT’e ve MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan’a saldırı planlandığı ihbarı ile kamu 
kurumlarında bir hareketlilik yaşanmıştır. İhbarın 
ardından MİT Müsteşarı Hakan FİDAN, Genelkur-
may 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i telefonla 
aramış ve bilgilendirmiştir. Daha sonra Yaşar Güler 
kendisine verilen bilgileri Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar’a aktarmış ve Fidan’ın Ge-
nelkurmay Karargâhı’na çağrılmasını önermiştir. 
Saat 18.00 civarı karargâha ulaşan Fidan, “bu ihba-
rın büyük bir planın parçası olabileceğini” ve “bir 
faaliyet icra edileceğini” bildirmiştir. Hulusi Akar, 
Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi’ni arayarak, Türk 
hava sahasının tüm askeri uçuşlara yasaklanması 
ve havada bulunan tüm araçların indirilmesi emri-
ni vermiştir. Hareketliliğin artması üzerine darbe-
ciler, darbenin başarısızlığa uğramasından endişe 
duyarak 16 Temmuz 2016 saat 03.00 olarak planla-
nan darbe girişimi saatini öne çekmiş ve 20.30 ola-
rak güncellemişlerdir. Saat 21.00 civarında FETÖ 
mensubu Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın makam odasına 
girmiş ve elindeki metni okuyarak darbenin başla-
dığını bildirmiştir. Hulusi Akar’ın ikna edilememe-
si ve tepki göstermesi sonrası Dişli yanında gelen 
darbeci askerlerle birlikte Akar’ın ellerini plastik 
kelepçe ile bağlamıştır. Saat 23.03 civarında darbeci 
Mehmet Dişli ve yanındaki askerler tarafından Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, A-1 ka-
pısından çıkarılmış ve Akıncı Üssü’ne götürülmek 
üzere helikoptere bindirilmiştir. 

Ankara’da bu gelişmeler yaşanırken, saat 21.45 
civarında Türkiye’nin diğer şehirlerinde de ha-
reketlilik yaşanmıştır. İstanbul’da E5 karayolu, 
TEM karayolu, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüleri trafiğe kapatılmış, Adana’da İncirlik 10. 
Üs Komutanlığı’nda yakıt ikmali için tanker uçağı 
kaldırılmış ve darbe faaliyetine katılan F-16 uçak-
larına yakıt ikmali yapılmıştır. Saat 22.20’de Kay-
seri’den getirilen Gören adlı keşif uçağı koordinat 
belirleme amacıyla Akıncı Üssü’nden kaldırılmış, 
sisteme ise Gölbaşı Polis Özel Harekât Binasının 
koordinatları girilmiştir. Bu gelişmeler yaşanır-
ken haber kanalları da olaylara ilişkin haberleri 
izleyicilere yansıtmaya ve kalkışma hakkında 
halkı bilgilendirmeye başlamıştır.

Saat 22.20 sıralarında "sıkıyönetim direktifi" konu-
lu mesaj, komutanlık ve bakanlıklara gönderilmiş-
tir. Darbecilerin hazırladığı “sıkıyönetim direktifi” 
ile TSK’nın emir komuta zinciri içinde yönetime el 
koyulduğu, bu amaçla “Yurtta Sulh Konseyi’nin teş-
kil edildiği, tüm yurt çapında sıkıyönetim ve sokağa 
çıkma yasağı ilan edildiği, devletin atama ve görev-
lendirmelerinin bu konsey tarafından yapılacağı, 
bunun dışında yapılacak işlemlerin yok hükmün-
de olduğu, mevcut yürütme organının görevden el 
çektirildiği, TBMM’nin feshedildiği, tüm vali, kay-
makam ve belediye başkanı atamalarının konsey 
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tarafından yapılacağı, siyasi partilerin faaliyetleri-
nin sonlandırıldığı ve polis kuvvetlerinin sıkıyöne-
tim komutanları emrine alındığı belirtilmiştir. Saat 
23.02’de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım çeşit-
li televizyonların canlı yayınında bu teşebbüsün 
FETÖ mensubu bir grup asker tarafından yapıldığı-
nı açıklayarak halka seslenmiştir. Yıldırım, bir tele-
vizyon kanalına bağlanarak, ‘‘bir kalkışma girişimi’’ 
yaşandığını ifade etmiş ve yaşanan bu kalkışmaya 
izin verilmeyeceğini belirtmiştir. Daha sonra gü-
venlik kaynakları tarafından “Askeri kalkışma, ordu 
içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup subay 
tarafından yapılmaya çalışılmaktadır.” açıklaması 
yapılmıştır. 16 Temmuz 2016 saat 00:13’de TRT’yi 
işgal eden kalkışmacı askerler, geçmişte olduğu gibi 
korsan darbe bildirisini TRT’de okutmuştur.

Bu dakikalarda darbe girişimine katılmayı redde-
den Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar helikopter-
le Akıncı Üssü’ne zorla götürülmüştür. Saat 23.05 
sıralarında ise Mehmet Partigöç, Akın Öztürk’e; Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ikna 
edilememesi durumunda kendisinin Genelkurmay 
Başkanlığına getirileceğini belirtmiştir. 23.09’da 
izinsiz kalkan uçakların geri indirilmesi yönünde 
çağrı yapılmasına rağmen Albay Ahmet Özçetin ta-
rafından verilen talimat üzerine bu uçuşlar devam 
ettirilmiştir. Bu uçaklar 23.18’de darbe girişimine di-
reneceği düşüncesiyle Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 
bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire 
Başkanlığını bombalamıştır. Bombalama sonucun-
da 7 kişi şehit olmuştur.

Bu kalkışmanın en hareketli ve kanlı eylemleri 16 
Temmuz gününün ilk dakikalarında gerçekleşmiş-
tir. Tam olarak saat 00.03’te hükûmetin ve sivil ira-
denin yanında darbeye karşı direnecek en önemli 
güç olduğundan ve darbe girişimine karşı önemli 
görevler icra ettiğinden Emniyet Özel Harekât Daire 
Başkanlığı hedef alınmıştır. Bu saldırıda 44 özel ha-
rekât mensubu polis şehit olurken çok sayıda polis 
de yaralanmıştır. Ayrıca bombalama sonucu, Özel 

Harekât Daire Başkanlığı binasında ciddi maddi 
zarar meydana gelmiştir. Aynı dakikalarda darbe-
cilerin kontrolündeki helikopterlerden Ankara’daki 
MİT karargâhına ateş açılmıştır. MİT mensupları 
bu saldırıya karşılık vermiş ve çatışma aralıklarla 
gece boyu sürmüş; darbecilerin MİT’e girmesi ve 
içinde operasyon yapması mümkün olmamıştır. 
Saat 00.13 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Muhafız 
Alayı’ndan gönderilen darbeciler tarafından ele 
geçirilen TRT’de Yurtta Sulh Konseyi adına hazırla-
nan darbe bildirisi TRT spikeri Tijen Karaş’a zorla 
okutturulmuştur. Bildiride tüm yurtta “sıkıyönetim ” 
ilan edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime 
el koyduğu belirtilmiştir.

Darbe girişimini Muğla/Marmaris’te haber alan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter-
le Dalaman Havalimanı’na geçmiş ve oradan uçakla 
İstanbul’a hareket etmiştir. 00.20 sıralarında Cum-
hurbaşkanı’nın Ankara’ya ulaşmasını engellemek 
adına Akıncı Üssü’nden F-16 uçakları kaldırılmış; 
uçaklar Polatlı üzerinden Afyon istikametine doğru 
uçmuştur. Daha sonra aynı uçaklar Ankara üzerin-
den alçaktan uçmuş ve yaklaşık bir saat sonra Akın-
cı Üssü’ne geri dönmüştür. Saat 00.24 sıralarında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan önce CNN Türk haber ka-
nalı ve sonrasında diğer haber kanallarına görüntü-
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lü olarak bağlanarak yaptığı tarihi konuşmalar ile 
olayların seyrini değiştirmiştir. Telekonferans yön-
temiyle halka seslenen Erdoğan “Bugünkü bu geliş-
me gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki 
bir azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir ve bu 
malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği 
üst akıl olarak onları kullandığı bir harekettir, ülke-
mizin birliği, beraberliği ve bütünlüğüne yönelik bu 
harekete karşı milletçe vereceğimiz güzel bir cevap-
la onlar gerekli olan cezayı alacaklardır.” ifadelerini 
kullanmıştır. “Cumhur”un başı olarak Başkomutan 
olduğunu hatırlatan Erdoğan, millet olarak bu kal-
kışmaya karşı durulması gerektiğini ifade etmiş ve 
halkı meydanlarda toplanmaya çağırmıştır. Erdo-
ğan’ın konuşmasının ardından camilerde selalar 
okunmaya başlamış ve vatandaşlar mahiyetini an-
ladıkları bu kalkışmaya direnmek için sokaklara 
çıkmıştır.

Saat 00.56’yı gösterdiğinde darbecilere teslim ol-
mayan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına F-16 
uçakları tarafından iki adet bomba atılmış; saldırı 
sonucunda 2 kişi şehit olmuş ve onlarca kişi yara-

lanmıştır. Kısa bir zaman sonra, saat 01.08’de Anka-
ra İl Emniyet Müdürlüğü binası ve çevresi ikinci kez 
bombalanmıştır. Saat 00.57 sıralarında ise darbeci-
ler televizyon yayınlarını kesmek ve kontrol etmek 
amacıyla TÜRKSAT’ı ele geçirmeye çalışmışlardır. 
Bu saldırıda darbeciler TÜRKSAT’ın 2 güvenlik gö-
revlisini şehit etmiş ancak televizyon yayınlarını 
durdurmayı başaramamış; sonra da burayı bomba-
lamaya kalkışmıştır.

Bombalama sonucu zarar gören önemli kurum-
lardan biri de TBMM’dir. Tüm siyasi partilerden 
milletvekillerinin darbeye karşı tavır alarak Mec-
liste toplanması üzerine buraya savaş uçakları ta-
rafından saat 02.40’da bomba atılması sonucunda 
onlarca kişi yaralanmış, Mecliste ciddi maddi ha-
sar meydana gelmiştir. Buna ek olarak saat 03.24 
sıralarında ikinci bir saldırı düzenlenmiştir. F-16 
uçağı ile TBMM’ye iki bomba daha atılmıştır. Saat 
02:30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlik-
te Marmaris’te kaldığı otelden ayrılarak İstanbul’a 
doğru yola çıkmıştır. Birkaç dakika sonra İzmir’deki 
Çiğli Üssü’nden kalkan Muharebe Arama Kurtarma 
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ve Özel Kuvvetler’e bağlı darbecileri taşıyan 4 heli-
kopter, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kaldı-
ğı Marmaris’teki otele saldırmıştır.

Saat 03.00 sıralarında darbeci askerlerin TRT bas-
kını, vatandaşlar ve polisin müdahalesi ile sona 
ermiş, darbeci askerler gözaltına alınmaya başlan-
mıştır. Saat 04.00 itibarıyla Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı bu kalkışma ile ilgili olarak yargısal süreci 
hemen başlatmış ve FETÖ ile iltisaklı olan yargı gö-
revlileri, Yurtta Sulh Konseyi üyesi general, amiral 
ve diğer askerler hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı sonrası Atatürk 
Havalimanı’nda on binlerce kişi toplanmış, darbe-
ciler etkisiz hale getirilmiştir. Polis ekipleri, Atatürk 
Havalimanı kulesini operasyonla kurtarmıştır. Ha-
valimanındaki darbeciler gözaltına alınmıştır. Aynı 
dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini 
taşıyan ATA uçağı, İstanbul semalarındadır. Hava-
limanında emniyetin sağlanması sonrası Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı taşıyan ATA uçağı saat 03:30’da 
darbecilerin kontrolündeki F-16 uçaklarının tehdit-
leri arasında kimliğini gizleyerek Atatürk Havali-
manı’na inmiştir.

Zaman ilerledikçe, darbecilerin planlarının başarı-
ya ulaşmayacağı anlaşılmıştır. Saat 06.00 sularında 
darbecilerin kullandığı F-16 uçakları izinsiz olarak 

kalkış yapmaya devam etmiş ve çağrılara herhan-
gi bir yanıt vermemiştir. Saat 06.19 sıralarında ise 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü 
kavşak ve otopark, izinsiz kalkan bir F-16 uçağı ile 
bombalanmıştır. Saldırı sonucunda 15 kişi şehit ol-
muş ve 7 kişi de yaralanmıştır. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel Komutanlı-
ğının bulunduğu kavşağa ise askeri uçaktan bom-
ba atılmıştır. Saat 06.40 sıralarında darbe girişimi 
kapsamında İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü kontrol 
eden askerlerin polise teslim oldukları bildirilmiş-
tir. Saat 07.00 sıralarında darbeciler İstanbul Ata-
türk Havalimanı’ndaki askeri tesiste etkinliğini ar-
tırmıştır. Buradaki askeri tesise iki adet helikopter 
inmiştir. Daha sonra bu helikopterdeki askeri per-
sonel Emniyet güçleri tarafından teslim alınmıştır.

İlerleyen vakitte polisler aktif rol alarak FETÖ 
mensubu askerleri gözaltına almaya devam etmiş-
tir. Saat 08.36’da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel 
Harekât polisleri, Jandarma Genel Komutanlığın-
da bulunan FETÖ mensubu askerleri gözaltına 
almıştır. Saat 08.32’de Ankara Akıncı Ana Jet Üs 
Komutanlığında düzenlenen operasyon sonucu Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar serbest 
kalmıştır. Saat 09.40 sıralarında ise Genelkurmay 
Başkanlığı Karargâhı’ndan çıkan yaklaşık 200 as-
ker polise teslim olmuştur.

Darbe girişiminde 8.000’den fazla asker, 35 uçak, 37 
helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4.000’e yakın 
hafif silah kullanılmıştır. Bu, 27 Mayıs 1960 darbe-
sinde kullanılan güçten daha fazladır. Bununla bir-
likte, söz konusu sayının darbe girişiminin öne alın-
ması nedeniyle bu seviyede kaldığı, gerçekleşenden 
çok daha büyük bir hazırlık yapıldığı anlaşılmıştır. 
Ayrıca FETÖ’nün daha önceki çalışma yöntemleri-
ne benzer şekilde darbe planlamasında tüm kadro-
sunu ilk etapta açığa çıkarmadığı ve mensuplarının 
önemli bir kısmını darbe sonrası süreçler için aşa-
malı olarak kullanmayı amaçladığı değerlendiril-
miştir.
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15 Temmuz Cuma günü saat 22:00’da TSK içeri-
sindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından 
Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda başlatılan 
FETÖ’nün darbe girişimi, yaklaşık 22 saat sonra 16 
Temmuz Cumartesi günü saat 20:02’de tüm yurtta 
kontrol altına alınarak bertaraf edilmiştir. Darbeye 
karşı direnen güvenlik görevlileri ile sivil halka karşı 
uçak, helikopter, tank ve zırhlı araçlardan ateş açıl-
mış ve 182’si sivil olmak üzere 251 kişi şehit olmuş, 
2.194 kişi yaralanmıştır. Darbe girişiminin bastırıl-
dığını resmi olarak Başbakan Binali Yıldırım Çan-
kaya Köşkü’nde saat 12.57’de açıklamıştır. Bununla 
birlikte Cumhurbaşkanı ve Hükûmetin çağrısıyla 
milyonlarca insan haftalar boyunca meydanlarda 
sabahlara kadar nöbet tutmaya devam etmiştir. 
Türk halkı hainlerin ve tüm şer odaklarının heves-
lerini kursaklarında bırakarak tüm terör örgütlerine 
karşı birlik ve beraberliğini pekiştirmiştir.

15 Temmuz Darbe Girişimine  
ilişkin tarihsel bilgi ve verilere 
"15temmuz.gov.tr" isimli siteden 
de ulaşılabilmektedir.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ ?
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Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma misyonu; 
millî güvenlik ve savunma siyaseti doğrul-
tusunda millî ve yerli silah sistemleri ile teç-

hiz edilmiş, küresel erişime sahip kara, deniz, hava, 
siber ve uzay alanlarında harekât icra edilebilen, 
caydırıcı bir Silahlı Kuvvetler tesis etmek, bu gücü 
çağdaş teknikler, stratejiler ile kullanacak nitelikli 
personeli temin etmek ve yetiştirmek, savunma ve 
güvenlik politikaları oluşturulmasına katkı sağla-
mak, Türkiye’nin bekasını hak, alaka ve menfaat-
lerini ana vatan, Mavi Vatan ve semalarımızın öte-
sinde korumak, Türk Silahlı Kuvvetlerini mevcut ve 
muhtemel her türlü tehdit ve tehlikeye karşı etkin, 
caydırıcı ve saygın hâle getirip gerektiğinde kullan-
maktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Anayasa, yasalar ve 
diğer yasal mevzuatla verilen görevleri yerine getir-
mekte ve bu kapsamda;

a. Ülkemizi dış tehlike ve tehditlere karşı savun-
makta,

b. Sınırlarımızı korumakta,

c. Terörizm ile mücadeleyi desteklemekte,

ç. Uluslararası barışa ve istikrara katkıda bulun-
makta,

d. Kolluk Kuvvetleri (Polis ve Jandarma) ve sivil ku-
rumları desteklemektedir. 

Vizyonumuz; bölgesinde lider, küresel etkilere sa-
hip, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, şanlı tari-
himizden aldığımız ilham, millî ve manevi değerle-
rimizden aldığımız güç ile ülkemiz ve milletimizin 
güvenliğini ve savunmasını sağlamaktır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Uluslararası Saha-
da Yürüttüğü Askerî ve İnsani Faaliyetler

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci:

Güneydoğu Avrupa’da bölgesel güvenlik, istikrar ve 
iş birliğini geliştirmek ve iyi komşuluk ilişkilerini 
güçlendirmek amacını taşıyan Güneydoğu Avrupa 
Savunma Bakanları (Southeastern Europe Defen-
se Ministerial-SEDM) Süreci, Türkiye ve ABD’nin 
girişimleri ile 1996 yılında başlamıştır. SEDM kap-
samında gönüllü rotasyon esasına göre projeler yü-
rütülmektedir. 

Sürece; ABD, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaris-
tan, Hırvatistan, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedon-
ya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukray-
na, Yunanistan ve Gürcistan tam üye, Moldova ise 
gözlemci statüsünde iştirak etmektedir. 

DIŞ SAVUNMA VE GÜVENLİK
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Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü Tu-
gayı:

Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’da bölgesel gü-
venlik ve istikrarın devamını sağlamak maksadıyla 
1999 yılında Türkiye’nin öncülüğünde kurulmuş 
olan Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü 
Tugayına (SEEBRIG); Arnavutluk, Bulgaristan, Yu-
nanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Romanya ve 
Türkiye tarafından katkı sağlanmaktadır.

BM Kosova Misyonu: 

BM Kosova Misyonu (United Nations Interim Ad-
ministration Mission in Kosovo-UNMIK), BM-
GK'nin 10 Haziran 1999 tarihinde aldığı 1244 sayılı 
Karar ile kurulmuştur. BM’nin talebine istinaden 
TSK, 2011 yılından itibaren bir personel ile Misyon’a 
katkı yapmaktadır.

Ayrıca, 2022 yılından itibaren Bilgi Harekatı Danış-
manlığı Kadrosunda bir personel görev yapmakta-
dır.

BM Geçici Görev Gücü Deniz Görev Kuvveti: 

2006 yılında Lübnan’da yaşanan kriz ve çatışma-
lar nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK) tarafından 11 Ağustos 2006 tarihli 1701 sa-
yılı Karar ile BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL-United 
Nations Interim Force In Lebanon) Deniz Görev 
Kuvveti teşkil edilmiştir. 

TBMM’nin 05 Eylül 2006 tarihinde aldığı 880 sayı-
lı Karar ile yasaklanmış silah ve malzemenin Lüb-
nan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek 
maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fır-
kateyn/korvetler ve Lübnan’da irtibat subaylığı gö-
revinde bulunan üç Türk subayı ile UNIFIL Deniz 
Görev Kuvvetine destek sağlanmaktadır. 

Birleşik Görev Kuvveti 151: 

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin 2008-2010 yıl-

ları arasında aldığı 1816, 1838, 1846, 1851, 1897 ve 
1918 sayılı Kararları çerçevesinde korsanlık/deniz 
haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücade-
le amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek 
vermek üzere, 2009 yılından itibaren TSK deniz 
unsurlarını dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri 
ile birlikte Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde gö-
revlendirmektedir.

Türkiye, bölgedeki faaliyetlere Birleşik Görev Kuv-
veti-151 [Combined Task Force (CTF) 151] kapsa-
mında gemi ve personel görevlendirerek veya millî 
kontroldeki gemiler vasıtasıyla katkı sağlamakta-
dır.

Libya Görev Grubu Komutanlığı / Türk Deniz 
Görev Grubu: 

500 yıllık tarihî kardeşlik bağlarımız olan Libya’da 
BM tarafından tanınan meşru hükûmetin yaptığı 
yardım çağrılarına somut cevap veren ve destek 
sağlayan tek ülke Türkiye olmuştur. 

Millî Birlik Hükûmeti’nin daveti ve TBMM’nin ona-
yı ile “Libya, Libyalılarındır.” anlayışıyla toprak bü-
tünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış barış, huzur 
ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşu-
muna katkıda bulunmak maksadıyla 13 Ocak 2020 
tarihinde başlayan askerî eğitim, mayın/EYP temiz-
liği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine 
devam edilmektedir. 

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve değişen güvenlik 
durumu nedeniyle Orta Akdeniz’de teşkil edilen 
Türk Deniz Görev Grubu ile 2020 yılından itibaren 
Akdeniz Kalkanı Harekâtı ve Deniz Muhafızı Ha-
rekâtı’na destek verilerek deniz ticaret yollarının 
güvenliğinin sağlanmasında görev alınmaktadır.

Azerbaycan Görev Grubu Komutanlığı:

Azerbaycan’ın icra ettiği “Tek Vatan Harekâtı”nın 
zaferle sonuçlanması neticesinde 11 Kasım 2020 
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tarihinde imzalanan Türk-Rus Ortak Merkezi Mu-
tabakatı çerçevesinde Anlaşma’nın uygulanmasını 
gözetmek ve denetlemek, bölgede barış ve huzur 
ortamının yeniden sağlanması sürecinde de Azer-
baycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam 
etmek maksadıyla TBMM’nin onayı ile TSK unsur-
ları Azerbaycan’a görevlendirilmiştir. 

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini yeniden yapılan-
dırmak ve müşterek yetenekleri geliştirmek maksa-
dıyla “İki devlet, bir millet!” yaklaşımı çerçevesinde 
iki ülke Silahlı Kuvvetleri’nin birlikte daha da etkin 
çalışabilmesi için başlatılan askerî eğitim ve iş birli-
ği faaliyetlerine devam edilmektedir.

NATO Bünyesinde İcra Edilen Görevler:

NATO’nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu 
olarak Türkiye, NATO karargâh ve kuvvet yapısı 
kadrolarına yaklaşık 2 bin personel ile katkı sağla-
maktadır.

3’üncü Kolordu Komutanlığı (İstanbul), NATO 
kuvvet yapısındaki Yüksek Hazırlık Seviyeli do-
kuz NATO Süratli İntikal Edebilir Kolordusundan 
biridir (NRDC-T). Kolordu, 2021 yılında üstlendiği 
NATO Kara Unsur Komutanlığı (LCC) görevini ba-
şarıyla tamamlamıştır.

NATO’nun ani müdahale kuvveti olarak en üst ha-
zırlık seviyesinde olan Çok Yüksek Hazırlıklı Müş-
terek Görev  Kuvveti Kara Tugayı (VJTF-L) sorum-
luluğu 2021 yılında 66’ncı Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığı (Çorlu/ Tekirdağ) tarafından başarıyla 
yerine getirilmiştir. Ayrıca, VJTF görevi ile bağlan-
tılı olarak 2020 yılında 45 günlük, 2022 yılında ise 
7 günlük hazırlık süresinde İlk Müteakip Kuvvetler 
Grubu  (IFFG-45, IFFG-30) görevleri üstlenilmiştir.

Türkiye, NATO’nun Afganistan’da yürüttüğü barı-
şı destekleme harekâtına 2002-2014 yılları arasın-
da Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF), 
2015’ten itibaren ise Kararlı Destek Misyonu (RSM)  
Bünyesinde katkı sağlamıştır. Ayrıca RSM kapsa-

mında  Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalima-
nı’nın güvenli bir şekilde işletilmesinde çerçeve ülke 
sorumluluğunu almış ve 28 Ağustos 2021 tarihinde 
NATO harekâtının sonlandırılması ile görevini ba-
şarıyla tamamlayarak yurda dönüş yapmıştır.

Türkiye, Irak Ordusu’nun kapasitesinin artırılması-
na yönelik başlatılan NATO Irak Misyonu’na (NMI) 
2018 yılından itibaren katkı sağlamaktadır.Ayrıca 
Türkiye hâlihazırda mevcut NATO harekâtlarına  
[Kosova Gücü (KFOR), Deniz Muhafızı Harekâtı 
(DMH), Ege Denizi’nde Düzensiz Göçle Mücadele 
Faaliyeti], Daimî Deniz Kuvvetleri (SNF, Daimî De-
niz Görev Grubu-SNMG-2 ve Daimî Mayın Karşı 
Tedbirleri Deniz Görev Grubu-SNMC-MG-2’den 
müteşekkil), NATO Mukabele Kuvveti (NRF), 
NATO Hazırlık İnisiyatifi (NRI), Güvence Tedbirleri 
(AM), NATO’nun Afrika Birliği’ne Desteği (NS2AU), 
NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemine 
(NATINAMDS) yaklaşık 1.500 personel ve muhte-
lif sayıda harp silah/araç/platformu ile destek ver-
mektedir. Ayrıca, Bosna Hersek’te barış, güvenlik ve 
huzur ortamına katkı sağlamak maksadıyla Dayton 
Barış Antlaşması çerçevesinde icra edilen Avrupa 
Birliği ALTHEA Harekâtı’na en fazla katkıda bulu-
nan ülkelerden biridir. 

Türkiye; NATO’nun 5’inci madde kapsamındaki ha-
rekâtları ile kriz mukabele operasyonları için hazır 
bulundurduğu NATO Mukabele Kuvvetine bağlı 
Daimî Deniz Kuvvetine, bölgesindeki NATO üyesi 
Ülkeler arasında en çok katkı veren ülke konumun-
dadır.

NATO tarafından 2020 yılından itibaren Akde-
niz’de icra edilen Deniz Muhafızı Harekâtı (DMH) 
kapsamında görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı bağlısı yüzer, uçar ve dalar unsurlar tara-
fından denizde durumsal farkındalık ve terörizmle 
mücadelenin desteklenmesi ile bölgesel güvenlik 
kapasite inşasına katkı sağlanmaktadır. Türkiye, 
Türkiye, 30 NATO üyesi içerisinde, Deniz Kuvvetle-
ri ile DMH’ye en fazla katkı veren ülke konumunda 
yer almaktadır.
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Türkiye’nin NATO’ya akredite olan 2’nci, NATO’nun 
ise 26’ncı Mükemmeliyet Merkezi olan Deniz Gü-
venliği Mükemmeliyet Merkezi, 12 Kasım 2012 tari-
hinde millî olarak faaliyetlerine başlamış ve 08 Ha-
ziran 2020 tarihinde “Uluslararası Askerî Kuruluş” 
statüsüne ulaşmıştır.

NATO’ya verdiğimiz destekler bununla da sınırlı 
kalmamış, mevcut 4 adet (Birleşik Krallık, Fransa, 
İtalya ve İspanya) Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz 
Karargâhına (HRF-M) ilaveten 5’inci HRF-M olarak 
Muğla/Aksaz’da teşkil edilen TURMARFOR (Türk 
Yüksek Hazırlıklı Deniz Görev Gücü Kuvveti) 01 
Temmuz 2021’de “İlk Harekât Yeteneği”ne, 01 Mart 
2022’de ise “Tam Harekât Yeteneği”ne ulaştırılmış-
tır.

TURMARFOR 2023 ve 2028’de NATO Mukabele 
Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı (NRF-MCC) ve 
2025’te Amfibi Görev Kuvveti Komutanı/Çıkarma 
Kuvveti Komutanı (CATF/CLF) görevlerini üstlene-
cektir.

Türkiye bu çalışmaları ile NATO’ya en çok katkı ve-
ren ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Geçmişte 
ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de Balkan-
lar’dan Orta Doğu’ya ve Afganistan’a; Kafkaslar’dan 
Afrika’ya ve ötesine kadar NATO’nun aktif ve yapıcı 
bir üyesi olmaya devam edecektir.

Akdeniz Kalkanı Harekâtı:

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 01 
Nisan 2006 tarihinden itibaren Doğu Akdeniz’deki 
muhtemel risk ve tehditlere karşı caydırıcılık sağ-
lanması ve NATO’nun bölgedeki deniz güvenliği 
çabalarının desteklenmesi maksadıyla Akdeniz 
Kalkanı Harekâtı icra edilmektedir.

Karadeniz Uyumu Harekâtı: 

01 Mart 2004 tarihinde başlatılan Karadeniz Uyu-
mu Harekâtı (KUH); Deniz Hava Komutanlığından 

deniz karakol uçakları ve deniz helikopterlerinin 
katılımı ile Gölcük, Umuryeri ve Karadeniz Ereğli’ye 
istinaden Karadeniz'de sancak/varlık göstermek,

millî /NATO makamlarınca terörizm ve yasa dışı 
faaliyetlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen tica-
ret gemilerinin Karadeniz'deki faaliyetlerini takip/
kontrol etmek, boğazlardan bildirimli geçiş yapan 
gemilerin Karadeniz'deki faaliyetlerini izlemek ve 
deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla icra 
edilmektedir. KUH çerçevesinde mayın gözetleme 
faaliyetlerine Bulgaristan ve Romanya ile koordine-
li destek sağlanmakta; Romanya, Rusya ve Ukrayna 
ile karşılıklı bilgi paylaşımına devam edilmekte ve 
NATO ile bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Hudut Güvenliği: 

Kara sınırlarını koruma ve güvenliğini sağlama gö-
revi 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Gü-
venliği Hakkında Kanun ile Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığına verilmiştir.

Kara sınırlarımızın güvenliği, her türlü kaçakçılık 
ile yasa dışı hudut geçişlerinin önlenmesi görevleri, 
komando ve keşif unsurları ile takviyeli altı hudut 
tugayı ve yedi hudut alayı tarafından, dünya stan-
dartlarında olan sınır fiziki güvenlik sistemleri ve 
son teknolojik imkânlar kullanılmak suretiyle her 
türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına 
göre büyük bir fedakârlık ve özveri ile yürütülmek-
tedir. 

Söz konusu görevlerin daha etkin olarak ifa edil-
mesi maksadıyla; hudutlarda modüler beton duvar, 
hendek ve yüksek güvenlikli tel çit inşa edilmiş; 
hudut hattında görev yapan birlikler, elektro optik 
kule, asansörlü kule, termal kamera, tünel tespit ra-
darı ve taktik tekerlekli zırhlı keşif araçları ile tak-
viye edilerek insan yoğunluklu güvenlik sistemleri 
yerine teknoloji yoğunluklu sistemler hayata geçi-
rilmiştir.
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İcra Edilen Tatbikatlar: 

TSK askerî imkân ve kabiliyetlerinin, verilebilecek 
vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde tesis edil-
mesi, geliştirilmesi, harbe hazırlığa devam edilmesi, 
mevcut eğitim seviyesinin denenmesi ve geliştiril-
mesi, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi ve bunun 
gerektiğinde gösterilmesi maksadıyla millî ve müş-
terek tatbikatlar icra edilmektedir. Bunun yanı sıra; 
birlikte çalışabilirliği sağlamak, tecrübeleri paylaş-
mak, standartları ve standart uygulama usullerini 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak, NATO, bölgesel ve 
küresel güvenlik ve ikili askerî iş birliğini geliştir-
mek amacıyla NATO, ortaklık ve diğer dost/mütte-
fik ülkeler ile özel ve davet tatbikatları şeklinde bir-
leşik tatbikatlar da icra edilmektedir.

İcra edilen tatbikatlarda, üstün nitelikli personeli ve 
yerli/millî savunma sanayimizin sağladığı imkân ve 
kabiliyetler ile silahlı kuvvetlerimiz; “etkin, caydırıcı 
ve saygın” niteliklerini her geçen gün artırmakta ve 
gücüne güç katmaktadır. 

Gelecek dönemde de tatbikat ve eğitim faaliyetleri-
miz ile TSK’nın harbe hazırlığının en üst seviyede 
tutulmasına, dost ve müttefik ülkeler ile iş birliğinin 
artırılmasına ve aynı zamanda bölgesel/küresel ba-
rışın desteklenmesine devam edilecektir.

TSK’da Yerlilik ve Millîleşme Politikası Kapsa-
mında Yürütülen Projeler:

Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü silah, 
araç gereç ve mühimmatı millî ve yerli savunma sa-
nayi imkânlarıyla üretmek büyük önem arz etmek-
tedir. 

NATO standartlarında üretilen ve operasyonlarda 
denenmiş olan silah sistemlerimizin sahadaki et-
kinliği tüm dünyanın da dikkatini çekmiş, yerli ve 
millî savunma sanayi ürünlerimize olan talep her 
geçen gün artmış ve “Made in Türkiye” markası 
uluslararası pazarda hak ettiği konuma yükselmiş-

tir. Bunun en somut örneği 2002 yılında yaklaşık 
250 milyon dolar olan savunma ihracatımızın 2021 
yılında yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine çıkarak 
rekor kırmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-
liği, teşviki ve desteğiyle %80’lere varan yerlilik ve 
millîlik oranı ile savunma sanayi atılımları milleti-
miz için gurur kaynağı olmuştur. 

Geçmişte piyade tüfeği dahi yurt dışından tedarik 
edilirken, artık Millî Piyade Tüfeği, akıllı hassas 
mühimmat, Çok Namlulu Roketatarlar, Fırtına 
Obüsleri, İHA/SİHA/TİHA’lar, ATAK helikopterle-
ri, fırkateynler ve savaş gemileri tasarlanıp inşa ve 
imal edilmekte, ayrıca bu sistemlerin ihracatı da ya-
pılmaktadır. Kara, deniz ve hava ateş destek vasıta-
ları, komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri, ra-
darlar, akıllı mühimmat gibi sistemler artık büyük 
oranda yerli ve millî imkânlarla üretilebilmektedir. 

Kara Kuvvetleri için; Hisar-A ve Hisar-O Hava Sa-
vunma Füze Sistemleri, ALTAY Tankı, Karadan Ka-
raya Seyir Füzesi (KARA ATMACA), Ağır Sınıf Taar-
ruz Helikopteri (ATAK 2) ile Hafif Özgün Helikopter 
(GÖKBEY), KARAOK ve OMTAS Tanksavar Silah 
Sistemleri, Fırtına-2 Obüsü, Havadan Taşınabilir 
105 mm Hafif Çekili Obüs (BORAN), Stingerlerin 
yerini alacak olan Portatif Hava Savunma Füze Sis-
temi ve Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı projeleri, 

Deniz Kuvvetleri için; İSTİF Sınıfı Fırkateynlerin ilk 
gemisi (İSTANBUL), Yeni Tip Denizaltı, Çok Mak-
satlı Amfibi Gemisi (ANADOLU), Açık Deniz Ka-
rakol Gemisi, Güdümlü Mermi Sistemi (ATMACA), 
Millî Modern Ağır Torpido (AKYA), Denizde İkmal 
Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) projeleri, 

Hava Kuvvetleri için; Millî Muharip Uçak, F-16’lar 
için Millî Görev Bilgisayarı (ÖZGÜR), Uzun Menzilli 
Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi kapsamın-
da SİPER, Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmat 
(SOM), Uzaktan Elektronik Taarruz ve Destek Kabi-
liyeti (SOJ), Hava-Hava Füzesi (GÖKTUĞ), Göktürk 
Uydusu Yenileme ile Yer Gözlem Uydusu Geliştirme 
(İMECE) projeleri, 
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Müşterek ihtiyaçlar kapsamında; Millî Müşterek 
Seyir Füzesi (GEZGİN) ve İnsansız Kara Araçları 
projeleri, Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA Sistemi ve 
TB-2 Taktik İHA Sistemi ile Anka İHA sistemi, yük-
sek yerlilik oranı ve performansı ile hem ülkemizin 
hem de dost ve kardeş ülkelerin gurur kaynağı ol-
muştur. 2002 yılında 66 olan proje sayısı, 2022 yılı 
itibari ile 750’yi aşmıştır.

TSK’nın İkili İlişkiler Kapsamında Yürüttüğü 
Uluslararası Faaliyetler

Somali

Somali ile yürüttüğümüz askerî eğitim iş birliğinin 
hukuki zeminini, 2010 yılında imzalanan Çerçeve 
Anlaşması ve 2012 yılında imzalanan Askerî Eği-
tim İş Birliği Anlaşması oluşturmaktadır. Somali’de 
güvenliğin sağlanması maksadıyla Somali Silahlı 
Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmala-
rına 2012 yılında başlanmıştır. Bu kapsamda Soma-
li Türk Görev Kuvveti (STGK) Komutanlığı; Harp 
Okulu, Astsubay Okulu ve Somali Silahlı Kuvvetleri 
Birlik Eğitim Merkezini içerecek şekilde tesis edil-
miş ve 30 Eylül 2017’de törenle açılmıştır. 

Türkiye ile Somali arasında imzalanan Askerî Eği-
tim İş Birliği Anlaşması esasları çerçevesinde So-
mali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, 
askerî altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi 
konularında yardım sağlanmaktadır. Ayrıca bahse 
konu hususlarda danışmanlık yapmak maksadıyla 
Somali Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkan-
lığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
danışmanı olarak Türk personel görevlendirilmiş-
tir. Görevlendirilen personel, danışmanlık faaliyet-
lerine ilave olarak “Güvenliğe Kapsamlı Yaklaşım 
(Comprehensive Approach to Security – CAS)” 
mekanizmaları kapsamında Somali güvenlik bi-
rimlerinin yeniden yapılandırılması ve terörle mü-
cadele faaliyetlerini koordine etmek için Somali’de 
bulunan uluslararası aktörler tarafından icra edilen 
Askerî Çalışma Grubu faaliyetlerine de katılım sağ-
lamaktadır.

STGK Komutanlığı, Türk milletini ve TSK’yı en iyi 
şekilde temsil etme gayreti içerisinde hem Somali 
makamları hem de uluslararası aktörler ile koordi-
neli olarak icra ettiği vazifesine azim ve kararlılıkla 
devam etmektedir.

Katar

Katar’da daimî konuşlanmamıza olanak sağlayan 
“Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında 
Askerî Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Toprak-
larında TSK’nın Konuşlandırılması Konusunda İş 
Birliği Anlaşması” 15 Haziran 2015 tarihinde, “Katar 
Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırıl-
masına İlişkin Uygulama Anlaşması” ise 28 Nisan 
2016 tarihinde imzalanmıştır. 

TSK unsurlarının Katar Devleti topraklarında ko-
nuşlanmasının amacı; Katar Silahlı Kuvvetlerinin 
savunma imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini 
desteklemek, icra edilecek müşterek eğitim ve tatbi-
katlar ile bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak-
tır. Bahsi geçen anlaşmalara uygun olarak Katar 
Kara Unsur Komutanlığı  04 Ekim 2015 tarihinde 
Katar’da Tarık Bin Ziyad Kışlasına konuşlanmış 
olup, yeni inşa edilen Halid Bin Velid Kışlasında 14 
Aralık 2019 tarihinden beri faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Askerlik Hizmeti:  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 72’nci madde-
sine göre askerlik hizmeti, her Türk vatandaşının 
hakkı ve görevidir.  Türkiye’de modern, öngörülebi-
lir, eşit hizmet sürelerine sahip, eğitimli insan gücü 
kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını imkân 
veren, TSK’nın uzmanlaşmasına katkı sunan zo-
runlu askerlik hizmeti; bir taraftan gençlerimizin, 
ordumuzun ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve 
milletimizin savunmasına katkı sunmasına olanak 
sağlarken diğer taraftan da kendi eğitim, öğretim ve 
mesleki gelişmelerini sürdürebilmelerine yardımcı 
olmaktadır.
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Hâlihazırda uygulanmakta olan askerlik statüleri 
çerçevesinde,

a. Yedek Subaylık (12 Ay Süreli) 

Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim ku-
rumlarından mezun olanlardan, TSK’nın ihtiyacı 
kadarı yedek subay adayı olarak ayrılmaktadır.

b. Yedek Astsubaylık (12 Ay Süreli)

İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından 
mezun olanlardan, TSK’nın ihtiyacı kadarı yedek 
astsubay adayı olarak ayrılmaktadır. 

c. Yedek Subay Öğretmenlik (12 Ay Süreli)

Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve 
Millî Savunma Bakanlığının uygun görmesi üzerine 
silahaltına alınacaklardan öğretmenlik mesleğini 
fiilen icra edenler arasından bildirilenler, bir aylık 
temel askerlik eğitimini takiben Millî Eğitim Bakan-
lığı emrine verilmektedir. Bu yükümlülerin askerlik 
hizmet süreleri 12 ay olup Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarda yedek subay öğretmen statüsünde 
askerlik hizmetini tamamlamaktadır.

ç. Sağlık Bakanlığı Emrine Verilen Tabipler 

Sağlık Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığınca 
her celp ve atama döneminde müştereken belirle-
nen yer ve miktarda tabip yedek subay adayı, temel 
askerlik eğitimini takiben Sağlık Bakanlığı emrine 
verilmektedir. Bu yükümlüler Sağlık Bakanlığınca 
belirlenecek sivil sağlık kuruluşlarındaki görevleri-
ne iki Bakanlık tarafından belirlenen süre ile devam 
etmektedir.

d. Erbaş/Er (6 Ay Süreli) 

İki yıl süreli yükseköğretim kurumlarından daha 
alt seviyede eğitim-öğretim veren okullardan me-
zun olanlar ile yedek subay veya yedek astsubay 

statüsüne ayrılmayanlar, askerlik hizmetlerini altı 
ay erbaş/er olarak yerine getirmektedir.

e. İkinci altı Aylık Askerlik Hizmeti (6 Ay Süreli)

Altı aylık askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve 
erlerden istekli olanlar ve ilgili Kanun ile Yönet-
melik’te yazılı nitelikleri taşıyanlar, sıralı disiplin 
amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak 
kazandığı tarihten itibaren altı ay süre ile sınırlı ol-
mak üzere askerlik hizmetlerine devam etmektedir.

f. Bedelli Askerlik (1 Ay Süreli)

Yararlanma şartlarını taşıyanların, devlet tarafın-
dan belirlenen bedeli ödemesi ve temel askerlik 
eğitimi yapması koşuluyla yerine getirilen askerlik 
hizmetidir.

g. Dövizle Askerlik (Uzaktan Eğitim) 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan, belirle-
nen usul ve esasları yerine getirenlerin askerlik hiz-
metini yerine getirmiş sayılmalarıdır.

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ): 

TSK’daki subay ve astsubay yetiştiren eğitim-öğre-
tim kurumlarını bünyesinde toplayan MSÜ bağlısı 
harp okulları, harp enstitüleri, araştırma enstitüleri 
ve astsubay meslek yüksekokulları ile yabancı diller 
yüksekokulu bulunmaktadır. 
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MSÜ’nün misyonu; TSK’nın ihtiyaç duyduğu, de-
mokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, va-
tanına, milletine ve devletine bağlı, görev bilinci, şe-
ref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile  donatılmış, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, analitik 
düşünen, donanımlı, özgüvene sahip seçkin subay 
ve astsubayları yetiştirmek ve geliştirmek; aynı za-
manda savunmaya ilişkin, stratejik ve bilimsel ko-
nularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, 
yayın ve danışmanlık yaparak TSK’nın ve ülkemi-
zin bilim ve kültür potansiyeline katkı sağlamak; 
askerî harekât ortamına ve askerî kültürün gelişi-
mine yönelik doktriner çözümler sunmaktır.

MSÜ’nün vizyonu; üstün nitelikli/profesyonel su-
bay ve astsubayların yetiştirildiği, başta savunma, 
güvenlik ve strateji olmak üzere eğitim ve araş-
tırmada öncü, değişime ve gelişime liderlik eden, 
uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip, dünya-
nın önde gelen savunma üniversitelerinden biri ol-
maktır.

MSÜ bünyesinde; Kara, Deniz ve Hava olmak üzere 
üç Harp Okulu bulunmaktadır. Harp Okullarında; 
bir yıl İngilizce hazırlık ve dört yıl lisans eğitimi ve-
rilmekte, mezunlara subaylık diploması ve eğitim 

aldığı branşa göre mühendislik diploması verilmek-
tedir. Harp Okullarındaki programların uluslararası 
denklikleri de mevcuttur.

MSÜ’nün aynı zamanda geleceğin astsubaylarını 
yetiştirme görevi de vardır. Dört farklı şehirde ko-
nuşlu olan MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları 
(MYO), Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyaçları doğ-
rultusunda iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. 
Astsubay MYO’ların amacı; liderlik becerilerini ve 
temel değerleri benimsemiş, askerî yönetim-idare 
becerilerine ve istenen fiziksel yeterliliklere sahip 
astsubaylar yetiştirmektir. Harp Okullarında oldu-
ğu gibi sene içerisinde ve yılsonunda tatbikî askerî 
eğitimler de icra edilmektedir.
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Misafir Askerî Personel (MAP) Eğitimi kapsamında 
hâlihazırda 1086 personele eğitim verilmektedir. 
1935 yılından bugüne kadar MSÜ bağlısı okullar-
da, 47 ülkeden 4.534 MAP (1.702 Subay, 2.151 Harp 
Okulu öğrencisi ve 681 Astsubay öğrenci) eğitim 
görmüştür.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde 
2020 yılında 24 farklı dost ve müttefik ülkeden 322 
MAP öğrenim görmeye başlamıştır. Söz konusu 
MAP’ın 57’si Kuvvet Harp Enstitüleri ve Müşterek 
Harp Enstitüsünde, 12’si Araştırma Enstitülerinde 
eğitim almıştır. Geri kalan 253 MAP’tan 232’si Harp 
Okulları ve Astsubay MYO’ya, 21’i Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinde (SBÜ) öğrenim görmek üzere Fa-
külte ve Yüksek Okullar (FYO) Komutanlığına katı-
lış yapmıştır. 2020 yılında MSÜ’den, 241’i MSÜ bağ-
lısı eğitim kurumlarından, 40’ı SBÜ FYO’dan olmak 
üzere toplam 281 MAP mezun olmuştur.

MSÜ’de 2021 yılında 23 farklı dost ve müttefik ül-
keden 376 MAP öğrenim görmeye başlamıştır. Söz 
konusu MAP’ın 95’i Kuvvet Harp Enstitüleri ve 
Müşterek Harp Enstitüsünde, 11’i Araştırma Ensti-
tülerinde eğitim almıştır. Geri kalan 270 MAP’tan 
230’u Harp Okulları ve Astsubay MYO’ya, 22’si 
SBÜ’de öğrenim görmek üzere FYO Komutanlığına 

katılış yapmıştır. Bunlara ilave olarak KHO bünye-
sinde 13 MAP’a SUTASAK, 5 MAP’a SBÜ bünyesin-
de Tıpta Uzmanlık eğitimi verilmiştir. 2021 yılında 
235’i MSÜ bağlısı eğitim kurumlarından, 4’ü SBÜ 
FYO’dan olmak üzere toplam 239 MAP mezun ol-
muştur.

Hâlihazırda (20.07.2022 itibariyle) MSÜ’de toplam 
1086 MAP öğrenim görmektedir. MAP’ın öğrenim 
gördüğü kurumlara göre dağılımına bakıldığında, 
Araştırma Enstitülerinde 23; Harp Okullarında 
635; Astsubay MYO’da 162; SUTASAK eğitiminde 
32; SBÜ’de 234 (Gülhane Tıp Fakültesi:157, Sağlık 
Asb.MYO 20 ve Uzmanlık/Yüksek Lisans/Kurs:57) 
MAP’ın eğitim aldığı görülmektedir.

Eylül ayı içinde başlayacak olan 2022-2023 Dönemi 
MAP Kontenjan Planı kapsamında MSÜ ve SBÜ’de 
31 farklı dost ve müttefik ülke personeline toplam 
780 kontenjan tahsis edilmiştir. Bu kontenjanların 
185’i Kuvvet Harp Enstitüleri ve Müşterek Harp 
Enstitüsü; 40’ı Araştırma Enstitüleri; 305’i Harp 
Okulları ve Astsubay MYO; 35’i SUTASAK ve ASTA-
SAK; 215’i SBÜ (Gülhane Tıp Fakültesi, Sağlık Asb.
MYO ve Uzmanlık/Yüksek Lisans/Kurs) eğitimleri 
için tahsis edilmiştir.





Türkiye’nin İnsani Yardım Hafızası: Kızılay

İnsani yardımlar; “Afet ve çatışma gibi insani 
krizler sonrası ihtiyaçların giderilmesi ve bu 
krizlerin hiç yaşanmaması için yürütülen ça-

lışmalar” şeklinde tanımlanırken insan ızdırabını 
dindirmek ve insan onurunu korumak için yürütü-
len çok aktörlü ve çok boyutlu süreçlerdir. Bu süreç-
lerde afet ve kriz risklerinin azaltılması, afete veya 
krize maruz kalan kişilerin iyileştirilmesi noktasın-
da birey, toplum ve kurumlar düzeyinde önemli so-
rumluluklar vardır.

Osmanlı dönemine dayanan tarihsel kökleriyle 
özellikle 1990 sonrası hızlanan ve 2000’li yıllarla 
birlikte daha da gelişen uluslararası insani yardım 
çalışmaları, Türkiye’yi küresel bir insani yardım 
aktörü biçiminde konumlandırmıştır. Kamu ku-
rumları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler tarafın-
dan yürütülen bu çalışmalar, insani öncelikler göz 
önüne alınarak yürütülmektedir. İhtiyaç sahibinin 
ten rengine, etnik kökenine, dinine, diline bakmak-
sızın yardım ulaştırmayı görev edinen Türkiye’nin 
insani yardım aktörleri, dünyanın dört bir köşesin-
de farklı alanlarda ve yoğunluklarda çalışmaktadır. 
Bu bağlamda Türkiye 2014’ten itibaren dünyada en 
fazla mülteciye ev sahipliği yapan ve 2016’dan beri 
dünyada millî gelire oranla en fazla uluslararası yar-
dım yapan ülkedir. Dünya İnsani Zirvesi’nin 2016’da 
Türkiye’de yapılması da bu konumunun insani dip-
lomasi alanındaki diğer bir yansımasıdır.

Kızılay'ın Kuruluşu

Türkiye’nin insani yardım çalışmalarında Türkiye 
Kızılay Derneğinin önemli bir yeri vardır. 1868’de 
kurulan Kızılay, “iyiliğin amiral gemisi olma” hede-
fiyle kamu otoriteleriyle eş güdüm hâlinde bağışçı-
ları ve gönüllülerinin desteğiyle insani yardım ça-
lışmalarına devam etmektedir. Bu durum Kızılay'ı 
Türkiye’nin insani yardım hafızasının geçmişten 
bugüne taşıyıcısı konumuna oturtmaktadır.

Türkiye Kızılay Derneği, 11 Haziran 1868’de yaralı 
ve hasta askerlere destek olmak üzere “Mecruhin ve 
Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” 
adıyla kurulmuştur. Kızılay; 1877’de “Osmanlı Hi-
lal-i Ahmer Cemiyeti”, 1923’te “Türkiye Hilal-i Ah-
mer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” 
ve 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adıyla faaliyet 
göstermiştir. Bugün “Türkiye Kızılay Derneği”, “Kı-
zılay” veya “Türk Kızılay” adlarını kullanan derne-
ğin genel merkezi Ankara’dadır.

Kurumsal Yapısı, Temel İlke-Görevleri ve Alanı

Kızılay, faaliyetlerini bir dizi mevzuat ve etik ilke-
ler çerçevesinde sürdürmektedir. Türkiye Kızılay 
Derneğinin uluslararası hukuki statüsü, Cenevre 
Sözleşmesi ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hare-
ketinin hukuki metinleriyle belirlenmiştir.

İNSANİ
YARDIMLAR
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Kızılay'ın Türk hukuk sisteminde tabi olduğu başlı-
ca mevzuat Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanu-
nu ve Dernekler Yönetmeliği’dir. Onursal Başkanı 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’dır.

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü'ne göre Kızılay'ın 
görevleri; silahlı çatışma, sosyal hizmet ve insani 
yardım, afet ve güvenli yaşam, sağlık, kan, gençlik 
hizmetleri, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nük-
leer tehlikelere dair görevler şeklinde gruplandırıl-
mıştır. Tüzük’te de belirtildiği üzere Kızılay “silahlı 
çatışmalar, doğal afetler, salgınlar ve olağanüstü du-
rumlar karşısında toplumsal dayanıklılığı artırmak, 
her koşulda, yerde ve zamanda, ayrım yapmaksızın 
korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatı-
nı ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksun-
lukla mücadele etmek, daha yaşanabilir bir çevre 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, birey ve top-
lumun nitelikli eğitimine destek vermek ve insan-
lar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, iş 
birliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak 
insan onurunu korumak” amacıyla kurulmuştur.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin 7 temel 
ilkesi olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsız-
lık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik, evrensellik” 
ilkelerinin yanı sıra  “şeffaflık, hesap verebilirlik, so-
rumluluk, adalet ve eşitlik” ilkeleri çerçevesinde fa-
aliyetlerini sürdüren Kızılay küresel insani yardım 
ekosisteminin önemli bir aktörüdür. 

Kızılay, yukarıda sayılan alanlarda yürüttüğü çalış-
maları kapsamında 2021’de Türkiye’de 38.475.909 
kişiye, uluslararası alanda 8.550.000 kişiye hizmet 
ulaştırmıştır. 2021 itibarıyla 13.000'i aşkın çalışanı 
ve 180.000'i aşkın gönüllüsüyle ulusal ve uluslara-
rası yardım çalışmalarına katılan Kızılay’ın temel 
gelir kaynakları bağışlar ve uluslararası fonlardır. 
Kızılay, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini, finansal 
istikrarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla tama-
mı kuruma ait olan ve gelirlerinin tümü kendisine 
aktarılan Kızılay Yatırım yapısı altında bir dizi ticari 
faaliyet de yürütmektedir.

Savaş hukuku alanı, Kızılay'ın uluslararası insani 
yardım alanındaki önemli bir rolünü işaret eder. 
Buna göre Kızılay, Cenevre Sözleşmesi’nin ilgili hü-
kümleri uyarınca savaş dışı kalmış, muharip vasfı-
nı yitirmiş hasta, yaralı askerlerle sivillere yönelik 
tıbbi çalışmalar, savaş esirlerine ve alıkonulanlara 
yönelik yardım ve haberleşme desteği çalışmaları 
ve yerlerinden edilmiş insanlara yönelik insani yar-
dım çalışmaları konularında görev ve sorumluluk-
ları vardır. Kızılay bu rollerini uluslararası hukukun 
kendisine verdiği haklar çerçevesinde kamu ku-
rumlarıyla koordineli şekilde yürütmektedir. Beyaz 
zemin üzerinde karşıdan bakışta sola doğru açık, 
“kırmızı hilal”le tanımlanan Kızılay amblemi ulus-
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lararası sözleşmeler gereğince koruma altındadır. 
Çatışma hâlinde Cenevre Sözleşmeleri hükümleri-
ne uygun şekil ve şartlarda Kızılay amblemi taşıyan 
personel, araç, gereç, malzeme, tesis ve bunun gibi 
unsurlara yapılan saldırılar, uluslararası hukuk hü-
kümleri uyarınca cezalandırılır.

Güçlü kurumsal yapısı ve operasyonel yetkinliği 
sayesinde uluslararası aktörler nezdinde de önemli 
bir paydaş hâline gelen Kızılay; Birleşmiş Milletler 
(BM) kurumları, Kızılhaç ve Kızılay Hareketi üyesi 
ulusal dernekler ve uluslararası sivil toplum kuru-
luşlarıyla aktif iş birlikleri sürdürmektedir. Tüm 
paydaşlar için bilgi, tecrübe ve kaynak aktarımı şek-
linde kurgulanan bu iş birlikleri uluslararası insani 
yardım mimarisinde Türkiye’yi istisnai bir yerde 
konumlandırmaktadır. Bunun bir yansıması olarak 
uluslararası kurumlar ve Türk insani yardım aktör-
leri arasındaki aktif iş birlikleri, İstanbul’u küresel 
insani yardım ekosisteminin önemli merkezlerin-
den biri konumuna getirmiştir. OECD ve OCHA gibi 
küresel insani yardım aktörlerinin bölge ofislerini 
İstanbul’da açması, İstanbul Havalimanı’nın küre-
sel insani yardım lojistik merkezlerinden biri şek-
linde konumlandırılması örnek verilebilir.

Türk Kızılayı son 10 yılda 150’yi aşkın farklı ülkede 
doğa ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiş, ih-
tiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ayrıca Senegal, Sudan, 
Güney Sudan, Somali, Irak, Gazze, Yemen, Azerbay-
can, Kırgızistan, KKTC, Bulgaristan, Bosna Hersek, 
Afganistan, Bangladeş, Myanmar, Pakistan ve En-
donezya'da bulunan daimî delegasyonlarıyla ulus-
lararası yardım faaliyetlerini yürütmektedir. Bunun 
yanı sıra afetlerde, Ramazan ve Kurban Bayramı 
dönemlerinde ihtiyaç sahibi ülkelerde de faaliyetle-
rini sürdürmektedir.

Kızılay, 18 bölge kan merkezi bünyesinde 68 kan 
bağış merkezi ve mobil kan bağış araçlarıyla 300’ü 
aşkın noktada ülkemizin kan ihtiyacının düzenli, 
güvenli ve gönüllü kan bağışçılarından temin edil-
mesi için çalışmaktadır. 

Toplum temelli çalışan Kızılay’ın en büyük dayana-
ğı gönüllüleridir. 180.000'i aşkın aktif gönüllüsüyle 
toplumun her kesimine yönelik gönüllülük prog-
ramları geliştiren Kızılay, bu çalışmalarını “gonullu-
ol.org” adlı dijital yönetim sistemi üzerinden koor-
dine etmektedir.

Dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye’ye sığınmış 
zorunlu göç mağduru kişilere yönelik çalışmalar 
sürdüren Kızılay, Avrupa Birliği başta olmak üze-
re uluslararası aktörlerin finansal desteği ve kamu 
kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon hâlinde yü-
rüttüğü bu çalışmalarıyla insan onurunun korun-
masına ve insan ızdırabının dindirilmesine hizmet 
etmektedir. Bu kapsamda küresel ölçekte göçmen-
lere yönelik en büyük nakit yardım platformu olan 
Kızılaykart, insani krizlerde nakit temelli yardımlar 
açısından bir dünya markası hâline gelmiştir. Ayrı-
ca toplum merkezleri aracılığıyla yerel halk ve göç-
menlerin ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 
beslenme hizmetlerinin ana sorumlusu olan Kızı-
lay; deprem, yangın, sel, heyelan, çığ gibi farklı afet-
lerde afetin gerçekleştiği ilk andan itibaren ihtiyaç 
sahibinin yanında yer almaktadır. Toplum temelli 
afet yönetimi paradigması çerçevesinde afet riskle-
rinin azaltılması için yürüttüğü eğitim ve bilinçlen-
dirme çalışmalarını kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği hâlinde sürdürmektedir.
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Sosyal hizmet çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahi-
bi kişilere yönelik destek ve güçlendirme çalışma-
larını şubelerinin desteğiyle yürüten Kızılay, Türki-
ye’nin önemli sosyal politika aktörlerindendir. Halk 
sağlığı alanında sağlıklı yaşayan ve yaş alan toplum 
konsepti çerçevesinde eğitim, bilinçlendirme ve far-
kındalık arttırma çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Kızılay'ın faaliyet alanında eğitim programları 
geliştirmek, bilgi üretmek ve yaymak amacıyla 
kurulan Kızılay Akademi de kurumun akademik 
alana bakan yüzüdür. Kızılay Akademi insani 
yardım, afet ve acil yardım, halk sağlığı ve kan 
hizmetleri  alanlarındaki araştırma, eğitim ve ya-
yın çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası arenada 
faaliyet göstermektedir.

Kızılay yürüttüğü çalışmalarla ilgili farkındalık ar-
tırmak amacıyla bir dizi önemli gün ve haftalarda 
faaliyet yürütmektedir. Bunlar 8 Mayıs Dünya Kızı-
lay ve Kızılhaç Günü, 5-11 Haziran Kızılay Kuruluş 
Haftası, 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü, 13 
Eylül Dünya İlk Yardım Günü, 29 Ekim-4 Kasım Kı-
zılay Haftası, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü şek-
linde sıralanabilir.

Tüm çalışmalarını insan ızdırabını dindirmek ve 
insan onurunu korumak şiarıyla yürüten Kızı-
lay; bağışçıları, gönüllüleri, çalışanları, kurumsal 
paydaşlarıyla ulusal ve küresel, başka bir nitele-
meyle küyerel bir iyilik hareketidir. Bu bağlam-
da bir taraftan ülkemizde yürüttüğü faaliyetlerle 
devlete yardımcı rolünü yerine getirmekte ve ül-
kemizin insani diplomasi çalışmalarına katkıda 
bulunmaktadır. Diğer taraftan Uluslararası Kı-
zılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Ulus-
lararası İslam İş Birliği Teşkilatı bölgesindeki 
Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin iş birliği ağı 
olan “OIC Red Network”, Türk Devletleri Teşkila-
tı üyesi ülkelerin Kızılay dernekleri arasındaki iş 
birliğini geliştirme amacıyla kurulan “Türk Dün-
yası Kızılaylar Birliği” gibi girişimlerle küresel 
iyilik dünyasına katkı sunmaktadır.

Uluslararası faaliyetleriyle dünyanın farklı coğ-
rafyalarında insanlara dokunarak kalplerde kalıcı 
bir iz bırakan Kızılay, Türkiye markasının en sıcak 
yüzü, şefkat ve merhamet eli konumundadır. Kızı-
lay, 2021’e dünyada Kızılhaç ve Kızılay Cemiyetleri 
arasında en çok sayıda ülkede, en fazla ihtiyaç sa-
hibine ulaşan Kızılay Cemiyeti olmuştur. İnsani 
yardıma ayrılan bütçeler açısından değerlendirildi-
ğinde dünyadaki tüm Kızılhaç ve Kızılay ulusal ce-
miyetleri arasında sekizinci sırada yer almaktadır.

AFAD Başkanlığı İnsani Yardım Çalışmaları

Türkiye, tarihinde olduğu gibi bugün de doğal afet-
ler, savaşlar, iç çatışmalar gibi nedenlerle insani 
yardıma ihtiyaç duyan insanlara dünyanın her nok-
tasında insani yardım ulaştırmaktadır.  Türkiye’nin 
son dönemde insani yardımlar alanındaki faaliyet-
lerinin başlıca belirleyici unsuru, yakın coğrafyasın-
da devam etmekte olan krizlerin insani boyutları 
olmuştur. Küresel boyuttaki etkileri her geçen gün 
artan söz konusu krizler, aynı zamanda ülkemizin 
mevcut insani yardım sistemi içerisindeki konu-
munu da güçlendirmiştir. Bu durum insani yardım 
raporlarına da yansımış, Türkiye insani yardım ya-
pan ülkeler arasında üst sıralarda yer almıştır. 
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Özellikle 2010-2022 yılları arasında Türkiye’nin 
uluslararası acil ve insani yardımlarının artarak de-
vam ettiği gözlemlenmektedir. Nitekim 2010 yılın-
da 152,5 milyon USD olan yardım miktarı 2019 yılı-
na kadar 49 kat artarak 7.6 milyar USD’ye çıkmıştır. 
2018, 2019 ve 2020 Küresel İnsani Yardım Raporla-
rına göre Türkiye, en çok insani yardım yapan ülke-
ler sıralamasında birinci olmuştur. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
deprem, sel, kuraklık, kıtlık, yangın ve iç karı-
şıklıklar gibi afet ve acil durumlardan etkilenen 
insanlara yardım etmek üzere insani yardım ça-
lışmaları gerçekleştirmiştir. AFAD, 2009-2022 
yılları arasında Afganistan, Arnavutluk, Bang-
ladeş, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Bur-
kina Faso, Cibuti, Çad, Çin, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Ekvador, Ekvador Ginesi, Endonez-
ya, Etiyopya, Fiji Cumhuriyeti, Filipinler,  Filistin, 
Gambiya, Gine, Gueatemala, Güney Sudan, Haiti, 
Hırvatistan, Honduras, Irak, İran, İsrail, İtalya, Ja-
ponya, Kamerun, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, 
Kosova, Kuzey Makedonya, Laos, Liberya,Libya, 
Lübnan, Madagaskar, Malezya, Mısır, Moğolis-
tan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Myanmar, 
Nepal, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Panama, Rus-
ya, Saint Vincent Ve Grenadinler, Somaliland, 
Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Somali, Sudan, 
Suriye, Şili, Tacikistan, Tunus, Uganda, Ukrayna, 
Vanuatu, Vietnam ve Yemen olmak üzere 5 kıtada 
toplamda 70 ülkeye insani yardım ulaştırmıştır.

AFAD, insani yardım çalışmalarına Dünya’nın her 
bölgesinde dil, din, ırk ya da cinsiyet ayrımı gözet-
meksizin devam ederken, akut krizlerin olduğu 
bölgelerde insani yardımları kesintisiz devam ettir-
mektedir. 

Myanmar’da yerlerinden edilerek Bangladeş’e göçe 
zorlanan Arakanlı Mülteciler için AFAD Başkan-
lığı Bangladeş’in Cox’s Bazar ilinde faaliyetlerini 
2017 yılından bu yana devam ettirmektedir. AFAD 
Başkanlığı Arakanlı Mülteciler için şu ana kadar 
5.959 barınak ve bir sahra hastanesi inşa ettirmiş-
tir. 3.500 m2 toplam alana sahip hastane; bekleme 
alanı, triyaj, laboratuvar, röntgen bölümü, eczane, 
poliklinikler, yatan hasta servisi, ameliyathane bö-
lümleriyle ve 85 personeliyle bölgenin en teşekkül-
lü hastanesidir.

Filistin’de uzun süredir devam eden İsrail işgali 
hasebiyle ortaya çıkan acil gıda ihtiyacını teskin 
etmek için AFAD Başkanlığı 2011 yılından bu yana 
muhtaç halka Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki 
Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı 
(UNRWA) aracılığıyla ekmeklik un gönderimine de-
vam etmektedir. 

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ortaya çıkan 
insani yardım ihtiyacı sonrasında AFAD Başkan-
lığı hızla aksiyon alarak krizin ikinci gününde 
Romanya-Siret Sınır Kapısı’na ulaşarak insani 
yardım çalışmalarına başlamıştır. Daha sonra 
yardım faaliyetlerini Ukrayna içerisinde Lviv’de 
ve Romanya Siret Sınır Kapısı’nda devam ettir-
miştir. AFAD Başkanlığı eş güdümünde insani 
yardım tırları Ukraynalı mültecilerin ve yerlerin-
den edilmiş kişilerin insani yardım ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Ukrayna’ya ve Moldova’ya sevk 
edilmiştir. Ayrıca savaştan etkilenen halka kuru 
gıda yardımı ve Lviv’e konuşlanan mobil mutfak 
tırı ile sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
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AFAD Başkanlığı 2010 yılında bu yana Afganistan 
halkına insani yardımlarını devam ettirmektedir. 
Yapılan yardımların arasında gıda, hijyen ve giyim 
malzemeleri bulunmaktadır. 2020 yılında ortaya 
çıkan pandemi sürecinde AFAD Başkanlığı “CO-
VID-19 Gıda Destek Projesi”ni geliştirerek 8.000 
adet gıda kolisini bölge halkına ulaştırmıştır. Afga-
nistan’da süregelen insani yardım ihtiyaçlarının gi-
derilmesi için bölgeye 2022 yılı Şubat ve Mart ayları 
arasında 10 tane insani yardım treni gönderilmiştir. 
İyilik trenleri ile muhtaç halka 4.139 ton insani yar-
dım malzemesi ulaştırmıştır.

Lübnan’da süregelen ekonomik kriz ve Beyrut 
şehrinde meydana gelen patlama sonrası daha da 
derinleşen insani kriz sonrasında Sayda Türk Has-
tanesi’nin tefrişatı için para aktarımı, gıda kolisi yar-
dımı ve insani yardım harcamalarının karşılanması 
için nakdi yardımlar olmak üzere insani yardımlar 
gerçekleştirilmiştir. Derinleşen insani krizin teskin 
edilmesi adına 43.700 aileye dağıtılmak üzere 524 
ton gıda malzemesi taşıyan “Lübnan İyilik Gemisi” 
Lübnan’a gönderilmiştir. Ayrıca AFAD Başkanlı-
ğı koordinasyonunda   sivil toplum  kuruluşluları-
nın  katkılarıyla   hazırlanan yaklaşık 950 ton gıda 
malzemelerinden oluşan Lübnan İyilik Gemisi’nin 
2. seferi Lübnan’a ulaşmış olup bahse konu gıda 
malzemeleri ihtiyaç sahibi sivil halka dağıtılmıştır.

29 Aralık 2020’de Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb 
yakınlarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde 
deprem sonrasında 272 ısıtıcı, 480 çadır ve 200 
konteyner bölgeye gönderilmiştir. Gönderilen mal-
zemelerin koordinasyon ve kurulumları için afete 
müdahale evresi süresince bölgede AFAD Başkan-
lığından 10 personel görevlendirilmiştir.

Bu minvalde, AFAD Başkanlığı Türk milletinin asil 
tarih ve kültüründen süzülerek gelen yardımsever-
lik şiarını dil, din, ırk, coğrafya veya cinsiyet ayrımı 
gözetmeksizin devam ettirecektir.

İnsani Yardım Çalışmalarına Ait Fotoğraflar

Ukrayna
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Hırvatistan 

Lübnan

Filistin

Türkiye’nin Uluslararası Yardımları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-
nın (TİKA) verilerine göre ülkemiz 2020 yılında 
toplam 8,12 milyar dolarlık uluslararası yardımda 
bulunmuştur. Bunların 7,27 milyar dolarlık kısmı 
acil ve insani yardımdır.  

2019 yılında 8,67 milyar ABD doları tutarında-
ki uluslararası yardımlarımızın %87’si (7,5 mil-
yar dolar) insani yardım niteliğinde olup, bunun 
%96’sı (7,2 milyar doları) ülkemizdeki Suriyelilere 
yöneliktir.
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Ülkemizin 2020 yılındaki uluslararası yardımları 
112 ülkeye ulaştırılmıştır. TİKA’nın verilerine göre 
2020 yılında ülkemizin en fazla uluslararası yar-
dımda bulunduğu ülkeler:

1. Suriye: 7,078 milyar dolar (Asıl pay ülkemiz-

deki Suriyelilere yöneliktir)

2. Arnavutluk: 59,9 milyon dolar

3. Irak: 36,6 milyon dolar

4. Afganistan: 36,4 milyon dolar

5. Filistin: 32,9 milyon dolar

6. Somali: 25,9 milyon dolar

7. Kazakistan:21,7 milyon dolar

8. Kırgızistan: 20,9 milyon dolar

9. Bosna-Hersek: 7,9 milyon dolar

10. Tunus: 7,3 milyon dolar

Londra’da mukim “Development Initiatives” adlı 
kuruluşun 2021 yılında yayımladığı Küresel İnsani 
Yardım Raporu’na göre ülkemiz, 2020 yılında gayri-
safi milli gelirinin %0,98’ini insani yardım için ayıra-
rak “dünyanın en cömert ülkesi” olmaya devam et-
miştir. Ülkemiz insani yardım tutarı sıralamasında 
ise ABD’nin ardından ikinci sırada yer almaktadır.

Uluslararası Barış ve İstikrarın Korunmasında 
BM İle İlişkiler 

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu üyele-
rinden olup uluslararası sorunların çok taraflı iş 
birliği yoluyla çözümünü desteklemektedir. BM 
gündemindeki bütün konularda yapıcı bir rol oyna-
maktadır. 

Uluslararası barış ve istikrarın korunmasında Tür-
kiye, dünyanın çeşitli yerlerine konuşlandırılmış 
BM barış operasyonlarına askeri ve sivil personel 
katkısı sağlayarak BM ile iş birliğinde barışı koruma 
operasyonlarına katkı sunmaktadır. 

Ayrıca BM’nin kurulduğu 1945 yılından günümüze 
dek uluslararası alanda yaşanan gelişmeler, Teşki-
latın çeşitli alanlarda reformunu da zorunlu hale 
getirmektedir. Türkiye, BM’nin tüm dünya insan-
larının umudu olma niteliğini sürdürmesi gerektiği 
inancıyla, BM sisteminin daha iyi işlemesine yöne-
lik atılan adımları desteklemektedir. Ülkemiz bu 
kapsamda, BM Genel Sekreteri tarafından başlatı-
lan üç sütunlu (barış ve güvenlik, yönetim, kalkın-
ma) reform çalışmalarına da destek vermektedir.

Ülkemizin BM’ye verdiği önemin somut bir göster-
gesi olarak Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Bü-
yükelçi Volkan Bozkır, 14 Eylül 2020-14 Eylül 2021 
tarihleri arasında BM 75. Genel Kurul Başkanlığını 
yürütmüştür. Genel Kurul Başkanlığı, BM teşkila-
tında seçimle işbaşına gelen en üst düzeyli görev 
olup, Sayın Bozkır BM’nin 75 yıllık tarihinde bu gö-
revi üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştur.





TİKA’nın Kalkınma İş Birliği Faaliyetleri

Türkiye’nin kalkınma iş birliği faaliyetlerinin 
özünü; insan odaklılık, ülkenin ihtiyaç ve 
önceliklerine uygunluk, kaliteli ürün ve hiz-

met sunumu, tarafsızlık ve şeffaflık, katılımcılık, gü-
venilirlik, sonuç odaklılık, etkililik, verimlilik, yerin-
delik ve dış politika ile uyumluluk oluşturmaktadır. 

Türk tipi kalkınma iş birliği modeli olarak ifade edi-
len bu yaklaşımla, 2000'li yıllardan itibaren Türki-
ye güçlü siyasi liderlik ve ekonomik istikrarla birlik-
te, uluslararası kalkınma iş birliği alanında yardım 
sağlayan (donör) ülke konumuna gelmiş ve önemli 
başarılara imza atmıştır. 

1992 yılında resmi kalkınma yardımı teşkilatı Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) ku-
rulmasıyla birlikte Türkiye’nin kalkınma iş birliği 
kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. 1990’lı yıllarda 
Türkiye için yardımların önceliği, soydaş devlet ve 
toplulukların desteklenmesi olmuştur. 2000’li yıl-
larda ise ekonomideki gelişmeler ve çok yönlü dış 
politikanın benimsenmesiyle birlikte yardım coğ-
rafyası genişlemeye başlamıştır. Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinde başlayan iş birliği faaliyetleri 
Balkanlar'daki devlet ve toplulukları da kapsamış, 
insani ve girişimci Türk dış politikası açılımlarıyla 

birlikte faaliyet coğrafyası Orta Doğu ve Afrika'ya, 
Doğu ve Güney Asya'ya, Pasifik ve Latin Amerika'ya 
kadar ulaşmıştır.

TİKA kurulduğu günden itibaren 30 binden faz-
la proje ve faaliyet yürütmüştür. TİKA’nın kuruluş 
amacı; iş birliğinde bulunması hedeflenen devlet-
ler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, 
kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri projeler, 
programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştirmek, 

KALKINMA İŞ BİRLİĞİ 



180

DÜNYADA TÜRKİYE

yapılacak katkı, yardım ve ilgili süreçleri yürütmek 
olarak belirlenmiş olup halihazırda 60 ülkede 62 
program koordinasyon ofisi ile kalkınma iş birliği 
ve acil ve insani yardım konularında hem uygulayı-
cı hem de koordinasyon görevlerini yürütmektedir. 
Türkiye’deki birçok kamu kurum ve kuruluşu ile si-
vil toplum kuruluşu da TİKA ile iş birliği ve koordi-
nasyon halinde uluslararası yardım ve kalkınma iş 
birliği faaliyetinde bulunmaktadır.

Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımları

Kalkınma yardımları; bir veya birden fazla kamu, 
özel, STK veya uluslararası niteliği haiz donörün 
kalkınma veya acil ve insani amaçlarla OECD stan-
dartlarına göre alıcı olan bir ülkeye veya uluslarara-

sı kuruluşlara yapılan bütçe destekleri, programla-
ra katkılar, proje-bazlı girişimler, uzman ve teknik 
destek, öğrenci bursları ve ülke içerisindeki sığın-
macıların giderlerini kapsamaktadır. 

Türkiye, OECD/DAC üyesi olmayıp özellikle kal-
kınma yardımlarıyla ilgili gönüllü raporlama yap-
maktadır. Türkiye’nin son yıllarda donör ülke ola-
rak sergilediği başarılı performans ile kalkınma 
yardımları büyüklüğüne göre yapılan sıralamada 
birçok OECD/DAC üyesi gelişmiş ülkenin önüne 
geçmiş,  2011 yılında gerçekleşen hızlı artışla birlik-
te, 30 DAC üyesi ile karşılaştırıldığında kalkınma 
yardımları büyüklüğü itibariyle İtalya, İsviçre, Da-
nimarka, Belçika, İspanya ve Kore gibi önemli do-
nörleri geride bırakmıştır.

Kaynak: (TİKA, 2021) 

Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımları ve Acil ve İnsani Yardımları (milyon ABD doları), 2011-2020
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Türkiye’deki özellikle Suriyeli geçici koruma statü-
sünde olan insanlara yönelik yapılan acil ve insani 
yardımların artması sonrası 2011 yılında 1,27 milyar 
ABD doları olan Türkiye’nin resmi kalkınma yar-
dımları 2019 yılına kadar 9 yıl boyunca kesintisiz 
artarak 8,67 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu 
süre boyunca Türkiye’nin acil ve insani yardımla-
rın resmi kalkınma yardımları içerisindeki payı ise 
%21’den %87’ye çıkmış ve 7,54 milyar ABD dolarına 
ulaşmıştır. 2020 yılında ise Türkiye’nin resmi kal-
kınma yardımları 8,12 milyar ABD doları olarak ger-
çekleşmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle %92’si Suriye-
liler olmak üzere yaklaşık 4 milyon zorla yerinden 
edilmiş insanı (geçici koruma statüsünde olanları 
ve sığınmacıları kapsamakta) misafir eden Türkiye, 
dünyadaki en önemli ev sahibi ülke konumundadır.

2009 yılında Türkiye’nin RKY/GSMG (Resmi Kal-
kınma Yardımlarının Gayrisafi Milli Gelire Oranı) 
oranı %0,11 iken resmi donörlerin %0,31 olarak ger-
çekleşmiştir. 2009-2020 yılları arasında resmi do-
nörler %0,30 seviyesinde nispeten istikrarlı bir yar-
dım profili sergilemiştir. Aynı süreçte Türkiye’nin 
RKY/GSMG oranı her yıl istikrarlı şekilde artmış ve 
2019 yılında rekor kırarak %1,15 olarak gerçekleş-
miştir. 2020 yılında ise bu oran Türkiye için %1,12 
ve resmi donörler için %0,32 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin önemli bir kısmı Afrika'da yer alan En 
Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) olan destek taahhüdü 
de bu süreçte fazlasıyla gerçekleşmiştir.

Kaynak: (OECD, 2021)

Resmi Donörler ve Türkiye Resmi Kalkınma Yardımlarının Gayri Safi Milli Gelire Oranı (RKY/GSMG) 
(%), 2009-2020
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Uluslararası Kalkınma İş Birliği Faaliyetlerin-
de Temel Hususlar ve Yaklaşımlar

Kalkınma iş birliği projeleri Türkiye’nin uluslarara-
sı meselelerdeki girişimci ve insani dış politikasının 
bir yansımasıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, 
ülkemizin desteğine ihtiyaç duyan herkese imkân-
lar çerçevesinde yardım elini uzatmak esastır.

Kalkınma iş birliği anlayışımız, köklü geçmişimiz-
den, devlet felsefemizden, medeniyet tecrübemiz-
den ve kültürel değerlerimizden beslenirken; yaşa-
dığımız çağın ihtiyaçları ve uluslararası reel-politik 
ile bağını da koparmaz.

Türkiye’nin yüksek duyarlılık gösterdiği ülkesel, 
bölgesel veya küresel ölçekteki kalkınma problem-
lerine yereldeki gerçek ihtiyaçları dikkate alarak çö-
zümler üretilir.

Tüm sektörleri etkileyen eğitim alanında, fiziki ve 
beşeri altyapıları geliştirerek geleceğe en büyük ya-
tırım yapılmış olur. Özellikle az gelişmiş ülkelerde, 
iyi eğitim imkânlarına erişebilmek meslek sahibi 
olmayı, ekonomik ve sosyal hayata katılarak radikal 
unsurlardan ve terörden korunmayı sağlar.

En değerli şeyin insan hayatı olduğunun bilincin-
de olarak, sağlık alanında fiziki ve beşeri altyapılar 
geliştirilerek ülkenin en büyük sermayesi korunur. 
Aile, kadın ve çocuk sağlığına özel önem verilir. Aile 
ve toplumun temeli olarak kadının statüsünün güç-
lendirilmesine özel önem verilir. Toplumun zayıf 
kesimleri (yetimler, yaşlılar, engelliler vb.) destek-
lenerek ekonomik ve sosyal hayatın dengesine kat-
kı sağlanır. İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan 
temiz suya erişim ve gıda üretimi projelerine özel 
önem verilerek kuraklık, açlık ve yoksulluk ile mü-
cadeleye destek verilir.

Doğal afet ya da savaş gibi krizlerle ortaya çıkan acil 
durum ihtiyaçlarına karşı dünyanın dört bir yanın-
daki koordinatörlükler ile anında harekete geçile-
rek can kayıpları önlenmeye çalışılır, sosyal travma 
etkisi azaltılır ve normalleşme süreci hızlandırılır.

Ülkelerin idari ve ekonomik sistemlerinin iyileş-
tirilmesi, terörle mücadele kapasitesinin gelişimi 
desteklenir, terör kaynaklı mağduriyetlerin ortadan 
kaldırılmasına yönelik projeler geliştirilir.

Kalkınma iş birliği faaliyetleri ülkemizin taraf oldu-
ğu Paris Deklarasyonu ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına (2030 Ajandası) sağladığı katkılarla, En 
Az Gelişmiş Ülkeler de dâhil olmak üzere yardım ta-
ahhütlerimizin yerine getirilmesini mümkün kılar. 
Bu projelerle bir taraftan hedef ülkenin kalkınma 
problemlerine çözüm sağlanırken, diğer taraftan 
ülkeler arası siyasi/diplomatik ve ticari/ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesine ve ülkemizin uluslararası 
etkinliğine önemli katkılar sağlanır.

Ülkelerin sahip oldukları doğal kaynakların ve 
beşeri kapasitenin ekonomiye kazandırılmasına 
öncelik verilir. Kalkınma gayreti içindeki ülkelerin 
sömürü düzeninden kurtulabilmeleri, yeni fırsatlar 
ve çıkış yolları bulabilmeleri için kazan-kazan ilkesi 
çerçevesinde ekonomik iş birliği imkânları değer-
lendirilir.

Ekonomik iş birliğine zemin oluşturabilmek ama-
cıyla, mesleki ve teknik eğitim, istihdam, üretimin 
geliştirilmesi ve ticaret ile gelir elde edilmesi süre-
cine yönelik; tarım, hayvancılık, ormancılık, inşaat, 
sanayi, turizm, ulaşım, iletişim gibi sektörlerde pro-
jelere destek sağlanır.

Dünyanın gelecek nesillere teslim edeceğimiz bir 
emanet olduğu şuuruyla; havayı, toprağı, su kay-
naklarını, hayvanları, bitkileri ve canlı-cansız tüm 
tabiatı koruyarak kalkınmanın sürdürülebilir kı-
lınabilmesi için; ekolojik dengenin korunmasına, 
çevre kirliliğinin önlenmesine, kaynakların bilinçli 
ve verimli kullanımına, aşırı tüketim ve israfın ön-
lenmesine yönelik çalışmalar desteklenir.

Ortak tarihi ve kültürel mirasımız olan eserlerin 
restorasyonu ile ortak bir gelecek kurmaya yönelik 
sağlam zeminler oluşturulur.
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En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) listesinde bulunan 
46 ülkenin 33 tanesi Afrika Kıtası’nda bulunmak-
tadır. En Az Gelişmiş Ülkelere 2011-2020 yılları 
arasında yapılan toplam yardım 2,28 milyar ABD 
doları iken bu miktarın %65’i olan 1,49 milyar ABD 

doları Afrika Kıtası’ndaki EAGÜ’lere yönelik olmuş-
tur. 2005 yılında 1,4 milyon ABD doları olan yardım 
miktarı 2015 yılında 391,60 milyon ABD doları ile 
tarihi rekoruna ulaşmıştır. 

Sektör Yüzde

Kapsamlı Sosyal Altyapı ve Hizmetler (eğitim, sağlık, idari/sivil, su vd.) 34,7

Emtia ve Genel Program Yardımı (genel bütçe desteği, diğer emtia vd.) 29,8

Çoklu ve Çakışan Sektörler (genel çevre koruma, diğer çoklu sektör) 14,7

Kapsamlı Üretim Sektörleri (tarım, sanayi, inşaat, madencilik vd.) 5,8

Acil ve İnsani Yardımlar (acil yardım, rehabilitasyon, afet önleme vd.) 1,0

Ekonomik Altyapılar ve Hizmetler (ulaştırma, enerji, bankacılık vd.) 0,8

Diğer (yönetim gideri, kalkınma yardımı tanıtımı vd.) 13,0

Toplam 100

Kaynak: (TİKA, 2022)

2020 Yılında Türkiye’nin Afrika Kıtası’ndaki EAGÜ’lere Yaptığı Resmi Kalkınma Yardımların Sektörel Dağılımı (%)

Türkiye’nin Tüm EAGÜ ve Afrika Kıtası’ndaki EAGÜ’lere Yaptığı Resmi Kalkınma Yardımları (2005-2020) 
(Milyon ABD doları)

Kaynak: (TİKA, 2022) (TİKA, 2021)
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Türkiye'nin Kalkınma İş Birliğinde Öne Çı-
kan Bazı Projeler

Eğitim

• Kırgızistan’ın Oş kentinde Kırgız-Türk Dostluk 
Lisesi inşa edilmiş olup 1.000 civarında öğren-
ciye eğitim verme kapasitesine sahiptir.

• Nijer’in başkenti Niamey’de 42 derslikli, 1.260 
öğrenci kapasiteli kız-erkek okulu ve yurt bina-
sı inşası ve tefrişatı gerçekleştirilmiştir.

• Filistin’de Kudüs Üniversitesi Kız Öğrenci Yur-
du inşası yapılmıştır.

• Azerbaycan Bakü Atatürk Lisesinin eğitim bi-
nalarının modernizasyonu ve tefrişatı yapıla-
rak okulun ek 800 öğrenci kapasitesine ulaş-
ması sağlanmıştır.

• Paraguay'ın Luque kentinde bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Okulu’nun eğitim kapasitesi artı-
rılmış ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim 
alması sağlanmıştır. 

• Bosna Hersek’in “Vezirler Şehri” olarak anılan 
Travnik şehrinde bulunan tarihi Elçi İbrahim 
Paşa Medresesi, yenilenmiş ve bir eğitim kuru-
mu olarak faaliyete geçmesi sağlanmıştır. 

• Kolombiya’nın Antioquia bölgesinde El Orejon 
kasabasında inşa edilen ve Kolombiya devlet 
başkanının açılışını yaptığı okul ile ülkedeki 
barış sürecine katkıda bulunulmuştur.

Sağlık, Su ve Sanitasyon

• Yemen’de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çı-
kan bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik 50 ya-
taklı sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı, Kızılay 
ve TİKA iş birliğinde kurulmuş olup yıllık 1,2 
milyon kişiye sağlık hizmeti vermektedir.

• Gazze'de ülkenin en büyük ve en donanımlı 
hastanesi olarak Türkiye-Filistin Dostluk Has-
tanesi inşa edilmiş ve donatılmıştır.

• Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türkiye tara-
fından inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Hasta-
nesi çeşitli branşlarda ileri teşhis ve tedavi im-
kanıyla hizmet vermektedir. 

• Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde 8 poliklinik, 
2 ameliyathane, 5 kişilik yoğun bakım ünitesi, 20 
hasta odası, 5 kuvöz, doğumhane, görüntüleme 
merkezi, laboratuvar ve eczane bulunmakta olup 
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Türk çalışanlar da dahil 150'den fazla personel 
görev yapmaktadır

• Afganistan’ın başkenti Kabil’de 100 hastaya ku-
lak burun boğaz ameliyatı yapılmış, 250 hasta 
muayene edilmiştir. 

• “Ana Çocuk Sağlığını Geliştirme Programı” (AÇ-
SAP) kapsamında düzenlenen kurslara farklı 
coğrafyalardan 2.000’e yakın kişi katılmıştır.

• Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi inşa edilmiştir. Hasta-
nede ayda ortalama 25.000 hasta tedavi edil-
mekte ve 550 ameliyat gerçekleştirilmektedir. 

• Libya’da Misurata Fizyoterapi Hastanesi inşa 
edilmiştir. 2.400 metrekare kapalı alana sahip 
olan hastanede kadın, erkek ve acil ortopedik 
müdahale olmak üzere 3 bölüm, 38 terapi böl-
mesi ve 2 terapi havuzu bulunmaktadır.

• Türkiye ile Sudan arasında imzalanan proto-
kol çerçevesinde hizmete sunulan Sudan-Tür-
kiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 46 yoğun 
bakım yatağı, 3 ameliyathane, 2 doğumhane, 1 
tam donanımlı radyoloji ünitesi, 1 laboratuvar 
ve 150 yatak kapasitesi ile hizmete devam et-
mektedir.

• Özbekistan’ın acil sağlık altyapısını geliştirmek 
ve sağlık hizmet kalitesini artırmak amacıyla 
50 ambulans ve 20 mobil ofis aracı hibe edil-
miştir.

• Gürcistan'da Batum Enfeksiyon Hastalıkları 
Hastanesi yenilenerek kapasitesi artırılmış ve 

COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde 
ülkenin sağlık sistemine çok önemli bir katkı 
sağlamıştır.

• Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri’nin baş-
kenti Komrat’ta mevcut “Bölge Hastanesi” 
içerisinde Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi 
kurulmuş olup yılda yaklaşık 40.000 kişiye hiz-
met vermektedir.

• Benin’in başkenti Porto Novo’ya yakın bir kasa-
ba olan Adjohoun’da bir sağlık ocağı inşası ger-
çekleştirilmiştir.

• Kenya ülke içinde yerinden edilmişler (IDP) 
kampında yaşayan ailelerin yaşadığı temiz 
suya erişim sıkıntısının giderilmesi amacı ile 
sürdürülen “Önce Su Programı” kapsamında su 
depoları inşa edilmiştir.

• 2020 yılında Suriye’de Barış Pınarı Harekâtı 
kapsamında terörden arındırılan bölgelerde 
(Resulayn, Tel Abyad) 1,3 milyon kişinin su ih-
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tiyacını karşılamak için sondaj kuyuları inşa 
edilmiştir.

• 30’dan fazla ülkeden gelen yaklaşık 1.200 su ve 
atık su uzmanına, muhtelif konularda eğitim ve 
kapasite geliştirme programları düzenlemiştir.

COVID-19 ile Uluslararası Mücadele

• Pandemi ile uluslararası mücadeleye katkı kap-
samında TİKA tarafından dünyanın dört bir 
yanına ulaşılmış ve muhtelif projeler gerçekleş-
tirilmiştir. 

• Ülkenin ihtiyacına göre tıbbi ekipman ve   sarf 
malzemeleri hibe edilerek, sağlık eğitimleri dü-
zenlenmiştir. 

• Bu kapsamda ihtiyaç sahibi 75 ülkede 221 proje 
ve faaliyet gerçekleştirilmiştir.

• Projelerden ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapıl-
maksızın 5 milyona yakın insan faydalanmıştır.

• Türkiye'nin inşa ettiği hastaneler pandemi ile 
mücadelede de etkin rol oynamıştır.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

• Somali'nin başkenti Mogadişu’da tarım alanın-
da nitelikli eğitimler vermek üzere Anadolu 
Ziraat Fakültesi binası inşa edilmiştir. Uygula-
malı eğitimler için gerekli olan motorlu tarım 
araçları ve ekipmanları hibe edilmiştir. Yu-
murta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında ise Mogadişu’da modern bir tavuk 
üretim çiftliği kurulmuştur.

• Bosna-Hersek’te tarım alanında nitelikli iş gü-
cünü arttırma, ülke genelinde tarım projeleri-
nin geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması kap-
samında Ahududu Ekimi ve Kırsal Kesimde 
İstihdam Sağlama Projesi gerçekleştirilmiştir.

• Sudan’da önemli bir kapasiteye sahip olan bü-
yükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla “Su-

dan Türk Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama 
Merkezi” kurulmuştur. 

• Azerbaycan'da arıcılığın geliştirilmesi amacıyla 
işletmeler kurulması için ailelere gerekli ekip-
manlar sağlanarak eğitimler verilmiştir. 

• Gürcistan'da Topraksız Çilek Üretimi ve Mo-
dern Gotik Topraklı Üretim Seralarının Kurulu-
mu projesi gerçekleştirilmiştir.

• Bangladeş’in, yerli pamuk üretimi kapasite-
sini artırmak, hammadde temininde dışa ba-
ğımlılığını azaltmak ve düşük verimliğe sahip 
atıl tarım alanlarından faydalanmak amacıyla 
“Bangladeş Pamukçuluk Kapasitesinin Gelişti-
rilmesi” projesi gerçekleştirilmiştir.

• Kolombiya balık üretimi ve işlenmesi için ku-
rulmuş tesise balık işleme, paketleme ile depo-
lama üniteleri desteğinde bulunulmuştur.

• KKTC’nin beş farklı orman bölge şefliği sınırla-
rı içerisinde yer alan yol şebeke ağı planı teslim 
edilmiştir.

• Gine’de Arabica cinsi kahve üretilmesi hedefiy-
le gübre, zirai ilaçlar, sulama sistemi ve ekip-
manları desteği sağlanmıştır.

• Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakan-
lığı ve STK iş birliğinde tavuk yetiştiren çiftçi-
lere güneş kuluçka makinesi, civciv, yem, suluk 
ve çeşitli aşı desteği sağlanmıştır. Proje kapsa-
mında ayrıca arıcılar için 300 arı kovanı ve arı-
cılıkta kullanılan kıyafetler ile çeşitli ekipman 
temin edilmiştir. 

• Somali ve Nijer’de kalkınma projeleri kapsa-
mında yaklaşık 100 yetim ailesine küçükbaş 
hayvan dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

• Sri Lanka’nın Ampara bölgesinde sulama kana-
lı inşa edilmiştir.

• Karadağ’da örtü altı yetiştiriciliği faaliyetlerinin 
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desteklenmesi ve halkın hayat standartlarının 
yükseltilmesi amacıyla köylerde yaşayan eko-
nomik durumu iyi olmayan 50 çiftçi aileye sera 
ve sulama sistemi ile tohum dağıtımı yapılmış-
tır.

• Sri Lanka’nın kuzeydoğusunda yer alan ve ül-
kede 1983-2009 yılları arasında süren iç karı-
şıklardan en çok etkilenen bölgelerden biri olan 
Trincomalee’de geçimini balıkçılıkla sağlayan 
50 aileye balıkçı kanosu hibe edilmiştir.

• Gürcistan’da 128 bin hektarlık alanı ile dünya 
bitkisel mirası Tiflis Milli Botanik Bahçesi’nde 
ihtiyaç duyulan ilaç ve ekipmanlar temin edil-
miştir.

• Filistin’in Cenin Bölgesi’nde yürütülen ağaçlan-
dırma ve tarım faaliyetlerinde fidan ihtiyacının 
yeterince karşılanamaması nedeniyle toplam-
da 1.500 metrekare alanda seraların bulunduğu 
bir fidan üretim tesisinin kurulumu gerçekleş-
tirilmiştir.

• Guatemala’nın kuzeyindeki Alta Verapaz böl-
gesinde yaşayan, tek geçim kaynağı kahve olan 
850 kahve üreticisi Maya yerlisi çiftçiye üretim 
kapasitelerini artıracak ekipman desteğinde 
bulunulmuştur.

Enerji

• 14 yıldır güneş panelleri ile mikro projeler üre-
ten Moldova Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından 
yürütülen “Plazma-2019” isimli elektrikli taşıt-
lar için güneş enerjili şarj istasyonu geliştirilme-
si projesine destek sağlanmıştır.

• Sudan’da imzalanan Mesleki İş Birliği Proto-
kolü kapsamında elektrik dağıtımı sektöründe 
çalışan Sudanlılara eğitim verilmiştir. 

• Burkina Faso Sendikalar Birliği (CBS) mühen-
dislerinden oluşan heyete yenilenebilir enerji 
konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir.

• Cezayir’in Tipaza vilayetinde bulunan Şerşel 

Mesleki Eğitim Merkezi’ne güneş enerjisi, rüz-
gâr enerjisi ve PLC (programlanabilir mantıksal 
denetleyici) laboratuvarı kurulmuştur.

Ekonomik Altyapı ve Hizmetler

• Moğolistan’da yerel üreticilerin refah düzeyinin 
iyileştirilmesi, iş imkanlarının geliştirilmesi, 
sağlıklı süt ve süt ürünleri üretebilmesine katkı 
sağlamak amacıyla Gobi-Altay vilayetinde süt 
ve süt ürünleri üretim tesisi kurulmuştur.

• Filistin Gazze’de yerel tarım ve gıda sektörleri-
nin desteklenmesi amacıyla zeytinyağı fabrika-
sı kurulumu ve tefrişatı gerçekleştirilmiştir.

• Lübnan’da kadınlara meslek edindirmek ve 
sürdürülebilir gelir sağlamaları amacıyla çiko-
lata üretim ve satış atölyesi kurulmuştur.

• Bosna-Hersek’in Vitez şehrinde savaş mağduru 
kadınları desteklemek amacıyla meyve suyu 
üretim tesisi kurulmuştur.

• Namibya’daki Namib Çölü’nün doğu sınırına 
yakın Erongo Bölgesi’ndeki Ozondati ve Otjon-
gundu köylerinin yetiştirdikleri hayvanların 
kuraklık dönemlerinde telef olmalarını önle-
mek amacıyla “Hidroponik Yem Serası Tesisi” 
projesi gerçekleştirilmiştir.

• Afganistan’daki tarihi eserlerin restorasyonu 
için çini üreten ve tarihi çinileri restore eden tek 
merkez durumunda olan ancak maddi imkân-
sızlıklar dolayısıyla üretimini durdurma nok-
tasına gelen Herat Çinicilik Atölyesi’ne destek 
sağlanmıştır.
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İdari ve Sivil Altyapı

• Mali Ulusal Meclisinin genel kurul salonu ve fuaye 
alanı yenilenmiştir.

• Tunus’ta yerel yönetimlerin ihtiyacını karşılamak 
amacı ile ambulans, çöp kamyonu ve sokak süpür-
me araçları hibe edilmiştir.

• Bosna Hersek Arşivleri Başkanlığı Devlet Arşivin-
deki Osmanlı Dönemine ait belgelerin dijital orta-
ma aktarılması amacıyla yedi adet tarama cihazı 
temin edilmiştir. Sağlanan destek ile Bosna Hersek 
arşivlerinde bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait bel-
gelerin dijital ortama aktarılabilmesi ve araştırma-
cılar için daha erişilebilir olması sağlanmıştır.

• Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Cevizcan Vilaye-
ti Şibirgan şehrinde bulunan Ankara Ali Şir Nevai 
Camii yerleşkesinde bulunan dükkânların ikisi 
kütüphaneye dönüştürülerek donatılmıştır. Türk 
kültür ve dilinin yaygınlaştırılması amaçlanmak-
tadır.

• Diplomasi Eğitimi Programı (DEP) kapsamında 
Türk dış politikası, protokol  kuralları, temel diplo-
masi, sınır aşan sular, kamu diplomasisi, çok taraflı 
diplomasi ve müzakere konulu eğitimler verilmiş-
tir. 

• Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Afganis-
tan, Sudan, Azerbaycan, Tunus, Filistin, Kaza-
kistan, Özbekistan ve Kenya’daki güvenlik per-
soneline eğitim verilmiştir.

• METEP (Medya Teknikleri Eğitimi) ile MEP 
(Muhabir Eğitimi Programı) programları ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca üç farklı ülkede yüz yüze 
uygulanan “Yeni Medya Temel Habercilik Eğiti-
mi” programına medya temsilcileri katılmıştır. 

• Küba Radyo Televizyon Kurumuna (ICRT) HD 
yayınları alanında eğitim desteğinde bulunmuş-
tur. 

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan 
Maraş bölgesinin kapalı kısmında bulunan sa-

hil şeridiyle birlikte sahil şeridine giden iki cad-
de KKTC makamlarınca 8 Ekim 2020’de halkın 
ziyaretine açılmıştır. Halkın kullanımına açılan 
bölgede çevre düzenlemesi ve yol yapım çalış-
ması yürütülmüştür.

• Malavi, Somali, Uganda ve Zambiya’nın su ve 
kanalizasyon idarelerinden gelen heyete eğitim 
verilmiştir.

• 2001 yılında Türkiye’nin Dünya Meteoroloji 
Teşkilatı (DMT/WMO) Bölgesel Eğitim Mer-
kezi (RTC) olarak tanınmasından günümüze 
100’den fazla sertifikalı eğitim programı düzen-
lemiş ve 1.000’den fazla uluslararası katılımcı-
ya eğitim sağlamıştır. 

• Afganistan’daki tapu ve kadastro alanlarında 
Türkiye modelinin uygulanması için beş yıllık 
Stratejik Kalkınma Programı hazırlanmıştır.

• Irak’ın Tuzhurmatu ilçesindeki Alwa ve Ak-
su’ya asfalt döküm çalışmaları gerçekleştiril-
miştir.

Acil ve İnsani Yardım

• Türkiye girişimci ve insani dış politikasının ve 
insan odaklı kalkınma yardımları anlayışının 
bir yansıması olarak dünyanın her yerindeki 
ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaktadır.

• Türkiye'nin acil ve insani yardımları ülkemiz-
deki Suriyeli misafirlerden Somali'deki ku-
raklıktan etkilenenlere, Arnavutluk, Meksika 
ve Haiti'deki depremzedelerden, Pakistan ve 
Kamboçya'daki sel felaketleri neticesinde evsiz 
kalanlara, Irak ve Yemen'de çatışmalar arasın-
da kalan masum insanlardan, Gazze'deki, Ara-
kan'daki mazlumlara kadar çok geniş bir coğ-
rafyayı kapsamaktadır. 

Kültür

• Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan bü-
yük mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesi 
restore edilmiştir.
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• Hem Sudan hem de Türkiye tarihi için önemli 
bir konuma sahip Sudan’ın Sevakin adasında 
yer alan Osmanlı eserleri restore edilmiştir.

• Sırbistan’da Tuna’ya hâkim yedi kaleden birisi 
olma özelliği taşıyan ve Sultan II. Bayezid’in ye-
niden inşa ettirdiği Ram Kalesi’nin restorasyo-
nu yaptırılmıştır.

• Irak’ın Bağdat şehir merkezindeki büyük İslam 
alimi ve mutasavvıfı Abdülkadir Geylani’nin 
türbesinin restorasyonu yapılmış ve Bağdat’ın 
kültürel mirasının korunmasına katkı sağlan-
mıştır.

• Arnavutluk'ta yer alan birinci kategori kültür 
anıtı Ethem Bey Camii’nin restorasyonu yapıl-
mıştır. 

• Türkiye ile Cezayir arasındaki 500 yıllık dostlu-
ğun simgelerinden, Cezayir’in bağımsızlık sem-
bolü, tarihi 14. yüzyıla dayanan Keçiova Cami 
restore edilmiştir.

• İlk İslam muhacirlerini ülkesinde hoşgörüyle 
karşılayan Habeşistan Kralı Necaşi ve 15 saha-
benin Etiyopya’daki türbesi restore edilmiştir.

• Manastır Ohri Ali Paşa Camii (Kuzey Makedon-
ya), El Bab Ulu Camii (Suriye) Lefkoşa Selimiye 
Camii ve Magusa Lala Mustafa Paşa Camii (Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) restorasyonları 
tamamlanmıştır.

• 1832 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde Emin 
Paşa tarafından inşa edilen, iç süslemeleri ve 
tezyinatı ile Prizren şehrinin en güzel camile-
rinden biri olan Prizren Emin Paşa Cami’nin 
restorasyon ve çevre düzenlemesi tamamlan-
mıştır.
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• Kanuni Sultan Süleyman döneminden günü-
müze Türk-Macar dostluğunun sembolü, “Bu-
din’in manevî bekçisi” Gül Baba Türbesi, resto-
re edilmiştir.

• Kuzey Makedonya'nın Merkez Jupa Belediye-
si’ne bağlı Kocacık Köyü'nde bulunan Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün babası adına ithafen Ali Rıza Efendi 
Anı Evi Müze Kompleksi aslına uygun olarak 
projelendirilip inşa edilmiştir.

• ‘Türk Anıtları Projesi’ kapsamında Moğo-
listan’da sürdürülen Tonyukuk kazıları ile 
Türk-Moğol tarihine ışık tutan keşifler yapıl-
mış, ilgili alanın korunması ve tanıtılması ama-
cıyla altyapı çalışmaları yapılmıştır. 

Çoklu ve Çakışan Sektörler

• Çita Koruma Vakfına Namibya’da dünyanın en 
hızlı kara hayvanı çitalara karşı çiftlik hayvan-
larını korumak ve ekolojik mücadelede dengeyi 
sağlamak amacıyla Sivas kangalları ve Anadolu 
çoban köpekleri hibe edilmiştir.  Ayrıca “Doğal 
Hayatı Koruma, Sürdürülebilir Kırsal Ekono-
mik Kalkınmanın ve Eko-turizmin Güvenli Yol-
larla Desteklenmesi Programı” ile yerel halkın 
ürettiği keçi sütlerinin değerlendirilmesi için 
“Peynir ve Yoğurt Üretim Tesisi” yapımı ve ku-
rulumu gerçekleştirilmiştir.

• Özbekistan’da kadınların sosyal ve ekonomik 
gelişiminin iş gücüne katılımlarının destek-
lenmesi amacıyla Buhara Girişimci Kadınlar 
Derneği inşa edilmiş ve tefrişat desteği sağlan-
mıştır.

• Nijer’de soyu tükenmekte olan zürafaların ko-
runması ve yaşam alanlarının iyileştirilerek 
soylarının devamını sağlamak amacıyla des-
tekte bulunulmuştur.

• Pakistan Karaçi’deki Fatima Jinnah Kız Oku-
lunda kriket sporu antrenman merkezi kuru-
lumu ve ihtiyaç duyulan spor malzemelerinin 
temini sağlanmıştır.
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• Üçgen iş birliği kapsamında TİKA, Japon Ulus-
lararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Afet Merkezi iş 
birliğinde doğal afetlerle mücadele eden Asya 
ülkelerine yönelik olarak “Afet Risk Yönetimi ve 
Afete Karşı Dirençli Toplumlar Yetiştirilmesi” 
alanında 2017 yılından bu yana her yıl bir defa 
olmak üzere düzenlenen eğitimlere yaklaşık 40 
uzman katılım sağlamıştır.

• Şili’de yaşayan Filistin topluluğu tarafından 
1920 yılında kurulan Deportivo Palestino ku-
lübüne sportif malzeme desteğinde bulunul-
muştur. Ayrıca iki ülke iş birliği kapsamında; 
Filistinli, Suriyeli ve Lübnanlıların kaldığı hu-
zurevine destek sağlanmıştır.

• Ekvator’un başkenti Quito’da Ekvator- Türkiye 
Dostluk Parkı yapılmıştır.

• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre 
Türkiye’nin açık ara en fazla sığınmacıyı misafir eden ülke (4 milyon) oldu-
ğunu biliyor musunuz?

• Türkiye’nin milli gelirine oranla en fazla acil ve insani yardım yapan ülke 
olduğunu ve bu nedenle “en cömert ülke” unvanına sahip olduğunu biliyor 
musunuz?

• Osmanlı padişahlarının “cihan-penah” yani cihanın sığınağı ve koruyucusu 
namına sahip olduğunu ve Osmanlı'nın yüzyılar boyunca yaptığı uluslarara-
sı yardımların ve insani diplomasi faaliyetlerinin Devlet Arşivleri Genel Mü-
dürlüğü tarafından aynı isimli bir kitapta toplanarak yayımlandığını biliyor 
musunuz?

• Cumhuriyet döneminde ilk uluslararası yardımın 1926 yılında Afganistan ile 
gerçekleştirilen sağlık alanındaki tecrübe paylaşımı olduğunu, bu kapsam-
da Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dr. Kamil Rıfkı Urga’nın Afganistan’a 
gönderildiğini ve kendisinin tavsiyesiyle tıp fakültesi kurulduğunu biliyor 
musunuz?

• Bosna-Hersek'te Vişegrad'da Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa tarafından 
yaptırılan ve savaş sebebiyle zarar görmesi sonrasında TİKA tarafından res-
tore edilen Drina Köprüsü’nün aynı adlı romanla İvo Andriç’e 1961 yılında No-
bel Edebiyat Ödülü’nü kazandırdığını biliyor musunuz?

• 1962’de Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla Cezayirlilerin ilk cuma na-
mazlarını kıldığı Keçiova Cami’nin restorasyonunun TİKA tarafından ger-
çekleştirildiği biliyor muydunuz?

• İlk İslam muhacirlerini ülkesinde hoşgörüyle karşılayan Habeşistan Kra-
lı Necaşi ve 15 sahabenin Etiyopya’daki türbesinin TİKA tarafından restore 
edildiğini biliyor musunuz?

• Türk dili ve tarihi açısından büyük öneme sahip, Moğolistan’da bulunan Bil-
ge Tonyukuk Anıtı ve çevresinde yapılan arkeolojik kazıların ve tanıtımı için 
yapılan çalışmaların TİKA tarafından desteklendiğini biliyor musunuz?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?





Yurt dışında yaşayan 7 milyona yakın vatan-
daşımızın yaklaşık 5,8 milyonu, Batı Avrupa 
ülkelerine yerleşmiş ve bu ülkelerdeki var-

lıklarını günümüze değin sürdürüp artık 5. nesline 
ulaşmış vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Evvelce 
yurt dışında yaşamakla beraber, daha sonra Türki-
ye’ye kesin olarak dönen 3 milyon kadar insanımız 
da hesaba katıldığında, yaklaşık 10 milyon kişiden 
oluşan bir Türk diasporasının varlığından söz et-
mek mümkündür.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçla-
rının karşılanması, sorunlarının çözülmesi dış po-
litikamızın öncelikli konularından biridir ve vatan-
daşlarımızın yerleştiği ülkelerle ilişkilerimizin en 
önemli boyutlarından birini oluşturmaktadır. 

Yurt dışındaki Türklerin, ana dilleri ve kültürleriy-
le bağlarını koparmadan, bulundukları ülkelerin 
siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına aktif 
olarak katılan,  hukuk düzenine saygılı, mutlu ve 
müreffeh bireyler olmaları temel hedefimizdir. Öte 
yandan, sözü edilen hususların karşılıklı sorumlu-
luklar getirdiği ve göç alan ülkelerin de buna uygun 
teşvik edici ve kucaklayıcı politikalar oluşturma yü-
kümlülükleri bulunduğu düşünülmektedir.

Irkçılık, göçmen karşıtlığı ve İslâm düşmanlığının 

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada arttığı göz-
lenmektedir. Büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde 
yaşayan Türk toplumu, bu ülkelerdeki Müslüman 
nüfusun önemli bir bölümünü oluşturması bakı-
mından, anılan yöndeki olumsuz gelişmelerden 
doğrudan etkilenmektedir.

Ülkemiz, Türk vatandaşı göçmenler ile onların için-
de yaşadıkları toplum arasındaki güvenin korun-
masının önemini vurgulamakta; toplumsal barışı 
zedeleyen ırkçı, ayrımcı ve İslâm düşmanı eğilim-
lerle mücadele amacıyla ikili  ve uluslararası dü-

YURT DIŞINDA YAŞAYAN 
VATANDAŞLARIMIZ VE AKRABA 
TOPLULUKLAR 
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zeyde tüm iş birliği mekanizmalarına  etkin olarak 
katılmaktadır.

Türkiye 1960’lı yıllarda çeşitli ülkelerle iş gücü an-
laşmaları imzalamıştır. Almanya ile 1961; Avustur-
ya, Belçika ve Hollanda ile 1964; Fransa ile 1965 ve 
Avustralya ile 1967 yıllarında imzalanan bu anlaş-
malarla birlikte bu ülkelere göç etmeye başlayan iş-
çilerimiz, muhatap ülkelerin kalkınmasında büyük 
rol oynamışlardır.

Diasporamızın Değişen İhtiyaç ve Öncelikleri

O yıllardan günümüze, Avrupa’da yaşanan sosyo-
lojik, siyasî ve ekonomik süreçler diasporamızın 
perspektif, ihtiyaç ve önceliklerinde değişimlere yol 
açmıştır.

Özetle aktarılacak olursa;

• 1960’lı yıllarda işçilerimiz gittikleri ülkelerde 
kalıcı olarak yerleşmeyi düşünmemişlerdir. 
Anavatana geri dönüş fikri ağır basmıştır. Öne 
çıkan ihtiyaç alanları ise barınma, ibadet, der-
nekleşme şeklinde tezahür etmiştir.

• 1970’li yıllarda işçilerimiz gittikleri ülkelerde 
kalıcı olarak yerleşmek fikrini benimsemeye, 

bu ülkelerde aile kurmaya başlamışlardır.  Ev 
sahibi ülkelerin vatandaşlıklarını da alan işçi-
lerimiz toplumsal uyum sürecine yavaş yavaş 
dâhil olmuşlardır.

• 1980 ve 1990’lı yıllarla birlikte Avrupa’daki di-
asporamızın kurumsallaşma süreci büyük bir 
gelişme göstermiş, bu dönemde sivil toplum fa-
aliyetleri hız kazanmaya başlamıştır. Bununla 
birlikte vatandaşlarımıza yönelik ırkçı saldırı-
lar da baş göstermiştir.

• 2000’li yıllara geldiğimizde ise birçok yönden 
yepyeni ihtiyaçlar belirmiştir. Avrupa’daki di-
asporamızın eğitim ve istihdamı, karşı karşıya 
bulunduğu kurumsal ırkçılık ve ayrımcılıkla 
mücadele, ayrıca vatandaşlık hakları gibi me-
seleler ön plana çıkmış; Türkiye’nin diaspora 
politikası bu sorunlara çözümler üretmek yö-
nünde şekillenmeye başlamıştır.

Türkiye’nin Diaspora Politikası

Tüm bu ihtiyaçlar göz önüne alındığında, Türki-
ye’nin diaspora politikası üç temel amacı gerçekleş-
tirmek üzerine bina edilmiştir:

• Yurt dışı vatandaşlarımızın ana vatana aidiyet-
lerinin korunması,

• Yurt dışı vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkeler-
de ana dil ve kültürlerini korumalarına destek 
olunması, 

• Yurt dışı vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkeler-
de toplumsal statülerinin güçlendirilmesi.

Bu çerçevede Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı (YTB), çeşitli sebeplerle yurt dışına 
göçen ve göç ettikleri ülkelerde yaşamaya devam 
eden Türk vatandaşlarından veya Türk vatandaşlı-
ğından izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerinden mü-
teşekkil yaklaşık 7 milyon nüfuslu toplumumuz ile 
ilgili çalışmalar yapıp onların sorunlarına çözüm 
üretmektedir.
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YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ya-
rarına projeler yürütmekte, ilgili kurumlarla iş bir-
liği içinde kendilerine yönelik kamu hizmetlerinin 
iyileştirilmesi için çalışmaktadır. Ayrıca icra edilen 
faaliyetlerle diasporamızın aile yapısının ve sos-
yo-kültürel değerlerinin korunması ve gelecek ne-
sillere aktarılması hedeflenerek, bu alanlara yönelik 
sivil toplum faaliyetleri desteklenmektedir.

Türkçe ve Eğitim

Eğitim, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sosyal, 
kültürel, ekonomik ve toplumsal hayata uyum için-
de katılabilmeleri açısından belirleyici bir unsur 
olarak öne çıkmaktadır. Çocuk ve gençlerimizin en 
önemli kimlik unsurlarından anadil ve de yabancı 
dil becerilerinin gelişmesi, bununla birlikte kaliteli 
eğitim imkânlarından faydalanmaları hem bulun-
dukları ülke hem de ana vatanları ile olan ilişkileri 
için büyük önem taşımaktadır.

Gençlerimizin eğitimli olmaları yurt dışındaki va-
tandaşlarımızın istihdam oranlarının artmasının 
yanı sıra, toplumsal statülerinin yükselmesine de 
katkı sunmaktadır. Kendilerinden önceki kuşaklar 
yurt dışına işçi olarak gitmişken, yeni nesil vatan-
daşlarımızın işveren, yönetici, vb. pozisyonlarda 
bulunmaları onların aldıkları eğitimle ilişkilidir.

Bu doğrultuda, yükseköğretim de dâhil olmak üze-
re, yurt dışındaki çocuk ve gençlerimizi eğitimde 
ilerlemeye teşvik etmek, ailelerine rehberlik hiz-
meti sağlamak ve meslekî yetkinliklerini artırmak 
amacıyla YTB tarafından çalışmalar yürütülmekte, 
bu konuda yürütülen çalışmalar desteklenmekte-
dir.

Kültürel Hareketlilik

Yurt dışında yaşayan gençlerimiz, içinde bulunduk-
ları toplumun kültürü ile yoğun bir etkileşim için-
dedirler. Doğal olarak gençlerimizin kültür, kimlik 
ve davranış kalıpları oldukça hızlı bir biçimde de-
ğişim ve dönüşüme uğrayabilmektedir. Bununla 
beraber yurt dışındaki gençlerimizin millî, manevî, 
tarihî ve kültürel değerlerimizi tanımaları, özümse-
meleri ve gelecek kuşaklara  aktarmaları son derece 
önemlidir. Nitekim kültürel ve tarihsel zeminde ger-
çekleşen kopuş veya kırılmalar pek çok sorunu be-
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raberinde getirebilmektedir. Özellikle yeni kuşak-
ların bu nedenlerle kişisel ve toplumsal birtakım 
sorunlar yaşamakta oldukları bir gerçektir.

Gençlerimizin özgüven sahibi, tarihsel aidiyet duy-
gusu gelişmiş, içinde bulunduğu toplumla barışık, 
başarılı, etkin ve sorumluluk sahibi bireyler olabil-
meleri amacıyla YTB tarafından pek çok başlık al-
tında çalışmalar yürütülmektedir.

Kültürünü ve tarihini yakından tanıyan ve bu tanı-
şıklığı sıkı bir gönül bağına dönüştüren gençlerimiz, 
akranları ile her alanda rekabet edebilecek motivas-
yonu kendilerinde bulacak, Türkiye’nin yurt dışın-
daki geleceği ve gururu olacaklardır.

Kardeş Topluluklar 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra, 
sahip olduğu tarihî, siyasî, coğrafî ve kültürel  hu-
susiyetleri ile Türkiye’nin, dünyanın muhtelif böl-
gelerinde yaşayan soydaş ve akraba topluluklarıyla 
(Kardeş Topluluklar) da köklü ilişkileri, derin bağ-
ları mevcuttur. Bazıları geçmişte milletimiz ile ka-
der ortaklığı yapmış olan ülkeler ve toplumlar bu 
kapsamda değerlendirilmekte, onlarla aramızdaki 
ortaklık ve benzerlikler, modern alanlarda karşılıklı 
faydaya dayalı iş birliği kurmayı kolaylaştırıcı un-
surlar olarak görülmektedir.

YTB tarafından, ülkemiz ile köklü ilişkileri bulunan 
ve derin bağlara sahip ülke, bölge ve toplumlara 
yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Balkan-
lar’dan Doğu Avrupa’ya, Asya’dan, Orta Doğu ve 

Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada gerçekleş-
tirilen bu çalışmalar kültür, sanat, eğitim, toplum, 
beşerî sermaye ve kamu diplomasisi gibi çeşitli 
alanları kapsamaktadır.

Bu çerçevede kardeş ülke ve topluluklar ile ortak 
kültürümüzü muhafaza etmek, tarihsel mirasımızı 
korumak, eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak 
amacındaki çalışmalar dört temel program çerçeve-
sinde yürütülmektedir.

Eğitim Destekleri Programı

Kardeş toplulukların üniversite çağındaki gençleri-
ne yönelik üniversiteye hazırlık kurslarının düzen-
lenmesi ve bu gençlerin beşerî sermayelerine katkı 
sağlayarak bulundukları ülkelerdeki konumlarının 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsa-
mında ayrıca çocuk ve gençler için tarihî ve kültürel 
içerikli etkinlikler düzenlenmekte, okul-öncesi eği-
tim imkânlarının geliştirilmesi doğrultusunda müf-
redat ve materyal desteği sağlanmaktadır.

Kültürel Hareketlilik ve İş Birliği Programı

Kardeş topluluklar ile ülkemiz arasında tarihî ve 
kültürel yakınlığın korunması, yeniden inşası ve 
gelecek nesillere aktarılması öngörülmektedir. Ül-
kemizin zengin kültürel mirasının özellikle kardeş 
topluluklara mensup genç bireyler tarafından daha 
yakından tanınması amacıyla düzenlenen kültürel 
gezilerin yanı sıra, kültür ve sanat alanında gerçek-
leştirilen diğer çalışmalar da program kapsamında-
dır.
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Yükseköğretimini ülkemizde burslu veya kendi 
imkânlarıyla tamamlamış mezunlar ile iletişim ve 
iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlan-
maktadır. Bu sayede Türkiye mezunlarının kendi 

ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilere her alanda 
katkı sağlamaları teşvik edilmektedir.

Türkiye Mezunları Programı





TURIZM 

--  TURİZM ÜLKESİ TÜRKİYE

--  TÜRKİYE’DEKİ TARİHİ YERLER, TURİZM VE
     KÜLTÜR ROTALARI

--  UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE
     TÜRKİYE

--  TURİZM TÜRLERİ





2002 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaret-
çi 13.2 milyon kişi ve turizm geliri 12.4 milyar 
ABD doları iken; 2019 yılında gelen toplam zi-

yaretçi sayısı 51.7 milyon kişiye, turizm geliri ise 34.5 
milyar ABD dolarına yükselmiştir. 2020 yılında ya-
şanan pandemi nedeniyle tüm dünyada turizm ha-
reketlerinde ortalama yüzde 70 düzeyinde azalma 
yaşanmış, Türkiye buna rağmen 2020 yılında 15.9 
milyon toplam ziyaretçi, 12 milyar dolar turizm ge-
liri elde etmiştir. 2021 yılında ise hızlı bir “V” çıkışı 
yakalayan Türkiye, 30 milyon ziyaretçi ve 24.5 mil-
yar ABD doları turizm gelirine ulaşmıştır. 

Türkiye’de son dönemde turizm sektörünün yerel 
ve bölgesel kalkınmada güçlü bir araç olarak kulla-
nılması hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütül-
mektedir. Bu kapsamda, turizm sadece kitle turizmi 
ve kıyı turizmi olarak ele alınmamakta; termal, kış, 
yayla, kültür, kongre, eko-turizm, inanç ve gastro-
nomi gibi turizm çeşitleri ile desteklenmekte ve bu 
sayede iç bölgelerde de turizmin gelişmesi ve tu-
rizm sezonunun tüm yıla yayılmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Bu dönemde, aynı zamanda turizmin sürdürülebilir 
bir şekilde gelişmesi amaçlanmakta ve bu gelişime 
imkân tanıyacak çerçevenin belirlenmesi amacıyla 
çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle, sürdürülebilir-
lik yaklaşımını destekleyecek şekilde turizm tesis-
lerinin, seyahat acentalarının ve turizm destinas-
yon faaliyetlerinin iklim değişikliğine ve çevreye 
duyarlı şekilde sürdürmeleri, turizm bölgelerinde 

iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerle mü-
cadele etmeye yönelik ve turizm gelişiminin iklim 
değişikliğine olumsuz yönde etkilerini azaltmak 
için belgelendirme ve planlama konularında etkin 
çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütül-
mektedir.

Türkiye turizm sektöründe dünyanın önde gelen 
ülkeleri arasında yer almaktadır. 2000’li yıllardan 
günümüze, gerek tarihi, kültürel ve coğrafi değerle-
ri, gerekse uygulanan dışa açık politikalarla beraber 
hayata geçirilen altyapı yatırımlarıyla, Türkiye tüm 
dünyada turizm destinasyonu olarak ilgi odağı ha-
line gelmiş ve bu bağlamda Türkiye’ye gelen turist 
sayısı ve elde edilen turizm geliri her geçen yıl artış 
eğilimi göstermiştir. 

Türkiye’ye gelen turist sayısı 2010’lu yıllarda 35 mil-
yon barajını ve turizm geliri 25 milyar ABD dolarını 
aşarken 2019 yılına gelindiğinde 51,9 milyon turist 
ve 34,5 milyar ABD doları ile rekor kırılmıştır. 

TURİZM ÜLKESİ 
TÜRKİYE
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2019 yılında önemli bir dönüm noktası olarak Türki-
ye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kurul-
muştur. Ajansın amacı Türkiye’nin iç ve dış turizm 
pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelme-
si, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik 
ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilme-
si ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim/pa-
zarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve 
turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve 
hizmet kalitesinin artırılması olarak belirlenmiştir.

2020 yılında tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgınıy-

la beraber hem yurt içi hem de yurt dışında seyahat 
kısıtlamaları gelmiş, turizm sektörü bu gelişmeden 
önemli ölçüde etkilenmiştir. Türkiye’ye gelen turist 
sayısı 2020 yılında 15.8 milyon’a, turizm geliri ise 12 
milyar ABD dolarına düşmüştür.

2021 yılında ise TGA’nın etkin tanıtım faaliyetleriy-
le turizm sektöründe yaşanan düşüş diğer ülkelere 
nazaran çok daha hızlı biçimde telafi edilerek, 29 
milyon turist Türkiye’yi ziyaret etmiş bu ziyaretlerle 
24,5 milyar ABD doları gelir elde edilmiştir.

2002-2019 yılları arası gerçekleşen turist sayıları ve turizm gelirleri

Yıl Ziyaretçi Sayısı Gelir

2002 15,2 Milyon $ 12,4 Milyar

2003 16,3 Milyon $ 13,9 Milyar

2004 20,3 Milyon $ 17,1 Milyar

2005 24,1 Milyon $ 20,3 Milyar

2006 23,1 Milyon $ 18,6 Milyar

2007 27,2 Milyon $ 20,9 Milyar

2008 31,0 Milyon $ 25,4 Milyar

2009 32,0 Milyon $ 25,1 Milyar

2010 33,0 Milyon $ 24,9 Milyar

2011 36,2 Milyon $ 28,1 Milyar

2012 36,5 Milyon $ 29,0 Milyar

2013 39,2 Milyon $ 32,3 Milyar

2014 41,4 Milyon $ 34,3 Milyar

2015 41,6 Milyon $ 31,5 Milyar

2016 31,4 Milyon $ 22,1 Milyar

2017 38,6 Milyon $ 26,3 Milyar

2018 45,6 Milyon $ 29,5 Milyar

2019 51,9 Milyon $ 34,5 Milyar
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2019-2022 yıllarına ilişkin turizm verileri

Yıl Ziyaretçi sayısı Turizm  geliri 
(000 $)

Kişi başı ortalama  
harcama

Ortalama geceleme 
sayısı

2019 51.860.042 $   34.520.332 $     666 9,9

2020 15.826.266 $   12.059.320 $     762 12,4

2021 29.357.463 $   24.482.332 $     834 12,6

2022-1Ç 6.451.657 $     5.454.488 $     845 12,5

2019 – 2022 dönemine bakıldığında kişi başı orta-
lama harcama, 2019 yılında 666 ABD doları sevi-
yesinden 2022 ilk çeyreğinde 845 ABD doları se-
viyesine çıkmıştır. 2019 yılında 9,9 olan ortalama 
geceleme sayısı istikrarlı bir şekilde artarak 2021 

yılında 12,6’ya çıkmıştır. 2022’nin ilk çeyreğinde 
12,5 olarak gerçekleşen ortalama geceleme sayısı-
nın ilerleyen dönemlerde daha da artması hedef-
lenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen ve TGA 
tarafından uygulanan Türkiye Turizm Tanıtım 
Stratejisi ile 2022 yılının sonunda toplam 35 milyar 
dolar gelir, 2023 yılında ise 50 milyar dolar turizm 
geliri hedeflenmektedir. 

Bahsi geçen tanıtım stratejisi bağlamında tüm diji-
tal mecralar etkin şekilde kullanılmaktadır. Sosyal 
medyada; Instagram, Facebook, Youtube ve Twit-
ter’da WEB’de ise Go Türkiye platformu üzerinden 
tüm turizm destinasyonları ile tüm turizm ürünleri-
ne ilişkin tanıtımlar yapılmaktadır. 

Go Türkiye WEB platformunu 2021 yılı içerisinde 
76,3 milyon tekil kullanıcı, 2022 yılında ise Mayıs 

ayı itibarıyla 60 milyon tekil kullanıcı tarafından 
ziyaret edilmiştir.

Sosyal medya hesaplarında takipçi sayıları tabloda gösterilmektedir: 

Sosyal Medya Platformları Takipçi Sayısı

Facebook 5,5 Milyon

Instagram 1,5 Milyon

Twitter 744 Bin

Youtube 82 Bin
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Türkiye’nin dört bir yanında çok sayıda 
antik yerleşim kalıntısı bulunmaktadır. 
22.107 tescilli arkeolojik alanı ile Türki-

ye tarih ve arkeoloji açısından oldukça zengin 
bir mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin 
somut ve soyut kültürel mirasının dünyada eşi 
benzeri yoktur. Anadolu’nun coğrafi özellikleri ve 
doğal kaynaklarının zenginliği ile birçok uygarlı-
ğa ve devlete bu topraklarda kucak açmış olması 
ve tüm bu medeniyetlerin birbirinin içinde har-
manlanarak günümüze gelmesi bunun en büyük 
nedenlerinden biridir. Bu harika coğrafi konum 
ve iklim, Türkiye’ye olağanüstü zenginlikte doğal 
bir hazine ile korunması gereken dokuz ekolojik 
alana sahip olma imkânı vermiştir. Türkiye ziya-
retçilerine yıl boyu farklı ilgi alanlarına yönelik 
etkinlikler, geziler ve eğlence alternatifleri sun-
maktadır.

Bu tarihi zenginlik ayrıca uluslararası bağlamda-
ki kültür rotalarına da tesir edebilmiştir. Zengin 
ve köklü bir kültüre ve doğal bir tarihi mirasa sahip 
Türkiye, aynı zamanda Avrupa Konseyi Kültür Ro-
taları üyesidir. 1987 yılında kurulan Avrupa Kon-
seyi Kültür Rotaları Programı, zaman ve mekân 
içinde bir yolculuk ile farklı Avrupa ülkelerinin 
miraslarının ortak bir kültürel mirasa nasıl katkı 
sağlayabileceğini göstermek amacıyla başlatıl-
mıştır.

Batı ile Doğu arasındaki konumu ve komşu ülkeler-
le olan tarihi ve kültürel ilişkileri ile Türkiye'nin zi-
yaretçilerine, ilgi çekici ve aydınlatıcı kültür rotaları 
oluşturma ve bu rotaları deneyimleme gibi benzer-
siz imkanlar sunmaktadır.

Avrupa Tarihi Termal Kentleri Rotası

Antik çağlardan günümüze dek Avrupa’da kaplıca 
ve ılıca gibi su kaynaklarının tedavi aracı olarak kul-
lanılması termalizm olarak adlandırılır. Avrupa’da 
farklı bir mimariyle inşa edilmiş ve farklı SPA ge-
leneklerine sahip termal tesislerin bulunduğu pek 
çok yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu kaplıca kül-
türü eşsiz bir Avrupa mirası kabul edilebilir. Türki-
ye’de, Avrupa Tarihi Termal Kentleri Rotası içinde 
yer alan iki bölge vardır.

Afyonkarahisar

Türkiye’de termal turizmin başkenti olan Afyonka-
rahisar; kültür, doğa ve gastronominin önemli bir 
merkezidir. Afyonkarahisar 5000 yılı aşkın bir tari-
he ev sahipliği yapmaktadır. Şehir; Hititler, Frigler, 
Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar 
gibi birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Bu 
tarihi kentte ilk çağlardan itibaren süregelen termal 
geleneği, günümüze gelene kadar nesillerce devam 
ettirilmiştir.

TÜRKİYE’DEKİ TARİHİ YERLER, 
TURİZM VE KÜLTÜR ROTALARI 



206

DÜNYADA TÜRKİYE

Akdamar Kilisesi 
www.akdamarkilisesi.gov.tr
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Bursa

Bursa, pek çok hamam ve kaplıcasıyla modern ve 
popüler bir termal turizm merkezidir. Bursa’nın 
magnezyumca zengin kristal berraklığındaki su-
ları, “Gümüş Sular” olarak bilinir. Termal sular; 
romatizma, nevralji, stres bozuklukları, spor ya-
ralanmaları ve rehabilitasyona yardımcı olması 
ile ünlüdür.

Zeytin Ağacı Rotası

Zeytin ağacının tarihi milyonlarca yıl öncesine ka-
dar dayanır. Bu ağaç efsanevi ve kutsal kabul edi-
lir. Zeytin ağacı ile insan uygarlığı arasındaki ilişki, 
Akdeniz insanının günlük alışkanlıklarına işleyen 
zengin ve canlı bir kültürel mirası oluşturur.

Dünyadaki zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda 
Türkiye, ilk beş üreticiden biridir. Bu durum, kıs-
men Akdeniz iklimine ve İç Anadolu’nun naif zey-
tin ağacının doğum yeri olduğu söylentisine bağ-
lanır. Bu derin tarih, kültür ve üretim geçmişi Türk 
mutfağının neden zeytin etrafında şekillenmiş ol-
duğunu da anlatır.

Türkiye’de zeytin; Ege, Marmara, Akdeniz ve Gü-
neydoğu bölgelerinde üretilmektedir. Zeytin ağaç-
larının %75’i Ege kıyılarında yer alır. Türkiye’deki 
zeytin üretim alanları Karadeniz’den Ege’ye, Ana-
dolu’dan Akdeniz’e dek uzanır. Dünya üzerinde 
yaklaşık 700 çeşit zeytin vardır ve bu çeşitlerin 50 
ila 80 arasındaki çeşidi Türkiye’de yetişir.

Avrupa Yahudi Mirası Güzergahı

Avrupa Yahudi Mirası Güzergahı (ERJH), Avrupa 
Yahudi mirasıyla ilişkili alanlarda; gelişen turizmi, 
kültürel girişimleri ve eğitim programlarını destek-
leyen bir platformdur. Güzergâh, kültürlerarası bir 
iletişim için bağlantı görevini üstlenirken, Yahudi 
dünyasının dini ve günlük yaşamının daha yakın-
dan öğrenilmesini destekler, dini eserlerin anlaşıl-
ması ve tanıtılmasının yanı sıra Yahudi halkının ya-
şam tarzını ve Avrupa tarihinde üstlendiği önemli 
rolün bilinmesini amaçlar.

İzmir, 16. yüzyıla özgü Sefarad mimarisi stilinde inşa 
edilmiş alışılmadık bir sinagog topluluğu sunar. İz-
mir’deki Yahudilerin yaşamlarına dair kanıtlar, He-
lenistik ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Sardis 
ve Efes Sinagogları gibi arkeolojik buluntular, bir 
zamanlar Smirna olarak bilinen kıyı kentinde ya-
şayan bir Yahudi cemaatine işaret eder. İzmir’deki 
sinagoglar, İspanya ve Portekiz’den kovulup buraya 
yerleşen Yahudilerin çocukları tarafından birbirle-
rine yakın inşa edilmiş dünyada eşi benzeri bulun-
mayan dokuz komşu sinagogdan oluşan mimari bir 
komplekstir.

Avrupa Endüstriyel Miras Rotası

Avrupa Endüstriyel Miras Rotası (ERIH) çok önemli 
ve ilgi çekici endüstriyel miras alanlarından oluşan 
bir ağdır. Rota, kullanılmayan üretim tesislerinden 
Avrupa’daki endüstriyel peyzaj alanlarına ve etkile-
şimli teknoloji müzelerine kadar uzanır. Tüm bun-
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lar Avrupa’nın sanayileşme sürecini ve kalıcı olan 
kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliğini anlatır.

Türkiye’de, Avrupa Endüstriyel Mirası Rotası üze-
rinde, İstanbul’da bulunan Santral İstanbul Enerji 
Müzesi, “Bağlantı Noktası” olarak bilinen 8 nok-
tadan biridir. Bağlantı Noktaları, Avrupa Konseyi 
tarafından ERIH Derneğinin endüstriyel miras 
açısından özel tarihsel öneme sahip, aynı zaman-
da yüksek kaliteli bir ziyaretçi deneyimi sunan üye 
alanları olarak tanımlanmaktadır.

Demir Perde İzi

1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından nere-
deyse yarım yüzyıl boyunca Doğu ve Batı Avrupa’yı 
ikiye bölen fiziksel bir sınır vardı. EuroVelo, Avrupa 
bisiklet yolu ağı, 16 ayrı uzun yol rotası ile Avrupa 
içinde bisiklet ile seyahat etme imkânı sağlayan 
bir projedir. 13 numaralı EuroVelo rotası olan De-
mir Perde Bisiklet Rotası Karadeniz’e kadar uzanır. 
EuroVelo olarak da bilinen Demir Perde Bisiklet Ro-
tası, 1995 yılında Avrupa Bisiklet Federasyonunun 
gözetiminde başlatılmış bir projedir. 10.000 km’ye 
yakın olan bu uzun rotayı takip edenler tarihin için-
de bir yolculuğa çıkar. Aynı zamanda bu rota Demir 
Perde’nin çöküşünü takip eden barış ve uzlaşmanın 
da hatırlatıcısıdır.

EuroVelo 13 Demir Perde Rotası’nın, kısa ama 
önemli bir bölümü Türkiye’den geçer. Yaklaşık 240 
km’lik kısmı ülkenin kuzeyinde Bulgaristan’ın Re-
zovo kasabası ile Türkiye’nin Beğendik Plajı sınırın-
dan başlar.

Türkiye’ye Dervent Tepeleri'nden giren bu rota, 
bisikletçileri EuroVelo 13’ün geri kalanından fark-
lı kültürel bir atmosfere ve yerlere götürür. Orman 
ve tarım arazileri geçildikten sonra EuroVelo 13 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 3. başkenti olan ünlü 
Edirne şehri ile Selimiye Camii’ne ulaşır. Sonra, 

EuroVelo 13 kırsal alanlardan devam ederek Bul-
garistan’a geri dönmeden önce Kırklareli şehrinde 
Türkiye sınırlarından çıkar.

Avrupa Seramik Rotası

Avrupa Seramik Rotası, seramik sanatının gelişi-
mini ve Avrupa ülkelerinin miraslarının ortak bir 
kültürel mirasa nasıl katkı sağlayabileceğini göster-
mek amacıyla başlatılan kültür rotalarının içinde 
yer alır. Bu eski geleneği hayata geçiren rota, sürdü-
rülebilir turizme katkı sağlamanın yanı sıra bu ro-
taları takip eden ziyaretçilere mirasın somut yönleri 
(eşsiz sanatsal üretimler ve koleksiyonlar, atölyeler 
ve müzeler) ve soyut yönleri (yerel bilgi birikimi ve 
seramik üretimi için gerekli el sanatları) hakkında 
da bilgi verir.

İznik

15. ve 16. yüzyılda (tarihsel olarak Nicaea olarak 
bilinen) İznik’te üretilen seramik çinileri, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kültürel ve sanatsal alandaki 
zenginliğinin geldiği son noktayı gösterir. Bu çiniler 
günümüzde de pek çok cami ve sarayın duvarları-
nı hâlâ süsler. İznik çini örnekleri, Türkiye’deki ve 
dünyadaki müze koleksiyonlarının değerli parçala-
rı arasında yer alır.

Aeneas Kültür Rotası

Aeneas Kültür Rotası Türkiye’den başlayan Avrupa 
Konseyi tescilli ilk ve tek kültür rotasıdır. Temelle-
rini Aeneas destanından alan Aeneas Kültür Rotası 
beş Avrupa ve Akdeniz ülkesini birbirine bağlayan, 
Türkiye Kuzey-Batı Ege Denizi’nin kıyılarından 
başlayıp İtalya’nın Latium sahiline kadar uzanan 
bir arkeolojik güzergâhtır.

Aeneas Destanı, babası ve oğlu ile birlikte yanan 
Troya kentinden kaçan Aeneas’ın Edremit Antand-
ros Antik Kenti bölgesinde Kaz Dağları'ndan elde 
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edilen keresteleri kullanarak inşa ettiği gemilerle 
Yunanistan, Arnavutluk, Tunus’u aşarak İtalya’ya 
varışını ve Roma’nın temellerini atarak tarihin en 
önemli değişimlerden birine imza atmasını konu 
almaktadır.

Troya ve Antandros (Türkiye) arkeolojik alanla-
rından başlayıp Roma’da (İtalya) sona eren Aeneas 
Kültür Rotası, bazıları UNESCO Dünya Mirası liste-
sine dâhil olan doğal ve arkeolojik alanları ile birlik-
te çok sayıda kırsal peyzajı bir araya getirmektedir.

Homeros’un ünlü İlyada Destanı’nda anlattığı Tro-
ya Savaşı’nın geçtiği düşünülen ve on binlerce yıllık 
Batı Anadolu tarihini aydınlatan Troya Antik Kenti, 
Aeneas Kültür Rotası’nın başlangıç noktasıdır. Tro-
ya Antik Kenti’nin de yer aldığı Çanakkale, doğal, 
kültürel ve gastronomik değerlerinin yanı sıra dalış, 
bisiklet ve yürüyüş parkurlarının da dahil olduğu 
eşsiz deneyimler sunar. Tarihin en çok anlatılan hi-
kayelerinden Troya Savaşı’nın ateşini yakacak olan 

dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı ve Ae-
nas’ın gemilerini inşa ettiği Antandros Antik Kenti 
ise rotanın ikinci durağıdır. Antandros Antik Ken-
ti’nin de yer aldığı Balıkesir, doğal ve kültür varlık-
larının yanı sıra gastronomi değerleriyle de önemli 
bir destinasyondur. Meriç Nehri’nin Saros Körfezi 
ile birleştiği noktada kurulan ve antik çağdan bugü-
ne kesintisiz yerleşime tanıklık eden Ainos, günü-
müzde Edirne’de yer almaktadır. Bir zamanlar Os-
manlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Edirne 
saray mutfağının eşsiz lezzetleri, sizleri geçmişten 
günümüze tarihi bir yolculuğa çıkaracak kültür var-
lıkları, dalış, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü gibi 
pek çok aktiviteyi de ziyaretçilerine sunan önemli 
bir destinasyondur. 

Türkiye’den başlayıp Çanakkale, Balıkesir ve Edir-
ne illerinden geçen Aeneas Kültür Rotası Arnavut-
luk, Yunanistan, Tunus ve İtalya’yı birbirine bağla-
maktadır.
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Avrupa Megalitik Kültür Rotası

Avrupa Megalitik Kültür Rotası, antik topluluklar 
tarafından inşa edilen tarih öncesi taş işçiliği komp-
lekslerinin -anıtlar, gömü yerleri, mabetler- eşsiz 
manzaralarını, benzersiz yerlerle birleştirerek za-
manın ötesine geçen ve tarih öncesi geçmişin olağa-
nüstü ayak izleriyle bütünleştirerek ülke sınırlarını 
aşan bir rotada yeniden keşfedilmek üzere tanıtıldı-
ğı Avrupa Konseyi kültür yollarından biridir.

Türkiye’nin ünlü tarih merkezi Göbeklitepe, bu kül-
tür yolu ağının yeni bir katılımcısıdır. 1990’larda 
keşfedilen ve kazıları aralıksız şekilde devam eden 
Göbeklitepe; çanak çömlek, metalurji, yazı, teker-
lek, tarım öncesine tarihlenen ve megalitik kültür-
ler anlayışımızı hem aydınlatan hem de hayranlık 
uyandıran neolitik bir alan olduğu için dünyanın en 
önemli ve en çok tartışılan arkeolojik alanlarından 
biri olarak öne çıkmaktadır.

Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin 20 km kuzey 
doğusunda yer alan alanın içinde veya yakınında 
herhangi bir yerleşim bulunmadığından yerleşik 
hayata dair mevcut teorileri ve literatürü sorgula-
tır. 12.000 yıl önce avcı-toplayıcılar tarafından inşa 
edilen heykeller, T-şekilli sütunlar, kabartmalar, to-
temler ve diğer birçok taş oymacılığı örneğinin bu-
lunduğu çeşitli odalara sahip kutsal bir merkezdir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar ışığında, böl-
gede aynı döneme ait benzer sit alanlarının yer al-
ması, eşi benzeri bulunmayan bu kültürel mirasın 
zaten paha biçilmez değerini daha da zenginleştir-
diği anlaşılmaktadır. 



212

DÜNYADA TÜRKİYE



Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul 
edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve 
doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplum-

da söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci 
oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan 
kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli 
iş birliğini sağlamak amacıyla, 16 Kasım 1972 tari-
hinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korun-
masına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. Ülkemiz 
bu sözleşmeye 1983 yılında taraf olmuştur. 

Uluslararası önem taşıyan, bu nedenle takdire ve 
korunmaya değer kültürel ve doğal varlıklara “Dün-
ya Mirası” statüsü tanınmaktadır. 2022 yılı itibariy-
le dünya genelinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne 
kayıtlı 1.154 kültürel ve doğal varlık bulunmakta 
olup bunların 897 tanesi kültürel, 218 tanesi doğal, 
39 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğu altında 
yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye, 2022 yılı 
itibariyle 17 kültürel ve 2 karma toplamda 19 tane 
UNESCO Dünya Mirası Alanı’na ev sahipliği yap-
maktadır. Karma miras alanları hem doğal hem de 
kültürel öneme sahip unsurlar içerir. Türkiye’nin 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde çok sa-
yıda yeri bulunmaktadır. 2022 yılı itibariyle Geçici 
Listedeki Türkiye’de bulunan kültürel, tarihi ve do-

ğal değeri olan alan sayısı 84’e ulaşmıştır. Bunların 
hepsi büyük bir tarihsel öneme sahiptir ve şüphesiz 
korumayı ve uluslararası tanınırlığı hak etmekte-
dirler. 

Bu varlıklardan 17’si kültürel olarak;

• İstanbul'un Tarihi Alanları (1985)

• Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) (1985)

• Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) 
(1986)

• Nemrut Dağı (Adıyaman) (1987)

• Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) (1988)

• Safranbolu Şehri (Karabük) (1994)

• Troya Antik Kenti (Çanakkale) (1998)

• Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 
(2011)

• Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) (2012)

• Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı 
(İzmir) (2014)

• Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun Doğuşu (Bursa) (2014)

• Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarba-
kır )(2015)

UNESCO DÜNYA MİRAS 
LİSTESİ’NDE TÜRKİYE
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• Efes (İzmir) (2015)

• Ani Arkeolojik Alanı (Kars) (2016)

• Afrodisias (Aydın) (2017)

• Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) (2018)

• Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) (2021)

İki tanesi de hem kültürel hem de doğal miras ola-
rak listeye alınmıştır

• Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşe-
hir-Kayseri)(1985)

• Pamukkale-Hierapolis (Denizli) (1988) 

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 

Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya)

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Liste-
lerinde Türkiye

Somut olmayan kültürel mirası görünür kılmak, 
önemi konusunda kamuoyu bilincini artırmak ve 
kültürel çeşitliliğe saygı içinde diyalogu destekle-
mek için UNESCO tarafından İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi, Acil 
Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras 
Listesi ve İyi Koruma Uygulamaları Listesi oluştu-
rulmuştur. Her yıl üye ülkeler tarafından yeni un-
surlar kaydedilerek bu listeler güncellenmektedir. 
Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ülkemi-
zin sahip olduğu zengin kültürel değerlerin ulusal 
ve uluslararası düzeyde korunmasını, yaşatılmasını 
ve geleceğe güvenle aktarılmasını hedeflemektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleşti-
rilen çalışmalar neticesinde Türkiye, UNESCO So-
mut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıt ettir-
diği 21 unsur ile en çok kültürel değer kaydettiren 4. 
ülke konumundadır. UNESCO Somut Olmayan Kül-
türel Miras Listelerine kaydettirdiğimiz unsurlar ve 
yılları şu şekildedir: 

• Meddahlık (2008)

• Mevlevi Sema Töreni (2008)

• Âşıklık Geleneği (2009)

• Nevruz (Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Hin-
distan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pa-
kistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekis-
tan ile ortak unsur)  (2009&2016)

• Karagöz  (2009)

• Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010)

• Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)

• Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)

• Tören Keşkeği Geleneği (2011)

• Mesir Macunu Festivali (2012)
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• Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği (2013)

• Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)

• Geleneksel Çini Ustalığı (2016)

• İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: La-
vaş, Katırma, Jupka, Yufka (Türkiye, Azerbay-
can, İran, Kazakistan ve Kırgızistan ile ortak 
unsur) (2016)

• Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Türkiye ve Ku-
zey Makedonya Cumhuriyeti ile ortak unsur)  
(2017)

• Islık Dili (2017) (UNESCO Acil Koruma Gerekti-
ren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi)

• Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Ma-
salları ve Müzik (Türkiye, Azerbaycan ve Kaza-
kistan ile ortak unsur)  (2018)

• Geleneksel Türk Okçuluğu (2019)

• Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/
Göçürme (Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan 
ile unsur) / Togyzqumalaq, Toguz, Korgool 
(2020)

• Minyatür Sanatı (Türkiye, Azerbaycan, İran ve 
Özbekistan ile ortak unsur) (2020)

• Hüsn-i Hat: Türkiye’de İslam Sanatında Gele-
neksel Güzel Yazı (2021)

Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar 
neticesinde Türkiye bu alandaki örnek ülkelerden 
biri olarak gösterilmekte olup, ülkemizin kültürel 
diplomasisine ve kültür ekonomisine katkı sağlan-
maktadır. Türkiye’nin 2006 yılında taraf olduğu 
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korun-
ması Sözleşmesi’nin (2003) icracı birimi olan Kül-
tür ve Turizm Bakanlığınca ülkemizin sahip oldu-
ğu zengin kültürel mirasın insanlığın ortak mirası 
olarak ilan edilmesine yönelik ulusal ve uluslararası 
çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

İç Anadolu Bölgesi UNESCO Dünya Miras Alan-
larımız

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1985

Sivas, Orta Türkiye’nin önemli bir şehridir ve her 
zaman doğudan İç Anadolu’ya açılan bir kapı ol-
muştur. 

Sivas’ın 150 km doğusundaki Divriği, Ulu Cami Kül-
liyesi ile ünlüdür. Külliye bir cami ve ona bağlı bir 
darüşşifadan oluşmaktadır. Caminin iki girişinin üç 
boyutlu süslemesinde, dua eden bir adamın dev bir 
gölgesini oluşturan ve güneş hareket ettikçe duru-
şunu değiştiren gölgelerin kullanılması önemli bir 
detaydır. Caminin içi, taş tonozları destekleyen taş 
duvarlardan oluşmaktadır. Darüşşifaya batı cep-
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hesinde bulunan bir kapıdan girilir. Darüşşifa'nın 
içinde, ortasında küçük bir havuz bulunan çatılı 
bir avlunun etrafına yerleştirilmiş odalar bulunur. 
Külliyenin tamamı Mengücekliler Beyliği dönemin-
de 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Her iki yapının da 
zarif oymaları ve mimarisi onların Anadolu’nun en 
önemli mimari eserleri arasına girmesini sağlamış-
tır.

Çatalhöyük Neolitik Kenti 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2012

Çatalhöyük, Konya'nın 40 km doğusunda, mo-
dern Çumra kasabasına yakın bir konumda yer 
almaktadır ve 1960'lı yıllarda ilk kazıldığında dün-
yadaki ilk kentsel yerleşim olarak tanımlanmıştır. 
Çatalhöyük'te bulunan odaların tapınak olduğuna 
inanılmış ve Çatalhöyük'ün karmaşık sosyal orga-
nizasyonu onu diğer Neolitik yerleşim yerlerinden 
ayırmıştır. Burada bulunan zarif bir şekilde dekore 
edilmiş evler ve özenle yapılmış eserler, bir köyle 
ilişkilendirilebilecek şeylerin ötesine geçen gelişmiş 
bir topluma işaret etmektedir. 

Çatalhöyük'teki kazılarda, Doğu Höyüğü'nde MÖ 
7400 ile 6200 yılları arasına tarihlenen 18 Neolitik 
yerleşim katman ortaya çıkarıldı. Buradaki evler gü-
neşte kurutulmuş tuğlalar kullanılarak yapılmıştır. 
Evler arasında sokak ve ara sokaklar yoktu ve evlere 
giriş çatılardan sağlanıyordu. Yapılan kazılar, Çatal-

höyük halkının avcı ve balıkçı olduğunu, buğday ve 
arpayı evcilleştirdiklerini ve çok uzak mesafelerden 
obsidiyen getirdiklerini göstermiştir. Çatalhöyük'te 
ortaya çıkarılan yüzlerce Anadolu Ana Tanrıça-
sı heykeli, duvar resimleri ve diğer eserler Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görülebilir.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
Nevşehir-Kayseri

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1985

Göreme, Kapadokya bölgesinin belki de en tanın-
mış kentidir. Aslında Göreme genellikle Kapadok-
ya ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Göreme, 
Kapadokya’nın merkezinde, vilayet başkenti Nevşe-
hir’in yaklaşık 12 km doğusunda yer alır. Kaya evle-
ri, yerel tüf kireç taşından yapılmış güzel gelenek-
sel evleri ve gezginlere eşsiz bir konaklama imkanı 
sağlayan harika mağara otelleri ile Göreme kenti bir 
masal gibidir. Kentin ünü, geçmişi 8-11. yüzyıla ka-
dar uzanan ve açık hava müzesi ilan edilen yakın-
daki Hristiyan manastırlarından gelmektedir. Ken-
tin dört km doğusunda yer alan Göreme Açık Hava 
Müzesi'ne kolayca ulaşılabilir. Kayaya oyulmuş kili-
selerde güzel freskler bulunur.
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Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi UNESCO 
Dünya Miras Alanlarımız

Ani Arkeolojik Alanı, Kars 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2016

Ani, Kars’ın 50 km doğusunda, Arpaçay Nehri’nin 
iki ülke arasında doğal bir sınır oluşturduğu Erme-
nistan sınırında yer alır. Ani, bir zamanlar “bin bir 
kiliseli şehir” olarak bilinen büyük bir metropoldü. 
Ani ticaret yolları üzerinde bulunuyordu ve 11. yüz-
yılda 100.000’den fazla sakini ile surlarla çevrili bir 
şehir haline geldi. M.S. 1300’de Ani büyük bir düşüş 
yaşadı ve 1700’de şehir tamamen terk edildi. 

Bugün kiliselerin çoğu ayakta durmakta ve sokak-
lar, hamamlar, erken dönem cami ve büyük sur 
duvarları etkileyiciliğini korumaktadır. Coğrafi ko-

numu sayesinde Ani’deki yerleşim, yaklaşık 2.500 
yıl ayakta kalmıştır. Bir zamanlar İpek Yolu’ndaki 
kültürel, politik ve ticari merkezlerden biri olan bu 
şehir, çeşitli yerel, dini ve askeri yapıları birleştiren 
bir mimari sergilemekte ve yüzyıllar boyunca Hris-
tiyan ve Müslüman hanedanlar tarafından birbiri 
ardına inşa edilen Orta Çağ  şehirciliği vizyonunu 
oluşturmaktadır.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri 
Diyarbakır 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2015

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde ülke-
nin en büyük şehirlerinden biridir. Savunma amaçlı 
takviye edilmiş şehir ve çevresi, Helenistik  dönem-
den başlayarak Roma, Sasani, Doğu Roma, İslam 
ve Osmanlı döneminden günümüze kadar devam 
eden  önemli bir çok kültürlü merkez olmuştur. An-
tik kalıntılar, nefes kesen mimari, lezzetli yemekler 
ile şehir bir tarih ve kültür hazinesidir. Diyarbakır’ın 
son derece iyi korunmuş surları ve Dicle Nehri ya-
kınlarındaki 700 hektarlık ekili, verimli arazisi olan 
Hevsel Bahçeleri bu şehri eşsiz kılmaktadır.
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Göbeklitepe, Şanlıurfa 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2018

Göbeklitepe, belki de son on yılın en bilinen ve tar-
tışılan arkeolojik alanıdır. 1990’larda keşfedildiği 
zamandan beri kazılar devam etmektedir. Göbek-
litepe, Şanlıurfa’nın 20 km kuzeydoğusunda yer 
alır. MÖ 11000-12000 yıllarına dayanan devasa 
antropomorfik heykeller, insanlığın bu dönemi için 
olağanüstüdür. Metal aletlerin yokluğu göz önüne 
alındığında, heykellerin sadece taş aletler kullanıla-
rak yapıldığını düşünmek dikkat çekicidir. Burada 
seramik veya herhangi bir yerleşime ait iz yoktur; 
ancak bu kült alanı, yakın çevrede çok sofistike ve 
örgütlü bir topluma işaret etmektedir. Şaşırtıcı bir 
şekilde, Göbeklitepe yapılarının doğal nedenlerle 
değil, bir zamanlar burada yaşayan insanlar tara-
fından kasıtlı olarak gömüldüğü ortaya çıkmıştır. 
Bunun nedeni ise hâlâ gizemini korumaktadır. Böl-
gede yapılan son araştırmalar, aynı döneme ait ben-
zer yapıların varlığını ortaya çıkarmıştır.

Nemrut Dağı, Adıyaman

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1987

Nemrut Dağı, Adıyaman’a yaklaşık 50 km uzak-
lıktadır. Dağ, Kommagene Krallığı’nın en ünlü hü-
kümdarı olan Kral I. Antiochus Theos’un (MÖ 69-
34) anıtsal mezarıdır. Bir son dönem Helenistik 
hükümdarı olan Antiochus'un, bu anıtsal mezar 
mabedini kendisi için inşa ettiği ve mezar odasının 
üstündeki tüm alanı olağanüstü devasa heykeller-
le süslediği düşünülmektedir. Bu anıtsal mezarın 
ölçeği ve karmaşıklığı antik dünyada emsalsizdir. 
Zirveye tırmanırken, üç farklı teras (doğu, kuzey ve 
batı) sizi karşılamaktadır. Doğu ve batıdaki teraslar 
iyi korunmuştur. Doğu terasında Tanrılar Galerisi, 
Atalar Galerisi ve sunak bulunur. Ana heykel grubu, 
dini kültün panteonunu temsil eden beş tanrı figü-
rüdür. Bu figürler, her iki yanında duran bir aslan 
ve kartal heykelleriyle korunur. Hayvanların kralı 
aslan dünyevi gücü, tanrıların müjdecisi kartal ise 
göksel gücü temsil eder. Batı terasında da neredeyse 
aynı heykeller bulunmaktadır. 
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Arslantepe Arkeolojik Sit Alanı, Malatya

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2021

Arslantepe arkeolojik sit alanı, verimli Malatya 
Ovası’nın kalbinde, Fırat’tan yaklaşık 12 kilometre 
uzaklıkta yer alır. Ovaya hakim 4 hektarlık ve 30 
metre yüksekliğinde bir tümülüstür (höyük). Tari-
hinin en erken evrelerinde, Kalkolitik dönemde 5. 
bin yıl civarında, bu yerleşim yeri birçok kültürel 
özelliği paylaştığı Mezopotamya dünyasıyla yakın 
bağlara sahipti. Gün yüzüne çıkarılan kralın sarayı, 
bir açık hava müzesi niteliğindedir ve alanda kazı-
dan çıkan eserler Malatya Arkeoloji Müzesi’nde ser-
gilenmektedir.

Ege Bölgesi UNESCO Miras Alanlarımız 

Xanthos-Letoon, Muğla 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1988

İlyada'daki Likya kahramanı Sarpedon, “Uzaklar-
daki Likya'dan, girdaplı Xanthos nehrinden geldim” 
der. Gerçekten de Xanthos, Likya'nın ilk dönemlerin-
de Likya'nın başkentiydi. Şehrin sakinleri, düşmana 
teslim olmak yerine şehrin tarihinde en az iki kez 
toplu intihar etti. İlki MÖ 546'da Pers istilası sırasın-
da, ikincisi ise Brutus'un güç toplamak için Likya'ya 
geldiği MÖ 1. yüzyılda gerçekleşmiştir. Şehrin ihti-
şamlı günlerinden kalma kalıntılar şehrin her ye-
rinde bulunabilir. Tipik bir Likya geleneğinde şehir 
merkezi, çoğu Likya dili, Hint-Avrupa dili ve Yunan-
ca kabartmalar ve kitabelerle güzel Likya mezarları 
ile dekore edilmiştir. 

Xanthos Nehri (Türkçe Eşen Çayı) şehrin yanın-
dan akar ve akropolün manzarası olağanüstüdür. 
Ziyaretçiler önce şehir kapısına gelirler ve agoraya 
giderken şu anda British Museum’da bulunan Nere-
id Anıtı’nın temelleri ile karşılaşırlar. Agora’da, tüm 
antik çağlarda eşi benzeri olmayan Likya mezar anıt-
ları bulunmaktadır. Akropolis’in hemen kuzeyinde, 
Roma agorasına hakim güzel bir tiyatro yer alır. Bi-
zans ve Helenistik dönemlerde, kuzeydoğu köşesine 
bir kilise inşa edilirken nehir boyunca kalenin batı 
tarafını gelişmiş bir savunma yapısı koruyordu.

Likya şehrinin sadece 10 km güneyindeki Xanthos’a 
çok uzak olmayan bir yerde, Xanthos’un kült merke-
zi Letoon bulunur. Letoon, Likya vilayetinin ve Likya 
Birliği’nin federal sığınağıydı. Arkeolojik kazılar, kut-
sal alanın MÖ 7. yüzyıla kadar uzandığını gösterir. 
Helenistik dönemde buraya üç tapınak inşa edildi: 
Ortada Leto’ya adanmış bir tapınak ve Leto tapına-
ğının her iki yanında Artemis ve Apollon’a adanmış 
tapınaklar. Tıpkı Ovid’in anlattığı gibi Latin şair 
Zeus, Leto perisine aşık olur.  Leto, Zeus’tan hamile 
kaldığında, kıskanç karısı Hera, Leto’yu Delos Ada-
sı’ndan kovalar. Leto Likya’ya kadar geldi ve Arte-
mis ve Apollo adında ikizler doğurur. Mitolojinin bu 
versiyonu, Lucia’yı, tanrılar Artemis ve Apollo’nun 
doğum yeri olarak kanıtlar. Üç tapınak Fransız ar-
keologlar tarafından kazıldı. Sitede ayrıca Roma İm-
paratoru Hadrian’a kadar uzanan bir nymphaeum 
kalıntıları da bulunur.
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Afrodisias, Aydın 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2017

Aphrodisias, antik Karya’da oldukça iyi korunmuş 
bir şehirdir. Aydın’ın 100 km doğusunda yer alan sit 
alanına Aydın, İzmir ve hatta Antalya’dan günübir-
lik bir geziyle kolayca ulaşılabilir. Şehir, antik çağda 
Afrodit Tapınağı, mermer heykelleri ve heykeltıraş-
ları ile ünlüydü. Aphrodisias, Romalıların soylarını 
Aphrodite ve oğlu Aeneas aracılığıyla sahiplenme-
siyle Roma İmparatorluğu döneminde zenginleşti. 
Efes Artemis’ine benzeyen Afrodisias Afrodit, iko-
nografisinde de görüldüğü gibi Anadolu Ana Tanrı-
çası’nın devam niteliğindedir. Anadolu Ana Tanrıça 
kültü, Neolitik Dönemden itibaren Anadolu'da güç-
lü bir şekilde görülmektedir. 

Şehrin yakınındaki yüksek kaliteli mermer ocakla-
rı ve Aphrodisias'ın nitelikli heykeltıraşları, Roma 
döneminde şehre muazzam bir zenginlik ve refah 
kazandırdı. Şehirdeki en eski yerleşim Kalkolitik 
döneme kadar uzanır; bu dönemde ve Tunç Çağı'na 
kadar tiyatro tepesi bir höyüktü. Afrodisias, kıyı şe-
ridinden ve sonraki dönemin ana yollarından uzak-
taydı. Bunun sonucunda şehir yüzyıllar boyunca 
arkeolojik yağmalardan korundu. 60 yılı aşkın sü-

redir arkeologlar tarafından yapılan kapsamlı kazı-
larda, çok sayıda bina ve yüzlerce yüksek kalitede 
heykel ortaya çıkarıldı. Bu heykeller ve mükemmel 
kabartmalar, Afrodisias Müzesi bünyesinde sergi-
lenmektedir. Propylon ve Sebasteion’un restoras-
yonları, ziyaretçilere şehrin bir zamanlar nasıl gö-
ründüğü hakkında harika bir fikir verir. Propylon, 
Afrodit Tapınağı’nın zeminine açılan devasa bir 
kapıdır ve Sebasteion, Julio-Claudian hanedanının 
yaşamlarını ve başarılarını ve mitolojik sahneleri 
tasvir eden kabartmalarla süslenmiş güzel bir stoa-
nın bulunduğu bir tapınaktır. Tiyatro, agora, odeon/
bouleuterion, hamamlar ve 30.000 seyirci kapasi-
teli Türkiye’nin en büyük stadyumu neredeyse hiç 
bozulmamıştır. Geçmişte antik kentin üzerine inşa 
edilen ancak 1960’lı yıllarda yeri değiştirilen Geyre 
köyü ise ziyaretçilerine geleneksel evleri ve mimari-
yi sunmaktadır.

Efes, İzmir 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2015

Arzawa’nın başkenti Apasas’ın Bronz Çağı Krallığı 
1. milenyumda “Efes” olarak tanındı. Efes, İzmir’in 
70 km güneyinde, modern Selçuk kenti yakınların-
da yer almaktadır. Ayasuluk Tepesi’nde yapılan son 
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kazılarda, aynı tepede bir Tunç Çağı yerleşimi ve 
Mycenean yerleşiminin izleri ortaya çıkmıştır. Kü-
çük Menderes Nehri vadisinde (antik çağda Kayst-
ros veya Caystrus Nehri olarak bilinir) yapılan diğer 
kazılarda, Efes’te Neolitik bir yerleşim ortaya çıka-
rılmıştır. Arkaik Efes, Artemis Tapınağı’nın çevresi-
ne yerleştirilmiştir. Tanrıça Artemis, Anadolu Ana 
Tanrıçası’nın doğrudan bir devamı idi. Zeus’un av-
cısı ve kızı olan Yunan Artemis’iyle karıştırılmama-
sı için “Efesli Artemis” olarak adlandırıldı. Artemis’e 
adanan en eski tapınak, MÖ 8. yüzyıla kadar uzanır 
ve en az üç kez yeniden inşa edilmiştir. MÖ 4. yüz-
yılda inşa edilen Artemis Tapınağı, Antik Dünyanın 
Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edilmektedir.  
Ünü uzak diyarlara ulaşarak tüccarlar, krallar ve 
gezginler için bir hac yeri haline gelmiştir ve bun-
ların birçoğu takı ve diğer çeşitli adaklar şeklinde 
Artemis’e saygılarını sunmuştur.

Bu eski şehir, muhtemelen MÖ 1. yüzyılda Kayst-
ros Nehri’nin (bugünkü Küçük Menderes Nehri) 
çamurla dolması sonucu bugünkü yerine taşın-
mıştır. Augustus MÖ 27’de kendini imparator ilan 
ettiğinde, Efes’i Asya’nın Roma Eyaleti’nin başkenti 
yaptı. Bu yeni şehir muazzam bir şekilde büyüdü ve 
Kaystros yeni Efes’in limanlarını da doldurana ka-
dar neredeyse 1000 yıl boyunca gelişti.

Şehir, 120 yılı aşkın süredir kazılmaktadır. Buradaki 
tiyatro, 30.000 seyirci kapasitesi ile Türkiye’nin en 
büyüğüdür. Celcus Kütüphanesi, Mazaeus ve Mith-
ridates Kapısı, Hadrian Tapınağı ve Romalı zengin 
ailelerinin yaşamış olduğu Teras Evler, Efes'in gör-
kemli yapıları arasındadır. Hamamlar, spor salonu 
ve iki agora (bir ticari ve bir devlet) mükemmel du-
rumdadır.

Efes’te tam bir gün, sit alanının tamamını görmek 
için yeterli değildir. Yakınlardaki Meryem Ana Evi 
ve Bazilika ve Aziz John Türbesi, hac yerlerinin ya-
nındadır. Selçuk Müzesi, Efes ve çevresinden hari-
ka eserler barındırmaktadır.

Bergama ve Çok Katmanlı Kültürel

Peyzajı, İzmir 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2014

Helenistik dönemde büyük Bergama Krallığı’nın baş-
kenti olan Bergama, Ege’nin siyasi ve entelektüel mer-
keziydi. Antik kent, modern Bergama kentinin kuzey-
batısında, İzmir’in ise yaklaşık 115 km kuzeyinde yer 
alır.
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Bölgede yapılan araştırmalar, buradaki yerleşimin 
tarih öncesi dönemlere kadar dayandığını ortaya koy-
maktadır. Ancak şehir, MÖ 4. yüzyılda Philetaerus dö-
neminde bir krallığın başkenti olmuştur. Philetaerus, 
MÖ 281’den MÖ 133’e kadar Bergama’yı yöneten Atta-
lid hanedanlığını kurmuştur. Özellikle MÖ 3. yüzyılda 
Attalid hükümdarlarından Eumenes döneminde Ber-
gama topraklarını büyük ölçüde genişletmiş ve nere-
deyse tüm Ege bölgesini kontrol etmeyi başarmıştır.

Şehir sadece siyasi bir kale değil, aynı zamanda bir 
öğrenme ve kültür merkeziydi. Bergama, tabaklan-
mamış hayvan postları kullanılarak hazırlanmış bir 
yazı materyali olan parşömenin üretim merkeziydi. 
Aslında, bu isim “pergamenos” kelimesinin (Perga-
mum’dan) bozulmasıyla ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 
200.000 cilt kitap içeren Bergama Kütüphanesi, İs-
kenderiye Kütüphanesi’nden sonra ikinci sıradaydı. 
Şehrin Asklepium’ı (Asklepius Tapınağı) antik dünya-
nın en büyük şifa merkezlerinden biriydi.

Bergama’nın son kralı III. Attalus, krallığını Roma’ya 
bıraktı ve Roma egemenliği, Bergama sayesinde Ana-
dolu'da başladı. Şehir, Roma ve Bizans dönemlerinde 
önemli bir merkez olarak kaldı ve Yeni Ahit’te adı ge-
çen erken Hristiyanlığın yedi büyük kilisesi olan Yedi 
Vahiy Kilisesi’nden biriydi.

Şehir, Yukarı Akropolis ve Aşağı Akropolis olmak 
üzere iki kısımda ziyaret edilebilir. Yukarı Akropolis, 
Troya ve Hattuşa gibi Anadolu tipi yerleşim yerlerine 
özgü özelliklere sahiptir: Surlar ve kraliyet sarayları ile 
çevrili iyi savunulan bir tepenin yanı sıra bu sarayın 
depolama ve sarnıç gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan 
yapılar. Yukarı Akropolis'in Helenistik Pergamum 
Sunağı'ndaki en ünlü yapısı, büyük olasılıkla Zeus ve 
Athena'ya adanmıştır. Sunak, Olympia tanrılarının 
devlere (Gigantomachy olarak bilinir) karşı savaşını 
temsil eden yüksek bir rölyefle süslenmiştir. Sunağın 
temelleri yerindedir ancak kabartmalar şu anda Al-
manya'nın Berlin şehrindeki Bergama Müzesi'ndedir. 
Akropolis Tepesi'ndeki bir diğer dev yapı ise Roma 
İmparatoru Trajan ve Zeus Philios'a adanmış bir ta-
pınak olan Trajaneum'dur. Sarp bir tepe üzerine inşa 

edilen Helenistik Bergama Tiyatrosu, bu dönemin 
mühendislik becerilerinin güzel bir örneğidir.

Aşağı Akropolis, Demeter Tapınağı ve özel evler ve pa-
zar alanları, Helenistik bir şehrin mükemmel bir dü-
zenini yansıtır. Bergama’nın kenarında yer alan ve bu-
gün “Kırmızı Bazilika” olarak anılan Serapis Tapınağı 
da kaçırılmaması gereken bir anıttır. Bergama Müzesi, 
Akropolis’in eteğindeki Asklepios Kutsal Alanı’nı zi-
yaret ettikten sonra bu ziyareti tamamlamak için mü-
kemmel bir yoldur. Şifa tanrısı Asklepius’a adanan şifa 
merkezi, günümüze kadar gelen birçok yapı ile son 
derece iyi korunmuştur.

Hierapolis-Pamukkale, Denizli 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1988

“Kutsal Şehir” anlamına gelen Hierapolis, Deniz-
li’nin 25 km kuzeyinde yer alır ve klasik Frigya’da 
kaplıcalar üzerinde bir termal kaplıca olarak kurul-
muştur. Hierapolis, Pamukkale’nin bitişiğindedir. 
Çürüksu Ovası’nın yaklaşık 200 m yukarısındaki 
bir uçurumdaki kaynaklardan türeyen kalsit yük-
lü sular, mineral ormanları, taşlaşmış şelaleler ve 
teraslı havzalardan oluşan gerçek dışı bir manzara 
ortaya çıkarmıştır. 
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Yakındaki Helenistik kaplıca kenti Hierapolis, MÖ 
2. yüzyılın sonunda Bergama’nın Attalid kralları ta-
rafından kurulmuş ve antik bir kültün bulunduğu 
bir yerdir. Hierapolis, M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda zirve-
ye ulaşarak gelişmiştir. Buradaki kalıntılar arasında 
hamamlar, bir tapınak, devasa bir kemer, bir nymp-
haeum, bir nekropol ve bir tiyatro bulunmaktadır. 
İmparator Konstantin’in resmi olarak Hristiyanlık 
dinine girmesi ve Konstantinopolis’i M.S. 330’da 
“Yeni Roma” olarak kurmasının ardından Hierapo-
lis piskoposluk yapılmıştır. Havari Philip’in burada 
M.S. 80’de hayatını kaybettiği ve 5. yüzyılda şerefi-
ne bir anıt mezar yaptırıldığına inanılmaktadır.

Marmara Bölgesi UNESCO Miras Alanlarımız 

Troya Arkeolojik Alanı, Çanakkale 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1998

Troya veya Homeros’un İlyada Destanı’nda bah-
sedildiği gibi Troia, Çanakkale’nin 30 km batısın-
da, Çanakkale Boğazı’nın girişinde yer alır. Boğaz, 
Yunan mitolojisinin ünlü aşıkları Hero ve Lean-
der’in efsanesinin zeminini oluşturur. Aynı zaman-
da tarihte önemli bir yere sahiptir. MÖ 480’de, I. 
Xerxes’in Pers ordusu boğazı bir duba köprüsünden 
geçti ve Büyük İskender, MÖ 334’te Perslere kar-
şı düzenlediği seferde aynı şeyi yapmıştır. Boğaz, 
Akdeniz’den İstanbul’a ve Karadeniz’e açılan kapı 
olarak her zaman büyük stratejik ve ekonomik öne-

me sahip olmuştur; “Rüzgarlar Troya’ya Zenginlik 
Getirdi”. Nitekim, bu bölgenin kuvvetli kuzey rüz-
garları Çanakkale Boğazı’nı geçmeyi zorlaştırdı ve 
Çanakkale Boğazı’nın altındaki aşağı karşı akıntı, 
durumu daha da kötüleştirdi. Denizciler, teknenin 
altına derin bir ağ yerleştirmenin bu karşı akıntıyı 
yakalayıp boğazı geçmelerini sağladığını keşfettiler. 
Her halükarda tekneler Troya limanlarında bekle-
mek zorunda kalırdı ve tam kavşak noktasında bu-
lunduğu için ticaret, şehri son derece zengin hale 
getirdi. Refah, kültürel zenginliğe yol açtı ve kazılar, 
İlyada’da anlatılanla karşılaştırılabilir bir zenginliği 
doğrular.

Kazılarda dokuz dönemi temsil eden dokuz ana 
tabakadan oluşan bir dizi tespit edilmiştir. 2019’da, 
Troya’nın tarihini MÖ 3600 yılına kadar dayandı-
ran başka bir katman keşfedilmiştir. MÖ 13. yüz-
yılda bir süre yangında tahrip olan Troya VII'nın 
Homeros’un İlyada’sında anlatılan Kral Priam kenti 
olduğu tahmin edilmektedir. Homer, Troya’yı Kral 
Priam, Hector, Paris ve güzel Helen’in hikayelerin-
de ölümsüzleştirmiştir. Efsanevi savaşın hatıra-
sına sembolik bir tahta Troya atı yapılmıştır. Son 
zamanlarda yapılan kazılar, Troya’nın bir Anadolu 
şehri olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmamıştır. 
Çanakkale Boğazı’nda bir Kalkolitik höyüğün bu-
lunması tarihi açığı kapatmış ve keşfedilen Luwian 
mührü şehrin Luwian bağlantısını kanıtlamıştır. 
Hitit metinleri, İlyada’da daha çok Troya’nın Paris’i 
olarak bilinen İlyoslu İskender olarak tanımlanan 
Wiluşa Prensi Alakşandu ile Hititler arasında ya-
pılan bir antlaşmadan bahseder. Yunan Troya’sı, 
Tunç Çağı’nda “Wilusa / Taurisa” olarak adlandırıl-
dı. Bugün, VI. Troya şehir surları, Yunanlılara dire-
nen büyük Homeros kentinin bir hatırlatıcısı olarak 
durmaktadır.  Athena Tapınağı, II. Troya’nın merke-
zi megaron kompleksi, VI. Troya’dan Priam Sarayı, 
Demeter Tapınağı, Odeon ve Roma döneminden 
kalma yakınlardaki Bouleuterion hala oldukça iyi 
durumdadır. Troya’daki yeni müze, bölgedeki de-
ğerli eşyalara ve Troya’nın birçok hazinesine ev sa-
hipliği yapmaktadır. 
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Bursa ve Cumalıkızık:

Osmanlı’nın Doğuşu, Bursa 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2014

Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın en önemli im-
paratorluklarından biriydi ve belki de 600 yıllık bir 
yönetimle en uzun ömürlülerinden biriydi. Hitit, 
Roma ve Osmanlı İmparatorlukları, ortak yasalar, 
tüm dini inançlara saygı, devletin ticaretin korun-
ması, güvenlik ve adalet garantisi gibi birçok ortak 
özelliği paylaştı. Türkler Orta Asya’dan geldi ve M.S. 
1071’de doğu sınırında Bizanslıları mağlup ederek 
Anadolu’ya girdiler. Anadolu’nun dört bir yanına 
çok sayıda Türk boyu yerleşti ve Osman önderli-
ğindeki bu boylardan biri, Bursa yakınlarındaki 
Söğüt’te bir dünya imparatorluğunun tohumlarını 
ekti. “Osman”dan türeyen “Osmanlı” kelimesi Ba-
tı’da “Osmanlı” olarak anılmaya başladı.

Kısa süre sonra Osman ve oğlu Orhan, imparatorlu-
ğun sınırlarını genişletti ve ilk başkentini Bursa’ya 
taşıdı. Bursa, 1335 ile 1363 yılları arasında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başkentiydi. Osmanlı dilinde 

şehir, “Tanrı’nın lütfu” anlamına gelen “Hüdaven-
digar” olarak anılıyordu. Bursa’da Ulu Camii, Kapa-
lı veya İpek Çarşısı, Yeşil Camii, Osman ve Orhan 
Türbeleri gibi erken Osmanlı dönemine ait çeşitli 
anıtlar bulunmaktadır. Kale alanında geç Osmanlı 
mimarisini yansıtan birçok ev bulunmaktadır. Ulu-
dağ, eski adıyla Mysian Olympus, Bursa üzerinde 
yükselir ve tanınmış bir kayak merkezine sahiptir. 
Bursa’da ayrıca termal hamamlar, eski Osmanlı ko-
nakları, saraylar ve çeşitli müzeler bulunmaktadır.

Cumalıkızık, Bursa’ya 10 km uzaklıkta, sivil kır ev-
lerinin erken Osmanlı mimari tarzını sergileyen 
popüler bir köydür. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi 
döneminde (1326-1360) Uludağ’ın eteklerinde va-
kıf (İslam hukukuna göre hayırsever bağış) köyü 
olarak inşa edildi. Cumalıkazık’ta 270 tarihi ev bu-
lunur. Cumalıkızık’taki evlerin çoğu üç katlıdır. Bu 
evler kardeşlik, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkileri 
ortamı oluşturmak için bitişik olarak inşa edilmiş-
lerdir. Evler inşa edilirken aile mahremiyeti önemli 
bir husustur. Kullanılan malzemeler ahşap, mesken 
ve moloz taştır; Arnavut kaldırımlı sokaklar dardır 
ve Orta Çağ oluk sistemine sahiptir. Bursa ve Cuma-
lıkızık birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk baş-
kenti için refah getirmek ve kalkınmayı sağlamak 
için kurulan kentsel ve kırsal bir sistemin oluşumu-
nu temsil etmektedir.

İstanbul'un Tarihi Alanları, İstanbul 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1985

İstanbul iki büyük dünya imparatorluğunun baş-
kentiydi: Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu ve 
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Osmanlı İmparatorluğu. Yaklaşık 1.600 yıldır baş-
kent olarak hizmet veren İstanbul, belki de dünya-
nın en zengin açık hava müzesidir. Şehrin uzun ve 
çok kültürlü tarihi, ölçülemez kültürel değeri olan 
sayısız yapıya yansır. UNESCO Dünya Mirası Alanı, 
Sarayburnu, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sul-
tan Ahmet Camii, Aya İrini, Zeyrek Camii, Süley-
maniye Camii, Küçük Ayasofya ve İstanbul'un Kara 
Surları gibi görkemli pek çok anıtsal yapıyı içerisin-
de barındırır. UNESCO Dünya Miras Listesine 1985 
yılında eklenen İstanbul'un Tarihi Alanları,  Sulta-
nahmet Arkeolojik Sit Alanı, Sleymaniye Koruma 
Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ile İstanbul Kara Surla-
rı Koruma Alanı'nı içermektedir.

Selimiye Camii ve Külliyesi, Edirne 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 2011

Osmanlı döneminin en ünlü mimarı şüphesiz Os-
manlı İmparatorluğu’nun zirvesinde olduğu Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde 16. yüzyılda yaşamış 
olan Mimar Sinan’dır. Selimiye Camii, İstanbul'dan 
önce Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentliğini 
yapmış olan Antik dönemde Hadrianopolis olarak 
adlandırılan Edirne'de yer alır. Sinan, Selimiye Ca-
mii’ni “ustalık eseri” olarak görüyordu. Selimiye Ca-
mii’ni (1568-1575) 80 yaşındayken Sultan II. Selim’in 
emriyle yaptırdı. Şehrin uzak noktalarından bile gö-
rülebilen caminin konumu, Sinan'ın aynı zamanda 
önemli bir şehir plancısı olduğunu da göstermekte-
dir. Merkezi kubbeli planlar bakımından Sinan'ın 
eserlerinde doruk noktasına ulaştığı caminin bü-

yük merkezli kubbesi, aralarında etkileyici, girintili 
revaklar bulunan sekiz büyük ayak üzerinde yükse-
lir. Selimiye Camii, sekiz sütunuyla camilerin en gü-
zel örneği olarak kabul edilir. Göklere uzanan zarif 
kubbeler ve yükselen, ince minareler Osmanlı cami 
mimarisinin ayırt edici özelliğini yansıtır; bununla 
birlikte çok az cami görsel olarak bu kadar çarpıcı 
ve mimari açıdan önemlidir. Selimiye Cami Külliye-
si, 190x130 metre boyutlarında oldukça büyüktür 
ve cami, iki kare medrese, bir arasta (alışveriş mer-
kezi) ve bir ilahiyat okulundan oluşmaktadır. Kub-
be, sekiz büyük sütun ile desteklenen sekiz mukar-
nas kubbesi üzerinde durmaktadır. Mukarnaslar, 
direkt olarak kubbeye doğru, sütunlar tarafından 
kesintiye uğramadan bir görüş oluşturmak için dışa 
doğru çıkıp yükselir, bindirmeli bir etki oluşturur ve 
böylece aşağıda daha açık bir alan sağlar.

Karadeniz Bölgesi UNESCO Miras Alanlarımız 

Safranbolu Kenti, Karabük 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1994

Antik dönemde Saframpolis olarak bilinen Safran-
bolu, Paphlagonia’nın antik bölgesinde önemli bir 
şehirdi. Safranbolu, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, 
Ankara’nın 230 km kuzeyinde ve Karabük’e 10 km 
uzaklıkta yer alır. Antik dönemine ait neredeyse hiç-
bir şey hayatta kalmamıştır. Doğu-Batı ana ticaret 
yolu üzerinde önemli bir kervan durağı olan şehir, 
bölgenin finans merkezi haline gelmiştir. Safran-



230

DÜNYADA TÜRKİYE

bolu üç tarihi bölgeden oluşmaktadır: Çukur olarak 
bilinen şehir içi pazar yeri alanı; Kıranköy bölgesi 
ve Bağlar. Adından da anlaşılacağı gibi kasabanın 
alt kısmında yer alan Çukur, iki nehir ile çevrilidir. 
Pazar yeri ise geleneksel evler ve esnaf dükkânlarıy-
la çevrilidir. Şehir merkezi, tipik bir Anadolu kent 
merkezini, bir çarşıyı (açık pazar alanını) temsil et-
mektedir. Kıranköy eskiden gayrimüslim bir semtti 
ve esnaf ve sanatkarlar dönemin tipik mimari tar-
zıyla yapılmış dükkanlarının üstünde yaşıyordu. 
Buradaki evler taştan, Çukur'daki evler ise ahşap-
tan yapılmıştır.

Bağlar bölgesi, çoğunlukla geniş bahçeler içinde yer 
alan müstakil evlerden oluşmaktadır. Şehrin ku-
zeybatı yamacında, güneye bakan bu semt, şehrin 
yazlık beldesidir.

Safranbolu’da sokaklar çoğunlukla taş döşemelidir; 
eski evler ise araları çeşitli yapı malzemeleri ile dol-
durulmuş yarı ahşap şekildedir. Sokağa bakan pen-
cere yoktur, bu nedenle taş duvarlar bahçe duvar-
larının uzantılarını andırır. Odalar farklı amaçlara 
hizmet eder ve evin önemli bir unsurunu oluşturan 
“kanepe” adı verilen salonlarla bağlantılıdır.

Safranbolu şehri, tipik binaları ve sokaklarıyla tipik 
bir Osmanlı şehridir ve yüzyıllar boyunca kervan 
ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Bu yerleşim 
yeri, 11. yüzyılda Türklerin fethinden sonra bir tica-
ret merkezi olarak gelişmiş ve 13. yüzyılda önemli 
bir kervan istasyonu haline gelmiştir. Eski Cami, 
Eski Hamam ve Süleyman Paşa Medresesi 1322 yı-
lında inşa edilmiştir.

Hattuşa (Boğazköy) Hitit Başkenti, Çorum 

UNESCO Dünya Mirası Listesi 1986

Hattuşa veya günümüzdeki adıyla Boğazköy, Orta 
Anadolu’da verimli bir vadide olup Çorum’a 85 km 
uzaklıktadır. MÖ 2. bin yılda Hititlerin başkentiydi. 
Tapınak ve saray kalıntıları, anıtsal heykeller ve tö-
ren kapıları ve tünelleri olan devasa sur duvarları ile 
bu antik kentin bir zamanlar büyük bir imparator-
luğun merkezi olduğu gerçeğini kanıtlamaktadır.  
Yazılıkaya’daki açık hava kaya tapınağının duvar-
larına oyulmuş tanrılar ve tanrıçaların çizgisini in-
celeyerek imparatorluk halkının dini hakkında çok 
şey öğrenilmiştir. Hitit panteonunun kabartması, in 
situ Hitit anıtsal kabartma heykelinin en güzel ör-
neklerinden birini oluşturmaktadır. Kazılar, bu böl-
gede 5. bin yıl gibi erken bir tarihte ikamet edildiğini 
ortaya çıkarmıştır. Gün ışığına çıkan binlerce Hitit 
tableti, bu dönem hakkında bilinenleri değiştirdi. 
Hitit metinleri ilk kez deşifre edildiğinde, bilim in-
sanları bunların Mısır ve Asur-Babil krallıkları ile 
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rekabet edebilecek bir imparatorluk olan 2. bin yılın 
o zamana kadar bilinmeyen önemli bir imparator-
luğuna ait olduklarını anlamıştır. Hititler 2. binyılda 
hakimiyet kurarak Kadeş’e (Suriye) kadar gitmiş ve 
orada Mısırlılarla karşı karşıya gelmiştir. Sonuç ola-
rak dünyanın ilk yazılı barış antlaşması Hititler ve 
Mısırlılar arasında ortaya çıkmıştır. Açığa çıkan bir 
başka ilginç bilgi ise Hitit tanrılarının neredeyse ta-
mamının Yunan tanrılarının önceki versiyonları ol-
masıdır. Örneğin, hava tanrısı Teshup sonradan Yu-
nan tanrısı Zeus olur ve Teshup’un eşi Hebat (veya 
Hepatu) ise Hera’ya dönüşmüştür. Hitit metinleri, 
Mısır metinleri için de referans noktaları sunmak-
tadır. Şehir özellikle MÖ 14. ve 13. yüzyıllarda geliş-
miştir ve bugün gördüğümüz anıtsal yapıların çoğu 
bu dönemden kalmadır. Troya ve Anadolu’nun ne-
redeyse tüm Tunç Çağı yerleşimleri gibi Hattuşa da 
terk edilmiş ve MÖ 12. yüzyıldan sonra refahını hiç-
bir zaman geri kazanamamıştır.

Günümüzde ziyaretçiler Hattuşa’yı iki kısımda zi-
yaret edebilir: Hititlerin açık hava kaya mabedi Ya-
zılıkaya ve şehrin kendisi. Yazılıkaya kaya mabedi 
eşsizdir ve bu dönemin en büyük açık hava kutsal 
alanıdır. Mabede girerken, tapınağın bakımından 
sorumlu çalışma odaları olarak kullanılan bir külli-
ye binasının temelleri görülmektedir. Devam ettik-
çe kaya yüzeylerinde kabartmalar görünür. Solda 
tüm erkek tanrılar ve sağda dişi tanrıçalar bulun-
maktadır. Hepsi dağ aslanlarının üzerinde duran 
Teshup ve eşi Hebat’ın buluştuğu ana sahneye 
yaklaşmaktadır. Hemen ileride en sağda, bu kutsal 
alanın inşasından sorumlu olan Hitit Kralı Tudhali-
ya’nın bir kabartması bulunur. İkinci odada yeraltı 
dünyasının 12 Hitit tanrısının kabartmaları vardır; 
Nergal, “Kılıç Tanrısı” ve Kral Tudhaliya, Teshup ve 
Hebat’ın oğlu tanrı Sharruma tarafından kucaklan-
maktadır. Bu odanın Tudhaliya’nın cenazesiyle bir 
bağlantısı olabileceği de düşünülmektedir.

Hattuşa’daki diğer önemli anıtlar Büyük Tapınak, 
Aslan Kapısı, Sfenks Kapısı, Kral Kapısı, Yerkapı, 
sur ve tünel, mezar odaları, Frig Kalesi ve iyi inşa 
edilmiş surlardır. Hem Boğazkale hem de Çorum 

Müzeleri bu bölgedeki önemli ve zengin müzeler-
dendir.

Sümela Manastırı 

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi 2020

Meryem Ana’ya adanmış bir Rum Ortodoks manas-
tırı olan Sümela Manastırı, Trabzon’un 35 km güne-
yindedir ve Maçka ilçesine 8 km uzaklıkta yer alır. 
Manastırın Pontus Dağları’ndaki inşası MS 385’te 
başlamış ve 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bir 
teoriye göre manastır Atinalı rahipler Barnabas ve 
yeğeni Sophronios tarafından kurulmuştur. Manas-
tır, Havari Luke tarafından resmedildiğine inanılan 
Meryem Ana’nın bir ikonuyla ünlenmiştir. Yakın 
zamanda yapılan koruma ve muhafaza çalışmala-
rı, bu muhteşem manastırı ziyaret etmeyi çok daha 
kolaylaştırmıştır. Manastırın bulunduğu Altındere 
Milli Parkı, manzaranın güzelliğine çok şey kat-
maktadır.
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İnanç Turizmi - İnancın Beşiği Anadolu 

Günümüz Türkiye toprakları tarih boyunca 
sayısız insana, sayısız kültüre ev sahipliği 
yapmıştır. Bu birikim, ülkenin dört bir yanı-

na çok sayıda önemli anıtlar bırakmıştır. Anadolu, 
antik tapınaklardan günümüz camilerine kadar, 
yüzyıllar öncesine uzanan sayısız kutsal mekan ile 
inanç tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

Modern Türkiye, dünya için derin kültürel değeri 
olan çeşitli dini anıtlara, kalıntılara ve ören yerleri-
ne ev sahipliği yapmaktadır ve dini ziyaretler için 
inanılmaz derecede zengin ve çok tercih edilen bir 
destinasyondur. Ülkemizde yer alan başlıca inanç 
destinasyonları aşağıda sıralanmıştır. 

Topkapı Sarayı’nda Kutsal Emanetler

Sultanahmet, İstanbul

Osmanlı İmparatorluğu’nun hem idari hem de 
meskun kalbi olan Topkapı Sarayı, sultanın özel 
odası olan Has Oda’da tutulan paha biçilmez kutsal 
emanetlere ev sahipliği yapmaktadır. Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) değerli eşyaları ve Hz. Musa’ya, Hz. 
Yusuf’a, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kızı ve damadına 
ait özel eşyalar ile Kâbe anahtarı, 500 yıl boyunca 
Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmiştir. Emanetle-
rin en önemlisi, I. Selim döneminde İstanbul’a geti-

rilen Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hırka-i Şerifi’dir. Bir 
diğer kutsal emanet ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
Sakal-ı Şerifi’dir.

Osmanlı Selâtin Camileri

İstanbul - Edirne - Bursa

TURİZM TÜRLERİ
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Selâtin camileri, Osmanlı İmparatorluğu dönemin-
de padişahların yaptırdığı camilere verilen addır. 
Bunlar birden fazla minareye sahip büyük camilerdi. 
Osmanlı döneminde ilk Selâtin Camileri, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa’daki Ulu 
Cami ve Yeşil Cami’dir. İstanbul’da orijinal halini ko-
ruyan en eski Selâtin Camii, Sultan II. Bayezid’in yap-
tırdığı Bayezid Camii’dir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
üçüncü ve son başkenti İstanbul, en büyük Osmanlı 
anıtlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Saray Mimarı Mimar Si-
nan’a yaptırdığı Süleymaniye Camii, büyüleyici avlusu 
ve çevresiyle büyük bir Osmanlı camiini ziyaret etme 
fırsatı sunar. Sultanahmet Camii, ziyaretçilere ünlü İz-
nik çinilerinin en güzel örneklerini vadeder. Rüstem-
paşa ve Şehzade Camii gibi küçük ve şirin camileri 
ziyaret etmek, önceden bahsedilen büyük camilerle 
birlikte, Osmanlı’nın mimari zevkinin daha kapsamlı 
bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu, üç büyük başkent üzerinde 
kurulmuş ve yaklaşık 600 yıl boyunca büyük mimari 
cevherler ile bu şehirlerde iz bırakmıştır.

İsmini Roma İmparatoru Hadrian’dan alan Edirne, 
Osmanlıların ikinci başkentidir. Burada, Beyazıt Kül-
liyesi adlı eski bir hastane kompleksi, Meriç Nehri 
üzerindeki muhteşem Osmanlı köprüleri ve Mimar 
Sinan’ın başyapıtı Selimiye Camii gibi Osmanlı mima-
risinin muhteşem eserleri bulunmaktadır. Eski çarşı 
ve burada servis edilen eşsiz yemekler, ziyareti daha 
da unutulmaz hale getirecektir.

Anadolu'nun Ahşap Kirişli ve Destekli Camileri

Eskişehir – Ankara – Kastamonu – Konya – Afyon

Anadolu’daki Selçuklu ve Osmanlı ahşap camileri, 
ahşap ve etkileyici el yapımı süslemeler ile dini mi-
marinin nadir örneklerindendir. Ahşap çatılı ve ah-
şap sütunlu camiler, Anadolu Selçukluları ve Bey-
likler Dönemi’nde Konya, Ankara ve Kastamonu’da 
yoğunlaşmıştır. Osmanlı döneminde, merkezden 
uzak bölgelerde ahşap çatılı ve ahşap sütunlu cami-
lerin inşa geleneği 20. yüzyıla kadar devam etmiştir. 
“Anadolu’daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Sütunlu Cami-
ler” UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer 
almaktadır.

Eskişehir’de bulunan Sivrihisar Ulu Cami, "Anado-
lu'daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Sütunlu Camiler" kap-
samında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine ka-
yıtlı camilerden biridir. Cami hypostil planlı anıtsal 
ahşap cami tipolojisinin en iyi temsilcilerinden biri 
olup Selçuklu döneminden günümüze kadar gel-
miştir.

Aynı anda 2.500 kişinin ibadet edebileceği sekiz 
asırlık Sivrihisar Ulu Camii, Anadolu’daki büyük 
ahşap sütunlu camilerin nadir örneklerinden biri-
dir. “Ulu” kelimesi tam anlamıyla ilçe merkezinde 
bulunan bu eserde yerini bulmuştur.

"Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Sütunlu Cami-
ler" kapsamında UNESCO Dünya Miras Geçici Lis-
tesine kayıtlı camilerden biri olan Afyonkarahisar 
Ulu Camisi, silindirik formlu 40 adet ahşap direği 
ile Afyonkarahisar'ın önemli bir dini mimari yapı-
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sıdır. 1272-1277 yılları arasında Anadolu Selçuklu-
ları Dönemi’nde yaptırılmıştır. Eski haliyle yeniden 
inşa edilen cami, camlı çinilerle ahşap ve tuğla mi-
marisiyle Selçuklu Dönemi’nin eşsiz örneklerinden 
biridir. Dokuz nef boyunca uzanan ahşap kirişli 
çatı, başlıkları sarkıt süslemelerle bezenmiş 40 ah-
şap sütunla desteklenmektedir.

Samsun’daki Göğceli Camii, Türkiye’de günümüze 
ulaşan en eski ahşap cami olarak bilinir. Türk ah-
şap mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. 
Caminin yapımında çivi kullanılmamış, ahşap ki-
rişler giydirme tekniğiyle birbirlerine bağlanmıştır. 
Yapının inşa tarihine dair bir kayıt bulunmamakta-
dır ancak radyokarbon testlerine göre cami 1206 yı-
lında, son cemaat yeri ise 1335 yılında inşa edilmiş-
tir. Cami, 2007 yılında kapsamlı bir restorasyondan 
geçmiştir.

Bekdemir Camii, Samsun’daki Kavak ilçesindedir. 
Bekdemir Köyü’nde bulunan ahşap caminin inşa 
kitabesi bulunmamakla birlikte, içeride yer alan 
kalem işi kitabede geçen 1877 tarihi, nakışların ya-
pıldığı tarih olarak kabul edilmektedir. Yapılan bir 
araştırmaya göre asıl kat 1596 yılında inşa edilmiş-
tir. Cami, çivisiz ahşap yapıların bir başka örneğidir. 
Caminin içi kök boyadan yapılmış çeşitli bitkisel 
motiflerle bezelidir ve avlusunda taştan yapılmış 
bir çeşme mevcuttur.

Mahmutbey Camii, Kastamonu’nun Kasaba Kö-
yü’nde, kentin 18 kilometre kuzeybatısında yer 
almaktadır. Mahmutbey Camii, "Anadolu'daki Ah-
şap Çatılı ve Ahşap Sütunlu Camiler" kapsamında 
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine kayıtlı ca-
milerden biridir. 1366 yılında Candaroğulları Beyli-
ği hükümdarı Emir Mahmut Bey tarafından Cuma 
Camii olarak yaptırılmıştır. Dış duvarları moloz taş-
tan örülmüştür. Çatı tamamen ahşaptır ve hiç metal 
çivi ve herhangi bir aksan kullanmadan yapılmıştır. 
Caminin en dikkat çekici ve önemli unsurlarından 
biri de Ankaralı Nakkaş Mahmut’un oğlu Abdul-
lah’ın yaptığı kapısıdır.

"Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Sütunlu Ca-
miler" kapsamında UNESCO Dünya Miras Geçici 
Listesine kayıtlı camilerden biri olan Beyşehir Eşre-
foğlu Camii, Anadolu'daki ahşap destekli ve tavanlı 
cami tipolojisinin en erken dönem ve en iyi temsil-
cilerinden biri olup 1296-1299 yılları arasında inşa 
edilmiştir. Cami, Anadolu'nun ahşap mimari gele-
neğinin en güzel örneklerinden biridir. Anıtsal taç 
kapısı, eşsiz mihrap ve minberi, üstün ağaç ve çini 
işçiliği yönünden ağaç cami müzesi gibidir. Mihra-
bının tümü çini mozaikle kaplı olup, 4.58 metre eni, 
6.17 metre yüksekliği ile Konya çevresindeki bütün 
çinili mihraplardan daha büyüktür. Minberi, ta-
mamen ceviz ağacından üstün bir işçilik ve zengin 
bir süsleme ile oymalı, çatmalı ve tutkalsız olarak 
yapılmıştır; sekizgen, beşgen, yıldız ve geometrik 
dolgular ve bitkisel bezemeler ile kaplanmıştır. Ca-
minin tavanı renkli kalem işi süslemelere sahiptir. 
Eşrefoğlu Camii, Selçuklu dönemine ait camilerde 
görülen özellikleri içerisinde barındıran eşsiz ör-
neklerdendir. Caminin inşasında birden fazla ah-
şap sütun, tamamen ahşapla süslenmiş bir tavan ve 
kalem işi süslemeleri, tamamen ahşaptan yapılmış 
bir minber ve kündekari tekniği kullanılmıştır. Dö-
nemin taş ve ahşap işçiliğinin ihtişamını yansıtan 
cami, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne dahil edilmiştir.

Ankara’nın Samanpazarı semtinde bulunan As-
lanhane Camii, dışarıdan çok sade görünmesine 
rağmen sekiz asırlık tarihi ile önemli bir eserdir. Mi-
mar Ebubekir Mehmet tarafından yapılan ve nadir 
ahşap işçiliğine sahip cami, aynı zamanda Ahi Şe-
rafettin Camii olarak da bilinmektedir. Cami, doğu-
sunda bulunan türbe külliyesi duvarına gömülü an-
tik aslan heykeli sebebiyle Aslanhane Camii olarak 
anılmıştır. Tek katlı cami, 24 ahşap ayak üzerinde 
durur. Ceviz ağacından yapılma bu ayakların, yani 
sütunların her birinin sütun başlıkları, devşirme 
mermer Roma-Bizans malzemelerinden oluşur. Mi-
mari özellikleri ve süslemeleriyle bu Selçuklu camii, 
içine adım atar atmaz ziyaretçileri büyüler.
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Tasavvufta Aşk Yolu: Mevlana

Konya – Galata, Üsküdar, Yenikapı / İstanbul – Ge-
libolu / Çanakkale- Tire / İzmir- Manisa- Afyonka-
rahisar - Gaziantep Dervish Lodges (Mevlevihane)

Türkler 11. yüzyılda Anadolu’ya geldikten sonra, 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ile Hacı Bektaş Veli ve 
müritleri, İslami unsurları ve geleneksel Türk kül-
türünü ustaca birleştirdiler. Antik kaynaklara ve 
inançlara da erişebildikleri Anadolu toprakları, bu 
fikirlerin bütünleşmesi için mükemmel bir yerdi.

13. yüzyıl Sufi şairi Mevlana’nın tam adı Celaled-
din-i Rumi’dir. Dünyanın en büyük mistik filozof-
larından biri olarak kabul edilir. Mevlana’nın şiir ve 
dini yazıları, İslam dünyasından ötede de en sevilen 
ve saygı duyulan eserler arasındadır. Sema ve se-
mazen seremonisi Mevlana’ya atfedilmiş ve Türk 
geleneklerinin, tarihinin, inanç ve kültürünün bir 
parçası haline gelmiştir. Sema töreni, İnsan-ı Kâmil 
yolunda zihinsel ve aşk yoluyla ruhsal yükselişinin 
mistik yolculuğunu temsil eder.

Türkiye’nin en önemli dini merkezlerinden biri 
olan Konya, semazenlerin eski dergahına ve Mev-
lana Türbesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Türbe ve 
eski dergah artık tüm inançtan ziyaretçilere müze 
olarak hizmet vermektedir.

Galata Mevlevihanesi, İstanbul’un en eski Mevlevi 
tekkesidir. 1491 yılında inşa edilmiştir. Mevleviha-
ne bir külliye olarak yapılmıştır ve bir Semahane, 
derviş odaları, hâmûşân, şadırvan, sarnıç, kadınlar 
kısmı, kütüphane, muvakkithane, mutfak, türbe ve 
mezarlık gibi birçok alandan oluşmaktadır.

Hacı Bektaş Veli ve Ahilik Geleneği

Kırşehir – Hacı Bektaş, Nevşehir – Gülşehir

Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda yaşamış bir mutasav-
vıf ve düşünürdür. İnsan sevgisi ve insanların varlık 
yapısı üzerine düşünen ve her insanı, kadın veya er-
kek, eşit gören bir kişiliktir. Kapadokya bölgesinde, 
kendi adını taşıyan Sufî Bektaşi tarikatı kurulmuş-
tur. Hacı Bektaş Veli, Alevilik inancının en önemli 
hocalarından biri olarak kabul edilir.

Hacı Bektaş, tüm zanaatkarların işlerinde belli ah-
laki kurallara uymaya, genç zanaatkârları belirli 
kurallara, yerleşik sosyal gelenekler ve göreneklere 
göre yetiştirmeyi zorunlu kılan, dünyanın ilk sendi-
kası olan Ahilik Geleneği'ni kurmuştur.
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Peygamberler Rotası 

Şanlıurfa

Şanlıurfa’nın tarihi Paleolitik Çağ’a kadar uzanır. 
Şehir ve çevresi Sümerler, Akadlar, Hititler, Babilli-
ler, Keldaniler, Hurriler, Mitanni Krallığı, Aramiler, 
Süryaniler, Medler ve Pers İmparatorlukları gibi bir-
çok uygarlığın hakimiyetini görmüştür.

Tarih boyunca farklı inançlar mensup kişileri ağır-
layan şehir, Mezopotamya’dan Anadolu’ya giden 
kültür ve ticaret yolları üzerinde yer alan “Peygam-
berler Şehri” olarak bilinir.

Hz. İbrahim’in burada doğup büyüdüğü bilinir. Hz. 
İbrahim, putperestliği kınadığı  için Kral Nemrut’un 
gazabına uğramış ve ölüme mahkum edilmiştir. 
Şehrin ortasına kurulan büyük bir odun ateşine 
atılmış ama Allah, Hz. İbrahim’i kurtarmıştır. Tam 
alevler İbrahim’i saracakken Allah ateşe emretmiş: 

“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol”. (Enbi-
ya/69).  Alevler suya, kütükler balığa dönüşmüştür.

Halil-ür Rahman adıyla anılan Balıklı Göl ve Ayn-
zeliha Gölü, İbrahim Peygamber’in atıldığı ateşin 
suya dönüştüğü yerdir. Hem göl hem de içindeki sa-
zan balıkları kutsal kabul edilmektedir. Zeliha’nın 
gözyaşlarının ise Aynzeliha Gölü’ne dönüştüğüne 
ve bu sudan içen herkesin kör olacağına inanılır.

Hz. İbrahim’in doğduğu mağara, göllerin civarında-
ki Mevlid-i Halil Camii’nin yanındadır ve ziyarete 
açıktır. İbrahim Peygamber burada yedi yıl yaşa-
mıştır.

Şehrin en önemli sembollerinden biri olan Ulu Ca-
mii, 5. yüzyılda bir havradan Kızıl Kilise adıyla bir 
kiliseye dönüştürülmüştür. Hz. İsa’nın yüzünü silip 
suretinin sonsuza dek üzerinde kaldığı mendil, Ulu 
Camii’nin bahçesinde bulunmuştur. Edessa’nın Gö-
rüntüsü olarak bilinen kutsal mendilin Hz. İsa’nın 
Kral V. Abgar’a bir armağanı olduğuna inanılmak-
tadır.

Eyyüp Nebi Türbesi, Urfa’nın yaklaşık 20 kilometre 
dışında Eyyub Nebi köyündedir. Eyyüp Peygambe-
rin ve eşi Rahme’nin türbesi ve yine Elyesa Pey-
gamber’in kabri de Viranşehir ilçesinin eteklerin-
de bulunmaktadır. Bugün Elyesa Peygamber’in 
türbesi Eyyüb Nebi Köyü’nde, Eyyüb Peygam-
ber’in türbesine bir kilometre mesafededir.

Şuayb Peygamber'in, Urfa’nın 85 kilometre doğu-
sundaki Şuayb şehrinde yaşadığına inanılmak-
tadır. Şuayb Peygamber'in bir zamanlar içinde 
yaşadığına inanılan antik kentin kalıntıları ara-
sında yer alan mağara evi -Şuayb Peygamber’in 
Makamı- ziyaretçilere açıktır.
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Erken Hristiyanlık Dönemi’nde Kapadokya

Karanlık Kilise

Göreme / Ürgüp / Avanos, Nevşehir – Niğde – Aksa-
ray – Kayseri

Türkiye’nin merkezindeki bu harikalar diyarının 
jeolojik yapısı, milyonlarca yıl öncesinde bölgeyi 
çevreleyen üç volkanın püskürmesiyle oluşmuştur. 
Erozyonların şekillendirdiği kalın küller, “volkanik 
tüf” olarak bilinen yumuşak kayalara dönüşmüş-
tür. Rüzgar ve suyun etkisi, sadece daha sert ele-
mentleri geride bırakarak peri masalı manzarasını 
oluşturmuştur.

Bölge, Roma zulmünden kaçan ve el yapımı bir ye-
raltı yerleşim ağı kuran ilk Hristiyanlar için bir sı-
ğınak haline gelmiştir. Keşişler, geniş konutlar ve 
manastırlar kazmış ve onları Doğu Roma freskleri 
ile süslemişlerdir.

İlk Hristiyanlar; Nyssa, Nazianzos ve Kaisareia 
arasındaki üçgene yerleşmişler ve MS 370 yılında 
Kaisareia Piskoposluğu’na atanan (günümüzdeki 
Kayseri), Aziz Büyük Basileos’un (M.S. 330-379) öğ-
retilerine göre manastır hayatı yaşamışlardır.

Aziz Büyük Basileos, teolog Nazianzos’lu (Nevşe-
hir) Gregorius ve kardeşi Nyssa’lı (Niğde) Gregorius 
ile birlikte “Kapadokyalı Babalar” olarak bilinir. Bu 
üçlü, Teslis ilkesini Hristiyanlık’ın akidesi haline 
getirdiler.

Büyük Aziz Basileos, MS 330 yılında Kapadok-
ya’nın Kaisareia kentinde doğmuştur. Göre Vadi-
si’ndeki ilk kiliseler onun yönlendirmesiyle inşa 
edilmiştir. Burada bulunan kendilerine has kilisele-
ri olan küçük topluluklar, şimdi Göreme Açık Hava 
Müzesi olarak bilinen büyük manastır kompleksini 
oluşturmuştur. Göreme’de bulunan Tokalı Kilise ve 
Karanlık Kilise, zarif kemerleri ve güzel freskleri ile 
sıra dışı örneklerdir.

Kapadokya’daki yeraltı yerleşimlerinin ilk kaydı Xe-
nophon’un Anabasis isimli eserinde yer almaktadır. 
Ancak çeşitli tarihi kaynaklar gerçekte Derinkuyu 
yeraltı yerleşimlerinin ilk sakinlerinin Hititler ol-
duğuna işaret eder. Zengin tarihi ve eşsiz jeolojik 
oluşumuyla “Göreme Milli Parkı ve Kapadokya”, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) Mağarası

Selçuk / İzmir – Tarsus / Mersin – Afşin / Kahra-

manmaraş

Yedi Uyurlar Kıssası, hem Hristiyanlık hem de İsla-
miyet rivayetlerinde yer almaktadır.

İslam dünyasında Yedi Uyurlar'ın kıssası, Kur’an-ı 
Kerim’de Kehf Suresi’nin 9 ile 26. ayetlerinde an-
latıldığı için çok iyi bilinmektedir. Bu surede, uyu-
yanların tam sayısı verilmezken bu sayıyı sadece 
Allah’ın bildiği söylenmektedir. Kıssada bu gençle-
rin 300 veya 309 güneş yılı boyunca uyuduğundan 
bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre, mağa-
raya giden gençlere eşlik eden ve mağaranın girişin-
de uyuyan sadık bir de köpek vardır. Oradan geçen 
insanlar uyuyan köpeği görür ve mağaranın sırla-
rını koruduğunu düşünerek içeri bakmaya korkar.  
Uyurlar, “Eshab-ı Kehf” olarak bilinir.
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Kıssanın Hristiyanlık’taki versiyonu, MS 249-251 
yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru 
Trajan Decius’un zulümlerinden kaçan ve Hristi-
yan cemaatine dahil olmakla suçlanan yedi gencin 
hikayesini anlatır. Zulümlerden kurtulmak için şe-
hirden kaçan bu Hristiyan gençler mağaraya sığınır.  
Mağarada uyurken bulunurlar ve imparatorun em-
riyle mağaranın ağzı kapatılır. Aradan yıllar geçer 
ve Hristiyanlık yayılıp devletin resmi dini hâline 
gelir. 250 yılı aşkın bir süre sonra, Theodosius II 
dönemindeki (MS 408-450) bir arazi sahibi, ma-
ğara girişinin duvarlarını yıkmaya karar verir. İçe-
ride uyuyan yedi adam görünce çok şaşırır. Onlar 
ise uyandıklarında sadece bir gün uyuduklarından 
emindirler.

Yedi Kilise

İzmir – Manisa – Denizli

Vahiy Kitabı, Anadolu’daki yedi kiliseye yedi mek-
tupla hitap eder. Mesih tarafından ilan edilen ve Ha-
vari Aziz Yahya tarafından kaydedilen her mektup, 
alıcı kiliselerin zaferlerini ve başarısızlıklarını ilan 
eder ve her cemaati tövbe etmeleri gerektiği konu-
sunda uyarır.

Yedi Vahiy Kiliseleri, Anadolu’daki erken Hristiyan 
topluluklarına aittir. Bu yedi kilise, şehirlerin en ka-
labalık ve etkili bölgelerini bir araya getiren yerle-
şik, döngüsel bir ticaret yolu üzerinde yer aldıkları 

için Mesih’in kıyamet mesajını almak üzere seçil-
miş olabileceği düşünülmektedir.

Yedi Vahiy Kiliseleri’nin hepsi Ege Bölgesi’nde yer 
almaktadır.

• Efes (Selçuk-Efes/İzmir)

• Smyrna (İzmir)

• Bergama (Bergama/İzmir)

• Thyatira (Akhisar/Manisa)

• Sardeis (Salihli/Manisa)

• Philadelphia (Alaşehir/Manisa)

• Laodikeia (Denizli)

Anadolu’daki Ekümenik Konsiller

İstanbul – İznik, Bursa – Efes / Selcuk, İzmir

İlk yedi ekümenik konsillerin hepsi Anadolu'da 
ve özellikle İstanbul, Selçuk (İzmir) ve Bursa kent-
lerinde yapıldı. MS 325 ile 787 yılları arasında dü-
zenlenen yedi konsil, öncelikle doktriner çatışma-
ları göz önünde bulundurmalarıyla tanınmaktadır. 
Konsiller ayrıca kanonlar halinde belirlenen pratik 
konularda da karar vermişlerdir. İznik, İstanbul ve 
İzmir’deki tarihi yerleri ve muhteşem anıtları kap-
sayan bir gezi ile bu yedi konsilin antik ortamlarına 
bir yolculuk mümkündür.

• İlk Yedi Ekümenik Konsili

• Birinci İznik Konsili (MS 325), İznik, Bursa

• Birinci Konstantinopolis Konsili (MS 381), İs-
tanbul

• Birinci Efes Konsili (MS 431), Selçuk, İzmir

• Kalkedon Konsili (MS 451), Kadıköy, İstanbul

• İkinci Konstantinopolis Konsili (MS 553), İstanbul

• Üçüncü Konstantinopolis Konsili (MS 680-
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681), İstanbul

• İkinci İznik Konsili (MS 787), İznik, Bursa

Meryem Ana Evi’ne Ziyaret

Selçuk - İzmir

Meryem Ana Evi – Aziz Yahya Bazilikası – Artemis 
Tapınağı, Efes – Şirince Köyü

Efes Konsili (MS 431), Meryem Ana’nın son yıllarını 
Efes civarında geçirmiş olduğuna karar verir. Hava-
ri Aziz Yahya da, Efes’ten yola çıkarak Anadolu’yu 
dolaşır. Ayrıca insanlık tarihinin ilk hacılarının Ky-
bele olarak bilinen Anadolu tanrıçasına tapmak için 
geldiği görülmektedir. Daha sonra, bu tanrı Yunan 
tanrıçası Artemis ile birleşir ve Akdeniz Bölgesi'nin 
her yerinden hacıların ilgisini çeken Efes’teki Arte-
mis Tapınağı, Artemision olarak tapınılır olmuştur. 
Bu antik anatanrıça kültleri, daha sonra hayatının 
son yıllarını Efes’te geçirdiğine inanılan İsa’nın 
annesi Meryem’e ibadet etme şekline yansımıştır. 
Havari Aziz Yahya, 6. yüzyılda Bizans İmparatoru 
Justinianus tarafından etkileyici bir bazilikanın 
inşa edildiği Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi’ne 
gömülmüştür.

Bu rivayete göre Meryem, Aziz Yahya ile birlikte 
Efes’e gelmiş ve hayatlarının son yıllarını burada 
geçirmişlerdir. Lazarist rahipler, Anne Catherine 

Emmerich’in bir rüyasına uyarak Meryem’in ve Aziz 
Yahya’nın yaşadığı bu evi keşfetti. Şirince Köyü’nün 
yerlilerinin yüzyıllardır bu noktada “Bakire Mer-
yem’in uykuya dalışı” diye bir günü kutladığını gör-
düler. Meryem Ana Evi, günümüzde çevresindeki 
Kutsal Çeşme ve tarihi Dilek Duvarı ile birlikte ziya-
ret edilebilir.

Aziz Paul’ün İzinde

Antakya – Tarsus – Antalya – Isparta – Konya – De-
nizli – Aydın – İzmir – Çanakkale – Eskişehir

Aziz Paul, MS yaklaşık 5. yüzyılda, Türkiye’nin gü-
neydoğusundaki Kilikya’nın Tarsus şehrinde doğ-
du. Çeşitli misyonerlik seyahatleri boyunca Aziz 
Paul, Anadolu’nun birçok bölgesini gezerek Me-
sih’in sözlerini yaydı. Paul’ün hayatı ve yolculukları, 
Paul’ün Mektupları ve Elçilerin İşleri isimli bir ki-
taptan öğrenilmektedir. Paul, deniz yoluyla 10.000 
milden fazla seyahat etmiş ve yoldaşlarıyla birlikte 
yaya olarak üç misyoner yolculuk yapmıştır. Paul, 
dördüncü yolculuğunda Kudüs’ten Roma’ya gittiği 
ve orada öldüğü bilinmektedir. 

Günümüz Türkiye’sinde Aziz Paulus’un Yolculukla-
rından Öne Çıkanlar:

İlk Yolculuğu: Antiokheia (Antakya) – Seleukeia Pie-
ria (Samandağ) – Perge (Antalya) – Psidia Antiokhe-
ia (Yalvaç/Isparta) – İconium (Konya) – Lystra (Kon-
ya) – Derbe (Konya) – Attalia (Antalya)

İkinci Yolculuğu: Antiokheia (Antakya) – Derbe – 
Lystra – Galatya – Frigya– Misya – Alexandria Troas 
– Efes

Üçüncü Yolculuğu: Antiokheia (Antakya) – Galatya 
– Efes– Alexandria Troas – Assos – Miletus – Patara

Roma’ya Yolculuğu: Myra (ve Andriake limanı) – 
Knidos
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Aziz Nikolaos’un Evi

Myra / Demre – Patara / Antalya

Aziz Nikolaos veya Batı’da en iyi bilinen adıyla 
Santa Klaus, doğma büyüme Güney Asya’nın eski 
uygarlığı Likya’nın bir ferdiydi. Ünlü Likya kenti 
Patara’da doğdu ve 4. yüzyılda Myra’nın mucizevi 
piskoposu olarak görev yaptı. Aziz Nikolaos; çocuk-
ların, tüccarların ve denizcilerin koruyucu azizidir. 
En ünlü mucizelerinden biri, babalarının çeyiz ola-
rak kullandığı altınları gizlice evlerinin penceresin-
den atarak üç genç kızı zorlanmaktan kurtarması-
dır.

Bugün Demre olarak bilinen Myra Antik Kenti’nde 
kendisine adanmış kilise ve mezarı, birçok inana-
nın dini ziyaret kapsamında gittiği yerlerdir. Fethi-
ye’nin kıyısındaki Gemile Adası, bugün MS 4. ve 7. 
yüzyıllar arasında inşa edilen birçok Bizans kilise-
sinin kalıntılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’de Yahudi Mirası

İstanbul – Edirne – Bursa – Manisa – İzmir

Yahudi halkının Anadolu ile derin tarihi bağları var-

dır. Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları boyunca yer 
alan Sardes gibi antik kentlerdeki Yahudi yerleşim-
lerinin kalıntıları MÖ 4. yüzyıla kadar uzanmakta-
dır. Ankara’da bulunan bir sütun üzerine takılı iki 
bronz levha, İmparator Augustus’un Yahudilere 
verdiği hakları göstermektedir. Osmanlı İmpara-
torluğu, varlığı boyunca Yahudilere kucak açmıştır. 
14. yüzyılın başlarında Batı Avrupa’dan kovulan 
Yahudilerin bir kısmı Osmanlı topraklarına yerleş-
tirilmiştir.

İstanbul’da 1.000 yılı aşkın bir süredir yaşayan bir 
Yahudi cemaati vardır ve şehrin Asya ve Avrupa ya-
kasında çeşitli sinagoglar bulunmaktadır.

Neve Şalom Sinagogu, Türkiye’nin en büyük sina-
gogudur. Neve Şalom, Balat’taki Ahrida Sinagogu ve 
Yanbol Sinagogu, Karaköy’deki Aşkenaz Sinagogu 
ve Ortaköy’deki Etz Ahayim Sinagogu, İstanbul’un 
en çok ziyaret edilen sinagoglarıdır.

Edirne Büyük Sinagogu, 1905 yılında restore edil-
miş bir binadır. Viyana’nın en büyük sinagogu 
olan ünlü Leopoldstädter Tempel’den esinlenerek 
projelendirilmiş ve topluluğun başarılarını ve mo-
dernliğini göstermeyi amaçlamıştır. Edirne Büyük 
Sinagogu, Fransız Mimar France Depré tarafından 
Mağribi Revival mimarisiyle tasarlanmıştır. Yeni 
sinagog, Mayor Sinagogu ve Apulya Sinagogu’nun 
yerine Suriçi Mahallesi’nde inşa edilmiştir.

Bursa’da Geruş Sinagogu, Mayor Sinagogu ve Etz 
Ahayim Sinagogu bulunmaktadır.

İzmir (Smyrna)

İzmir’in Yahudi mirası, Sefarad gelenekleri ve Orta 
Çağ İspanya’sından ilham alan sinagogların mimari 
üsluplarıyla eşsiz bir karakter sergilemektedir.

Kemeraltı Havra Sokağı bölgesindeki Sefarad sina-
gogları ve Karataş'taki Bet İsrail Sinagogu İzmir'in 
başlıca sinagoglarıdır. 
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Bergama’daki yeni restore edilen Yabets Sinagogu, 
2014 baharında düzenlenen bir törenle kültür mer-
kezi olarak kullanılmak üzere yeniden kapılarını 
açtı. Sinagogun 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa 
edildiği düşünülmektedir. Yapı, 1940’larda çatının 
çökmesine neden olan yangında ciddi hasar gör-
dükten sonra terk edilmişti.

Anıtsal bir sinagog olan Sardes Sinagogu, Geç Roma 
Dönemi’nde Antik Lydia’nın Sardis’teki Yahudi dini 
yaşamının merkeziydi. Sinagog, Roma Hamamı ile 
Gymnasium’un bir köşesinde yer almış ve bu kamu 
binasının bir kısmını Yahudi ibadethanesine dö-
nüştürmüştür. Mevcut kalıntıların çoğu 4. ve 5. yüz-
yıllara dayanmaktadır.

Hoşgörü Şehri

Mardin – Midyat

Mardin, Mezopotamya’nın merkezinde, Dicle ve 
Fırat olmak üzere iki güçlü nehir arasında, inanıl-
maz derecede zengin bir bölgedir. Zengin tarihiyle 
şanslı bir şehirdir. Türkiye’nin güneydoğusunda, 
Yukarı Mezopotamya’nın kalbinde, çok dinli ve 
çok kültürlü bir ildir. Mardin yüzlerce yıl boyunca 
Antakya Süryani Ortodoks Patrikhanesi’nin merke-
ziydi. Mardin’de birçok inanıştan insanlar yaşar ve 
kendilerinden önce gelen insanların ve kültürlerin 
mirasını taşırlar.

Deyrulzafaran Manastırı (Süryanice Mor Hananyo 
veya Aziz Hananyo Manastırı) dünyanın en eski ve 

hâlâ faal manastırlarından biridir. Dördüncü yüz-
yılda, 4.500 yıllık güneşe tapmaya adanmış bir pa-
gan tapınağının yerinde inşa edilmiştir.

Selçuklu Türklerinin ardından Artuklu Beyliği, 
Mardin’i aşılması zor ve doğal bir kale olduğu için 
kendilerine başkent olarak seçmişlerdir. Artuklula-
rın yerel yaşam üzerindeki etkisi, Mardin’deki Ar-
tuklu yapılarının Osmanlı dönemine ait yapılardan 
çok daha fazla olmasından görülebilir.

Mardin’in şehir merkezine 30 kilometre mesafede-
ki Dara Antik Kenti, ziyaret edilmeyi hak eder. Kent, 
İpek Yolu üzerinde önemli bir yerleşim yeriydi. MS 
506 yılında kurulan ve ilk adı Anastasiopolis olan 
kent; tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu nedeniy-
le dini, sosyal ve ticari açıdan önem kazanmıştır. 
Şehir; yüzyıllar içinde Süryani, Müslüman, Yezidi 
ve Hristiyan gibi farklı inançlardaki toplulukları 
bir araya toplamıştır. Kentte bugüne kadar yapılan 
kazılarda farklı tarihi dönemlerden kalma mimari 
kalıntılar ortaya çıkarılmıştır.

1860 yılında inşa edilen Meryem Ana Kilisesi ve 
Süryani Katolik Patrikhanesi, günümüzde Mardin 
Müzesi olarak hizmet vermektedir. Kilisede, pat-
riklik tahtı ve vaaz alanı zarif ahşap oyma ile süs-
lenmiştir. 1895 yılında inşa edilen Patrikhane, 1988 
yılında Kültür Bakanlığına devredilmiştir. 1995 yı-
lında restore edilip müze olarak halka açılmıştır.

Mor Behnam (Kırklar) Kilisesi beşinci yüzyılda inşa 
edilmiştir. Kilisede üç giriş kapılı ince taş işçiliği ile 
işlenmiş mihrapları, 400 yıllık ahşap mihrap kapı-
ları, 1500 yıllık kök boya ile baskı perdeleri, geniş 
avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi iş-
lenmiş taş oymacılığı örneklerinin yer aldığı divan 
mevcuttur. 1170 yılında Kırk Şehitler’e ait kemikler 
bu kiliseye getirilmiştir. Yapı bugün Mardin Metro-
politlik Kilisesi olarak hizmet vermektedir.

Deyrulumur Manastırı olarak da bilinen Mor Gab-
riel Manastırı (Aziz Gabriel Manastırı), MS 397 yı-
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lında Midyat Antik Kenti yakınlarındaki Tur Abdin 
Platosu’nda kurulmuştur.

Nuh’un Gemisi

Van Tuşba – Doğubeyazıt – Durupınar – Sağlıksuyu 
– Ağrı

Hemen hemen tüm inanışlarda, geminin bir dağın 
tepesindeki kayanın üzerinde oturduğundan bah-
sedilir. Nuh’un Gemisi’nin son durağı olarak bilinen 
Ağrı Dağı Efsanesi binlerce yıldır bilinmektedir. Da-
ğın 5.137 ve 3.895 metrelik rakımlı iki zirvesi; dağa 
adını veren Urartular (Urartu = Ararat; MÖ 13.-7. 
yüzyıllar) tarafından kutsal kabul edilirdi. Doğube-
yazıt İshak Paşa Sarayı üzerindeki Ağrı Dağı’nın göz 
kamaştırıcı manzaraları eşliğinde, tarih boyunca 
Nuh’un Gemisi’ni arayan sayısız gezginin izinden 
gidip bu arayışta yer alınabilir.

Karadeniz’in Manastırları

Maçka, Trabzon

Trabzon’un Maçka ilçesi sınırları içerisinde bulu-
nan ve Altındere Vadisi’nde sarp kayalık üzerine 
kurulmuş Sümela Manastırı; doğa, tarih ve kültü-
rün bütünleştiği bir mekandır. Her ne kadar manas-
tırın 4. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilse de 
Trabzon Komnenoslarından III. Alexios’un (1349-
1390) burayı yaptırdığı bilinmektedir. Manastır, 
halk arasında Meryem Ana olarak da adlandırıl-
maktadır. Deniz seviyesinden 1.200 metre yüksek-

likte inşa edilen görkemli kompleks yakın zamanda 
restore edildi. Trabzon’daki Sümela Manastırı’na 
çok uzak olmayan Vazelon Manastırı, Anadolu’nun 
en eski manastırlarından biridir. “Zouvalon” olarak 
da adlandırılan manastırın MS 270 civarında inşa 
edildiğine ve İncil’deki Vaftizci Yahya Peygamber’e 
adandığına inanılmaktadır.

Deniz Kum Güneş

Dünyanın En Güneşli Destinasyonlarından 
Biri Türkiye  

Türkiye’nin en ünlü plajları ve tatil beldeleri Akde-
niz ve Ege kıyılarında bulunur. Türkiye’nin 1.600 
km uzunluğundaki Akdeniz sahil şeridi, Turkuaz 
Sahil olarak bilinir. Türk Riviera’sı, dünyanın en iyi 
plajlarından ve tatil beldelerinden birçoğuna ev sa-
hipliği yapmaktadır. İhtişamlı tatil köyleri, özellikle 
yaz sezonunda dünyanın her yerinden milyonlarca 
misafiri ağırlar. Lara ve Kemer sahillerinde beş yıl-
dızlı resortlar bulunmaktadır. Dalış ve su sporları 
ile ünlü Kaş gibi birçok cazibeli belde de Akdeniz 
sahilinde bulunmaktadır.

Türkiye’nin Ege Bölgesi, nefes kesen manzaralara, 
göz kamaştırıcı sahil şeritlerine, pırıl pırıl plajlara, 
çam ormanlarına ve mis gibi kokan zeytinliklere 
sahiptir. Ege sahili, Türkiye’nin en ünlü ve en şık 
tatil beldelerinden çoğuna ev sahipliği yapmakta-
dır. Yaz aylarının en haraketli gece hayatına da ev 
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sahipliği yapan Bodrum ve Marmaris, lüksün ve 
trendlerin peşinden gidenlerin öncelikli lokasyon-
larındandır. İzmir çevresinde de harika tatil belde-
leri bulunmaktadır. Turkuaz renkli denizi ve mavi 
bayraklı plajlarında uzanan altın rengi kumsalıyla 
Çeşme, en turistik bölgelerden birisidir. Çeşme’de 
konumlanan ve tipik bir Ege kasabası olan Alaçatı, 
dar sokakları ve taş evleriyle oldukça keyifli ve ro-
mantiktir.

Turkuaz Sahili, Akdeniz’in Ege ile buluştuğu, yem-
yeşil ormanların denizin meşhur masmavi sula-
rıyla bir araya geldiği ve modern kültürün eski uy-
garlıklarla kaynaştığı yerler olan Türkiye’nin kıyı 
bölgeleri, güzel manzaralara, göz kamaştırıcı sahil 
şeritlerine, antik şehirlere, tertemiz plajlara, çam or-
manlarına ve zeytinliklere sahiptir. Güneşli bir tatil 
için mükemmel ortamı sağlar.

Su Sporları İçin Seçilmiş 5 Mükemmel Plaj 

Türkiye, su sporlarını sevenler için mükemmel bir 
yerdir. Sağlam esen rüzgarıyla harika bir sörf dene-
yimi sunan plajlar, su sporları için sayısız fırsatlar 
sunar. İşte sörf tutkunlarını, rüzgar sörfçülerini ve 
uçurtma sörfçülerini bekleyen Türkiye'nin su sporla-
rı için en uygun 5 plajı şu şekilde sıralanabilir: 

Alaçatı: Rüzgar sörfünde Türkiye'nin bir numaralı 
destinasyonudur. Çeşme yakınlarında ve İzmir’in 75 
km batısında bulunan mütevazi bir tatil beldesi olan 
Alaçatı, begonviller ve sardunyalarla çevrili Arna-
vut kaldırımlı sokaklarıyla çekici küçük bir yerleşim 
bölgesidir. Aynı zamanda Türkiye’de rüzgar sörfü 
yapmak için en uygun yerdir. Alaçatı'da rüzgar sörfü 
yapmak, masmavi koylarda ve plajlarda esen sağlam 
rüzgar demektir ve size unutulmaz bir deneyim ya-
şatır.

Akyaka: Kitesurf tutkunlarının cenneti Ula’daki Ak-
yaka, berrak suları, yemyeşil doğası ve çok daha faz-
lasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Bu 
güzel tatil beldesi kitesurf ile ünlüdür. Uzun kumsalı, 
sığ suyu ve kısa dalgaları ile kitesurf için aranan tüm 
özelliklere sahiptir ve tadını çıkartmak isteyenlere 
enfes bir ortam yaratır.

Sürmene: Sürmene, Karadeniz kıyısının doğu ucun-
da Trabzon merkezine 40 km uzaklıktadır. Farklı 
yerler keşfetmek, kitesurf ve dalış yapmak isteyenler 
için görülmeye değer bir lokasyondur ve son yıllarda 
doğa sporlarını tercih edenler tarafından tanınmaya 
başlamıştır. Karadeniz’in vahşi dalgaları üzerinde ki-
tesurf yapmak olağanüstü bir deneyimdir ve akıntı 
kuvvetli olduğu için iyi bir yüzücü olmanız gerekir.

Kuşadası: Su sporları için en iyi destinasyonlardan 
biridir. En popüler su sporu deniz paraşütüdür an-
cak yaz aylarında birçok farklı su sporu aktivitesi de 
denenebilmektedir..

Alanya: Mükemmel rüzgarları ve deniziyle, rüzgar 
sörfü yapmak için ülkenin en iyi yerlerinden biridir.

Kleopatra Plajı, Oba Plajı ve Galipdere Plajı dahil ol-
mak üzere pek çok yerde rüzgar sörfü yapma şansı 
vardır.

Akdeniz Şeridinin En Güzel 5 Sahili

Türkiye’nin Güney sahilleri, Akdeniz’in turkuaz 
mavisini doğanın göz alıcı yeşili ve kumun zengin 
altın rengiyle birleştirir. Akdeniz sahilinin meşhur 
plajları her yıl yüz binlerce konuk ağırlamaktadır. 
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Denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için 
Antalya, Mersin ve Hatay’da sayısız seçenek bulun-
maktadır. 

Kaputaş Plajı: Antalya’nın en batı kesiminde Kaş 
yakınlarında yer alan Kaputaş Plajı, yıllar içinde 
birçok turizm tanıtım posterine konu olmuş, hem 
yerli hem de yabancı turistin gözdesi haline gelmiş-
tir. Burası sadece küçük ve samimi butik otellerin 
bulunduğu bir yerdir. V şeklindeki geçidin her iki 
yanında yükselen uzun kayalıklar arasından ana 
yoldan aşağıya inen dar merdivenlerden sahile ula-
şılır. Tablo gibi güzelliği sayesinde ne kadar sapa bir 
yerde olursa olsun kesinlikle görülmeye değerdir.

Kleopatra Plajı: Antalya’nın doğu kıyısındaki altın 
kumlarıyla ünlüdür ve adını Antik Mısır’ın efsane-
vi kraliçesi Kleopatra’dan almıştır. Yaklaşık 2 km 
uzunluğundaki bu kumsal, Kleopatra’yı ve sevgilisi 
Romalı General Markus Antonius’u emsalsiz kum-
larında ağırlamıştır. Akdeniz güneşi altında ısın-
mak ve ardından masmavi denizde serinlemek için 
Kleopatra Plajı şahane bir alternatiftir.

Patara Plajı: Kaş ve Kalkan’a yakın Patara’nın göz 
alabildiğine uzanan plajı 20 km uzunluğundadır. 
Patara Antik Kenti’nin hemen yanında yer alan Pa-
tara Plajı’nın kum tepeleri üzerinde muhteşem bir 
gün batımı izlenebilmektedir. Sığ suları, yumuşak 
kumları ve altın rengi sahili ile Patara Plajı sadece 
güneşi arayanlar için değil, Caretta Caretta deniz 
kaplumbağaları için de eşsiz bir varış noktasıdır.

Kızkalesi Plajı: Mersin’de bulunan mavi bayrak-
lı Kızkalesi Plajı, Akdeniz’in en çok tercih edilen 
plajları arasındadır. Kızkalesi Plajı, kıyıdan 50 m 
mesafede bile derinleşmeyen sığ suları sayesinde 
çocuklu ailelerin denizin tadını çıkarmalarını sağ-
lar. Meraklıları için Kız Kalesi'ni bisiklet kiralayıp 
keşfetme seçeneği de mevcuttur.

Çevlik Plajı: Hatay’da bulunan 14 km uzunluğun-
daki Çevlik Plajı, Türkiye’nin en uzun plajlarından 
biridir. Çevlik Plajı, altın rengi kumları ve sığ suları 
ile ünlüdür ve dünyanın insan elinden çıkmış ilk tü-
neli olan bir Roma mühendislik harikası Titus Tü-
neli’ne oldukça yakın mesafededir. Roma İmpara-
toru Titus tarafından dağdan limana su taşınması 
için yaptırılan bu tünel 130 m uzunluğunda ve 15 m 
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genişliğindedir. Çevlik Plajı çevresinde çok sayıda 
kafe ve restoran bulunmaktadır. 

Türkiye’nin Beş Adası

Türkiye’nin her mevsimde sundukları farklıdır an-
cak özellikle yaz aylarında görülmeye değer güzel-
likler vardır. Canlı koylar, plajlar, tarihi yerler, leziz 
yemekler ve çok daha fazlası. Yaz tatilinde ziyaret 
edilebilecek 5 ada şu şekildedir:

Bozcaada: Çanakkale Boğazı’nın hemen çıkışında 
yer almaktadır. Geyikli’den feribota binilerek ula-
şılabilen sakin ada koyları, plajları ve dar sokakları 
ile görülmeye değerdir. Bozcaada tüm yıl boyunca 
oldukça güzel bir ortama sahiptir. 

Adaya varıldığında limana tepeden bakan kale, zi-
yaret edilmeye değer bir yerdir. Tabloyu andıran 
güzellikteki renkli evler arasındaki dar sokaklarda 
gezilebilmektedir. 

Gökçeada: Sakin ve huzurlu bir ada olan Gökçeada 
Çanakkale Boğazı’nın hemen dışında yer almakta-
dır. Boğazın Asya yakasında Çanakkale’den veya 
Avrupa yakasında Kabatepe’de Eceabat’ın kuzeyin-
den kalkan feribotlar bulunmaktadır. Gökçeada, 
nispeten bozulmamış ve el değmemiş koyları, ne-
fes kesen manzaralarıyla dikkati çekmektedir. Eski 

Rum köylerinde ziyaret etmeye değer pek çok yer 
bulunmaktadır: Kaleköy, Zeytinli, Tepeköy, Badem-
li ve Dereköy. 

Cunda Adası: Cunda Adası, Ege’nin kuzeyinde Ça-
nakkale ile İzmir arasında Ayvalık yakınlarında yer 
alır. Ada anakaraya bir köprü ile bağlanır. Ada, her 
mevsim bambaşka bir güzellik sunarak ziyaretçile-
rine renkli ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatır. 
Eski cumbalı evler ve dar sokaklarla öne çıkan eski 
Rum mimarisi, ilgi çekicidir. Özellikle deniz kena-
rındaki mükemmel restoranları ve lezzetli deniz 
ürünleri ile meşhurdur. 

Büyükada: Eminönü, Kadıköy ve Bostancı rıhtımla-
rından kalkan feribot seferleri ile bir saatten az bir 
süre içinde ulaşılabilen adanın güzelliğini anlatmak 
için kelimeler yeterli değildir. Ada, huzurlu ortamı, 
doğal güzelliği, tarihi evleri ve çok daha fazlasıyla 
her yıl binlerce misafiri ağırlamaktadır.

Sedir Adası: Bembeyaz kumlarıyla büyüleyici gü-
zelliğe sahip Sedir Adası, Marmaris yarımadasının 
kuzeyinde yer alır. Kedrai Antik Kenti ve doğasıyla 
kendine hayran bırakan dünyaca ünlü Kleopatra 
Plajı ile çok sayıda ziyaretçi çeken ada, adını adada-
ki sedir ağaçlarından almıştır. 

Mavi Yolculuk 
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Türkiye, doğa ve tarihin uyum içinde dans ettiği 
birçok yelken rotasına ev sahipliği yapmaktadır. 
Türkiye; rüzgar bakımından zengin rotaları, görsel 
şölen sunan koyları, korunaklı demirleme alanları, 
dünyaca ünlü yat limanları, sahil kasabaları ve eş-
siz tarihi dokusu ile mavi yolculuk için bulunmaz 
bir cennettir. Türkiye’nin denizleri, hem kendi tek-
neleriyle mavi yolculuk tatili planlayanlara hem de 
denizcilik becerilerini geliştirmek isteyen mavi yol-
culuk tutkunlarına kucak açar. Türkiye, benzersiz 
rotaları ve modern altyapısı ile mavi yolculuk tatili 
için eşsiz destinasyonlarda mükemmel fırsatlar su-
narak dünyada sayılı ülkelerden biri haline gelmiş-
tir. Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı’nda deniz trafi-
ği durdurularak gerçekleştirilen uluslararası yelken 
yarışları, Türkiye’nin yelken sporuna ve yelken tut-
kunlarına ne kadar önem verdiğini gösterir. Ülke-
mizde, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sayısız 
güzel koy ve plaj bulunur. Türkiye, doğal güzellik-
lerinin yanı sıra hem kara hem de denizde yapılabi-
lecek sportif aktivitelerle de adını sürekli duyurur. 
Uluslararası sulardan rahatlıkla ulaşılabilen liman 
kentlerine sahip olan Türkiye, her yaştan misafiri-
ne macera dolu zengin alternatifler sunmaktadır.

Türk Guletleri

Türk mavisinin her tonunu yansıtan muhteşem şa-
heserler… Ahşap tasarımı ve konforu ile dikkat çe-
ken guletler günümüzde özellikle Bodrum ve Güllük 
Körfezi’ndeki tersanelerde, geleneksel tarzda üretilir. 
Guletler, zaman içinde motorlu yelkenli teknelere dö-
nüştürülmüştür. Guletler ortalama 20-25 metre uzun-
luğundadır, geniş bir kemer ve iki ana gemi direğinden 
oluşur. Teknenin geniş kıç bölgesi yemekler için ideal-
ken, tente güneşten korunmayı sağlar. Teknenin ferah 
ön güvertesinde gezinmek ve güneşlenmek için bolca 
yer vardır. Bu klasik tekneler  eşsiz bir konfor sağla-
maktadır.

Sıradan bir teknenin güverte altında, çift kişilik ve tek 
kişilik dört-altı adet yataklı kamarabulunur. Farklı 
bölgelerdeki tekne yapım ustalarının, bu harika gulet-
ler için kendilerine özgü benzersiz tasarımları vardır. 
Bodrum guletleri benzersiz tasarımlarıyla öne çıkar. 
Gulet tipi tekneler yuvarlak hatlara sahip kıç bölümü 
ve denize yakın alçak gövdesiyle dikkat çeker. Marma-
ris ve Fethiye gibi diğer bölgelerde, tekne yapım usta-
ları zaman içinde teknenin arka bölümünü yükselte-
rek gulet içinde ek alan oluşturmuşlardır.

Kruvaziyer 

Kruvaziyer yolculukları; Türkiye’nin, Karadeniz’den 
Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan 8.000 kilometre uzunlu-
ğundaki kıyı şeridi, sınırsız tarihi eserleri, doğal güzel-
likleri, plajları ve lezzetli yemeklerini misafirperver, 
dost canlısı insanlarıyla birlikte keşfetmek için mü-
kemmel bir yol sunmaktadır.

Türkiye'de  yapılan kruvaziyer yolculukları, Antik me-
deniyetler ve Roma ile Osmanlı İmparatorluğu gibi 
birçok farklı medeniyeti, kültürü ve şehri keşfetmenin 
olağanüstü bir yoludur. Türkiye, Doğu ile Batı’nın bu-
luştuğu bir yolculuğa çıkmak için muhteşem kruva-
ziyer destinasyonlarına ve limanlara sahiptir. Kruva-
ziyer yolcuları İstanbul, Kuşadası, Marmaris, Çeşme, 
Bodrum, Bozcaada, İzmir, Antalya, Alanya, Dikili, Ça-
nakkale, Sinop ve Samsun’da ağırlanmaktadır.
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Sağlık ve Esenlik Turizmi

Ülkemiz sağlık turizmi sektörünün liderlerinden bi-
ridir. Türkiye, sahip olduğu hizmet sunum sistemi, 
hizmet kalitesi, tedavileri, hastaneleri, deneyimli 
tıp doktorları ve sağlık çalışanları sayesinde sağlık 
hizmetlerinde önemli bir mükemmeliyet merkezi-
dir.

Sağlık Hizmetleri

Yeni inşa edilen şehir hastaneleri, çok sayıda hasta-
nesi ve yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sayesinde 
Türkiye küresel ölçekte öne çıkmaktadır.

Sağlık Merkezleri

Küreselleşme sürecinin bir parçası olarak ülkeler 
arasındaki iş birliğinin artması, günümüzde seya-
hatlerin kolaylaşması ve demokratikleşmesi, dün-
yada sağlık turizminin kapsamını genişletmiş, yeni 
ve önemli destinasyonlar ortaya çıkmıştır. Türkiye, 
dünya standartlarında pek çok önemli sağlık mer-
kezine gururla ev sahipliği yapmaktadır.

Şehir Hastaneleri ve Tıp Merkezleri

Türk şehir hastaneleri, ülkemizin sağlık sektöründe 
sunduğu en iyi hizmetleri birleştirmek üzere inşa 
edilmiştir. Bu mega sağlık kompleksleri, tüm tıbbi 
alanlarda dünya standartlarında acil servis, birinci 
basamak ve ihtisas hizmetleri sağlayan merkezi ko-
numlar olarak öne çıkmaktadır.

Tıp Tarihi ve Geleneksel Tıp

Ülkemizde geçmişten günümüze tıp alanında pek 
çok yenilik ve başarı hikâyesi hayata geçmiştir. Eski 
zamanlardan beri ülkemizde hem geleneksel hem 
de modern olmak üzere çok sayıda tedavi seçeneği 
mevcut olmuştur.

Türk Tıp Doktorları: Dünya Standartlarında 
Kazanımlar ve Başarı Hikayeleri

Türk tıp doktorları, elde ettikleri birçok başarı ve 
tıbbi buluşla Türkiye’yi her zaman tüm dünyada gu-
rurla temsil etmiştir. Başarılı ameliyatlar yaparak, 
prestijli ödüller alarak, çığır açan makaleler yayın-
layarak ve çok daha fazlasını yaparak Türkiye’nin 
adını en üst sıralara taşımaya devam ediyorlar.

Tıbbi Tedaviler

Türkiye, son on yıldır Sağlıkta Dönüşüm Programı 
sayesinde tıbbi tedavi alanında dünya standartları-
na hızla ve verimli bir şekilde ulaşmayı başarmıştır. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı yoluyla her yıl sadece 
Türk vatandaşları değil binlerce uluslararası hasta, 
burada var olan birinci sınıf sağlık hizmetlerinden 
yararlanmak üzere gelmektedir. 

Hastaneler ulusal akreditasyon sistemine uygun 
olarak faaliyet göstermekte ve kalite, güvenlik ve 
hizmet standartlarının sağlanması amacıyla Sağlık 
Bakanlığı tarafından yılda iki kez denetlenmektedir.

Türkiye’deki çok sayıda sağlık tesisi, klinik hizmetleri 
için ISO 9001 belgesi, JCI akreditasyonu vb. sahiptir 
ve uluslararası konukları için beş yıldızlı otel konforu 
sunmaktadır. Modern hastanelerin çoğu yeni hizmet 
kapasitelerini önemli ölçüde artırmıştır. 

Entegre sağlık kampüsleri ise Sağlık Bakanlığı dene-
timinde kamu ve özel sektör ortaklığı modeli ile işle-
tilen yeni nesil sağlık tesisleridir. Bu sürdürülebilir ve 
çevre dostu tesisler sismik izolasyon ve akıllı işletme 
sistemlerine sahiptir.

Hasta hakları, mahremiyet ve güvenlik Türkiye’de 
sağlık hizmetlerinin en önemli öncelikleridir. Tür-
kiye, nitelikli insan kaynağı, rekabetçi fiyatları, ileri 
teknolojisi ve uluslararası standartlarda kanıta dayalı 
hizmet sunumu ile dünyanın önde gelen sağlık üsle-
rinden biridir.
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Türkiye’deki sağlık tesisleri dünyanın en yüksek 
teknolojisi ile faaliyet göstermektedir. Türkiye ayrı-
ca bu süreçte sağlık bilgi teknolojisine de büyük ya-
tırımlar yapmıştır. Türkiye, karar alma süreçlerinde 
sağlık bilgi sistemlerini, “üst veri” ve “yapay zekayı” 
en iyi kullanan ülke haline gelmiştir.

Esenlik Turizmi 

Kaplıcalar, Termaller ve Kaynak Sular

Türkiye’nin kaplıcaları ve spa tesisleri en yüksek 
standartlara sahiptir ve mükemmel bir üne sahip-
tir. Kaplıcalar ve termal hamam tesisleri ziyaretçi-
lerin rahatlamasına, çok çeşitli özel uygulamaların 
keyfini çıkarmasına ve tedavi edici sulardan ve 
diğer şifalı terapilerden yararlanırken hem fiziksel 
hem de zihinsel olarak dinlenmesine olanak sağlar.

Doğal kaplıcalar, antik çağlardan beri hastalıkları 
önlemek ve tedavi etmek, stresi azaltmak ve ya-
şam kalitesini iyileştirmek için kaynaklar olmuş-
tur. Günümüzde termal sular kliniklerdeki tedavi 
prosedürleri boyunca ve önleyici bakım için ayrıca 
turistik tesislerde sağlıklı yaşam ve rahatlama için 
uygulanmaktadır.

Türkiye’nin termal kaynakları dünyada 7’nci, Avru-
pa’da 1’inci sırada yer alır. Daha iyi ve sağlıklı olmak 
için her yıl yüz binlerce uluslararası hasta ve turist 
Türkiye’nin eşsiz termal tesislerini ziyaret etmektedir.

Bu kaynakların çoğu Ege, Marmara Bölgesi ve İç 

Anadolu’da bulunmaktadır. Bu tesisler tarafından 
teslim edilen suyun kalitesi Sağlık Bakanlığı tara-
fından onaylanır ve denetlenir.

Türkiye, doğal termal kaynaklarının kullanımı 
açısından Avrupa’da (Almanya ve İtalya’nın ardın-
dan) 3. sırada yer alır. 20-1100 C ve 2-500 l / sn’lik 
1.500’den fazla termal kaynağa sahip bir alana ku-
rulmuş olan 260’tan fazla termal tesise sahiptir. Bir-
çok Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkesinden sigorta 
şirketleri, iyileşme sürecinin bir parçası olarak has-
talarını termal tedaviler için Türkiye’ye göndermek-
tedir.

Türk Hamamları 

Türk hamamları, şifalı suları ve Anadolu coğraf-
yasındaki köklü geçmişiyle ülkemizin sağlık ve 
sağlıklı yaşam turizminde çok önemli bir yere 
sahiptir. Temizlik yoluyla arınma geleneği, An-
tik Roma’ya kadar uzanan ve Türk kültürünün 
önemli bir parçası olan tedavi edici bir ritüeldir.

Türk hamamı, sadece bir temizlik aracı değil, 
aynı zamanda sosyal bir ritüeldir. Türk hamamı, 
faydalarından sonuna kadar yararlanabilen her-
kesin hem zihinsel hem de fiziksel durumu üze-
rinde mucizevi bir etkiye sahip sıcak buhar hid-
ro-terapi tedavisidir.

• Stresi azaltır

• Cildi temizler
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• Toksinleri yok eder

• Kan dolaşımını iyileştirir

• Solunum yollarını temizler

Spa

“Spa” kelimesi suyla sağlık, sıcak maden sularında 
dinlenerek kendini gençleşmiş hissetme anlamına 
gelir. Spa, modern yaşamın stresine karşı mükem-
mel bir panzehirdir. Çağdaş yaşam stres, sağlıksız 
beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzla-
rıyla doludur ve bunların tümü fiziksel ve zihinsel 
sağlığımız için büyük riskler oluşturur. 

Türkiye’nin Spa Wellness tesisleri, ister şehir içe-
risinde ister sahil beldesinde olsun, yenilikçi ve 
bütünleştirici yöntemlerle ziyaretçilerini daha 
sağlıklı yaşama bir adım daha yaklaştırabilir. Sa-
hil beldesi otelleri, deniz suyu tedavilerine erişim 
sunmaktadır. Deniz suyu, kalp damar hastalıkla-
rı, şeker hastalığı, obezite, kanser ve cilt problem-
leriyle mücadelede yardımcı olan birçok besin 
maddesine sahiptir. 

Meditasyon, yoga ve nefes terapileri, sağlıklı beslen-
me ve duygusal zindelik uygulaması gibi yöntem-
lerle yaşam enerjisi artırılır. Fiziksel ve duygusal 
yenilenmenin önemli bir parçasını oluşturan tüm 
bu uygulamalar, alternatif bir tatil düşünen sağlık 
arayanlar için büyük önem taşımaktadır.

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bodrum'da bulunan Spa 
wellness merkezleri, lüks ve kişiye özel konaklama 
ve gastronomi olanaklarının yanı sıra doğal güzel-
likler, tarihi kültür ve sosyal tesislerle çevrili bir de-
neyim sunmaktadır.

Akdeniz Diyeti

Akdeniz diyeti, dünyanın en sağlıklı diyetlerinden 
biri olarak kabul edilir. Gıda çeşitliliğinin sağlık 
üzerindeki faydaları açısından önemi tespit edilmiş 
olan Akdeniz diyetinin en önemli özelliği, çeşitliliği 

ve yüksek beslenme kalitesidir. Günlük beslenme-
deki bu çeşitlilik Türkiye genelinde her zaman mev-
cuttur.

Türk mutfağı, doğası gereği sağlıklı ve mevsimseldir, 
çoğu yemek mevcut taze ürünlerin bolluğundan yapı-
lır.

Türk mutfağına giren tatlar ve baharatlar sadece 
lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda antioksi-
dan özelliklere de sahiptir; kolesterolü düşürmeye, 
toksinleri yok etmeye ve bağışıklığı güçlendirmeye 
çalışır.

Akdeniz mutfağının belirleyici özelliği, hem önemli 
hem de çok ağır olmayan ve harika tatlara sahip ye-
meklerle sonuçlanan yerel taze malzemeler kullan-
masıdır. Bereketli ortam, mükemmel sebze ürünle-
rinin yanı sıra kaliteli zeytinyağı ve baharat çeşitleri 
de üretir. Bütün bunlar sağlıklı ve çeşitli bir diyete 
katkıda bulunur. Baharatlar ve zeytinyağı şehirden 
şehre değişir.

Spor Turizmi

Türkiye, tüm dünyadan profesyonel ve amatör 
oyunculara büyüleyici fırsatlarla dolu eşsiz bir 
sportif deneyim vadetmektedir. Kompakt ve lüks 
spor komplekslerine ve antrenman sahalarına sa-
hip olan Türkiye, ılıman iklimi, turkuaz denizleri, 
yemyeşil dağları, lüks otelleri, profesyonel hizmet 
anlayışı ve en önemlisi Türk misafirperverliği ile 
sporculara unutamayacakları bir deneyim sunmak-
tadır. Yıl boyunca, birçok profesyonel atlet ve pro-
fesyonel takım antrenman yapmak ve bireysel ge-
lişimlerini artırmak için Türkiye’ye gelmeyi tercih 
etmektedir.

Doğa Yürüyüşleri (Trekking ve Hiking) 

Türkiye, günübirlik ve uzun doğa yürüyüşleri için 
çok çeşitli parkurlara sahiptir. Ülke genelinde, her se-
viyeye uygun birçok parkur bulunmaktadır. Türkiye, 
stresten uzak, farklı duyguları deneyimlemeye ola-
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nak sağlayan ve doğanın kalbinde zaman yolculuğu 
da vaadeden bir cenneti sunar. Yemyeşil vadilerden 
yaylalara uzanan patikalarda yapılan yürüyüşler ile 
masmavi denizin sonsuzluğu ve Anadolu’nun eşsiz 
mimarisi ve kültürü deneyimlenebilmektedir. 

Rüzgar Sörfü ve Kitesurf

Türkiye, rüzgar ve dalgaların eşsiz dansıyla mas-
mavi denizlerde sörf tutkunlarına rüya gibi bir de-
neyim sunmaktadır. Son yılların en popüler tatil 
cenneti olan Alaçatı, uluslararası sörf deneyimi 
yaşamak isteyenler için ideal bir nokta olarak öne 
çıkmaktadır. Burada amatör ve profesyonel sporcu-
ların aradığı ekipmanları ve eğitmenleri bulabile-
cekleri birçok tesis bulunur. Ege ve Akdeniz suları 
sörf için harika rüzgar rotalarına sahiptir. 

Tüplü Dalış

Doğu ve Batı’nın buluşma noktası olarak bilinen 
Türkiye, size unutulmaz deneyimler vadeden bir 
dalış destinasyonudur. Teknelerden dalabilir, batık 
gemileri keşfedebilir, gece dalışı yapabilir, mağara-
ları keşfedebilir ve gizemli yarıklarda duvar dalışı 
yapabilirsiniz.

Türkiye’nin sualtı dünyası ilginç ve heyecan verici-
dir. Türkiye’de neyi keşfetmek isterseniz ona göre 
seçim yapmanıza olanak sağlayan çok sayıda farklı 
dalış destinasyonu bulunmaktadır. Türkiye’de dal-
mak için en uygun zaman, su sıcaklığının 21°C üze-
rinde olduğu, deniz yatağının tekrar yükseldiği ve 
görüş mesafesinin 20-40 metre arasında değiştiği 
haziran ve eylül ayları arasıdır.

Türkiye’de tüplü dalış yapılabilecek çok sayıda dalış 
noktası bulunuyor. Türkiye'de güneşin tadını çıka-
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Birinci Dünya Savaşı Temalı İlk Su Altı Par-
kı Çanakkale'de 

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu 
Yarımadası'nda, 1. Dünya Savaşı’nda Seddülbahir 
Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 
'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu savaş 
gemilerinin gizemleri dalış meraklılarına açıldı. 

Savaşı Bu Açıdan Hiç Görmediniz

Bugüne kadar karadan anlatılan Çanakkale Zafe-
ri’nde deniz altında verilen mücadelenin de gözler 
önüne serileceği Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki 
ilk dalış noktası, 27 Mayıs 1915’te Seddülbahir açık-
larında Alman U-21 denizaltısı tarafından batırılan 
120 metre uzunluğundaki İngiliz zırhlısı ‘HMS Ma-
jestic’ batığı. 24 metre derinlikteki batık geminin 
üzerinde yer alan patlamamış top mermileri ve 
barutlar, dalış severlerin büyük ilgisini çekmekte.

İsmini Fransız Devrimi’nin önemli mareşallerinden alan Andrea Massena ve onunla son 
görevine çıkan Saghalien batık gemileri, Ertuğrul Koyu’nun 5-7 metre derinliklerinde da-
lış severlerin ziyaretini bekliyor. Formunu halen koruyan gemiler, deniz altında zamanı 
durdurmuş izlenimi yaratıyor.

Su Altındaki Eşsiz Tarih

Tekke Koyu (W Beach) batıkları, Arıburnu barçları, Küçük Kemikli barçları, Arıburnu 
Layteri, Lundy batığı, HMS Louis, S.S Milo ve Tuzla batıklarının da görülebileceği Ge-
libolu Tarihi Su Altı Parkı’nda; Akbaş Koyu’nda 10 metre derinlikte bulunan Çanakkale 
Savaşları sırasında onlarca denizaltıya dur demiş Denizaltı Mania Ağı, su altı fotoğrafçı-
larının mutlaka görmesi gereken eşsiz bir tarihi güzellik olarak dikkat çekiyor.

Yüzlerce deniz canlısıyla muhteşem görüntü

25 Mayıs 1915’te içindeki 73 personeliyle birlikte sulara gömülen İngiliz gemisi HMS Tri-
umph da bir anıt mezar olarak Kabatepe’de 70 metre derinlikte ziyaretçilerini bekliyor.

Yüzlerce canlı türünü bir arada tutan ve Halley kuyruklu yıldızının tarihte ilk olarak 
görüldüğü yer olma özelliği taşıyan Bebek kayalıkları da Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı 
sınırlarında yer alıyor. Akıntı dalışı deneyimi yaşamak isteyen dalgıçlara yüzlerce rengi 
ve canlı türünü bir araya sunan Bebek kayalıkları, dünya genelinde dalış severlerin vaz-
geçilmez noktası olmaya aday.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?



253

DÜNYADA TÜRKİYE

rırken, deniz altındaki binlerce tür canlıyı ve berrak 
sulardaki mercan resiflerini gözlemlenebilmekte, 
zengin su altı habitatlarına sahip eşsiz, güzel koy-
larda dalış yapılabilmektedir. Su sıcaklığı ise hem 
amatör hem de profesyonel dalgıçlara göre uzun sü-
reli dalışlar için idealin de ötesindedir. Türkiye’nin 
neredeyse tüm sahil şeridi boyunca profesyonel 
dalış okulları tatilinizi unutulmaz kılmak için da-
lış turları düzenlemektedir. Ülkemiz profesyonel 
dalgıçlar için heyecan verici deneyim fırsatları sun-
maktadır.

Tarihin ve Doğanın İçinde Bisiklet

Türkiye, Neolitik Çağ’dan modern dünyaya kadar 
kesintisiz bir medeniyetler zinciri oluşturan, derin 
ve uzun tarihiyle keşfedilecek büyüleyici topraklara 
sahiptir ve mütevazı bir bisikleti “zaman makinesi-

ne” dönüştürme yeteneğine sahip büyülü bir yerdir. 
Batı ve Doğu arasında köprü oluşturan bu eşsiz top-
raklarda bisiklet sürme fırsatı kaçırılmamalıdır. Bu-
rada çevrilen her bir pedalla yeni şeyler keşfedilir: 
Şahane bir manzara ve binlerce yıllık uygarlıklar, 
sımsıcak bir misafirperverlik ve aileden biriymiş 
gibi açık kollarla karşılanmak.

Türkiye toprakları, cezbedici bir tarihle muhteşem 
bir güzelliğin dans ettiği topraklardır. Bu dansa 
ayak uydurmanın en ideal araçlarından biri ise bi-
siklet sürmektir. Türkiye’de modern dünyada pedal 
çevirirken zamanda geriye gidip Neolitik insanın 
ayak izlerinde ilerlenebilir.

Antalya’da, Akdeniz kıyılarına paralel uzanan To-
ros Dağları, eşsiz bir doğada tırmanma imkanı ver-
mesiyle dağ bisikletçileri için bir cennettir. Burada 
sık sedir ve çam ormanları arasında gizlenen antik 
kentler de keşfedilebilmektedir. 

Türkiye’nin batı kıyıları bir harikalar diyarıdır. İz-
mir ve Muğla, bisiklet üzerinde deneyimlenecek eş-
siz ve zıt bölgeleri bir arada sunar. Burada iki teker 
üzerinde keşfedilebilecek tüm cazip doğal ve tarihi 
varlıkları bir arada bulunur: Tarihi köyler, UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ndeki antik kentler, Cittaslow 
(Yavaş Şehir) kasabaları, onlarca antik İyon kenti, 
harikulade sahiller ve yerel şarap eşliğinde leziz Ege 
yemekleri.

Büyüleyici Kapadokya’nın Peri Bacaları’nın ara-
sında bisiklet sürmeyi kim istemez ki? Binler-
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ce yıl önce volkanların patlamasıyla şekillenen 
derin vadiler, sıra dışı bir manzara oluşturarak 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yerini hak-
kıyla kazanmıştır. Kapadokya, sadece muhteşem 
bir dağ bisikleti destinasyonu değil, aynı zaman-
da gravel ve yol bisikleti rotalarıyla da harika bir 
bisiklet destinasyonudur. 

Türkiye’nin uzun Karadeniz kıyı şeridi boyunca 
yaprak dökmeyen, her daim yeşil ormanlara sa-
hip dağların muhteşem manzarası, bu dik rotalar-
da bisiklete binmek için gereken çabaya değerdir. 
Ayrıca Karadeniz’in misafirperver insanlarıyla 
sohbet ederken, taze demlenmiş bir bardak çay 
onların ikramı olacaktır.

İki kıtaya yayılan hareketli bir şehir olan İstan-
bul, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir yerdir. 
İstanbul'da bisiklet sürmek, tarihi yarımadanın 
görkemli anıtları arasında nefes kesici bir turdan 
Adalar’da günübirlik romantik bir kaçamağa ka-
dar geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bir günlük bir 
seyahat veya iş toplantıları arasında bir ziyaret 
de olsa bisikletin bu güzel ve geniş şehri keşfet-
menin en keyifli yollarından biridir. İki tekerlek 
üzerindeki kaşifler için İstanbul, tarihi ve doğal 
güzelliklerle doludur. İstanbul'da, Avrupa'yı As-
ya'dan ayıran boğaz sahillerinde, Marmara De-
nizi'nden kuzeydeki Karadeniz'e kadar inci gibi 
dizilmiş ahşap yalılarıyla, kıyı boyunca pembe ve 
mor erguvan ağaçlarıyla, şanslıysanız size deniz-
den eşlik edecek yunuslarla birlikte bisiklet sürü-
lebilir.

Türkiye’nin altyapısı hazır bisiklet rotalarının 
tanıtıldığı websitesi gocyclingturkiye.com 2021 
yılında yayına alınmıştır. Bikemap harita altyapı-
sının kullanıldığı websayfasında ülkemize gelen 
bisikletçilere yol bisikleti, dağ bisikleti ve elekt-
rikli bisiklet rotaları kapsamında eşsiz alternatif-
ler sunulmaktadır. Bu rotalardan bazıları: 

EuroVelo 8: Akdeniz Rotası

Kültürel miras, eski uygarlıklar, turkuaz sular, tabi-
at parkları, yöresel lezzetler ve Türk misafirperver-
liği...

Akdeniz Rotası olarak da bilinen EuroVelo 8 rotası 
Türkiye dahil 11 farklı ülkeden geçen 5.900 kilomet-
relik bir rotadır. Toplam güzergahın yaklaşık 500 
kilometresi Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan 
İzmir’den geçmektedir.

Euro Velo 13: Demir Perde İzi 

EuroVelo, Avrupa bisiklet yolu ağı, 16 ayrı uzun yol 
rotası ile Avrupa içinde bisiklet ile seyahat etme 
imkânı sağlayan bir projedir. 13 numaralı EuroVelo 
rotası olan Demir Perde Bisiklet Rotası Karadeniz’e 
kadar uzanır. EuroVelo olarak da bilinen Demir Per-
de Bisiklet Rotası, 1995 yılında Avrupa Bisiklet Fe-
derasyonunun gözetiminde başlatılmış bir projedir. 

EuroVelo 13 Demir Perde Rotası’nın, kısa ama 
önemli bir bölümü Türkiye’den geçer.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Tu-
rizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği 
ile organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bi-
siklet Turu, doğal ve tarihi güzelliklerle donatılmış 
eşsiz bir rotada düzenlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), ilk 
kez 1963’te, dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turu 
olarak, “Marmara Turu” ismiyle organize edildi. 
2021 yılında farklı bir rotada koşulan TUR, 11 Ni-
san’da Kapadokya’dan başladı ve 18 Nisan’da Kuşa-
dası’nda sona erdi. 12 farklı ülkeden takımların yer 
alacağı organizasyon her gün Eurosport’tan üç saat 
boyunca yayınlandı.
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Belçika, İsrail, İtalya, İspanya, Fransa, Rusya, Ame-
rika Birleşik Devletleri, Norveç, Hollanda, Kazakis-
tan, İsviçre ve Malezya’dan gelen takım ve sporcu-
lar, yarışta 1.347 kilometre yol katederek ve Konya, 
Beyşehir, Alanya, Kemer, Göğübeli Zirvesi, Fethiye, 
Marmaris, Turgutreis, Bodrum ve Kuşadası gibi ta-
rihi lokasyonlardan geçti. 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
sürdürülebilir turizm kapsamında “Bisiklet Dostu 
Konaklama Tesisi Belgesi” ve “Güvenli Turizm Bel-
gesi” veriyor. Diğer hijyen düzenlemeleriyle birlikte 
bu önlemler, katılımcıların güvenliği ve sağlığı ga-
ranti edilirken bu yılki bisiklet turunun devam ede-
bilmesini sağladı.

Bisiklet Dostu Oteller

Sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve etik ve aktif 
gezginleri çekmek kapsamında Türkiye, bisiklet 
turizmini teşvik etmek için “Bisiklet Dostu Konak-
lama Tesisleri Sertifikası” oluşturmuştur. Sertifika, 
bisikletler için güvenli park yeri sağlama, yerel bi-
siklet yolları hakkında bilgi sahibi personel çalıştır-
ma bisiklet temizleme ve onarım alanı sağlama gibi 
çeşitli kriterleri karşılayan otellere ve diğer konakla-
ma türlerine verilmektedir. Şimdiye kadar bu serti-
fikayı almış ve “bisiklet dostu” bir konaklama tesisi 
olan 17 tesis bulunmaktadır. 

Golf 

Türkiye’de bulunan golf sahaları, dünyaca ünlü golf 
sahası mimarları tarafından tasarlanmıştır. Çeşitli-
lik ve rotaların size eşsiz deneyim sağlayacağı golf 
merkezlerini ziyaret edilebilir. Özellikle Antalya 
bölgesindeki golf merkezleri size seçkin bir golf de-
neyimi sunmayı vaat etmektedir. PGA Standartları-
na uygun yüksek kalitede ve en iyi fiyat performans 
dengesini sağlayan golf sahaları vardır.

Türkiye’deki Uluslararası Turnuvalar

Belek, ortalama 19°C olan hava sıcaklığı ve 300 
günün (yılın neredeyse tamamı) üzerinde güneşli 
havası ile dünyanın en iyi golfçülerini yıl boyunca 
ağırlamaktadır. 17 farklı golf sahası ve onlara yakın 
lüks otelleri ile Belek, golf tutkunlarının yeni golf 
sahalarını yıl içinde istedikleri zaman keşfetmeleri-
ne olanak sağlanmaktadır. Golf sahaları, havaalanı 
ve otellerle aynı bölgededir; bu da golf tutkunlarına 
zaman kaybı yaşamaksızın farklı sahalarda golf oy-
nama imkanı sunmaktadır. Belek, sahip olduğu bu 
özellikler sayesinde 2008 yılında Uluslararası Golf 
Tur Operatörleri Birliği tarafından “Yılın En İyi Golf 
Bölgesi” seçilmiştir. IGTM 2011 Uluslararası Golf Se-
yahat Fuarı, 14 -17 Kasım 2011’de, Belek Turizm Yatı-
rımcıları Birliği tarafından Belek’te düzenlenmiştir.

Kayak

Bursa’nın güneybatısında, şehir merkezine 36 km 
mesafede yer alan Uludağ; Türkiye’nin en önem-
li kış sporları merkezlerinden biridir. Zengin bitki 
örtüsü ve farklı hayvan türleriyle 1961 yılında Milli 
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Park ilan edilen Uludağ’a tüm yıl boyunca ziyaretçi 
gelmektedir. Dağda özellikle yaz aylarında trekking 
ve kampçılık deneyimleri de çok popülerdir. Antik 
Çağlarda Uludağ’ın adı “Hep Parlayan” manası-
na gelen Olympos Misios’du ve mitolojiye göre bu 
tepe, tanrıların Troya Savaşı’nı izlediği yerdi. Kış 
turizminin nabzını tutan Uludağ’ın konaklama ka-
pasitesini artıracak ve kayak tesislerini daha da ge-
nişletecek geliştirme çalışmaları planlanmıştır. Çok 
sayıda festival ve organizasyona ev sahipliği yapan 
Uludağ, merkezi lokasyonunun da etkisiyle heli-ski 
(helikopterle kayak), snowboarding, buz pateni ve 
snowbiking (kar bisikleti) için de çok uygun parkur-
lara sahiptir.

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri sınırlarında, İç Ana-
dolu Bölgesi’nin en yüksek zirvesi olan Erciyes Da-
ğı’nda (3.916 m) yer alıyor. Erciyes Dağı, sönmüş genç 
bir volkanik dağ olarak görülebilir. Ayrıca Erciyes, 
birçok volkan konisi ile çevreye canlılık veren bölge-
nin en önemli tabiat zenginliklerinden biridir. Erci-
yes Dağı üzerinde geçmişte oluşan buzullar aşınma 
yoluyla dağın yüksek bölümlerinde geniş ve derin 
buz yalakları ortaya çıkarmıştır. Dağın yüksek nok-
tasında yer alan bu sekiz buz yatağından birinin ge-
niş bölümünde bir buzul bulunmaktadır. Dış etki-
lerle bir krater oluşmuş ve birkaç dik tümsek ortaya 
çıkmıştır. Erciyes Dağı’nın zirvesinin hemen altında, 
kaya sütunları arasında bir mağarabulunmaktadır. 
Bu mağara bir zamanlar Bizanslı keşişler tarafından 
dini törenler için kullanılırdı. Kuzey yamacında 700 
metre yüksekliğinde bir dağ buzulu, güney yamacın-
da ise 2.100 - 2.900 metre yükseklikte, kış sporları 
merkezine ev sahipliği yapan Tekir Yaylası yer alır. 
Telesiyejden Erciyes Çobanini Kamp Alanı’na yürü-
yüş, kışın yaklaşık 2,5 - 3 saat sürer. Çobanini’nden, 
Şeytan Deresi’nin pınar başındaki Mola Taşı’na ka-
dar olan tırmanış, kayaklı koşu ile yaklaşık bir saat 
sürmektedir. Buradan, daha küçük tepenin zirvesine 
ulaşmak ise iki-üç saat alabilir. Şeytan Deresi’nde 
kış aylarında çığ tehlikesi, bahar aylarında da düşen 
kayaların yol açtığı yaralanmalardan korunmak için 
yürürken kask takılması önemlidir.

Erciyes, coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en 
merkezi kayak merkezidir ve dünyanın birçok ye-
rinden sadece üç dört saatlik uçuş mesafesindedir. 
İstanbul - Kayseri arasında günlük ortalama 15 
uçuş gerçekleşmektedir. Erciyes - İstanbul arası 
ortalama bir saatlik uçuş mesafesi, Erciyes Kayak 
Merkezi’ni hem yerli hem de yabancı turistler için 
çok cazip kılmaktadır. Bu arada Erciyes Kayak 
Merkezi, Kayseri Havalimanı’na 25 dakika, Kayseri 
şehir merkezine 20 dakika ve Kapadokya’ya bir sa-
atlik mesafededir. Kayseri şehir merkezi ve Erciyes 
iki şeritli karayolu ile birbirine bağlanmaktadır. 
Kayak merkezi, uluslararası standartlara uygun 
olarak son teknoloji ile donatılmış, saatte yakla-
şık 26.750 kişi taşıma kapasitesine sahip, yüksek 
hızda sökülüp çıkarılabilir, çift telesiyeje sahiptir. 
Telesiyejlerde, Erciyes Dağı’nın inanılmaz manza-
rası eşliğinde endemik bitki örtüsünü gözlemleme 
şansı elde edilebilir. Hacılar ve Tekir Kapı girişle-
rindeki “Gondol” adı verilen teleferiklerle konforlu 
bir yolculuk yapılabilmekte ve burada yer alan te-
sislerde sıcacık içeceklerle çevrenin tadını çıkartı-
labilmektedir.

Palandöken, Türkiye’nin en uzun kayak pistidir. 
Kayak merkezi, kolayca kaymaya olanak sağlayan 
“toz kar” özelliği, yamaçların dikliği ve pistinin 
uzunluğu ile deneyimli kayakçılar için Türkiye’de-
ki en iyi dağ olarak bilinmektedir. Merkezdeki en 
zor pist, dağın arka tarafındaki Ejder Pisti’dir. Ej-
der’deki teleferikler ve pistler, bazen sis ve çığ risk-
leri nedeni ile kapanır. Kayak sezonu kasım ayın-
da başlar, hazirana dek devam eder. Pistlerdeki 
teleferik sayısı, 2008-2010 yılları arasında artırıl-
mıştır. Kayak merkezinde şu anda toplamda sekiz 
adet teleferik vardır.

2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunla-
rı’na ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merke-
zi, Erzurum’a dört kilometrelik mesafesiyle Türki-
ye ve dünya kış turizminin cazibe merkezlerinden 
biri olmaya devam etmektedir. Kayak merkezinin 
en yüksek noktasının rakımı 3.174 metredir. Gon-
dola teleferiğine ek olarak, 460 hektarlık kayak 



257

DÜNYADA TÜRKİYE

yapılabilir alanda, 22 pistin tümüne hizmet veren 
farklı eğimlerde beş telesiyej bulunmaktadır.

Ejder ve Kapıkaya, Palandöken’in en uzun pistle-
ridir. Bu pistler olimpik büyüklüktedir, slalom ve 
büyük slalom disiplinleri için uygundur. En uzu-
nu 12 km olan ve 1.100 metrelik yükseklik farkına 
sahip pistlerin toplam uzunluğu 28 km’dir.

Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu’daki Köroğlu 
Dağları’nda yer almaktadır. Kartalkaya’nın ba-
kımlı kayak pistleri alp kayağı, tur kayağı ve ka-
yaklı koşu gibi kayak disiplinleri için çok uygun-
dur. Kartalkaya’da kayak sezonu, aralık ayından 
mart sonuna kadar yaklaşık 4 ay sürmektedir. 
Kartalkaya, arabayla Ankara Esenboğa Havali-
manı’ndan üç saat, İstanbul’daki havalimanların-
dan ortalama dört saat mesafede yer almaktadır. 
Bahsi geçen üç havalimanı da uluslararası havali-
manlarıdır. Kartalkaya’ya İstanbul ve Ankara’dan 
günübirlik veya gecelemeli tur araçlarıyla veya 
özel araçla ulaşım mümkündür.

Sarıkamış Kayak Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi’n-
de, Kars’ın 55 km güneybatısında yer alan Çamurlu 
Dağı’nda, 2.100 - 2.634 metre rakımda yer almakta-
dır. Tesis, iki adet mekanik piste sahiptir. Bunlar-
dan ilki saatte 1.800 kişi kapasiteli ve 1.435 metre 
uzunluğunda; ikincisi ise saatte 800 kişi kapasiteli, 
2.250 metre uzunluğundadır. Sarıkamış’ta hizmette 
olan toplam yedi kayak pisti bulunmaktadır. Kars 
şehir merkezinin 60 km güneybatısında, Kars Ha-
rakani Havalimanı’ndan 50 km uzaklıkta olan piste 
Erzurum Havalimanı’ndan da ulaşılabilir. Kayak 
merkezine her iki havalimanından da otobüs se-
ferleri mevcuttur. Sarıkamış’ta kayak pistleri, şehir 
merkezinden farklı uzaklıktaki bölgelere dağılmış-
tır. Bu pistler; Güneydoğuda Cıbıltepe (2.200-2.634 
m), batıda Süphan Dağı (2.200 – 2.900 m), doğuda 
Ağbaba’da (2.200 – 2.810 m) yer alır. Sarkamış Ka-
yak Merkezi’nin muhteşem çam ağaçları arasından 
geçen beş kayak pisti toplamda 12 km uzunluğun-
dadır. Buradaki kar, kristal yapısıyla kayak yapmayı 
zorlaştırabilir. Dünyaca ünlü Alp Dağları ile aynı kar 

kalitesine sahip Sarıkamış Kayak Merkezi’ninde or-
talama kar kalınlığı 1,5 metreyi bulmaktadır. Sezon, 
20 Aralık’tan 20 Mart’a kadar devam etmektedir. 
Sarıkamış’ta güneybatı rüzgarlarının hâkim olduğu 
karasal iklim görülür.

Futbol

Türkiye futbolseverlerin ülkesidir. Çok çeşitli ulusla-
rarası futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapan 
Türkiye’de oynanan maçlardaki muhteşem atmosfer 
tüm dünyada bilinir. Ülkemiz, tüm takımların kolay-
ca rakip bulabileceği, antrenman yapabileceği, en 
lüks tesislerde konaklayabileceği bir kamp cenneti-
dir. Birçok UEFA gençlik turnuvasına ve uluslararası 
takımların özel maçlarına ev sahipliği yapan bu tesis-
lerdeki kalifiye personel, size standart bir otelden çok 
farklı bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca taşranın pek 
çok yerinde kamp alanlarının şehir merkezlerinden 
uzak olması nedeniyle, ulaşım yükü Türkiye’de sorun 
olmamaktadır. 2019’da UEFA Süper Kupası’na ev sa-
hipliği yapan İstanbul, 2023’de de UEFA Şampiyonlar 
Ligi Finaline ev sahipliği yapacaktır. Türkiye, futbola 
düzenli yatırımlar yaparak tutkusunu ve operasyonel 
yeteneklerini sürekli olarak dünyaya göstermektedir. 
Antalya, Erzurum, Trabzon, İstanbul, Bolu, Burdur, 
Isparta, Kocaeli gibi lokasyonlar konaklama tesisleri, 
futbol antrenman sahaları ve maç sahaları ile futbol 
odaklı turizmi cezbeder. Buralarda hava yazın serin-
dir ve uygun nem, sıcaklık ve oksijen koşulları vardır. 
Kış aylarında sezonluk antrenman kampları ve fitness 
antrenmanı için, ılıman hava, uygun nem ve sıcaklığa 
sahip ve yağmur ve rüzgar faktörlerinin daha az 
baskın olduğu yerleri seçmek önemlidir.
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Türklerde sözlü edebiyat geleneğinin ilk ve 
en önemli ürünleri destanlardır. Bunların 
başlıcaları; 7. yüzyılda yaşadığı sanılan 

Saka Hükümdarı Alp Er Tunga’nın İran ordularını 
yenilgiye uğratışını anlatan “Alp Er Tunga Desta-
nı”, Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini konu 
alan “Bozkurt Destanı” ve yine aynı destanda yer 
alan Göktürklerin demir bir dağı eriterek Erge-
nekon’dan çıkışlarını anlatan “Ergenekon Desta-
nı’dır. Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı ürünleri 
ise 8. yüzyılda Göktürk alfabesiyle yazılmış olan 
“Orhun Yazıtları”dır. Türkçe bölümleri çeşitli dil-
lere çevrilmiş olan yazıtların en önemlileri Ton-
yukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adlarına dikilen-
lerdir. Yazıtlar, Türklerin o dönemde işlenmiş bir 
yazı diline ve zengin bir anlatıma sahip olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir.

İslamiyet’in Kabulü ve Türk Edebiyatı

Yusuf Has Hacib tarafından arı bir Türkçe ile yazı-
lan ve Türk edebiyatının ilk ürünü olan “Kutadgu 
Bilig” (11. yüzyıl); din, devlet, siyaset ve eğitim gibi 
konularda görüş ve öğütler içermektedir. İslam 
kültürü etkisindeki Türk edebiyatının en önemli 
yapıtlarından bir diğeri ise Kaşgarlı Mahmut tara-
fından yazılan “Dîvânü Lügati’t Türk (Türk Dilleri 

Sözlüğü)”tür. Her iki eser de güneybatı lehçelerin-
den olan Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.

Edebiyatı da doğrudan etkileyecek olan Türk di-
lindeki bir diğer gelişim ise, 11. yüzyıldan itiba-
ren Oğuz-Türkmen boyları tarafından konuşulan 
güneybatı lehçesinde görülmektedir. Nitekim bu 
Türk boylarından İran’ın bir bölgesi ile Azerbay-
can’a yerleşenler Azeri Türkçesini, Anadolu’ya 
yerleşenler ise Türkiye Türkçesini oluşturmuşlar-
dır.

Fuzuli

EDEBİYAT
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Divan Edebiyatı

Osmanlı döneminde ortaya çıkan divan edebiyatı, 
Arap ve Fars edebiyatları çizgisinde gelişen seçkin 
bir yazın türüdür.

Dehhanî, Kadı Burhaneddin, Nesimî ve Ahmedî, 
divan şiirinin 14. yüzyılda yetişmiş ilk ustalarıdır. 
15. yüzyılla beraber Fars şiirinin tüm özellikleri 
Türk divan şiirine aktarılmaya başlanmıştır. Din 
dışı divan şiirinde; Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati ve 
dinsel konulu en özgün yapıt olan “Mevlid”in ya-
zarı Süleyman Çelebi bu dönemin ünlü şairlerin-
den bazılarıdır.

16. yüzyılda Orta Anadolu, Balkanlar ve Orta Do-
ğu’da yaşayan birçok sanatçı İstanbul’da toplan-
maya başlamıştır. Türk divan şiirindeki etkileyici 
şiirlerin ünlü şairi Fuzulî, akıcı dilleri ve söyleyiş 
yumuşaklıklarıyla tanınan Bakî ile Zatî, Nef ’î ve 
Bağdatlı Ruhî bu dönemde öne çıkan şairlerdir. 
17. yüzyılın kaside ve hiciv şairi olarak bilinen 
Nef ’î’nin güçlü bir tekniği, ağır bir dili, cesur bir 
söyleyişi vardır. 18. yüzyılda öne çıkan Nabî ise di-
daktik şiirler yazmış; eserlerinde devleti, toplumu 
ve sosyal hayatı eleştirmiştir.

Nedim’le özdeşleşen 18. yüzyıl divan şiiri, bu dö-
nemde yerlileşme eğilimi içine girmiştir. Halk şiiri, 
divan şiirini etkileyerek, dilini bir oranda yalınlaş-
tırmış ve ele alınan konuların yerlileşmesini sağ-
lamıştır. Nitekim Nedim’le beraber “görkemli şiir” 
anlayışı yerini “ince ve duyarlı şiir”e bırakmıştır. 
Nedim’in açtığı çığır, yüzyılın sonunda Şeyh Galip 
ile devam etmiştir.

Divan edebiyatının düz yazı alanında eser veren 
yazarlarının çoğu halka yönelik eserlerinde sade; 
aydınlara yönelik eserlerinde ise süslü ve ağır bir 
anlatımı tercih etmişlerdir. Ancak zamanla orta 
bir yol izlenerek, konuşma dilinden farklı fakat 
ağır ve sanatlı anlatıma fazla başvurulmayan bir 
düz yazı dili gelişmiştir. Âşık Paşazade, Âşık Çe-

lebi, Evliya Çelebi, Nâima, Koçibey ve Mercimek 
Ahmet düz yazı alanında eserleri bulunan önemli 
yazarlardır. Evliya Çelebi’nin 50 yılı aşkın gezi-
lerinde gördüklerini yalın bir dille anlattığı, 17. 
yüzyıl toplum yaşamının çeşitli yönlerini yansı-
tan “Seyahatname” adlı yapıtı, coğrafya, tarih, et-
nografya, dil ve toplumbilim açısından değerli bir 
kaynaktır.

Halk Edebiyatı

Maniler, türküler, destanlar ve masallar halk ede-
biyatının anonim ürünleridir. Ayrıca halk ve med-
dah öyküleri ile Karagöz oyunları ve orta oyunu 
da anonim halk edebiyatının önemli bir bölümü-
nü oluşturmaktadır.

Düz yazı alanında ise 14. yüzyılda halk ağzından 
derlenerek yazıya geçirilen “Dede Korkut Hikâye-
leri”, Türk edebiyat tarihinin en önemli yapıtların-
dandır. 12 hikâyeden oluşan yapıt, Türklerin İslam 
etkisine giriş döneminin izlerini taşımaktadır.

Halk edebiyatının dinsel nitelikli bir türü olan 
“Tasavvufi Halk Edebiyatı”, 12. yüzyılda Ahmed 
Yesevî ile başlamıştır. Ahmed Yesevî önderliğinde 
Anadolu’ya da intikal eden tasavvuf anlayışı, 13. 
yüzyıl sonlarında yaşadığı öne sürülen ünlü halk 
şairi Yunus Emre’nin şiirleriyle olgunlaşmıştır. 

Şeref Taşlıova ve Murat Çobanoğlu



263

DÜNYADA TÜRKİYE

Çağının adil olmayan olaylarına başkaldırması, 
dinsel konulara hoşgörülü ve samimi yaklaşması 
ile düşüncelerini anlatmada yalın ve içtenlikli bir 
dil kullanması sayesinde toplumda çok geniş bir 
etki sağlamıştır. Yunus Emre, Türk dilini büyük 
bir ustalıkla kullanması nedeniyle Anadolu Türk-
çesinin en büyük sanatçısı olarak kabul edilmek-
tedir.

Aynı yüzyılda umut ve iyimserliğe dayanan halk 
mizahı da ikinci bir sanat kaynağı olmuştur. 13. 
yüzyılda yaşadığı kabul edilen Nasreddin Hoca, 
halk mizahının yalnızca kendi döneminde değil, 
günümüzde de en büyük temsilcisi olarak bilin-
mektedir.

16. yüzyılın ikinci yarısında Şii-Bâtıni inancı, ede-
biyat alanında da kendisini göstermiş, bu inanç 
doğrultusunda oluşan Alevi-Bektaşi edebiyatı, 
tasavvufi halk şiirinden ayrı bir şekilde gelişmeye 
başlamıştır. Bu edebiyatın en güçlü temsilcilerin-
den olan Pir Sultan Abdal, şiirlerinde insan sev-
gisi, kardeşlik, eşitlik, barış ve Tanrı-insan birliği 
gibi konuları işlemiştir.

Halk edebiyatının din dışı konuları işleyen diğer 
bir türü olan “Âşık Edebiyatı”, ilk ürünlerini 16. 
yüzyıl başlarında vermeye başlamıştır. Söz ve 
müziğin birbirini tamamladığı âşık edebiyatının 

Köroğlu ve Karacaoğlan gibi destansı ustaları bu 
dönemde yetişmiştir. Toplumsal aksaklıklara yü-
rekli bir başkaldırının simgesi hâline gelen Köroğ-
lu, şiirlerinde kahramanlık, yiğitlik, doğa sevgisi, 
sevda gibi konuları coşkulu bir dille anlatmıştır. 
Halk edebiyatı geleneğine sıkı sıkıya bağlı olan 
Karacaoğlan ise sevda şiirlerinin en güçlü ismidir. 
Çıldırlı Âşık Şenlik, Gevheri, Erzurumlu Emrah, 
Sümmanî, Seyranî ve Dadaloğlu “Âşık Edebiyatı”-
nın diğer önemli şairlerindendir.

Halk edebiyatı, günümüzde de yeni konu ve gün-
cel sorunlarla beslenerek yüzyıllık geleneği sür-
dürmektedir. Âşık Veysel (Şatıroğlu), Dursun Cev-
lanî, Davut Sulari, Sabit Ataman (Âşık Müdamî), 
Daimî, Mahsunî Şerif, Neşet Ertaş, Şeref Taşlıova, 
Murat Çobanoğlu, Muhlis Akarsu, Yaşar Reyhani 
ve Musa Eroğlu son dönem halk ozanlarından ba-
zılarıdır.

Karagöz-Hacivat kukla gösterisinden Mecnun’un Yedi 
Başlı Dev ile Karşılaşması sahnesi

Karacaoğlan
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Batı’ya Yöneliş

Divan edebiyatı, 19. yüzyılda yerini Batı etkisinde 
gelişen Tanzimat edebiyatına bırakmıştır. Bu dö-
nemde divan edebiyatında görülmeyen roman, ti-
yatro, öykü, makale, anı, deneme ve eleştiri gibi yeni 
edebiyat türlerinde ürünler verilmeye başlanmıştır. 
Bu dönemde gazetecilik ve edebiyat iç içe geçmiştir. 
Şinasi, Batılı anlamda ilk Türk tiyatro yapıtı olan 
"Şair Evlenmesi"ni bu dönemde yazmış; Namık Ke-
mal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut 
Ekrem gibi birçok sanatçı yeni edebiyat türlerinde 
eserler vermişlerdir.

1891 yılında “Servet-i Fünun” dergisi çevresinde 
toplanan sanatçıların başlattığı “Edebiyat-ı Cedide” 
akımı, sanatı daima ön planda tutmuştur. Bu dö-
nemde en büyük yenilik, öykü ve roman alanında 
gerçekleşmiştir. Türk romancılığının ilk ve gerçek 
ustası olarak kabul edilen Halit Ziya Uşaklıgil’in 
“Mai ve Siyah” ile “Aşk-ı Memnu” adlı romanları ve 
Mehmet Rauf ’un psikolojik romanın ilk örneği olan 
“Eylül” adlı romanı bu dönemin en önemli yapıtları 
arasındadır.

Millî Edebiyat Akımı

1911 ’de Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya 
Gökalp’in yayımladıkları “Genç Kalemler” dergisiy-
le başlayan akım, kısa sürede değişik sanat anlayış-
larını savunan sanatçılar tarafından da benimsen-
miştir. 

Arı bir Türkçe ile yazılan eserlerde yurt sorunları 
dile getirilmiş ve ulusal değerleri ortaya çıkarma 
amacı güdülmüştür. Özellikle öykü ve roman ala-
nında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip 
Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay 
bu akımın en başarılı örneklerini vermişlerdir. Bu 
dönemde dünya görüşleri ve şiir anlayışları farklı 
olan şairler de yetişmiştir. Nitekim şiirlerini akımın 
temel özelliği olan hece ölçüsü yerine aruz ölçüsü 
ile yazan İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Er-
soy, gerçekçi bir tutumla toplumsal konulara yönel-
miş; temelde Osmanlıcı ve gelenekçi kabul edilen 
Yahya Kemal Beyatlı yeni-klasik bir şiir geliştirmiş; 

egemen yaklaşımların dışında kalan Ahmet Haşim 
ise izlenimci ve simgeci bir anlayışla “saf şiir”i sa-
vunmuştur.

Cumhuriyet Dönemi

Toplumcu gerçekçiliğe yönelen edebiyatın ilk ör-
nekleri 1930’larda verilmeye başlanmıştır. Döne-
min yazarlarından Reşat Nuri Güntekin’in “Yeşil 
Gece” (1928) ve “Yaprak Dökümü” (1930), Peyami 
Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” (1930) ve 
“Fatih Harbiye” (1931), Yakup Kadri Karaosmanoğ-
lu’nun “Yaban” (1932), Halide Edip Adıvar’ın “Sinek-
li Bakkal” (1936) adlı romanları bu anlayış doğrultu-
sunda kaleme alınmıştır. Aka Gündüz’ün “Dikmen 
Yıldızı” (1928), Mahmut Yesari’nin “Çulluk” (1927) 
ve Osman Cemal Kaygılı’nın “Çingeneler” (1939) 
adlı eserleri sert gerçekçi çizgiler ve yerel renkler 
yanında ruhsal analizler de içermektedir. Mem-
duh Şevket Esendal’ın “Ayaşlı ve Kiracıları” (1934) 
adlı romanı Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Ankara 
yaşamını canlandırırken, Abdülhak Şinasi Hisar’ın 
“Fahim Bey ve Biz” (1941) adlı eseri İmparatorluğun 
son dönem İstanbul’unda, köşk ve yalılardaki yaşa-
mı zengin ayrıntılara yer veren çözümleyici bir an-
latımla ortaya koymaktadır.

Namık Kemal

Mehmet Akif Ersoy
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Şiir alanında Nazım Hikmet Ran, dizeci anlayıştan 
ayrılarak “serbest şiir” olarak nitelendirilen yeni 
bir akımın ilk temsilcisi olmuştur. Şiirde hem “öz”e 
önem vermiş hem de özgün bir biçim geliştirmiştir.

Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet 
Muhip Dranas ve Kemalettin Kamu ise heceye bağlı 
fakat şiirselliği ön planda tutan ürünler vermişler-
dir. Türk edebiyat tarihiyle ilgili araştırmalarıyla 
tanınan Orhan Şaik Gökyay ise şiirlerinde saz ve 
tekke şiiri tarzını benimseyerek hece veznini kul-
lanmıştır. 1930’ların ikinci yarısında Cahit Sıtkı Ta-
rancı, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve İlhan Berk gibi şa-
irler bağımsız bir şiir tutumu geliştirmeye çalışmış; 
Necip Fazıl Kısakürek ise psikolojik ve gerçeküstü 
öğeleri çarpıcı ve değişik bir dille şiirleştirmiştir. Fa-
ruk Nafiz Çamlıbel’in şiirlerini ise yer yer Anadolu 
gerçekleri beslemiştir.

1940’lara gelindiğinde, Sait Faik Abasıyanık’ın top-
lumsal sorunlardan çok, aydın bireyin ve küçük 
adamın dünyasına yönelen duyarlılıkla edebiyata 
yeni bir öykü anlayışı getirdiği görülmektedir. Sa-
bahattin Ali, “İçimizdeki Şeytan” ve “Kürk Manto-
lu Madonna” adlı romanlarıyla, kültürel değişimin 
toplumun değişik kesimlerindeki bireylere yapmış 
olduğu etkileri ruhsal çözümlemeler düzeyinde 
işlemiştir. Tarık Buğra, Oktay Akbal, Cevat Şakir 
Kabaağaçlı, Haldun Taner, Cevdet Kudret Solok ve 
Samim Kocagöz gibi dönemin diğer yazarları da 
gerçekçi çizgide ürünler vermişlerdir. Şiir alanında 

ise yalnız eski şiire değil, Nazım Hikmet Ran şiirine 
de tepki olarak doğan “Garip Akımı” (I. Yeni) döne-
me damgasını vurmuştur. Orhan Veli Kanık, Oktay 
Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’ın ölçüsüz 
ve uyaksız şiirlerini yayınladıkları “Garip” (1941) 
adlı kitabın adıyla anılan, gündelik yaşam ile birey-
sel konuları konuşma dilinin yalınlığıyla ele alan 
akım, kısa sürede yaygınlaşarak birçok genç takipçi 
bulmuş; Necati Cumalı, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve 
Behçet Necatigil gibi dönemin ünlü şairlerini de 
etkilemiştir. 1940’ların ikinci yarısında, Ceyhun 
Atuf Kansu, Cahit Külebi, Necati Cumalı ve Bedri 
Rahmi Eyüboğlu toplumsal duyarlılığı ön planda 
tutan, deyiş özelliklerine dayalı, anlatımcı bir şiir 
geliştirmişlerdir.

1950’lerden itibaren ise yazarlar daha çok köy ger-
çeklerine yönelmişlerdir. Mahmut Makal “Bizim 
Köy” (1950) ve Fakir Baykurt “Yılanların Öcü” (1959) 
adlı eserlerinde, kırsal çevre insanının yaşam biçi-
mine yönelik gözlemleriyle Türk edebiyatına geniş 
bir açılım sağlamışlardır. 1950'lerde köy yazınına 
değişik bir boyut getiren yazarlardan biri de Yaşar 

Reşat Nuri Güntekin

Yaşar Kemal

Necip Fazıl Kısakürek
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Kemal’dir. 1955’te ilk cildi yayımlanan ve Çukurova 
yöresi insanının karşılaştığı güçlükleri ve geliştirdi-
ği tutumları destansı bir dille işleyen “İnce Memed” 
adlı romanı, Yaşar Kemal’in daha sonraki yıllarda 
geliştireceği yaklaşım ve anlatım biçimlerinin ilk 
izlerini taşımaktadır. 1955’te yayımlanan “Göl İn-
sanları” adlı öykü kitabıyla yazın alanında adını 
duyuran Kemal Tahir de köy olgusu ve kırsal yaşam 
sorunlarına eğilen yazarlardandır. 1950-1960 yılları 
arasında yazmaya başlayan Demir Özlü, Ferit Edgü, 
Yusuf Atılgan ve Nezihe Meriç gibi yazarların yapıt-
larında ise farklı ve bireysel arayışlar egemendir.

Toplumun aksayan yönlerini alaycı, yergici bir tu-
tumla işleyen Aziz Nesin, 1955’ten başlayarak ede-
biyatın hemen her türünde ürün vermiştir. İlk yapıt-
larıyla 1946 ve 1957 yıllarında İtalya’da düzenlenen 
gülmece yazımı ödülünde iki kez “Altın Palmiye” 
alan yazar, uluslararası alanda giderek ünlenmiş ve 
kitapları yabancı dillere çevrilmiştir. Muzaffer İzgü 
ve “Hababam Sınıfı” adlı eser ile tanınan Rıfat Ilgaz 
da mizah edebiyatının başarılı isimleri olmuşlardır.

Şiir alanında ise kolay anlaşılır konuşma dilinin ye-
rini, şairin kurduğu imge düzeni içinde sözcüklerin 
özel çağrışımlarına dayalı bir anlatım almıştır. “II. 
Yeni” olarak adlandırılan bu akımın temsilcileri ara-
sında Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, 
Ece Ayhan, İlhan Berk, Özdemir Asaf ve Kemal Özer 
gibi isimler görülmektedir. Aynı dönemde kendine 
özgü bir şiir dili kuran Sezai Karakoç eserlerinde va-
roluşsal ve metafizik temaları mistik bir tavırla işle-
miştir. Bu şairlerin eserlerinde örneklenen şiir anla-
yışı, sonraki yıllarda farklı yönelimler göstermiştir.

1960 sonrası dönemde toplumsal temalar ağırlık 
kazanmış, yeni teknikler ve biçim arayışları Türk 
dilinin zenginleşmesine öncülük etmiştir. “Bayrak 
şairi” olarak da anılan Arif Nihat Asya, 1960’ların 
başında şiir yazmaya başlayan Yavuz Bülent Ba-
kiler, Osman Attila, Ayhan İnal, Feyzi Halıcı, Ataol 
Behramoğlu, İsmet Özel ve Hilmi Yavuz gibi şairle-
rin ilk eserlerinde “II. Yeni” anlayışı ve biçimsel ara-
yışlar belirginse de daha sonraki şiirlerinin genel 
eğilimden etkilendiği görülür. Öykü ve roman ala-
nında ise kır-kent çevresinde süren tartışmalar, bu 
dönemde toplumsal yapıya ilişkin tezlerle de yay-
gınlaşmıştır. Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal 
Tahir gibi yazarlar kendi çizgilerinde eser vermeyi 
1960’larda da sürdürmüşlerdir. Samim Kocagöz, 
Attila İlhan, Tarık Buğra, Hasan İzzettin Dinamo ve 
İlhan Selçuk gibi yazarlar ise eserlerinde daha çok 
yakın tarihi konu etmiştir.

1970’li yıllarda düşünce ve duyarlılığın doğrudan 
iletilmesi, tüm yazın türlerinde güncele yönelimi 
artırmıştır. Bu dönemde Çetin Altan, Pınar Kür, 
Tomris Uyar, Sevgi Soysal, Tezer Özlü, Selim İleri, 
Bekir Yıldız ve Ayla Kutlu gibi yazarlar, toplumsal 
değişimi çeşitli yönleriyle ortaya koyan ve ağırlıklı 
olarak psikolojik çözümlemeler taşıyan eserler ver-
mişlerdir.

1980’lerde toplumun siyasetten uzaklaşması, 
aydınların ilgisinin daha fazla kültür ve sanata 
yönelmesine yol açmıştır. Aynı yıllarda Türk ta-
rihini konu alan eserleriyle Mustafa Necati Se-
petçioğlu, yeni nesil arasında büyük bir okuyucu 
kitlesi bulmuştur. Sepetçioğlu, bir seri romanın-
da Malazgirt Zaferi’nden (1071) başlayarak Os-
manlı İmparatorluğu’nun zayıflama dönemine 
kadar Türk tarihini, diğer romanlarında günü-
müz Türkiye’sinde yaşanan toplumsal değişim ve 
sonuçları konu almıştır. Sepetçioğlu’nun “Büyük 
Otmarlar” adlı tiyatro oyunu, Avrupa Üniversite-
lerarası Tiyatro Festivali’nde en iyi oyun seçilmiş-
tir. Yazarın eserleri birçok dile çevrilerek yabancı 
ülkelerde de yayımlanmıştır.

Rıfat Ilgaz
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1999 yılında İngiliz The Observer gazetesinde ya-
yınlanan “21. Yüzyılın En İyi 21 Yazarı” listesinde yer 
alan Orhan Pamuk, 24 dilde basılan “Benim Adım 
Kırmızı” adlı romanı ile 2003 “IMPAC Dublin Edebi-
yat Ödülü”ne layık görülmüş, 2006 yılında ise “No-
bel Edebiyat Ödülü”nü almıştır.

Türkiye’de ve dünyada daha çok oyun yazarlığı ile 
tanınan Turgut Özakman’ın, tarihî roman niteliğin-
deki ve Türklerin istiklâl mücadelesini konu alan 
“Şu Çılgın Türkler” adlı eseri 2005 yılının en çok 
satan ve okunan kitabı unvanı ile “Sanat Kurumu 
Onur Ödülü”nü almıştır.

Türk edebiyatı, destan, şiir, roman, öykü, tiyatro, 
masal, fabl, deneme, fıkra, makale, eleştiri, sohbet, 
anı ve biyografi gibi edebi eserler konusunda olduk-
ça zengindir. Edebiyat tarihçisi Osman Horata’nın 
deyimiyle “Türk Edebiyatı Orta Asya içlerinden 
başlayarak Akdeniz uçlarına kadar uzanan yüzler-
ce yıllık yolculuğu, büyüklü küçüklü kollarıyla ge-
niş bir alanı kucaklayan bir ırmağa benzer”.  Orhun 
Yazıtları ve Türkçe’nin abidevi felsefi eseri Kutadgu 

Bilig ve Dede Korkut, Köroğlu, Saltuk-name ve Ham-
za-name gibi sayısız destanlarla beslenen bu ırmak, 
Türk kültürünü nesilden nesle aktarmıştır. 

Anadolu topraklarında akmaya elverişli vadiler bu-
lan ırmak, İnsan sevgisi ve hoşgörü üzerine eğilen 
Yunus Emre gibi önemli edebi kişiliklerle bir Şiir mi-
rası oluşturmuştur. Bu miras Osmanlı Döneminde 
Fuzulî, Taşlıcalı Yahya, Nedim, Bakî, Şeyh Galib, Ziya 
Paşa gibi şairlerin gönlünde olgunlaşmış; Cumhuri-
yet Döneminde Yahya Kemal ve Aşık Veysel, Orhan 
Veli, Attila İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi şairlere 
devredilmiştir. Osmanlı Döneminden Cumhuriyete 
geçerken Türk edebiyatına giren roman ve öykü gibi 
modern edebiyat türlerinde Reşat Nuri, Halide Edip, 
Ahmet Haşim, Halid Ziya, Refik Halid, Ömer Seyfet-
tin gibi yazarlarımız şaheserler vermiştir. 

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarlarının 
çok sayıda eseri farklı dillere çevrilmiş ve bu sayede 
Türk edebiyatının yurt dışında tanınması sağlan-
mıştır. Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Yaşar Kemal, Or-
han Kemal, Aziz Nesin, Sait Faik, Peyami Safa, Ah-
met Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali, Mustafa Kutlu, 
Adalet Ağaoğlu, Nazlı Eray, İhsan Oktay Anar, Alev 
Alatlı, İskender Pala, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Ha-
kan Günday ve 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü 
alan Orhan Pamuk, yabancılar tarafından en çok 
okunan yetişkin edebiyat yazarlarımız arasındadır. 
Yalvaç Ural, Gülten Dayıoğlu, Mevlana İdris Zengin, 
Zeynep Cemali, Aytül Akal, Sara Şahinkanat, Behiç 
Ak, Fatih Erdoğan, Feridun Oral gibi çocuk ve ilk 
gençlik edebiyatı alanında eser veren yazarlarımız 
hem Türkçede hem de çevrildiği dillerde ilgiyle 
okunmaktadır.

Devlet, mümkün olduğunca edebiyatçıları teşvik 
etmekte ve eserlerinin unutulmaması için çalış-
malar yapmaktadır. Geçmiş dönemlerin önemli 
edebiyatçıları doğum ve ölüm yıl dönümlerinde 
anılarak eserleri ve adları yaşatılmaktadır. İstik-
lâl Marşı’nın kabul ediliş yıl dönümünde çeşitli 
etkinlikler düzenlenmekte ve marşın yazarı Meh-
met Akif Ersoy da bu çerçevede anılmaktadır.

Mustafa Necati Sepetçioğlu

Tarık Buğra





Güzel sanatlar alanında  ülkemizin sahip ol-
duğu zengin kültürel miras Ankara, İzmir 
ve Erzurum’da bulunan Kültür ve Turizm 

Bakanlığına bağlı resim ve heykel müzeleri ve 35 
sanat galerisi vasıtasıyla korunmakta ve eserle-
rin sanatseverlerle buluşması sağlanmaktadır. 
Bunun yanı sıra görsel sanatların halk nezdinde 
yaygınlaştırılması ve bu alanda eser veren sanat-
çıların desteklenmesi amacıyla ödüllü yarışmalar 
düzenlenmektedir.

Görsel Sanatlar Tarihçesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Güzel sanatlar eğitimi veren ve 1882 yılında Os-
man Hamdi Bey tarafından kurulan Sanayi-i Ne-
fise Mekteb-i Âlî'si; 1928’de Güzel Sanatlar Aka-
demisi, 1964’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 
1983’te Mimar Sinan Üniversitesi ve 2003’te Mi-
mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını al-
mıştır.

 Resim

Türkiye’de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
yaygınlık kazanmaya başlayan resim sanatı, “Foto 

Yorumcuları” olarak bilinen asker ressamların 
öncülüğünde gelişmiş, Batılı resim tekniğini son 
derece iyi kavramış olan Osman Hamdi Bey ise bu 
sanata farklı bir bakış açısı getirmiştir. 1910’larda 
sanat eğitimi için Avrupa’ya giden İbrahim Çallı, 
Hikmet Onat, Namık İsmail, Avni Lifij ve Feyha-
man Duran gibi ressamlar, izlenimcilik akımının 
ilkelerini veya sembolist yorumları Türk resmine 
kazandırmışlardır. “1914 Kuşağı” olarak anılan bu 
sanatçılar, Güzel Sanatlar Akademisinin öğretim 
üyeleri olarak, “Cumhuriyet Dönemi”nin ressam-
larını da yetiştirmişlerdir. Bu sanatçılar, akademi-
deki yabancı etkinliğini kırarak Türk sanatçıların 
önünü açmışlardır. Türk resmine modern yorum-
ları kazandıran ilk ressamlar olan ve “Müstakil-
ler” adıyla anılan Ali Avni Çelebi ve Zeki Kocame-
mi, Hoffman Okulu’nun etkileri ile izlenimciliğin 
etkisini kaybetmesinden sonra dışavurumcu ve 
yapısalcı resim anlayışını arkadaşları Şeref Ak-
dik, Mahmut Cüda, Hale Asaf, Muhittin Sebati, 
Refik Epikman, Cevat Dereli ve heykeltıraş Ratip 
Aşir Acudoğlu ile paylaşmışlardır. Bu atılımı yeni 
ufuklara taşıyan Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif 
Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino, Sabri Berkel ve 
heykeltıraş Zühtü Müridoğlu “D Grubu” adı altın-
da birleşerek kübizm kaynaklı analitik çözümle-
meler ile soyutlamalara yönelmişlerdir.

GÜZEL SANATLAR
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Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü 
başkanlığına 1937’de Fransız ressam ve gravür sa-
natçısı Leopold Levy getirilmiştir. Levy, akademi 
kadrolarını D Grubu ressamları ile birlikte yeni 
bir sisteme sokmuştur. Öğrencileri tarafından 
kurulan “Yeniler Grubu” sanatçılarından Turgut 
Atalay ve Mümtaz Yener sosyal gerçeklere yöne-
lirken, Nuri İyem soyuttan yola çıkarak Anadolu 
kadınının, gecekonduların, grevlerin ve göçlerin 
ressamı olmuştur.

“Yeniler”in oluşturduğu non-figüratif resim, 
1950’lerde Mübin Orhon, Fahrünnisa Zeyd, Nejat 
Devrim, Lütfü Günay, Devrim Erbil, Özdemir Al-
tan, Adnan Turani, Güngör Taner ve Mustafa Ata 
gibi ressamlar tarafından geliştirilirken; sosyal 
gerçekçi resim, Duran Karaca’nın Çukurova görü-
nümlerinde, Cihat Aral’ın tuvallerinde ve Neşet 
Günal, Neşe Erdok atölyesinde yetişen sanatçılar 
arasında yaygınlaşmıştır.

1950’lerde Bedri Rahmi Eyüboğlu ve atölyesinde 
yetişen sanatçıların birleştiği “Onlar Grubu” ise 
geleneksel kaynakları, minyatür, hat, kilim, halı 
ve mozaiklerin esinlerini çağdaş yorumlarla bir-
leştirmiştir. Mehmet Pesen ve Nedim Günsür ge-
leneklere yönelirken; Orhan Peker, Leyla Gamsız, 
Turan Erol renk ve leke soyutlamalarının anlatım 

gücünü resimlerine katmıştır. Resim sanatının 
1980 ve 1990’larda önemli bir atılım geçirmesiy-
le “fantastik gerçekçilik” başta olmak üzere tuval 
resminde değişimler gerçekleşmiş; Fikret Mualla, 
Avni Arbaş, Burhan Uygur, Ergin İnan, Erol Akya-
vaş, Burhan Doğançay, Utku Varlık gibi sanatçılar 
uluslararası başarılar elde etmişlerdir.

Gökhan Anlağan, Hüsamettin Koçan, Mehmet 
Gün, Mahir Güven, Alp Tamer Ulukılıç, İsmet Do-
ğan, Mehmet Uygun, Altan Çelem, Selda Asal ve 
Serhat Kiraz gibi sanatçılar ise tuval resimleri ya 
da kavramsal uygulamalarla Türk sanatına yeni 
boyutlar kazandırmışlardır. Öncü ve deneysel ça-
lışmalar, ilki 1977’de düzenlenen İstanbul Sanat 
Bayramı çerçevesinde yer alan “Yeni Eğilimler” 
sergileriyle desteklenmiştir. 1980 sonrasından 
bugüne kavramsal sanat çalışmaları da yaygın-
laşmıştır. Zahit Büyükişleyen, İsmet Doğan, Ser-
hat Kiraz, Zafer Gençaydın, Şenol Yokozlu, Bedri 
Baykam, Tomur Atagök, Habip Aydoğdu, Vural 

Çeşmeli Manzara - Avni Lifij

Sağırbozlar - Bedri Rahmi Eyüboğlu
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Yurdakul, Mustafa Ata, Güngör Taner ünlü res-
samlardan bazılarıdır.

Heykel Sanatı 

Osgan Efendi’nin atölyesinde yetişen sanatçılar 
ile Nijat Sirel ve Mahir Tomruk heykel sanatının 
eğitimli ilk sanatçılarıdır. Canonica’nın İstan-
bul-Taksim Özgürlük Anıtı, Hanak ve Thorak’ın 
Ankara-Güven Park Anıtı, Krippel’in İstanbul-Sa-
rayburnu Atatürk Anıtı ile Ankara- Ulus İyigün 
Anıtı bu dönem özelliklerini yansıtır.

Türk heykelcileri anıt yapımında da çalışmışlar-
dır. Ali Hadi Bara, Zühtü Müridoğlu, Nijat Sirel, 
Hakkı Atamulu, Yavuz Görey, Kamil Sonad, İlhan 
Koman, Hüseyin Gezer, Turgut Pura ve Ratip Aşir 
Acudoğlu anıt yapımında öne çıkan isimlerdir.

1937 yılında Alman heykel sanatçısı Rudolf Bel-
ling, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bö-
lümü’nün başına getirilmiş, 1954 yılına kadar çok 
sayıda öğrenci yetiştirmiştir. İstanbul Taşlık Par-
kı’ndaki ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
bahçesindeki İnönü heykelleri Belling’e aittir.

Daha çok figüratif bir anlayışla ürünler veren 
heykeltıraşlar figüratif-soyut ve non-figüratif 
denemeler yapmış; Ali Hadi Bara, İlhan Koman, 
Mehmet Şadi Çalık ve Turgut Pura gibi sanatçılar 
soyut uygulamalara öncelik tanımışlardır.

Cumhuriyet dönemi sanatçıları arasında en önem-
li yeri Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu alır. Ulu-
sal ve uluslararası yarışmalarda önemli ödüller 
kazanan bu sanatçılar 1955’ten itibaren akademi-
de eğitmenlik yapmış ve anıt yapımcılığı dışında 
da çalışmalar yürütülmesine öncülük etmişlerdir. 
Ahşap ve metal malzemenin heykel üretiminde 
kullanılmaya başlandığı bu yıllarda İlhan Koman 
ve Şadi Çalık da eğitimciler arasında yer almıştır. 
Bu dönem Ali Teoman Germaner, Tamer Başoğlu, 
Gürdal Duyar, Namık Denizhan, Kuzgun Acar, Fü-
sun Onur ve Semahat Acuner gibi heykeltıraşların 
akademideki öğrencilik yıllarına rastlar.

1961 Paris Gençler Bienali Heykel Dalı’nda birinci-
lik ödülü alan Kuzgun Acar, soyut çalışmanın en 
ilginç örneklerini vermiştir. 70’li yıllardan itibaren 
dünya sanatı ile daha geniş bağlar kurulmaya baş-
lanmıştır. Üretimlerini değişik malzeme ve yakla-
şım çeşitliliği içinde gerçekleştiren sanatçılar ara-
sında; Mehmet Aksoy, Ferit Özşen, Saim Bugay, 
Meriç Hızal Başol, Remzi Savaş, Koray Ariş, Bihrat 
Mavitan ve Rahmi Aksungur yer alır.

Kuş - Ali Teoman Germaner Seramik Sanatçısı Füreya Koral
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Seramik Sanatı

Seramik eğitimi, Devlet Güzel Sanatlar Akade-
misinde 1930’lu yıllarda verilmeye başlanmıştır. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise yurt dışına sanat-
çılar gönderilmiştir. Paris’te eğitim gören ilk sera-
mik sanatçılarından İsmail Hakkı Oygar, Hakkı 
İzer ve Vedat Ar yurda döndüklerinde seramiği 
geleneksel anlayıştan farklı bir anlayışla ele ala-
rak özgün çalışmalara yönelmişlerdir. Sanat an-
lamında seramik yapan Füreya Koral Türkiye’de 
ilk özel seramik atölyesini açmış, Bingül Başarır, 
Tüzüm Kızılcan ve Alev Ebuzziya gibi sanatçıla-
rın yetişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

İsmail Hakkı Oygar, Füreya Koral, Bingül Başa-
rır gibi sanatçıların ortak bir sergi ile katıldıkları 
uluslararası ilk organizasyon 1962’de Prag’da ger-
çekleştirilmiş, sanatçılar altın madalya ile ödül-
lendirilmişlerdir.

Nasip İyem, Seniye Fenman, Ayfer Karamani, Me-
like Abasıyanık Kurtiç, Hamiye Çolakoğlu, Attila 
Galatalı, Ünal Cimit, Bingül Başarır, Beril Anı-
lanmert, Candeğer Fürtun, Erdinç Bakla, Tüzüm 
Kızılcan, Güngör Güner, Zehra Çobanlı, Mustafa 
Tunçalp, Jale Yılmabaşar ve Tülin Ayta uluslara-
rası düzeyde eserler veren önemli seramik sanat-
çılarındandır.

Fotoğraf Sanatı

Atatürk’ün desteğiyle sanata ve sanatçıya verilen 
önemin artması Türk fotoğrafında da etkisini gös-
termiştir.

Cemal Işıksel, Nurettin Erkılıç, Selahattin Giz, 
Limasollu Naci, Şinasi Barutçu, İhsan Erkılıç ve 
Baha Gelenbevi Cumhuriyet döneminin ilk önem-
li fotoğrafçılarıdır. Türk fotoğrafının gerçek kimli-
ğine kavuşma ve dışa açılma döneminin başlangı-
cı ise 1960’lı yılların başıdır. Özellikle Ara Gülerin 
1961 yılında İngiltere’de dünyanın 7 yıldız fotoğ-
rafçısından biri olarak seçilmesi, Türk fotoğrafçı-
lığının dünyada bir yer edinmeye başladığının ilk 
göstergesidir.

1960’lı yıllardan sonra Ozan Sağdıç, Sıtkı Fırat, 
Zeynel Yeşilay, Gültekin Çizgen ve Şahin Kaygun 
gibi isimlerle sesini duyuran Türk fotoğraf sa-
natı, attığı sağlam adımlarla dikkatleri üzerine 
toplamıştır. Atilla Torunoğlu, Abdullah Birader-
ler, Ahmet Saral, Arif Hikmet Koyunoğlu, Kutluğ 
Ataman, Attila Durak, Rahmizâde Bâhâeddin Be-
diz, Burak Gökhan Yolcu, Cenk Mirat Pekcanattı, 
Ceren Karaçayır, Coşkun Aral, Doruk Çetin, Ebru 
Ceylan, Eleni Küreman, Gökşin Sipahioğlu, Haluk 
Çobanoğlu, Nazif Topçuoğlu, Mustafa Kapkın, 
Halim Kulaksız, Reha Günay, Fikret Otyam, Şemsi 
Güner, Sabit Kalfagil, İsa Çelik, İzzet Keribar, Şakir 
Eczacıbaşı, Cengiz Karlıova, İsa Özdemir, İbrahim 
Demirel, Sami Güner, Mehmet Bayhan, İbrahim 
Göğer, Çerkeş Karadağ, Nuri Bilge Ceylan, Ra-
mazan Öztürk, Gökhan Demirer, Cengiz Engin, 
Orhan Cem Çetin, Merih Akoğul, Tuğrul Çakar, 
Merter Oral, Tansu Gürpınar, Necmettin Külahçı, 
Tahir Ün, Uğur Okçu, Reha Bilir ve Tarık Yurtge-
zer de başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken isimler 
arasındadır.

1978 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin 
çatısı altında kurulan Fotoğraf Enstitüsü ile fo-
toğraf eğitimi başlamış ve günümüze kadar diğer 
üniversitelerde açılan bölümlerle fotoğraf eğitimi 
veren kurumlar artmıştır.

2003 yılında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyo-

Dut Bahçelerinde Hazan - Sıtkı Fırat
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nunun (TFSF) kurulmasıyla fotoğraf sanatı örgüt-
lenme yolunda bir adım daha ileriye gitmiştir.

Karikatür

Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Klasik Kari-
katür Dönemi diye anılan dönemde; Cemal Nadir 
Güler ve Ramiz Gökçe, Türk karikatürünün iki 
önemli imzası olmuşlardır. Yusuf Ziya Ortaç’ın 
yayımladığı, o dönemin en uzun ömürlü mizah 
dergisi olan ve değişik anlayışların sergilendiği 
“Akbaba”, güçlü yazar ve çizer kadrosuyla döneme 
damgasını vurmuştur.

1950’den sonra “Çağdaş Karikatür Dönemi” baş-
lamıştır. Sabahattin Ali ile Aziz Nesin’in çıkardığı 
ve Mustafa Uykusuz’un çizerliğini yaptığı “Marko 
Paşa” dönemin en önemli mizah dergisidir.

Karikatür sanatına yeni bir anlayış getiren 1950 
kuşağı karikatürcüleri, yazı ve söze dayanmayan 
bir çizgi mizahı geliştirmiş, yalnız çizerek değil; 
toplu sergi, yazı, seminer ve yayımladıkları “41 
Buçuk”, “Tef ”, “Dolmuş”, “Taş Karikatür” gibi mi-
zah dergileriyle de yaygınlaştırmalardır. Turhan 
Selçuk, Nehar Tüblek, Ali Ulvi Ersoy, Eflatun Nuri 
Koç, Selma Emiroğlu, Semih Balcıoğlu, Bedri Ko-
raman, Altan Erbulak, Mustafa Eremektar, Sinan 
Bıçakçıoğlu, Ferruh Doğan, Tonguç Yaşar, Suat 
Yalaz, Yalçın Çetin ve Oğuz Aral dönemin tanın-
mış karikatürcüleridir. 1960’tan sonra durakla-
ma dönemine giren Türk karikatürü 1970’lerin 
başında kendini yenilemeye başlamış, böylelikle 
bugüne kadar süren ve soyut anlatımlarından da 
uzaklaşan “Yeni Karikatür” dönemi başlamıştır. 
1960-1970 arası yetişen Cafer Zorlu, Zeki Beyner, 
Tan Oral, Nezih Danyal, Ercan Akyol, Erdoğan 
Bozok ve Orhan Özdemir de 50 kuşağının oluş-
turduğu karikatür anlayışını özgün katkılarda bu-
lunarak sürdürmüşlerdir. 1971 yılında Oğuz Aral 
yönetiminde çıkarılmaya başlayan “Gırgır” adlı 
haftalık mizah dergisi 1989’da “Avni” adını almış 
ve dünyadaki 3. büyük gülmece dergisi olmuştur. 

Bu dönemde yurt dışındaki yarışmalarda ödüller 
kazanılmış, yapıtlar yabancı gazete ve dergilerde 
yayımlanmış, karikatürler albümlere ve müzelere 
alınmış, ülkede ulusal ve uluslararası yarışmalar 
düzenlenmeye başlanmıştır. 1975 yılında ise Tür-
kiye’nin ilk Karikatür Müzesi kurulmuştur.

1980 sonrası toplumda beliren değer değişimle-
rini İsmail Gülgeç, Kâmil Masaracı, Salih Meme-
can, Behiç Ak, Haşan Kaçan, Ergün Gündüz, Latif 
Demirci ve Haslet Soyöz söz ve yazıyı çizgileriyle 
kaynaştırarak eleştirmiş ve yorumlamışlardır.

2002 yılında açılan Anadolu Üniversitesi Karika-
tür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi, ar-
şivinde yaklaşık 2.200 eser bulunan bir müzeye 
sahiptir.

Dünyada “Karikatür Oscarları” olarak bilinen Ay-
dın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’na 
1983’ten bugüne kadar 130 ülkeden 6.500’ü aş-

Majid Amini - Aydın Doğan Uluslararası Karikatür 
Yarışması 2013
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kın sanatçı katılmıştır. Yarışmaya katılan eserler 
ise yurt içi ve yurt dışında açılan sergilerle halka 
ulaştırılmaktadır.

Yarışmalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görsel sa-
natlar alanında eser veren sanatçıları teşvik et-
mek ve ödüllendirmek amacıyla yarışmalar dü-
zenlenmektedir.

Devlet Resim ve Heykel Yarışması

1939 yılından itibaren resim, heykel, özgün baskı 
ve seramik dallarını kapsayacak gerçekleştirilen, 
Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nın 75.’si 2021 
yılında düzenlenmiştir.

Şefik Bursalı Resim Yarışması

Çağdaş Resim ustalarından Şefik Bursalı’nın anı-
sına düzenlenen “Şefik Bursalı Resim Yarışması”-
nın 2021 yılında 19.’su yapılmıştır.

Devlet Fotoğraf Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığınca devlet koleksiyo-
nuna yeni eserler kazandırmak ve fotoğraf sana-
tının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, iki 
yılda bir yapılan “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın 
20.’si 1 Ağustos-12 Eylül 2022 tarihlerinde düzen-
lenmektedir.

Devlet Türk Sanatları Yarışması

Bu alanda ürün veren sanatçıları, çağdaş yoruma 
özendirmek ve sanatçıların son eserlerini sergi-
lemek amacıyla 1981 yılından bu yana iki yılda 
bir düzenlenen “Devlet Türk Süsleme Sanatları 
Sergisi” (yarışma 2019 yılından bu yana Devlet 
Türk Sanatları Yarışması adıyla düzenlenmekte-
dir) kapsamında “Hüsn’i Hat Yarışması”, “Tezhip 
Yarışması” Ebru Yarışması”, Minyatür Yarışma-

sı”, Çini Deseni Yarışması”, “Kalemişi Yarışması”, 
ve “Kat’ı Yarışması” yapılmaktadır. Yarışmaların 
21.’si 2022 yılında gerçekleştirilmiştir.

“Genç Sanat” Yarışmaları

Genç sanatçıları desteklemek amacıyla Görsel Sa-
natlar alanında yarışmalı sergiler düzenlenmek-
tedir.

Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması:

“Güncel Sanat Proje Yarışması”, ülkemizdeki 
gençlerin kendilerini özgürce ifade etmelerini ve 
bağımsız üretimler ortaya koymalarını sağlayacak 
bir platform oluşturmak amacıyla 2015 yılında iti-
baren düzenlenmeye başlamıştır. Yarışmalı sergi, 
isminden de anlaşıldığı üzere, uygulamalı görsel 
sanat alanında eğitim gören genç sanatçılar ara-
sında ve güncel sanat alanında düzenlenmekte-
dir. “Güncel Sanat Proje Yarışması”, ülkemizdeki 
güncel sanatı ve genç sanatçıları destekleyerek 
kendilerini özgürce ifade etmelerini ve bağımsızca 
üretmelerini sağlayacak bir platform oluşturmak 
amacıyla 2015 yılında düzenlenmeye başlamıştır.

Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması:

Genel Müdürlüğümüzce;  grafik tasarım   alanın-
da öğrenim gören genç tasarımcı ve sanatçıları 
desteklemek ve belirlenen konularda farkındalık 
oluşturmak amacıyla 2016 yılından itibaren dü-
zenlenen bir diğer yarışma ise “Afiş Tasarım Ya-
rışması”dır.

RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ

Ankara Resim ve Heykel Müzesi 

Görsel sanatlar alanında  Türk  sanat  tarihinin 
en zengin koleksiyonlarından birine sahip olan 
Ankara Resim ve Heykel Müzesi, tarihî binası ve 
eserlerine ilişkin yürütülen kapsamlı restorasyon 
çalışmalarının ardından 28 Aralık 2020 tarihinde 
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yeniden ziyarete açılmıştır. Ankara Resim ve Hey-
kel Müzesi koleksiyonu; Osmanlı’dan Cumhuriye-
te, 1960’lardan 1990’lara ve günümüze kadar uza                         
nan tarihsel çerçevede sunulmaktadır.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi 

Müze, 200 yılı aşkın tarihi serüveni olan bünye-
sindeki eserlere ev sahipliği yaparak güçlü temsi-
liyetini de ortaya koymaktadır.

Erzurum Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi

Erzurum Resim ve Heykel Müzesi 

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi 2018 
yılında tadilatı tamamlanan Eski Kongre Binasın-
da hizmet vermeye devam etmektedir. Müzenin 
koleksiyonu, Türk resim sanatının çeşitli dönem 
özelliklerini yansıtan öncü sanatçıların eserlerin-
den oluşmaktadır.  Türk sanat tarihinin önemli 
örneklerini bünyesinde barındıran Müze, bulun-
duğu yapının tarihi önemi ve sanat tarihsel niteli-

ğindeki eserlerle bölgesel etki alanı içinde önemli 
bir kimliğe sahiptir.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi

İzmir Resim ve Heykel Müzesi 

2020 yılı İzmir depremi sonrasında boşaltılma-
sına karar verilen İzmir Resim ve Heykel Müzesi, 
envanterinde bulunan eserlerin muhafazası ve 
teşhiri için kullanılacak olan İzmir Tarih ve Sanat 
Müzesi bünyesindeki Seramik Eserler Binasının 
amaca uygun olarak onarımının tamamlanması-
nın ardından geçici olarak hizmet vermesi ama-
cıyla 25 Mart 2022 tarihinde ziyarete açılmıştır. 
Ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasın önemli 
yapı taşları olan seçkin eserlerden oluşan Müze 
koleksiyonu her geçen gün zenginleşmektedir. 
Tanzimat Döneminin sembolleşmiş sanatçıları 
ile Cumhuriyet Dönemi ve beraberinde gelişen 
dönemlerin önemli temsilcilerine ait eserler Mü-
zenin koleksiyonunu oluşturmaktadır.
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Geleneksel sanatlar, toplumsal ve kültürel 
yaşam biçimlerinin, inanç sistemlerinin 
ve gereksinimlerin somut ifade biçimidir. 

Geleneksel sanat üreticileri bilgilerini ustadan 
çırağa, ebeveynden çocuğa geleneksel yöntemle 
aktarmışlardır. Türkiye’de geleneksel sanatla-
rı; Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen 
çeşitli uygarlıkların kültür mirasının, Türklerin 
tarihsel birikiminden gelen kendi öz değerleriyle 
birleşmesiyle oluşan zengin bir kültürü ifade et-
mektedir.

Geleneksel sanatlarımız içinde halk edebiyatı 
(âşıklık ozanlık, zakirlik,), halk tiyatrosu (Kara-
göz, orta oyunu, meddahlık, seyirlik oyunlar vb.) 
ve geleneksel el sanatları sayılabilir.

Türkiye’de Geleneksel El Sanatları ise toprak işleri 
(çömlekçilik, çinicilik, seramik vb.), maden işleri 
(bakırcılık, gümüşçülük, kuyumculuk vb.), cam 
işleri (cam üfleme, nazar boncuğu vb.),  ahşap iş-
leri (kündekâri, bastonculuk, kaşıkçılık vb.), taş 
işleri lületaşı, oltu taşı, taş işlemeciliği vb.), deri iş-
leri (Karagöz tasvir yapımı, yemenicilik, çarıkçılık 
vb.), iplik/tekstil işleri, (mekikli/kirkitli dokuma- Türk el sanatlarından saray tipi halı örneği

GELENEKSEL SANATLAR
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lar ve örmeler vb.), hayvan/bitki atıkları (süpürge-
cilik, ipekçilik ve keçeçilik) olarak ham maddeleri-
ne göre sekiz ana başlıkta ele alınmaktadır. Ancak 
bazı el sanatları birden fazla hammaddenin bir 
arada kullanılması ile meydana gelmektedir. 

Geleneksel sanatlar kapsamında değerlendiri-
len bir diğer alan olan Türk süsleme sanatları da 
(ebru, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, kat’ı nakkaş-
lık, kalemkarlık vb.)  kadim kültürümüzde önemli 
bir yere sahiptir.  Orta Asya’dan Anadolu’ya taşı-
nan süsleme sanatları, Selçuklu ve Osmanlı dö-
nemlerinde büyük önem kazanmış ve yüzyılla-
rın birikimi ile Cumhuriyet dönemine ulaşmıştır. 
1936 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde 
Türk Süsleme Sanatları Bölümü açılmış; tezhip, 
hüsn-i hat, ebru, minyatür ve çini deseni eğitimi 
verilmeye başlanmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürlüğünce geçmişten günümüze ışık 
tutan ve geleneği bugüne taşıyan el emeği, göz 
nuru geleneksel sanatların tespit edilmesi, korun-
ması ve yaşatılmasına yönelik etkin çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Her yıl değişik illerde alan 
araştırmaları yapılmakta olup edinilen tüm bilgi-

ler Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayde-
dilmektedir. Bu kayıtlar bilim insanları, uzman ve 
öğrencilerin kullanımına sunulmakta, yaygın eği-
tim kurslarıyla geleneksel bilginin aktarımı sağ-
lanmakta, sanatçı tanıtım kartı uygulaması ve çe-
şitli destek projeleriyle geleneksel sanatçılar hem 
kayıt altına alınmakta hem de teşvik edilmektedir. 
Hali hazırda “Meddahlık”, “Aşıklık Geleneği”, “Ka-

Hat sanatından bir örnek

Çini sanatından bir örnek
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ragöz”, “Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı”, “Gele-
neksel Çini Ustalığı”, “Minyatür Sanatı” ve “Hüsn-i 
Hat: Türkiye’de İslam Sanatında Geleneksel Güzel 
Yazı” gibi geleneksel sanatlarımız Türkiye adına 
UNESCO’ya kayıt ettirilerek insanlığın ortak mi-
rası ilan edilmiştir. (bkz. “Unesco Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listelerinde Türkiye”)

Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları-
mızın yaşatılarak korunması, bu sanatlara ilişkin 
toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yur-
dumuzun dört bir yanında “Geleneksel El Sanatla-
rı Festivalleri” gerçekleştirilmekte ve ulusal ölçek-
te hayata geçirilen çok sayıda kültürel etkinlikte 
sanatçılar görevlendirilmektedir. Ülke genelinde 
düzenlenen geleneksel el sanatları festivallerine 
sanatçı desteği ile etkinliklere üst düzey katılım 
sağlanarak kadim kültürümüzün yaşatılması 

ve tanınırlığının artırılması yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır. Sanatçılarımız katıldıkları bu et-
kinliklerde gerek atölye çalışmalarıyla gerek ser-
gileme faaliyetleriyle geleneksel el sanatlarımızın 
tanıtımına katkı sağlamaktadırlar.

Bunun yanı sıra, kadim kültürümüzün ve mede-
niyet değerlerimizin önemli bir unsuru olan ge-
leneksel el sanatlarımızın yurt dışında tanıtımı 
amacıyla, ikili kültür-turizm anlaşmaları kapsa-
mında, sanatçılarımızın dünyanın birçok ülkesin-
deki etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.

Ayrıca kültürel değerlerimizin, hızla değişme ve 
yok olma tehlikesinin önüne geçilmesi amacıyla 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen kültür 
politikaları çerçevesinde; kültürümüzün sahiple-
nilmesi, değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişi-
me odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz 
tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimi-
zin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliş-
tirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına 
yönelik projeler değerlendirilmekte ve mali des-
tek verilerek hayata geçmeleri sağlanmaktadır.Minyatür sanatından bir örnek
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Avrupa ile Asya arasında köprü görevi gö-
ren eşsiz coğrafi konumu ile Türkiye, ta-
rih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği 

yapmıştır. Türkiye'nin her bölgesi, ülkenin genel 
karakterine zenginlik katan kültürel, coğrafi ve 
iklimsel koşullar açısından farklı profiller çizmek-
tedir. Çok farklı medeniyetlerin bir araya geldiği 
bir beşik oluşturan böyle bir manzarada, farklı ya-
şam biçimlerinin, sanatın ve mimarinin zenginli-
ği göz ardı edilemez. Özellikle Türkiye'nin mimari 
karakteri ve tarihi söz konusu olduğunda, farklı 
niteliklere sahip mimariler ön planda karşımıza 
çıkmaktadır.

Türkiye'nin mimari mirası, Çatalhöyük ile M.Ö. 
7400'e kadar uzanmaktadır. Bu olağanüstü site, 
dünyanın en eski kentsel yerleşim yerlerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Çatalhöyük'ün 
şehir manzarası, aralarında sokak kalmadan yan 
yana inşa edilen küçük dikdörtgen biçimli evlerle 
karakterize edilmiştir. Bu durum, oldukça sıra dışı 
bir şekilde, evlere ahşap merdivenli bir yerden çatı 
yoluyla erişildiği ve çatıların sokak işlevi görerek 
insanlara yerleşim yeri içinde hareket etme imkâ-
nı sağlaması anlamına gelmekteydi.

Aynı şekilde Antik tarihin en ünlü savaşının yer 
aldığı Troia'da mimarideki yenilikleri, M.Ö. 3. bin 

yıla dayanan megaron (megara’nın çoğulu – Antik 
Yunan’da şehir devleti) tipi binaların en eski ör-
neklerinden biriyle ayırt edebiliriz. Megara, genel-
likle binanın ön tarafında bir sundurmaya açılan 
bir girişi olan dikdörtgen şekilli alanlardır. Antik 
dünyada sıklıkla Yunan tapınaklarında kullanılan 
en yaygın mimari türlerden biridir. 

Antik çağların en iyi korunmuş Klasik Kenti Prie-
ne, antik dünyanın en heyecan verici dönemle-
rinden birinde, MÖ 4. yüzyıldan kalma bir antik 
kentin şehir silüetini, altın çağında, tam olarak 
hayal etme fırsatı sunmaktadır. Priene'nin arkaik 
yerleşiminin yeri, muhtemelen antik Menderes 
Nehri'nin çamurlanmasından dolayı MÖ 350'de 
yeniden değiştirilmiştir. Şehri yeniden inşa et-
menin acil ihtiyacı, plancılara şehri Hippodamya 
(grid - şebeke) planını geliştirme fırsatı vermiştir. 
Günümüzde şehrin şebeke planının, zamanının 
çok ilerisinde olduğu kabul edilmektedir.

Mimaride Roma Dönemi Türkiye'nin antik mi-
mari kalıntılarının çoğu, bölgede nispeten uzun 
bir barış döneminin var olduğu ve şehirlerin ge-
lişmesine ve ihtişamına göre büyük süslemelere 
başlamasına izin veren görkemli Pax Romana dö-
nemine, M.S. 1. ve 2. yüzyıllara, aittir. Lüks ve refa-
hın bir sonucu olarak hamam, jimnastik, çeşme ve 

TÜRKİYE’DEKİ MİMARİ 
KÜLTÜREL MİRAS
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tapınak gibi anıtsal yapıları da ekleyerek kentsel 
mimarisini ortaya koymaktadır. Aslında bu bina-
lar, zengin aristokrat hayırseverler tarafından sık 
sık şehirlere bağışlanmaktaydı.

Selçuklu Mimarisi 

Selçuklular M.S. 11. yüzyılın başlarında Anado-
lu'ya gelmiş. 12. yüzyılın sonunda, II. Kılıç Arslan 
döneminde, siyasi istikrarı sağlamış ve sınırları 
içinde altyapı ve iletişimi geliştirmek amacıyla 
şehirleri birbirine bağlayan güvenli bir ticaret gü-
zergâhı oluşturmak için bir dizi kervansaray inşa 
etmişlerdir. Bir kervansaray, tüccarlar ve gezginler 
için orta çağdan kalma bir kale oteli olarak işlev 
görmekteydi. Kervansaraylar en önemli ticari yol-
lar boyunca bir günlük seyahat aralıklarında inşa 
edilmiştir ve sadece tüccarlar için yiyecek ve ba-
rınak sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yük 
hayvanları ve malları için de barınak sağlamış-
lardır. Kervansaraylar, hükûmet ordusu tarafın-
dan korunmaktaydı. Sağladıkları güvenli bölge, 
ticaretin 13. yüzyıl süresince geliştiği anlamına 
gelmekteydi. Bu nedenle kervansaraylar Selçuklu 
Dönemi'nin en güçlü siyasi ve ekonomik mimari 
simgesi olarak kabul edilmektedir.

Selçukluların üstlendiği tek mimari proje kervan-
saraylar değildir. Ayrıca cami, medrese (eğitim ve 
yardım külliyeleri), türbeler, köprüler ve tekkeler 
gibi kamu binaları inşa etmişlerdir. Bu yapılar il-
hamlarını Mezopotamya ve Anadolu'da yaşayan 
birçok kültür geleneğinden almıştır. Bu kültür 
sentezinin sonucunda, tamamen özgün olan Sel-
çuklu tarzı doğmuştur.

İslami tasavvuf, mistisizm ve Şamanizm’den derin-
den etkilenen bu binalar, evrensel düzen konsep-
tinden esinlenen motiflerle süslenmiştir. Kozmik 
düzeni temsil eden geometrik desenler, dışarıdan 
içeriye geçişin, makrodan mikro kozmosa giden yol-
culuğun metaforik bir aynası olduğunu vurgulamak 
için genellikle binaların kapılarının etrafındaki taş-
lara oyulmuştur. “Yıldız sistemi” veya “bitkisel süs-
lemeler” bu detayın en ünlü desenleridir ve bazen 
çiçeklerin akışı olarak tanımlanır.

Selçuklu mimarisinin en güzel kentsel örnekleri İç 
ve Doğu Anadolu'da ancak özellikle Selçukluların 
başkenti Konya'da bulunabilir. Bu simgesel şehirde 
Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ve Alad-
din Camii en iyi örnekler olarak kabul edilmektedir.

Konya Karatay Medresesi

İnce Minareli Medrese
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Osmanlı Mimarisi 

Selçukluların saltanatını takiben, 13. yüzyılda 
Anadolu'da onlarca Türkmen hanedanı (Beylik) 
belirmeye başlamıştır. Osmanoğulları olarak anı-
lan bu hanedanlardan biri, daha sonra sadece 
Anadolu'nun değil tüm dünyanın en güçlü ve en 
uzun ömürlü imparatorluklarından biri olan Os-
manlı İmparatorluğu olacaktır.

Osmanlı mimari tarzı hem Bizans hem de Selçuk-
lu mimarisinden derinden etkilenmiştir. Özellikle 
alttaki mekânları ayıran kubbelerin çoğalması, 
Bizans ve Selçuklu geleneklerinin daha otantik 
bir İslami üslupta yeniden yorumlanması olarak 
kabul edilmektedir. İlk camiler çoğunlukla tek bir 
kubbe ile kaplı kübik binalar olsa da daha sonra-
ki mimarlar mekânları genişletmenin yollarını 
arıyor gibidir. Bursa'daki Ulu Camii, çoklu kubbe 
yaklaşımının temsili bir örneğidir.

Osmanlı mimarisi 16. yüzyılda büyük ölçüde ta-
sarımlarının dış ihtişamını, zenginleştirilmiş iç 
dekorasyonlarla dengelemeyi başaran usta Mi-
mar Sinan sayesinde zirveye ulaşmıştır. Aydınlık 
ve karanlığın dengesi, boş alan ve zengin süsle-
melerin yanı sıra düz ve kıvrımlı mimari çizgiler 
arasındaki denge, klasik Osmanlı cami geleneğini 
mimari zirvesine taşımıştır. Edirne'deki Selimiye 
Camii, Mimar Sinan’ın başyapıtı olmasına rağ-
men İstanbul'da Süleymaniye ve Mihrimah Sultan 
Camileri veya Kılıç Ali Paşa Külliyesi gibi birçok 
muhteşem eseri bulunmaktadır.

Cumhuriyet Dönemi 

Ülkede mimarlık kültürünü yeniden yapılan-
dırma niyeti, 1926’da Amerikalı eğitimci John 
Dewey’e hazırlatılan eğitim raporu sonrası hız ka-
zanmıştır. Teknik eğitim, “yaparak eğitim” ve çağa 
uyum çabaları gerek Gazi Eğitim Enstitüsü ve 
Teknik Okullar gibi yeni okullar açılarak gerekse 
İstanbul’daki Sanayi-i Nefise (Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi), Mühendis- hane (İstanbul 
Teknik Üniversitesi) ve demiryolları için teknik 
eleman yetiştiren Usta Okulu (Yıldız Teknik Üni-
versitesi) gibi kurumların eğitim sistemlerinde 
Holzmeister, Egli, Wagner ve Taut gibi uzmanların 
önderliğinde reformlar yapılarak sağlanmış, ülke 
sorunlarını yabancılaşma duymadan algılayan 
Türk mimar kuşağının yetiştirilmesine başlan-
mıştır.

Bugün Türkiye'de üniversite düzeyinde mimar-
lık bölümleri bulunmakta, “yerli mimar/ yabancı 
mimar” tartışmasının uzağında, pek çok mezun, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde mesleklerini icra et-
mektedir.

Türkiye’de mimarlığın niteliğine üsluplar açısın-
dan bakıldığında, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
başlayarak, “Osmanlı yeniden canlandırmacılı-
ğı”ndan kopmaya çalışan bir “kimlik arayışı” ol-
duğu görülmektedir. 

Bu arayış önce Mimar Kemallettin, Giulio Monge-
ri, Vedat Tek ve Arif Hikmet Koyunoğlu gibi mi-
mar hocalarla “Birinci Millî” adı altında yeniden 
kurulmaya çalışılmış; ardından Orta Avrupa çıkış-
lı Holzmeister, Egli, Elsaesser ve Taut gibi uzman-
lar öncülüğünde “Ankara kübiği” diye adlandırı-
lan modern mimarlık ürünlerinde devam etmiştir.

İlk Başbakanlık binası – ANKARA

Bursa Ulu Camii
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1930’lu yılların ikinci yarısında ise “kübik mimari” 
ile Art-Deco örneklere duyulan tepki, öz kökenlere 
yönelik öğrenme ve aidiyet tutkusuyla, bu kez Se-
dad Hakkı Eldem rehberliğinde yapılan semine-
re verilen adla “ikinci millî mimari” örneklerinin 
yaygın uygulandığı dönem ortaya çıkmış; özgün 
bir “yapma biçimi” geliştirilmiştir. 2. Dünya Savaşı 
sonrasında dünyadaki yaygın arayışlar Türkiye’de 
de ortaya çıkmış; daha özcü ve kalıcı bir modern 
mimarlık anlayışı hem kamu hem de özel sektör 
tarafından yaptırılan yapılara damgasını vurmuş-
tur. Türkiye Emlak ve Kredi Bankası, T.C. Emekli 
Sandığı, belediyeler ve merkezî hükûmet, bu ya-
pıların pek çoğunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Türkiye’de mimarlık alanında, Turgut Cansever, 
Doğan Tekeli, Behruz Çinici, Şevki Vanlı, Cengiz 
Bektaş, Han Tümertekin, Nevzat Sayın, Murat Ta-
banlıoğlu, Emre Arolat ve benzeri farklı kuşak ve 
anlayışlarda pek çok ulusal/uluslararası düzeyde 
tanınmış mimar, bu zengin kültürel ortamı ürün-
leriyle çeşitlendirmeyi sürdürmektedir.

Süleymaniye Camii
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Türk Müziği, Selçuklular döneminden baş-
layarak günümüze kadar çok farklı alan-
larda gelişmiştir. Bu alanlar; aydın kesi-

min kentlerde geliştirdiği klasik müzik, Anadolu 
insanının yüzyıllar boyu dolaysız söylemi olarak 
gelişen Türk halk müziği, dinsel müzik ve mehter 
müziğidir. Özellikle son yıllarda gelişen pop, rock 
ve caz müzik ise sevilerek dinlenen diğer müzik 
türleridir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik alanında or-
kestra, koro ve topluluklardan müteşekkil 26 sa-
nat birimi ile ülke genelinde ve uluslararası ca-
miada Türk müziğimizin ve halk danslarımızın 
aslına uygun ve doğru bir biçimde gelecek kuşak-
lara aktarılması ve yaygınlaştırılarak bilinirliğinin 
artırılması; çok sesli müziğin ise klasik ve modern 
örnekleri ile tanıtılması amaçlarıyla hizmet ve fa-
aliyetlerini yürütmektedir

Ulvi Cemal Erkin

MÜZİK
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Çok Sesli Türk Müziği 

Türk müziğinde çalışmalar; Cumhuriyet ilanından 
sonra yaygınlaşmıştır. Atatürk’ün önderliğinde, 
müzik çalışma ve gösterilerinde çağdaş müzik ile 
Türk halk müziğinin esas alındığı ve uluslararası 
müzik tekniği ile araçlarının kullanıldığı Batı müzi-
ğine yöneliş hareketi başlamıştır. Gerek yurt dışına 
gönderilen öğrenciler gerekse yurt dışından getir-
tilen Joseph Marx, Paul Hindemith, Cari Ebert ve 
Bela Bartok gibi uzmanlarla temel kurumların oluş-
turulmasına başlanmıştır.

1924 yılında kurulan Musiki Muallim Mektebinin, 
1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı olma-
sıyla halk müziğini Batı’nın çok sesli düzeni içinde 
işleme çalışmaları da ağırlık kazanmıştır. Cumhu-
riyetin ilk besteci kuşağını oluşturan Türk beşleri 
Cemal Reşit Rey, Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Ce-
mal Erkin, Ferit Alnar, Necil Kâzım Akses gibi sa-
natçılar Batı’nın değişik konservatuvarlarında ye-
tişmiştir. Daha sonraki kuşaklar ise bir yandan halk 
müziğine dayanan, öte yandan Batılı akımlardan 
kaynaklanan Türk beste ekolünü oluşturmuşlardır. 
Aralarında önemli üslup ve anlayış farkı bulunma-
sına rağmen ilk kuşak bestecilerin ortak özelliği 
halk müziğinden yararlanmaları, yapıtlarında yerel 
motifler ve folklorik ezgilere yer vermeleridir. Türk 
folkloru üzerine araştırmalar ve derlemeler yapan 
Adnan Saygun, izlenimciliği ulusalcı bir tutuma dö-
nüştürmüş, yabancı ülkelerde verdiği konferans ve 
konserlerle Türk müziğinin tanıtılmasında büyük 
rol oynamıştır.

En eski senfonik topluluk olan Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasının yurt içi ve Almanya, ABD, 
Fransa, İspanya, İtalya, Güney Kore, Rusya ve daha 
pek çok ülkede verdiği yurt dışı konserlerinin çok 
sesli Türk müziğinin tanıtılması ve yaygınlaştırıl-
masındaki payı büyüktür. Orkestra, Sevda Cenap 
And Müzik Vakfı tarafından verilen “2008 Yılı Onur 
Ödülü”nün sahibi olmuştur. 

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

 

29 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından görkemli bir törenle açılışı 
yapılan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile sanat 
birimlerimizin etkinliklerinin daha geniş bir sanat-
sever kitlesine ulaşmasına imkân sağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 
Ada Açılışı 

Suna Kan
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salo-
nu ve Koro Çalışma Binaları Sayın Cumhurbaşka-
nımızın katılımlarıyla 3 Aralık 2020 tarihinde gör-
kemli bir etkinlik ile hizmete açılmıştır.

İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Çukurova devlet 
senfoni orkestraları yanında 1988 yılında kuru-
lan Devlet Çok sesli Korosu da gerek Türkiye'deki 
konser serileri ve Portekiz, Hollanda, G. Kore, İsra-
il, Rusya, İtalya, Bulgaristan gibi ülkelerde verdiği 
konserlerle etkinliklerini sürdürmektedir ve 2019 
yılı itibariyle Avrupa Profesyonel Korolar Birliğinin 
bir üyesi olarak kabul edilmiştir.

Devlet orkestraları dışında Bilkent Senfoni Orkest-
rası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Tek-

fen Filarmoni Orkestrası önemli özel orkestralar 
arasında yer almaktadır.

Çok sesli müzik alanında; yabancı toplulukları 
yöneten, yurt içi ve yurt dışında plak dolduran 
Hikmet Şimşek, Gürer Aykal, Rengim Gökmen ve 
Betin Güneş gibi ödüllü orkestra şeflerinin yanı 
sıra, üstün yetenekli çocuklar için çıkarılan yasa 
ile yurt dışında eğitim gören dünyaca ünlü mü-
zisyenler de yetişmiştir. İdil Biret (piyanist), Suna 
Kan (kemancı), Güher ve Süher Pekinel kardeş-
ler (piyanist), İsmail Aşan (kemancı), Fazıl Say 
(piyanist), Cihat Aşkın (kemancı), Ayla Erduran 
(kemancı) ve Gülşen Tatu (flütçü) uluslararası ya-
rışmalarda ödül kazanan ve plak dolduran ünlü 
Türk müzisyenlerinden bazılarıdır.

Klasik Türk Müziği

Bir şehir müziği olan klasik Türk müziğinin temel-
lerini kurarak kendi özgün kimliğini ortaya koyma-
sı uzun bir dönemi kapsamaktadır. En eski örnekler 
el-Kindi, Farabi (870-950), Safiyüddin Abdül-mü-
min Urmevi (1237-1294) ve Meragalı Abdülkadir 
(1360-1412) gibi musiki bilgini ve bestekâr şahsiyet-
lerin çalışmalarıdır. 17. yüzyıl sonlarında eser veren 
Buhurizade Mustafa Itri Efendi’nin (1640-1712) kla-
sik Türk müziğini zirve noktaya taşıdığı kabul edil-
mektedir.

Türk müziğinin temel çalgısı tamburdur. Ney, ke-
mençe, ud, kanun, rebab, santur, keman gibi melodi 
çalgıları ve daire, def, kudüm, halile gibi ritm çalgı-
ları ise diğer çalgılara örnektir.

Klasik Türk müziği, tematik olarak dinî ve din dışı 
olmak üzere iki ana dala ayrılmaktadır. Esas olarak 
bir makam müziği olan Türk müziğinde yüzlerce 
makam bulunmaktadır. “Usul” denilen ritm kalıpla-
rı da çok çeşitlidir. Batı müziğinde bulunmayan ara 
sesler, Türk müziği ses sisteminin özgün unsurları-
dır. Bu durum tek sesli olan Türk müziğine sınırsız 
hareket imkânı ve melodi zenginliği sağlamaktadır.

Safiye Ayla
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Klasik Türk müziği eğitim kurumları, Osmanlı dö-
neminde saraya bağlı Enderun ve tekkedir. Osman-
lı döneminin sonlarında kurulan Darülelhan, ilk 
resmî Türk müziği okuludur ve Cumhuriyet döne-
minde önce İstanbul Belediye Konservatuvarı, daha 
sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
adını almıştır. Bugün Türkiye’de, 1979’da kurulan 
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konser-
vatuvarı ile bundan sonra kurulan çok sayıda üni-
versite konservatuvarı bulunmaktadır.

Cumhuriyet döneminde kurulan devlet radyola-
rı klasik Türk müziğinin eğitim-öğretimi yanında 
icrası bakımından da önemli işlevler görmüştür. 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet-
lerini sürdüren İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarba-
kır, Elazığ, Bursa, Mersin ve Samsun Devlet Klasik 
Türk Müziği Koroları, İstanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma 
ve Uygulama Topluluğu, Edirne ve İstanbul Devlet 
Türk Müziği Toplulukları ve Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu günümüz klasik Türk müziği 
dünyasının diğer bazı kurumlandır.

Klasik Türk müziğinin Cumhuriyet dönemindeki 
önde gelen sanatçılarına örnek olarak; Rauf Yekta, 
Sadettin Arel, Suphi Ezgi, Münir Nurettin Selçuk, 
Safiye Ayla, Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, 
Emin Ongan, Nevzat Atlığ, Alaeddin Yavaşça, Ni-
yazi Sayın, Necdet Yaşar, Süheyla Altmışdört, Avni 
Anıl, İsmail Hakkı Özkan, Erol Deran, Cinuçen Tan-
rıkorur, Meral Uğurlu, İnci Çayırlı, Müzeyyen Senar, 
Zeki Müren ve İhsan Özgen gösterilebilir.

Türk Halk Müziği

Türk halk müziğinin bugünkü yaygın yaşam var-
lığı, Türklerin köklü kadim sanat zevki ve gelenek 
kaynağı imbiğinden, ağır ağır süzülerek gelmiştir. 
1900’lü yılların başlarında, bu süzülüşün somut 
damlaları, yani halk müziği ve ürünleri gerek halk 
dilinde gerek bilimsel metinlerde, “halk şarkısı, tür-
kü, yır, …” gibi adlarla anılırdı. 19. yüzyıl sonlarında 

Avrupa’da gelişme ve yaygınlaşma gösteren folklor 
disiplini, Cumhuriyet öncesi Osmanlı Devleti’nin 
son dönemlerinde önem kazanmıştı. Ziya Gökalp 
bu alanla ilgili ilk yazısını 1913 yılında, “Halka Doğ-
ru” adlı dergisinde yayımladı. Ziya Gökalp’e göre, 
Türk’ün gerçek müziği, halkın millî müziği ile Batı 
müzik tekniğinin ve armonisinin uyumlaştırılması 
sonucu ortaya çıkacaktı. Bu fikir çok ilgi gördü ve 
1916 yılından sonra halk ezgilerini derleme çalışma-
ları yoğunluk kazandı. Bu fikir, değerini Cumhuri-
yet sonrası da korudu ve derleme çalışmaları 1950’li 
yıllara kadar kurumsal çatı altında devam ettirildi. 
Derleme çalışmaları, bu fikirden bağımsız olarak 
1950’li yıllardan sonra günümüze değin daha çok 
bireysel boyutta yürütüldü. 

Derleme çalışmaları neticesinde halk ezgileri, kay-
dedildi, notaya alındı ve fiş notları tutuldu. Sonra-
sında ilk önceleri İstanbul Belediye Konservatuvarı 
(eski adıyla Dârülelhan) ve Ankara Devlet Konser-
vatuvarınca; daha sonraları TRT ve Kültür Bakanlı-
ğınca (Hagem) arşivleme çalışmaları yapıldı. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Ziya Gökalp’in görüşle-
ri etkisinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği ve 
müzik politikası çerçevesinde halk ezgilerinin, Ba-
tı’nın armoni, form ve tarzları ile ciddi buluşması, 
kaynaklık etmesi, Türk Beşleri (Cemal Reşit Rey, A. 
Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Alnar, Necil 
Kazım Akses) ile başladı. Bu anlayıştaki çalışmalar 
sonraki dönem kompozitörleri ile devam ettirildi. 
(İlhan Usmanbaş, Yalçın Tura, …)

Muzaffer Sarısözen ve Yurttan Sesler Topluluğu
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Halk ezgilerinin yurt geneline yaygınlaştırma çalış-
maları, ilk olarak 1924 yılında Darülelhan’ın “Darü-
lelhan Mecmuası”nda yayımla; daha sonraları 1937 
yılında radyodan, “Yurttan Sesler Topluluğu” icra-

larının yayınları ile başlatıldı. Eğitim ve öğretimi, 
kısa süreli olarak Darülelhan’da yasaklanana kadar 
(1917-1926 yılları arasında kesintili) sürdü ancak 
tam ve kesintisiz akademik geleneksel eğitim-öğ-
retimi, 1976 yılında kurulan, bugünkü adıyla İTÜ 
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında başlatıldı. 
Sonrasında da diğer illerde kurulan konservatuvar-
larla yelpaze genişletilerek devam ettirildi.

Sadi Yaver Ataman, Tamburacı Osman Pehlivan, 
Servet Coşkunses ve Muzaffer Sarısözen gibi sanat-
çıların radyodaki otantik halk müziği programları 
yoğun ilgi görmüştür. Muzaffer Sarısözen, radyoda 

bir program adı olarak kullanılan, “Yurttan Sesler” 
adını, ilerleyen zamanda (1941) geleneksel halk 
çalgılarından ve bir grup ses sanatçılarından oluş-
turduğu topluluğun adına dönüştürdü. Böylelikle 

Muzaffer Sarısözen, halk müziğinin Klasik Türk 
müziği ile olan ortak icrasının ayrışması neticesin-
de; Türk Halk Müziği’nin, Türk Müziğindeki yerini 
branşlaştıran ve kurumsallaştıran öncü isim oldu.

Bundan sonrası için, halk ezgilerinin ağız, üslûp, 
tavır ve geleneksel çizgisiyle; nota ve müzik disip-
linini içerisinde, koral ve orkestral yolculuğu başla-
mıştır. 

Halk müziğinin kurumsallığı,1986 yılında, Mehmet 
Özbek Şefliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bün-
yesinde kurulan Ankara Devlet Türk Halk Müziği 
Korosu ile, “Yurttan Sesler” anlayışının dışında, ge-
leneğe bağlı, koruyucu-geliştirici, daha açık, özgün 
ve çok seslilikten de gerek koral gerek orkestral ya-
pıda yararlanan, tema ve ihtiyaca göre halk dansla-
rına yer veren bir anlayışla yeni bir yapı kazanmış-
tır. 1986 yılında bu anlayışla Şef Mehmet Özbek’le 
başlatılan çalışmalar ve konserler, başarılar kay-
detmiş ve beğeni görmüştür. 2007 yılında Şef Meh-
met Özbek’in emekliye ayrılmasıyla, 2008 yılında 
Koroya atanan Şef Necmi Kıran yönetiminde, koro 
ve orkestranın, özellikle enstrüman çeşitliliği daha 
da geliştirilip, norm kadrosu standart bir yapıya ka-
vuşturularak; repertuvar, icra, orkestra tekniklerin-
de ve yorum kabiliyetinde gelişmeler kat edilmiştir. 

Nida Tüfekçi

Mehmet Özbek

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu
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1990 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağ-
lı, Halil Atılgan şefliğinde, Şanlıurfa Devlet Türk 
Halk Müziği Korosu ve Celal Vural şefliğinde, Sivas 
Devlet Türk Halk Müziği Korosu kurulmuştur. Bu 
koroları takiben en son 2009 yılında, Uğur Kaya 
şefliğinde İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu 
kurulmuştur.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 
Türk Halk Müziğini farklı oluşumlarla yorumlayan, 
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, An-
kara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Toplulu-
ğu, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Top-
luluğu adlarıyla, farklı topluluklar da kurulmuştur.

Türk Halk Müziği, geleneksel çizgisi ve yorumlama 
çeşitliliğiyle, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından 
günümüze, TRT kurumu ve devlet korolarıyla bir-
likte köy enstitülerinde, derneklerde, halk eğitim 
merkezlerinde, konservatuvarlarda, güzel sanatlar 
fakültelerinde, güzel sanatlar liselerinde ve özel 
teşebbüslerle yüzlerce çatı altında toplu ve birey-
sel icralarla yaşatılmaya çalışılmıştır. Bu kurumsal 
yapıların dışında farklı anlayış ve boyutlarla, özel 
radyo, özel TV, sinema, plak, kaset, CD, internet vb., 
kitle iletişim araçları ile, popüler ve mahalli sanatçı 
konserleriyle ayrıca yaşatılmaktadır.

Türkiye Türk Halk Müziği, gelenek ve morfolojisinin 
kaynağını, Türklerin yaşadığı yüzlerce yıl ötesinin za-
man derinliğinden ve coğrafya genişliğinden alır. Bu 
soylu müzik, tanımlanmış ve tanımlanmamış onlarca 
makam dokulu, binlerce zarif ve asil ezginin üstünde, 
anonim nazımların yanında, Yunus Emre, Karaca-
oğlan, Âşık Emrah, Âşık Ömer, Âşık Kerem, Köroğlu, 
Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Hataî, Nesimî, Fuzulî, 
Nabî, Sümmanî’, Seyranî, Âşık Veysel, Âşık Mahzunî 
Şerif gibi yüzlerce söz sultanlarının nazım biçimleriy-
le döşeli, irfanî derinlikli anlatılar taşır.

Türk Halk Müziği’nin ritmik yapısı son derece zen-
gindir. 10 zamanlı ölçüler içindeki usûllerin her tü-
ründe, çokça örnekler vardır. Örnek sayıları, 10 za-
manlıların üstündekilerde daha azdır.

Türk Halk Müziği ezgilerindeki, makamsal çeşitlili-
ğe, henüz bilimsel bir sınır koyulamamakla beraber, 
Klasik Türk Müziği makamlarının büyük bir çoğun-
luğunun karakteri ile paralellik gösterir. Makamsal 
tanımlamada zorlanılan birçok ezgi olmakla bera-
ber, adı tanımlanmamış birçok yeni makamsal ka-
raktere sahip ezgilere rastlamak da mümkündür.

Türk Halk Müziği'nin otantik çalgılarını şöyle sıra-
layabiliriz.

Telli çalgılar: Cura, bağlama, tambura, divan, çöğür, 
bozuk, ırızva, bulgarî, ikitelli, tar.

Yaylı Çalgılar: Kabak kemane, Karadeniz kemençe-
si, ıklığ, hegit, Kastamonu (İnebolu) kemençesi.

Nefesli Çalgılar: Zurna, dilli kaval, dilli düdük, dilsiz 
kaval, mey, sipsi, tulum, çığırtma, zambır

Vurmalı Çalgılar: Davul, nağara, def, Erzurum defi, 
bendir, daire, darbuka, zilli maşa, zil, koz.

Bu çalgılara ilave olarak günümüz Türk Halk Müzi-
ği topluluklarında / orkestralarında kullanılan diğer 
çalgılar şunlardır.

Telli çalgılar: Ud, kanun, cümbüş, urfa tamburu, bas 
bağlama, bas gitar, piyano

Yaylı Çalgılar: Keman ve ailesi.

Nefesli Çalgılar: Klarnet,

Vurmalı Çalgılar: Latin perküsyonlar, arap darbuka, 
kudüm, kös.

Neşet Ertaş 
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Türk Halk Müziğinin Gelişimine Katkı Sağlayanlar 
ve Türk Halk Müziğine Hizmet Verenler

Derlemeci-Şef: Sadi Yaver Ataman, Muzaffer Sarı-
sözen, Ahmet Yamacı, Neriman Altındağ Tüfek-
çi, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Adnan Ataman, 
Tuncer İnan, Mehmet Özbek, Şenel Önaldı, Meh-
met Erenler, Bircan Pullukçuoğlu, Zafer Gündoğdu, 
Halil Atılgan, Celal Vural, Necmi Kıran, Uğur Kaya, 
Solmaz Kadıoğlu, Halil Altıngöz, Bakır Karadağlı.

Ulusal Yorumcu (Vokal-Enstrüman): Neriman Al-
tındağ Tüfekçi, Ahmet Gazi Ayhan, Nida Tüfekçi, 
Yücel Paşmakçı, Talip Özkan, Yılmaz İpek, Tuncer 
İnan, Ali Ekber Çiçek, Ruhi Su, Yıldıray Çınar, Özay 
Gönlüm, Mehmet Özbek, Şenel Önaldı, Orhan Gen-
cebay, Arif Sağ, Neşet Ertaş, Mükerrem Kemertaş, 
Bedia Akartürk, Mehmet Erenler, Bircan Pullukçu-
oğlu, Hale Gür, Musa Eroğlu, İhsan Öztürk, İzzet 
Altınmeşe, Ümit Tokcan, İbrahim Tatlıses, Belkıs 
Akkale, Sabahat Akkiraz, Gülşen Kutlu, İhsan Men-
teş, Erol Parlak, Sinan Çelik, Ferhat Erdem, Çetin 
Akdeniz, Erdal Erzincan.

Mahalli Yorumcu (Vokal-Enstrüman): Osman Peh-
livan, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Celal 
Güzelses, Mukim Tahir, Enver Demirbağ, Erzincan-
lı Şerif, Picoğlu Osman, Refik başaran, Zaralı halil, 
Âşık Veysel, Âşık Ali İzzet Özkan, Bayram Aracı, Hi-
sarlı Ahmet İnegöllü, Şemsi Yastıman, Davut Sulari, 
Şekip Şahatoğlu, Binali Selman, Arif Şentürk, Âşık 
Şeref Taşlıova, Âşık Murat Çobanoğlu, Âşık Muhlis 
Akarsu, Remzi Bekar, Halil Çokyürekli.

Araştırmacı-Yazar-Müzikoloji: Rauf Yekta Bey, Ad-
nan Saygun, Ferruh Arsunar, Halil Bedii Yönetken, 
Ragıp Gazi Kösemihal, Bela Bartok, Muzaffer Sarı-
sözen, Yalçın Tura, Mehmet Özbek, Halil Atılgan, 
Güray Taptık, Sabri Yener, Süleyman Şenel, Salih 
Turhan, Melih Duygulu.

Halk Müziği Geleneksel Orkestra Aranjör-Düzenle-

meci: Erdal Tuğcular, Ertuğrul Bayraktarkatal, Nec-
mi Kıran, Abdullah Kurbani.

Türk Halk Müziği, Türk halkının hayat aynasıdır. 
Suretini aksettirir, ruhunu hissettirir.

Pop, Rock ve Caz

1960’lardan itibaren tüm dünyayı sarmaya başlayan 
“rock’n roll” fırtınası ile 1960 sonrasında Beatles’la 
biçimlenen “beat” anlayışı, Türkiye’deki genç mü-
zik toplulukları tarafından da yakından takip edil-
miştir. Önceleri yabancı bestelere Türkçe söz yazma 
şeklinde kendini gösteren bu eğilim, daha sonraları 
yerini hafif Batı müziği ile Türk halk müziğinin kay-
naştığı özgün bestelere bırakmış; sanatsal yoruma, 
yaratıya ve müzikaliteye önem veren parçalar ağır-
lık kazanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak son 
yıllarda büyük bir müzik piyasası oluşmuştur.

Türkiye’de pop denilince akla gelen en başarılı ve en 
bilindik şarkıcılar: Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tar-
kan Tevetoğlu, Kenan Doğulu, Hande Yener, Gök-
sel, Nilüfer, Sertab Erener, MFÖ, caz alanında ise: 
Kerem Görsev, İlhan Erşahin, Atilla Engin, Kudsi 
Erguner, Fatih Erkoç,  Neşet Ruacan, ve Okay Temiz 
önde gelen sanatçılar arasındadır.

Eurovision şarkı yarışmasında Şebnem Paker, 1997 
yılında Grup Etnik eşliğinde, müziği Levent Çoker'e 
ve sözleri Mehtap Alnıtemiz'e ait Dinle adlı parça ile 
3. olarak o tarihe kadar Türkiye'nin yarışmadaki en 
iyi derecesini elde etti. Şarkı, etnik Türk enstrüman-
ları ile bezeli ve hareketli bir ezgiye sahipti ve evren-
sel çizgilerden de kopulmamıştı. 24 Mayıs 2003’te 
Letonya’da yapılan 48. Eurovision Şarkı Yarışma-
sı’na “Every Way That I Can” adlı İngilizce şarkı ile 
katılan Sertab Erener ise, Türkiye’ye ilk kez birinci-
lik kazandırarak, önemli bir uluslararası başarıya 
imza atmıştır. 2010 yılında Norveç’te düzenlenen 
55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda ise Manga grubu 
“We Could Be The Same” adlı şarkı ile 2. olmuştur.
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Opera, müziğin en yüksek biçimi olarak 
kabul edilmiş ve bir Türk operasının ku-
rulması yönündeki çalışmalara hız veril-

miştir. 1930 yılında İstanbul’da “Opera Cemiyeti” 
kurulmuş, 1934 yılında ise “Büyük Opera Heyeti” 
tarafından Verdi’nin “La Traviata” operası sahne-
lenmiştir. Aynı yıl Atatürk ve İran Şahı Rıza Peh-
levi’nin huzurunda başarıyla sahnelenen Ahmed 
Adnan Saygun’un bestelediği “Özsoy” operası, 
Türk opera tarihinde önemli bir dönüm noktası 
sayılır.

1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarının 
açılışı ve son sınıf öğrencileri için Konservatuvar 
Tatbikat Sahnesinin kurulması ile disiplinli opera 
çalışmaları başlamıştır. Almanya’dan gelen ünlü 
besteci Paul Hindemith ve opera rejisörü Cari 
Ebert’in Türkiye’de opera sanatının gelişmesine 
önemli katkıları olmuştur. Bu dönemde yetişme-
ye başlayan ve Türk operasının öncüleri olan genç 
öğrenciler, 1940 yılında Ankara Halkevi Sahne-
sinde ilk temsillerini vermişlerdir. Bu ilk temsil-
de Mozart’ın “Bastien ve Bastienne” adlı eseri ile 
Puccini’nin “Madame Butterfly” operasının ikinci 
perdesi Türkçe olarak sahnelenmiştir. Bunu, 1941 
yılında Puccini’nin “Tosça” operasının ikinci per-
desi ve “Madame Butterfly” operasının tamamı ile 
Beethoven’in “Fidelio”sunun sahnelenmesi izle-
miştir.

OPERA VE 
BALE
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Resmî ve akademik özelliğe sahip olan ilk bale 
okulu ise 1948 yılında İstanbul’da kurulmuş, 
1950’de Ankara’ya taşınarak Devlet Konservatu-
varına bağlanmıştır. Devlet bale okulunun ku-
ruluş hazırlıklarını yapmak üzere 1947’de ülkeye 
davet edilen İngiliz Kraliyet Balesi'nin kurucusu 
Dame Ninette de Valois’nın, Türk balesinin geli-
şimine büyük katkıları olmuştur. Ankara Devlet 
Konservatuvarı Bale Bölümünün ilk gösterisi, 
1950 yılında gerçekleşmiş ve temsilde Ulvi Cemal 
Erkin’in müziği üzerine Joy Newton’un koreogra-
fisini yaptığı “Pastoral Süit” ve “Keloğlan” baleleri 
sunulmuştur.

Bunu ilk bale temsili olan tek perdelik “El Amor 
Brujo/Büyüleyen Aşk”, tümüyle sahnelenen “Cop-
pelia” ile Ferit Tüzün’ün müziği ile Valois’nın Türk 
folkloru ve bale tekniğini bir araya getirerek oluş-
turduğu ilk özgün bale olan “Çeşmebaşı” izlemiş-
tir.

Devlet Opera ve Balesi, 1968 yılından itibaren fii-
len, 1970 yılından itibaren ise resmen ayrı bir Ge-
nel Müdürlük olarak çalışmalarına başlamıştır.

Opera ve baleyi yaygınlaştırmayı amaçlayan Dev-
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara mer-
kez olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya 
ve Samsun müdürlüklerinden oluşan taşra teşki-
latları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü opera ve 
bale sanatlarını evrensel boyutuyla Türk halkına 
yansıtabilmek, ülkenin kültür birikimini değer-
lendirmek, Türk sanatçılarının dünya ölçeğinde 
tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmala-
rını sürdürmektedir. Türk Opera ve Balesi 60-70 
yılda dünya klasiklerinin tamamını sahnelemiş ve 
yeni çağdaş Türk müzik ekolünün yaratıcılarının 
eserlerini sahneye taşımıştır.

Ülkede ayrıca Devlet Opera ve Balesi bünyesinde 
kurulan Modern Dans Topluluğu gibi yeni olu-
şumlarla da sahne sanatlarının evrensel boyutu-
nu her alanda yakalama çabasına ivme kazandı-
rılmıştır. Opera ve bale kurumları çocuk korosu ve 
balesi faaliyetlerini de sürdürmektedirler. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve bağlı 
müdürlükleri yerleşik sahnelerinin yanı sıra dü-
zenlediği ulusal ve uluslararası festivalleri ile yurt 
içi ve yurt dışı turnelerinde eserler sahnelemeye 
devam etmektedir. 

Ülkemizde dünyada kabul görmüş ve beğenilen 
klasik opera ve bale eserlerinin yanı sıra Anado-
lu’nun binlerce yıllık tarihinden beslenen yerli ve 
milli değerlerimizi kucaklayan Türk Operası eser-
lerini sanatseverlere sunmaktadır. 

Opera ve bale repertuvarına kazandırılan ve dün-
ya prömiyeri gerçekleştirilen “Troya” operası, 
“Göbeklitepe-Mabedin Hüznü” operası ve “Ninat-
ta”, gibi birçok eser Türk Operasına kazandırılmış 
ve ülkemizin kadim kültürel ve tarihi dokusunun 
yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına sanat yo-
luyla destek sağlamaya devam etmektedir.  “Tro-
ya” epik operası Moskova “Bolşoy Tiyatrosu”nda 
sahnelenen ilk Türk operası olarak ülkemizin sa-
nat tarihine geçmiştir. Yanı sıra  “Sinan Operası”-
nın dünya prömiyeri yapılmıştır.  

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafın-
dan 2022 yılında düzenlenmeye devam edecek 29. 

“Aida” adlı operadan bir sahne
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Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 19. 
Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 13.Uluslarara-
sı İstanbul Opera Festivali, 4. Uluslararası Gazi-
antep Opera ve Bale Festivali, 5. Uluslararası Efes 
Opera ve Bale Festivali, 10. Eskişehir Opera ve Bale 
Günleri, 5. Trabzon Opera ve Bale Günleri ile Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 
2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1. Başkent Kültür 
Yolu Festivali ve 4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri 
kapsamında sahnelenen eserler ile yurt içinden ve 
yurt dışından sanatseverlere güncel repertuvar ile 
ulaşmak için yoğun biçimde çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen bu festivallerde dünyaca ünlü 
topluluklar ve sanatçılar konuk olmuş, yerli ve ya-
bancı sanatseverler tarafından her temsil büyük 
beğeni ve ilgi ile izlenmiştir.  Her yıl kesintisiz ola-
rak gerçekleştirilen bu festivaller pandemi öncesi 
2019 yılında 37 temsille yaklaşık 50 bin seyirci ta-
rafından izlenmiş, 2020 yılında dünya genelinde 
baş gösteren küresel salgından dolayı pandemi 
şartları içinde ve belirlenen hijyen kuralları çer-
çevesinde yarı kapasiteli olarak da olsa seyircilere 
ulaştırılmıştır.

“Üç Silahşörler" adlı bale gösterisinden bir sahne
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Türklerde Orta Asya’dan bu yana var olan 
hikâye anlatma geleneğinin İslam kültü-
rüyle birleşerek gelişmesi sonucu oluşan 

“meddahlık” 16. yüzyılda son şeklini almıştır. Rö-
nesans dönemi İtalyan Halk Tiyatrosu “Comme-
dia Dell’arte” ile arasında büyük benzerlikler olan 
geleneksel Türk tiyatrosunun en gelişmiş türü 
“orta oyunu” ise Karagöz, Kukla ve Meddah gibi 
yerli seyirlik öğelerin birleşmesinden oluşmuş, 19. 
yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında altın 
çağını yaşamış ve 1839 yılında başlayan Tanzimat 
dönemindeki Batılılaşma sırasında benimsenen 
Batı modelindeki tiyatro ile uzun süre yarışmıştır.

Tanzimat’la birlikte tiyatroda yazılı metne geçil-
miş, yabancı eserlerden yapılan çeviri ve uyarla-
maların yanında Türk yazarlar da oyun yazmaya 
başlamıştır. Bu süreçte Şinasi’nin yazmış olduğu 
“Şair Evlenmesi” adlı tek perdelik komedi, Türk ti-
yatrosunun yazılı ilk oyunu sayılmaktadır. İstan-
bul’un birçok semti başta olmak üzere, Çırağan, 
Yıldız ve Dolmabahçe Saraylarında, İzmir, Bursa, 
Adana ve Ankara gibi kentlerde tiyatro binaları 
yapılmış ve özel tiyatro toplulukları kurulmuştur.

İstanbul’da 1914 yılında “Darülbedayi-i Osmani-
ye” adıyla kurulan konservatuvar, Türk tiyatrosu-
nun gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir. “Darül-
bedayi-i Osmaniye” ilk temsilini 20 Ocak 1916’da 
Hüseyin Suat’ın Emile Fabre’den “Çürük Temel” 
adıyla Türkçe’ye uyarladığı oyunla vermiş; Muh-
sin Ertuğrul da bu oyundaki rolüyle büyük başarı 
kazanmıştır. Darülbedayi’nin ilk oyuncuları daha 
sonra da ülkemiz tiyatrosuna altın harflerle adını 
yazdıran, Behzat Budak, Fikret Sadi, Ahmet Muh-
sin Ertuğrul, Raşit Rıza, İ. Galip Arcan, Neyyire 
Neyir’di.

“Sakarca” adlı oyundan bir sahne

TİYATRO
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Cumhuriyet döneminde tiyatroyu çağdaş bir sa-
nat dalına dönüştürme yolundaki ilk büyük kat-
kıyı, 1927’de Darülbedayi’nin başına geçen ünlü ti-
yatrocu Muhsin Ertuğrul sağlamıştır. 1931 yılında 
İstanbul Belediyesine bağlanan Darülbedayi, 1934 
yılında “İstanbul Şehir Tiyatrosu” adını almıştır. 
Türkiye’nin ilk “Çocuk Tiyatrosu” da yine Muh-
sin Ertuğrul’un girişimiyle 1935 yılında burada 
kurulmuştur. Devlet Konservatuvarının temelini 
ise Atatürk atmış, Türk gençlerinin yetenek ve 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarıp, geliştirecek Dev-
let Konservatuvarı düşüncesi üzerinde titizlikle 
durmuştur. Böylece, 1936 yılında Ankara Devlet 
Konservatuvarı açılmış ve ilk mezunlarını verdi-
ği 1941 yılında Tatbikat Sahnesi oluşturulmuştur. 
1949 yılında ise Devlet Tiyatro ve Operasının “Ku-
ruluş Yasası” çıkarılmıştır. Muhsin Ertuğrul Ge-
nel Müdür olarak Devlet Tiyatrosu’na geldiğinde 
Ankara’da Büyük Tiyatro ve Küçük Tiyatro’dan 
sonra Üçüncü Tiyatro ve Oda Tiyatrosu hizmete 
açılmıştır. Bursa’daki Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu 
da bu dönemde (1957) ilk oyunlarını seyircisiyle 
buluşturmaya başlamıştır. Bu dönem rahatlıkla 
Devlet Tiyatrolarında “altın yıllar” olarak nitelen-
dirilen dönemin başlangıcı olarak gösterilebilir.

Muhsin Ertuğrul 1958’de ayrılmış, Cüneyt Gök-
çer’in Devlet Tiyatroları tarihine geçecek, ilk dö-
nemi yirmi yıl olarak gördüğümüz uzun bir genel 
müdürlük dönemi başlamıştır. Cüneyt Gökçer 
idaresindeki Devlet Tiyatrosu, 1960 yazında Pa-
ris’teki Milletler Tiyatrosu faaliyetine “Kral Oi-
dipus” ve “Hürrem Sultan” piyesleriyle katılmış, 
1961 Eylül’ünde Atina’ya giderek “Kral Oidipus” 
ve “Midas’ın Kulakları” piyeslerini oynamış, 1964 
Haziran’ında yine Paris’e giderek Milletler Ti-
yatrosu’nun Shakespeare Festivali’ne “Onikinci 
Gece” ile katılmış; 1968 Eylül’ünde Yugoslavya’da 
“Kahvede Şenlik Var” ve  “IV. Henry”i oynamış,  
Uluslararası Venedik Tiyaro Festivali’nde de, “IV. 
Henry” büyük bir başarı kazanmıştır. Bu suretle 
Türk Tiyatrosu tarihinde ilk defa milletlerarası 
merkezlerde Türk diliyle verdiği temsillerle tiyat-
ro dünyasının dikkatini üzerine çekmeye ve ya-
bancı münekkitlerin takdirini kazanmaya muvaf-
fak olmuştur. Cüneyt Gökçer Avrupa’dan getirttiği 
yabancı rejisörlerle sahneye koydurduğu eserler 
kadar bizzat sahneye koyduğu, başrollerini de 
oynadığı birçok eserle de Devlet Tiyatrosu sanat 
çalışmalarını üstün bir seviyeye ulaştırmakta ge-
cikmemiştir. Bu dönemde ilk defa Devlet Tiyatro-
ları sahnelerinde son derece görkemli müzikaller 
devreye girmiştir. “Öp Beni Kate”, “My Fair Lady”, 
“Mançalı Şövalye Don Kişot”, “Damdaki Kemancı” 
müzikalleri yıllarca sergilendi. Büyük yapımlar 
daha çok Büyük Tiyatro’da sergilendi, Anadolu 
turnelerinde yerli yapımlara ağırlık verildi.

1966 yılında; Devlet Operası, Devlet Tiyatrosun-
dan ayrıldı. 1971 yılında Devlet Tiyatroları, Kültür 
Bakanlığına devredildi. 1971’den bu yana Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip bir 
Genel Müdürlük olarak görev yapan Devlet Tiyat-
rosu, çeşitli illerdeki tiyatro müdürlükleriyle izle-
yiciye ulaşmaktadır.

Devlet Tiyatrolarına Edirne ve Kayseri Devlet Ti-
yatrosu olmak üzere yeni bölge tiyatroları kazan-
dırılmaya devam edildi. Aktif olan 54 sahnede 

“Midas’ın Kulakları” piyes gösterisinden bir 
sahne
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toplam 19.442 koltuk kapasitesine, aktif ve pasif 
olarak kullanılan toplam 81 sahne ile 29.582 kol-
tuk kapasitesine ulaşıldı. İstanbul’da Atatürk Kül-
tür Merkezi’nin inşaatı bitirilerek açılışı yapıldı. 
Devlet Tiyatrolarının Kuruluşunun 70. yılı kapsa-
mında Devlet Tiyatrosunun tarihini, her sahnenin 
ilk açılış oyununu, festivalleri gibi konuları kapsa-
yan bir kitap hazırlandı. Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi kentlerde yaşayan birer kültür mirası olan 
tiyatro sanatçılarıyla yapılan röportajlarla Devlet 
Tiyatroları belgeselinin yapımı sağlandı. Bu kent-
lerde düzenlenen özel bir gösterimle belgesel ku-
rum ve katılımcılarla paylaşıldı.

Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk defa oyunları 
sahnelenen yazarlara önce Kalkınma Bakanlığı-
nın katkılarıyla sonra da Cumhurbaşkanlığınca 
yayımlanan kararname çerçevesinde kendi büt-
çesinden verilen özel teşvik ödemeleri, Ankara’da 
Küçük Tiyatro’da törenle eser sahiplerine sunu-
larak gerçekleştirildi. Ülkemizde yerli yazarların 
nitelikli oyunlar yazması adına üniversitelerin 
dramatik yazarlık bölümlerinde atölyeler oluştu-
ruldu. Burada çalışılan oyunlar Devlet Tiyatroları 
sahnelerinde dünya prömiyerleri yapılarak sergi-
lendi. 

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi dö-
neminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyat-
roları sosyal medya platformlarında yerli oyunlar 
izleyicilere sunuldu. Yerli yazarların oyunlarının 
Devlet Tiyatroları sahnelerinde özel çekimleri ya-
pılarak bu platformlardan izleyici ile buluşulması 
sağlandı. TRT-2 ile yapılan bir çalışmayla ilk kez 
canlı yayında oyunlar yayınlandı. Pandemi ted-
birleri gözetilerek Açık Hava ve Kamyon Tiyatro 
etkinlikleri gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığının 2020’de başlattığı mali ve lojistik des-
tek programı çerçevesinde yılda 1000’den fazla 
tiyatro topluluğuna Devlet Tiyatroları sahneleri 
tahsis edildi. Bu dönemde Devlet Tiyatroları’nın 
oyun çalışmaları ve provaları tedbirlere uyularak 
devam ettirildi. 

27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü’nde 81 ilde ilk 
defa özel tiyatrolarla birlikte gösterimler yapıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 
İstanbul Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu et-
kinlikleri çerçevesinde sahne tahsisi ve oyunlarla 
katılım sağlandı. Pandemi sürecinde gerçekleşe-
meyen iki ulusal ve altı uluslararası festival tekrar 
hayata geçirildi. 

Ayrıca uluslararası ve ulusal festivallerden Ulus-
lararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Devlet 
Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro 
Festivali, Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festi-
vali, Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyat-
ro Yapan Ülkeler Festivali, Küçük Hanımlar Küçük 
Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali,  
Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Akda-
mar Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali,  Uluslara-
rası Tiyatro Festivali gerçekleştirilmektedir. 

Kamyon Tiyatro ile ülkenin en uç noktalarına gi-
dildi, okullarda ve açık alanlarda oyunlar sergilen-
di. Kamyon Tiyatro, Nöbetçi Tiyatro, Açık Hava 
Tiyatrosu gibi etkinliklere yaz döneminde devam 
edildi. 

27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü gösterisinden bir 
sahne
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Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri 
çerçevesinde “Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın” 
temalı oyun yazma yarışması düzenlendi. Yarış-
ma 2021 yılı başlarında ilan edildi ve Mart 2022 
ayında sonuçları açıklandı. 16 Mayıs 2022 tari-
hinde Ankara Küçük Tiyatro’da yapılan özel bir 
törenle hem yarışmacılara hem de eserleri Devlet 
Tiyatrolarında ilk kez oynanan yazarlara teşvik 
ödülleri verildi. 

Devlet Tiyatroları kuruluşundan bugüne yalnızca 
kurumsallaştığı büyük şehirlerde değil, Anado-
lu’nun her köşesine tiyatro sanatını götürmek için 
canla başla çalışmakta, çağdaş tiyatro takip eden 
uluslararası festivallerde ödüller almakta, akade-
mik tiyatro oyunculuğunu kurumsallaştırarak, 
yerli yazarlara verdiği önemle ulusal tiyatromuzu 
geliştirmek adına yoluna devam etmektedir. Yılda 
ortalama 120 yeni (devam eden oyunlarla birlik-
te ortalama 200) oyunla hem Türkiye’de hem de 
dünya çapında en büyük devlet tiyatrolarından 
biri olarak olağanüstü bir performans göstererek 
Türk kültürüne önemli katkılar sağlamaktadır.

Özel Tiyatrolar

Muhsin Ertuğrul’un, 1951 yılında Devlet Tiyatro-
sundan ayrılarak kurduğu “Küçük Sahne”, birçok 
sanatçı yetiştirmiştir. Çığır Sahne, Cep Tiyatrosu, 
Muammer Karaca Tiyatrosu ve İstanbul Opereti 
dönemin ilgi çeken diğer tiyatro toplulukları ara-
sındadır.

1960’lı yıllarda amatör tiyatroların da artmasıyla 
tiyatro çalışmaları yaygınlaşmıştır. 1955 yılında 
kurulan Dormen Tiyatrosu; oyun seçimi, çalışma 
düzeni ve oyun yönetimi açısından 1960’ların ba-
şarılı toplulukları arasında yer almıştır. 1961 yılın-
da kurulan Oraloğlu Tiyatrosu ile 1962 yılında ku-
rulan Gülriz Sururi-Engin Cezzar Topluluğu yakın 
zamana kadar oyunlarını belirli bir sanat düzeyiy-
le sürdüren topluluklardır. 1963 yılında kurulan ve 
oyunlarını günümüzde de sürdüren Ankara Sanat 

Tiyatrosu, tiyatro yönetimi ve oyunlarının sanat-
sal değeriyle önem kazanmıştır. 1960-1970 yılları 
arasında kurulan özel tiyatroların birçoğu çocuk 
tiyatrosuna da yer vermiştir. Bu yıllarda ayrıca 
çok sayıda özel çocuk tiyatrosu da kurulmuştur.

İstanbul’da 1982 yılında perdelerini açan Muam-
mer Karaca Tiyatrosu, Çolpan İlhan & Sadri Alışık 
Tiyatrosu ,  Ferhan Şensoy Orta Oyuncular ve Be-
şiktaş Kültür Merkezi (BKM) son yılların özel ti-
yatro toplulukları arasındadır. Ankara’daki Anka-
ra Sanat Tiyatrosu; İstanbul’daki Kent Oyuncuları,  
Genco Erkal'ın yönettiği Dostlar Tiyatrosu, Kenter 
kardeşlerin Kent Oyuncuları, Ali Poyrazoğlu Ti-
yatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu  1960’lı ve 70’li yıl-
lardan günümüze ulaşan tiyatro topluluklarından 
bazılarıdır.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımla-
ra İlişkin Yönetmelik uyarınca Türk tiyatrosunu 
bütün yönleriyle desteklemek amacıyla Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından her yıl özel tiyatro 
projelerine destek verilmektedir. Destekler her yıl 
önemli ölçüde arttırılmakta böylelikle Türk tiyat-
rosunun gelişmesine önemli katkılar sağlanmak-
tadır
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Shakespeare Festivali  “Onikinci Gece” gösterisinden sahneler
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Kuşkusuz, her ülkenin bir sinema tarihi var-
dır. Fuat Uzkınay’ın Ayestefanos Anıtı'nın 
14 Kasım 1914’te yıkılmasına ilişkin filmi, 

“çekilen ilk Türk filmi”, Fuat Uzkınay da “İlk Türk 
Sinemacısı” olarak nitelenmektedir.

1922 - 1950 Yılları Arasında Türk Sineması

Cumhuriyet’in ilanıyla beraber Türk toplum yapı-
sında ciddi bir değişim yaşanmıştır. Cumhuriyet re-
jiminin başlaması, daha önce eşi benzeri görülme-
miş inkılapların bir bir hayata geçmesi, toplumun 
hemen her alanında değişikliklere yol açmıştır. 
Türk Sineması’nda 1922 yılından 1949 yılına kadar 
sivil yapımevleri bazında yapılandırılan döneme 
Özel Yapımevleri Dönemi adı verilmektedir. Tiyat-
ro kökenli çalışmalardan oluşan Türk filmlerini 
yönetmek ise Muhsin Ertuğrul’a düşmüştür. Türk 
Sineması, İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945 
yılından sonra film üretimini artırmıştır. Film yapı-
ları ise seyirci tercihleri neticesinde yani ekonomik 
yansımalar sebebiyle belli bir form yakalamıştır. 
Önemli gişe gelirleri getiren Mısır filmleri, Ame-
rikan macera ve güldürü filmleri ve Türk Sinema-
sı’nın kendi köklerinden kaynaklanan edebiyat 
uyarlamaları ve tarihsel filmler belirli bir sinema 

anlayışını beraberinde getirmiş, sonraki yıllardaki 
üretimler bu ana temalar üzerinde hareket etmiştir.

1950 - 1960 Yılları Arasında Türk Sineması

Artan film üretimi, 1950’li yıllardan itibaren Türk 
Sineması’nın daha fazla insan istihdam eden, daha 
fazla sayıda film yapan bir yapıda olacağının sinyal-
lerini vermiştir. Artan yapımlar Türk Sineması’nın 
üretim açısından Altın Çağı olarak nitelendirilebile-
cek 1960-75 yıllarının temellerini hazırlamıştır.

1960-1970 Yılları Arasında Türk Sineması

Türk Sineması’nın üretim verimliliğinin en üst nok-
taya çıktığı yıllar olan 1960’lı yıllar, aynı zamanda 
da düzeyli ve kaliteli Türk filmlerinin birbiri ardına 
vizyona girdiği, ulusal bir kimliğe büründüğü yıllar-
dır. 1950’li yıllardan itibaren düzenli bir artışa geçen 
yerli film üretimi, seyircinin artan talebi karşısında 
1960’lı yıllarda da yükselişine devam etmiştir. Türk 
Sineması 1963’ten itibaren renkli film üretmeye 
başlamıştır. 1967’den itibaren hızla artan renkli 
filmler, piyasaya hâkim olmuştur. Türkiye’de 1960’lı 
yılların bir diğer özelliği de Türk Sineması’nın Ame-
rikan Sineması’nın önünde olmasıdır. 1960’lı yıl-

SİNEMA
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larda sinema giderek daha kârlı bir sektör haline 
gelince, yeni yapımcıların ve yapımevlerinin orta-
ya çıkması da kaçınılmaz olmuştur. 1966 yılında 
Türk sineması 241 filmle, dünya uzun metraj film 
üretimi sıralamasında 4. sırayı almaktadır. Yapım, 
üretim ve dağıtım gücü hesaba katıldığında 1960’lı 
yıllar, Türk Sineması için altın bir çağ olarak kabul 
edilmektedir.

1970-1980 Yılları Arasında Türk Sineması

1970’li yıllardaki Türk Sineması’nın yapısal gelişi-
minde, dış faktörlerin rolü iç faktörlerden daha bü-
yüktür. Türkiye’de 1971-1980 yılları arasında geçen 
süre zarfında, başta siyasi ve ekonomik alanlarda 
olmak üzere birçok konuda köklü değişiklikler ol-
muştur. Büyük siyasi, iktisadi ve sosyolojik değişim-
ler her sektörü olduğu gibi sinema sektörünü de de-
rinden etkilemiştir. Televizyona artan ilgi, kitleleri 
sinemadan uzaklaştırmış, sinema salonları kapan-
maya başlamış, sinema sektörü daralma sürecine 
girmiştir. 1977 yılında; Türk Sineması’na yasal dü-
zenlemeler hazırlamak, yurt dışında film haftaları 
düzenlemek, yurt dışındaki festivallere katılacak 
filmlerin alt yazı kopyalarını üretmek gibi görevle-
ri yerine getirmesi maksadıyla Kültür Bakanlığına 
bağlı Sinema Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

1980-1990 Yılları Arasında Türk Sineması

Her zaman olduğu gibi ülkenin içinde bulunduğu 
iktisadi, hukuki ve siyasi süreçler Türk Sinema-
sı’na yansımıştır. Ülkenin artan ithalatı sayesinde 
yaşadığı teknik devrim, görsel iletişim araçlarında 
belirgin değişimler yaşanmasına sebep olmuştur. 
Bu dönemde video piyasası oluşmuştur. Sinema 
seyircisi “aile”lerden “birey”lere geçişi tamamlamış, 
1980’lerden itibaren “yıldız sistemi” çökmüş, başrol 
oyuncusuna göre belirtilen filmlerden, yönetmeni-
ne göre anılmaya başlanılan sinemaya bir dönüşüm 
gerçekleşmiştir.

Devlet doğrudan müdahalelerle sinema sektörünü 
düzenlemeye çalışmış, 1986 yılında Sinema, Video 
ve Müzik Eserleri Yasası çıkartılmıştır. Film festi-
valleri kendi seyirci kitlesini oluşturmaya başlamış, 
Türk filmleri yabancı festivallerde yarışıp, ödüller 
kazanmaya başlamıştır.

1990-2000 Yılları Arasında Türk Sineması

Türk sinema sektörü 90’lı yılları kriz içinde karşı-
lamıştır. Bu süreçte neredeyse yılda on filmden az 
yapım üretilmiştir. Sinemalar birer birer kapanmış, 
özel televizyonlar peşi sıra açılmıştır. 1995’ten sonra 
sırasıyla video, VCD, DVD formatları yaygınlaşarak 
alternatif izleme alanları ortaya çıkmıştır. 1990’lı 
yıllarda genç bir yönetmen kuşağı belirmiş, önceleri 
kısa filmlerle ve senaryolarla hayatını geçindiren bu 
kuşak Türk Sineması’na yeni bir soluk getirmiştir. 

2000 Sonrası Türk Sineması

İzleyici profili değişmiş, sinemacıların anlatımla-
rında belirgin değişiklikler gözlemlenmeye baş-
lamıştır. Türk filmlerinin teknik düzeyi dünya 
standartlarını yakalamış, sinemaya sinema okulla-
rından yetişmiş eğitimli gençler hâkim olmaya baş-
lamıştır. Türk filmlerinin bütçeleri milyon dolarlık, 
seyirci sayıları da milyon kişilik rakamlara ulaşma-
ya başlamıştır.  

2004 yılında, 5224 sayılı “Sinema Filmlerinin De-
ğerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklen-
mesi Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Bu yasa Türk 
Sineması için bir dönüm noktası olurken film üreti-
minde ve seyirci sayılarında önemli artış yaşanmış-
tır. 2002 yılında 23,5 milyon olan izleyici sayısı 2019 
yılında 59 milyonu aşmıştır. 

Ayrıca 

 > Semih Kaplanoğlu, "Bal" filmi ile Berlin Film 
Festivali'nde "Altın Ayı Ödülü"nü (2010), 

 > Nuri Bilge Ceylan, “Kış Uykusu” filmi ile, Can-
nes Film Festivali'nde yönetmen “Altın Palmiye 
Ödülü”nü (2014), 
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 > Mustafa Kara, “Kalandar Soğuğu” filmi ile 28. 
Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi 
Yönetmen Ödülü”nü (2015), 

 > Semih Kaplanoğlu, “Buğday” filmi ile 30. Tok-
yo Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Film 
Ödülü”nü (2017),

 > Tolga Karaçelik, “Kelebekler” filmi ile Sundan-
ce Film Festivalinde “En İyi Film Ödülü”nü 
(2018), 

 > Erdem Tepegöz, “Gölgeler İçinde” filmi ile 42. 
Moskova Film Festivali'nde “Jüri Özel Ödülü”-
nü (2020), 

 > Emre Kayiş, “Anadolu Leoparı” filmi ile 46. To-
ronto Film Festivali’nde “FIPRESCI Ödülü”nü 
(2021), 

 > Selman Nacar, “İki Şafak Arasında” filmi ile To-
rino Film Festivali’nde “En İyi Film Ödülü”nü 
(2021), 

 > Maryna Er Gorbach, “Klondike” filmi ile Sun-
dance Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen 
Ödülü”nü (2022), 

kazanmıştır. 

Son yıllarda artan seyirci ve film sayısı, üretimde-
ki çeşitlilik, uluslararası arenada kazanılan ödüller 
sinemamız için umut verici bir tablo oluşturmakta-
dır.

Sinema Gişe Verileri

Son yıllarda büyük gelişme gösteren Türk sineması, 
üretim ve seyirci sayısını büyük oranda artırmıştır.

2002 yılında gösterime giren yerli film sayısı 9 iken, 
2019 yılında bu sayı 150’ye ulaşmıştır. Yine aynı yıl 
23,5 milyon olan izleyici sayısı 2019 yılında 59 mil-
yonu aşmıştır.

2002 yılında 2 milyon olan yerli film izleyici sayı-
sı, 2019 yılında 33 milyona ulaşmıştır. 2002 yılında 
%9 olan yerli film izlenme oranı 2019 yılında %56 
olarak gerçekleşmiş olup ülkemiz bu alanda 8 yıldır 
Avrupa birincisi konumundadır.

Nuri Bilge Ceylan'a 2014 yılında Altın Palmiye 
Ödülü'nü kazandıran "Kış Uykusu" adlı film
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Türkiye'de 2022 yılı itibarıyla 412 adet sinema 
kompleksi; 2661 sinema salonu ve 309.762 sinema 
koltuğu bulunmaktadır.

İstanbul Sinema Müzesi 

Türk Sinemasının kalbi olan Beyoğlu’nda, tarihi At-
las Sinemasını da kucaklayarak, sinema estetiğini 
dünü ve bugünüyle yeni nesillere aktarmak ama-
cıyla projelendirilen İstanbul Sinema Müzesi 2021 
yılında hizmete açılmıştır.

1870’li yıllarda, Sultan Abdülaziz döneminde inşa 
edilen tarihi Atlas Binası yaklaşık iki yıl süren çalış-
ma ile aslına uygun olarak restore edilmiştir. Ayrıca 
1948 yılından beri faaliyette olan Atlas Sineması da 
sahnesinden koltuklarına, ses sisteminden fuayesi-
ne kadar baştan aşağı yenilenmiştir.

İstanbul Sinema Müzesi'nde, geçmişten günümü-
ze sinema tarihini anlatan koleksiyonun yanı sıra 
dünya sinemasına ilişkin önemli parçalar ve Türk 
sinemasından başyapıtlara ait özel ayrıntılar ser-
gilenmektedir. Oluşturulan hafıza havuzuyla, Türk 
sinemasına dair 8 binin üzerinde filmin afiş ve kün-
ye bilgileri ziyaretçilerin deneyimine sunulmuştur.

"Eğiten, eğlendiren ve ağırlayan" bir müze olarak 
tasarlanan İstanbul Sinema Müzesi, Beyoğlu Kültür 
Yolu Projesi'nin önemli duraklarından biri olarak 
İstanbul’un kültür hayatına büyük katkı sağlaya-
cak, önemli bir turizm destinasyonu olarak faaliyet 
gösterecektir.

İstanbul Sinema Müzesi Restorasyonu

İstanbul Sinema Müzesi
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Türkiye’de dizi filmlere ilişkin gelişmeler 
televizyonda ticari yayıncılığın başladı-
ğı, kanal sayısının arttığı ve programların 

çeşitlendiği 1990’lı yıllara denk gelmektedir. Bu 
yıllarda, izleyici ilgisi belirginleşmeye, artmaya 
ve yoğunlaşmaya başlamıştır. Artan kanal ve iz-
leyici sayısıyla paralel olarak televizyon içerikle-
rine olan talep artmış, talebi karşılama adına en 
iyi çözüm yolu olarak dizi filmler ortaya çıkmıştır. 
2000’li yılların başından bu yana Türk dizilerinin 
içeriği zenginleşmiş, görsel kalitesi ve teknik sevi-
yesi gelişmiş, üst düzeye çıkmıştır. 

Uluslararası alanda ihraç edilen ilk Türk dizisi, 
1981'de Fransa'ya satışı yapılan 1975 yapımı TRT 
dizisi "Aşk-ı Memnu"dur.” 2000’li yıllarda ise Türk 
dizilerinin ihracatının ilk olarak “Deli Yürek” di-
zisi ile başladığı kabul edilmektedir. 2001 yılın-
da Kazakistan’a satılan “Deli Yürek”, yurt dışına 
lisanslanan ilk Türk dizisi olma özelliğine sahip 
olmasının yanı sıra, Kazakistan’da 10 kez yayınla-
narak eşine ender rastlanan bir başarıya ulaşmış-
tır. 2006 yılında ise Dubai merkezli MBC (Middle 

East Broadcasting Center) yayın kuruluşuna “Gü-
müş” ve “Ihlamurlar Altında” dizilerinin satılma-
sı ve her iki dizinin de yoğun ilgiyle karşılaşması 
Türk dizi film ihracatının dönüm noktalarından 
birisi olmuştur.

Uluslararası alanda 
ihraç edilen ilk 
Türk dizisi, 1981'de 
Fransa'ya satışı yapılan 
1975 yapımı TRT dizisi 
"Aşk-ı Memnu"dur.

TÜRK DİZİLERİ
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Türkiye’de her yıl yüzün üzerinde dizi üretilmekte-
dir. Üretilen diziler 152 ülkeye ihraç edilmektedir. 
ABD’den Şili’ye, Çin’den Rusya’ya dünyanın dört bir 
yanına pazarlanan Türk dizilerinin hâlihazırda 600 
milyon izleyicisi olduğu öngörülmektedir. Türkiye 
dizi ihracatında dünyada ilk 5 ülke arasında yer al-
maktadır.  

Türk dizi filmlerinin başarısı ihracat ile sınırlı kal-
mamış kalite olarak da üst düzey yapımlar gerçek-
leştirilmiştir. Televizyon sektörünün en prestijli 
ödüllerinden olan ve 11 kategoride toplam 18 ülkeden 
dizilerin katıldığı, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 
Ay Yapım’ın “Şahsiyet” isimli dizisinin başrol oyun-
cusu Haluk Bilginer 2019 yılında “En İyi Erkek Oyun-
cu” ödülünü kazanmıştır. Yine 2017 yılında Emmy 
Ödülleri’nde başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan 
Atagül’ün paylaştığı “Kara Sevda” dizisi En İyi Ulus-
lararası Dizi ödülünün sahibi olmuştur.

Çoğu ülkede dizilerimizin Türkçe olarak yayınlan-
ması dilimizin tanıtımına büyük katkı sağlamakta, 
Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda 
dizinin düzenli bir biçimde gösterilmesi Türkiye ima-
jının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlamakta-
dır.

Türk dizi ihracatı, başta film turizmi olmak üzere di-
ğer sektörler üzerinde önemli etkiler oluşturmakta-
dır. Turizm potansiyeli yüksek olan ülkemize gelen 
turist sayılarında yaşanan artışta dizilerimizin etkisi; 
turizm istatistiklerinden, çekim mekânlarının ziya-
retlerinden ve son dönemde gerçekleştirilen düğün 
turizminden açıkça görülmektedir.
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Türkiye’nin Başlıca Festivalleri

Türkiye’nin tarihi boyunca şaşırtıcı sayıda 
medeniyete ve kültüre ev sahipliği yap-
ması Türk festivallerini ilginç ve benzer-

siz kılmaktadır. Yıl boyunca sanat, müzik, dans, 
tiyatro ve film festivalleri; geleneksel festivaller; 
gastronomi festivalleri; yaşam tarzı festivalleri 
ve mega spor etkinlikleri ve yarışmaları gibi bir-
çok festivaller düzenlenmekte olup, bu festivaller 
dünyanın dört bir yanından binlerce festival seve-
ri cezbetmektedir. Türkiye’nin hemen hemen her 
kentinde ulusal; İstanbul, Ankara, İzmir ve An-
talya gibi büyük kentlerinde ise uluslararası kül-
tür-sanat festivalleri yapılmaktadır. 

Festivallerin en yoğun olduğu il, İstanbul’dur. İs-
tanbul 2021 yılında yeni bir uluslararası festival 
ile Türkiye ve dünya sahnesine çıkmıştır. Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca tarihi, kültürel, mima-
ri, ekonomik ve turistik varlıklarıyla İstanbul’un 
uluslararası marka değerine katkıda bulunmak 
amacıyla geliştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Projesi, 
60 ayrı noktada 1.000’den fazla sanatçının katılı-
mıyla 30 Ekim-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçek-
leştirilmiştir.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi; Kültür ve Turizm Ba-
kanlığının yeniden yaptırdığı Atatürk Kültür Mer-
kezi, restore ettirdiği Galata Kulesi, Atlas Sinema-
sı, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi, 
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi gibi çok sayıda 
tarihi, kültürel ve mimari değer ile birlikte Gala-
taport, Emek Sineması, Garibaldi Sahnesi gibi 
önemli kültür-turizm yatırımlarını içeren Atatürk 
Kültür Merkezinden Galataport’a kadar uzanan 
güzergâhta, mimariden edebiyata, resimden mü-
ziğe, tasarımdan tiyatroya kadar birçok farklı di-
siplini bir araya getirmektedir. Böylece her dalda 
sanat-sanatçı-sanatsever birlikteliği sağlanarak, 
kültürel ve sanatsal zenginlikler bir çatı altında 
toplanmıştır. 2021 yılında yerli ve yabancı 7,8 mil-
yon ziyaretçiyi ağırlayan ve 16 gün süren Beyoğlu 
Kültür Festivali geleneksel hale getirilmiş olup 28 
Mayıs-12 Haziran 2022 tarihleri arasında  ikincisi 
gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali

FESTİVALLER
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Şehirlerin kültürel, mimari ve tarihî miraslarına 
rotalarla dikkat çekerken, farklı kültürel deneyim-
leri yaygınlaştırmayı amaçlayan Kültür Yolu Festi-
valleri, Türkiye'ye yayılarak İstanbul'un ardından 
Ankara, Çanakkale ve Diyarbakır'da da düzenlen-
mektedir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulu Üyesi ve 
kurumudur. İKSV düzenli olarak İstanbul Müzik 
Festivali, İstanbul Film Festivali, İstanbul Tiyatro 
Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Bienali, 
İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Ya-
rışması, Sonbahar Filmleri Haftası Filmekimi’ni 
düzenlemekte ve yıl boyunca bir defaya mahsus 
etkinlikler gerçekleştirmektedir.

2 yılda bir düzenlenmekte olan İstanbul Biena-
li’nin 17.si pandemi nedeniyle 2021 yılında yapıla-
mamış olup 17 Eylül-20 Kasım 2022 tarihlerinde 
gerçekleştirilecektir.

1998’den beri gerçekleştirilmekte olan ve Türki-
ye’nin ilk kadın filmleri festivali olan “Uçan Sü-
pürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali”nin 
24.'sü 27 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihlerinde çev-
rimiçi gösterimlerle ve 4-11 Haziran 2021 tarihleri 
arasında festival mekanlarında düzenlenmiştir.

Her yıl yerli ve yabancı birçok önemli ismi konuk 
eden Başkent Ankara’nın en uzun soluklu ulusla-
rarası etkinliği “Uluslararası Ankara Müzik Festi-
vali Avrupa Festivaller Birliği üyesidir.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na (CSO) 
29 Ekim 1961 tarihinden itibaren ev sahipliği ya-
pan 600 kişi kapasiteli tarihi CSO binası, geçirdiği 
restorasyonun ardından sanatseverlere kapıla-
rını yeniden açmıştır. CSO Ada Ankara, 29 Ekim 
2021’de gerçekleşen açılış konserinin ardından 
müzik dünyasının önde gelen yerli ve yabancı 
isimlerine ev sahipliği yapmış ve 30 Ekim tarihin-
de Türkiye'de ilk kez sahneye çıkan Londra Filar-
moni Orkestrası’nı ve 31 Ekim tarihinde caz mü-

sizyeni, Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris 
Botti'yi ağırlamıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Ma-
yıs-12 Haziran 2022 tarihleri arasında ilk defa 
düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali ile An-
kara’nın tarihi ve kültürel mekanlarında çok geniş 
bir yelpazede gerçekleştirilen çok sayıda etkinlik 
ile yerli ve yabancı sanatçılar sanatseverler ile bu-
luşturulmuştur.

İzmir'e önemli festivaller getiren İzmir Kültür Sa-
nat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), her yıl Uluslararası 
İzmir Festivali ve İzmir Avrupa Caz Festivali‘ni 
düzenlemektedir. Programında müzik, bale, ti-
yatro ve opera gibi sanat dallarına yer veren Ulus-
lararası İzmir Festivali, Avrupa Festivaller Birliği 
üyesidir. Avrupa’nın ve Türkiye’nin kendi alan-
larında önemli caz sanatçılarını bir araya getiren 
ve bu kültürü geniş kitlelere yaymayı amaçlayan 
“İzmir Avrupa Caz Festivali”nin 29.’su 3 Mart-2 Ni-
san 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. İsviçre, 
Slovakya, Almanya ve İtalya’dan gelen caz sanat-
çılarını İzmirli caz severlerle buluşturmuştur.

Olağanüstü akustiğe sahip 2000 yıllık Antik As-
pendos Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen “Aspendos 
Uluslararası Opera ve Bale Festivali”, dünyaca ta-
nınmış pek çok topluluğun sahne almak istediği 
bir festival haline gelmiş ve 2003 yılında Avrupa 
Festivalleri Organizasyonu (EFA) üyeliğine ka-
bul edilmiştir. 10-25 Eylül 2022 tarihleri arasında  
29.’su düzenlenecek olan festival, yerli ve yaban-

13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali
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cı topluluklar tarafından sergilenen birçok opera 
ve bale eserini her yıl binlerce sanatsever ile bu-
luşturmaktadır. 1994 yılından bu yana düzenlen-
mekte olan festival, Avrupa'nın saygın kuruluşları 
arasında olan Avrupa Festivaller Birliği üyesidir.

Sanatseverler, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çok 
sayıda seçkin sahne sanatları festivalini izleme 
fırsatı bulmaktadırlar. Türkiye Devlet Opera ve 
Balesi'nin düzenlediği öne çıkan festivallerden 
bazıları arasında İstanbul Uluslararası Opera 
Festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale 
Festivali, Uluslararası Efes Opera ve Bale Festi-
vali, Bodrum Uluslararası Bale Festivali, Gazian-
tep Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Trabzon 
Opera ve Bale Günleri ile Eskişehir Opera ve Bale 
Günleri yer almaktadır.

Türkiye'nin en eski film festivali olan “Antalya 
Altın Portakal Film Festivali”nin 1-8 Ekim 2022 
tarihleri arasında 59.’su düzenlenecektir. Festi-
val, Türk sinemasının Oscar’ı niteliğindedir. Tür-
kiye'de sinemaseverleri bir araya getiren diğer 
prestijli ve köklü film festivalleri İstanbul Film 
Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulus-
lararası Adana Altın Koza Film Festivali ve !f İs-
tanbul Bağımsız Film Festivali'dir.

Türkiye, uluslararası müzik festivalleri ve kon-
serler için de popüler bir yerdir. Ülkenin dört bir 
yanında cazdan elektronik müziğe kadar birçok 
türü tek bir noktada toplayan çok sayıda müzik 
festivali düzenlenmektedir. İstanbul Caz Fes-
tivali, Akbank Caz Festivali, İzmir Avrupa Caz 
Festivali, Uluslararası Ankara Caz Festivali, Boz-
caada Caz Festivali, Bodrum Caz Festivali, Urla 
Caz Festivali, Uluslararası Akra Caz Festivali ve 
Kaş Caz Festivali her yıl Türk ve uluslararası caz 
sanatçılarını ağırlamaktadır. Chill-Out Festivali, 
Electronica Festivali, Sónar İstanbul, SunSplash, 
One Love Festival ve Cappadox, tüm yıl boyunca 
İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bodrum, Antalya, Ka-
padokya, Bozcaada gibi Türkiye'nin tatil beldele-

rinde gerçekleşen diğer öncü müzik festivalleridir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılın-
da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan 2022 
yılında Ankara’da Başkent Kültür Yolu Festivali ve 
ikincisi gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festi-
vali ile devam eden festival etkinlikleri 2022 yılı-
nın ikinci yarısında Ankara, İstanbul, Diyarbakır 
ve Çanakkale’de de gerçekleştirilecek festivaller 
ile devam ettirilecek ve önümüzdeki yıllarda yay-
gınlaştırılacaktır.

TEKNOFEST 

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  ve Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenmek-
tedir. Türkiye’nin millî teknolojilerini teşvik edip 
geliştirmeyi ve insanları bu alanda bilinçlendir-
meyi hedeflemektedir. Ülkemizdeki millî tekno-
loji konusunda büyük öneme sahip kurum ve ku-
ruluşların paydaşlığında düzenlenen bu festival, 
dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji 
festivalidir.

Festival yerli ve yabancı katılımcılara açık olmak-
la beraber ücretsizdir. Festivalde dünyanın en 
büyük teknoloji yarışmaları gerçekleştirilmekte-
dir. Ayrıca TEKNOFEST'te Türk Yıldızları ve SO-
LOTÜRK akrobasi timleri ve AKINCI, HÜRKUŞ, 
ATAK Helikopteri gibi millî imkanlarla gelişti-
rilen hava araçlarının gösterileri yapılmaktadır. 
Ziyaretçiler de çeşitli teknolojileri ve simülasyon 
deneyim alanlarını deneyimleyebilmekte ve son 
çıkan teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgilere ula-
şabilmektedir. Planetaryum, çeşitli atölyeler ve 
seminerler gibi eğitsel faaliyetlerin yanı sıra ana 
sahne konserleri, dikey rüzgar tüneli ve gençlik 
alanları gibi eğlenceli faaliyetlerde TEKNOFEST 
kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İlk defa 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda ger-
çekleştirilen TEKNOFEST, 550.000 ziyaretçiyle 
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günlük katılımcı sayısı bakımından dünyanın en 
büyük 2. festivali, toplam katılımcı sayısı bakı-
mından dünyanın en büyük 3. festivali olma ba-
şarısını yakaladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'n-
da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2019, 1.720.000 
ziyaretçi ile dünyanın en büyük teknoloji festivali 
oldu. 2020 yılında ilk defa İstanbul dışında, Gazi-
antep'te düzenlenen ancak COVID-19 pandemisi 
sebebiyle ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleşti-
rilen TEKNOFEST, sosyal medyada yılın en çok 
konuşulan etkinliği oldu. İlk yılından bu yana 
rekorların festivali olan TEKNOFEST, 2 yılda bir 
İstanbul dışında, Anadolu'nun farklı bir ilinde 
gerçekleştirilmektedir.  

Geleneksel Festivaller

Türk geleneksel festivalleri ve etkinlikleri Türki-
ye'nin kültür hayatında oldukça popüler olmanın 
yanı sıra hem yerli halkın hem de ülkeyi ve gele-
neklerini merak eden ziyaretçilerin ilgisini çek-
mektedir. Ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleşen 
bu eşsiz festivaller; her yıl Haziran ayında Edir-
ne'de düzenlenen 600 yıllık geleneksel bir spor 
müsabakası olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her 
yıl 6 Mayıs'ta Türkiye'nin birçok farklı şehrinde 
düzenlenen ve baharın gelişinin kutlandığı Hıd-
rellez Şenliği ve dünyanın en büyük filozofların-
dan, Mevleviliğin kurucusu Mevlana Celaleddin 
Rumi'yi anmak için her Aralık ayında Konya'da 

düzenlenen ve dervişlerin özel performanslarıyla 
büyük bir manevi deneyim sunan Semazen Gös-
terisi’dir (Şeb-i Arus).

Türk dili ve kültürünün önemli şahsiyetlerinden 
Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olma-
sı münasebetiyle UNESCO tarafından 2021 yılı 
"Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmiştir. Bu 
vesileyle bir yılın tamamına yayılan kapsamlı bir 
iletişim faaliyetleri yürütülmüş, yurt içi ve yurt dı-
şında çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmiştir. 

Gastronomi Festivalleri

Türkiye muhteşem bir gastronomi tarihine sa-
hiptir. Türk mutfağı dünyanın en çeşitli ve zengin 
mutfaklarından biridir. Türkiye’nin eşsiz konu-
mu, Türklerin yüzyıllar boyunca Orta Asya’dan 
Avrupa’ya göçüyle birleşerek gastronomisinin 
kimliğini şekillendirmiştir. Türkiye'deki büyük fa-
una ve flora çeşitliliği, yöresel mutfaklardaki bü-
yük çeşitliliğe de katkı sağlamıştır. 

Türkiye’nin zengin gastronomisi, Adana'daki 
Uluslararası Adana Lezzetleri Festivali; Gazian-
tep'teki GastroAntep Uluslararası Gastronomi 
Festivali; Bodrum'daki Bodrum Mandalina Hasat 
Şenliği ve Slow Cheese Bodrum; İzmir'deki İzmir 
Gastrofest, İzmir Kahve Festivali, Alaçatı Ot Fes-
tivali, Uluslararası Urla Enginar Festivali; Çanak-
kale'nin Bozcaada ilçesindeki Bozcaada Kalamar 
Festivali ve Bozcaada Üzüm Hasat Festivali; An-
talya'daki GastroAntalya Uluslararası Gastronomi 

Adana Lezzetleri Festivali

Semazen Gösterisi
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Festivali ve Uluslararası Antalya Sokak Yemekle-
ri Festivali; İstanbul'daki 24Kitchen Uluslararası 
Yemek Festivali, İstanbul Festivali'nin 101 Tadı ve 
İstanbul Kahve Festivali ve Kapadokya'daki Ür-
güp Üzüm Hasat Festivali gibi lezzet festivalleri 
ile yerli ve yabancı ziyaretçiler ile buluşmaktadır.

Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 
Bursa Devlet Tiyatrosu 

Bursa’da, Devlet Tiyatrolarının önderliğinde 2014 
yılından beri her yıl ilkbaharda 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde “Uluslararası Balkan Ülkele-
ri Tiyatro Festivali” düzenlenmektedir. Balkan 
ülkelerinin tiyatro sanatına büyük katkılar sağ-
lamış tiyatro topluluklarının yer aldığı festivalde 
katılımcı ülkeler Bulgaristan, Yunanistan, Arna-
vutluk, Kuzey Makedonya, Romanya, Slovakya, 
Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ 
ve Kosova’dır. Festival, I.L. Caragiale Bükreş Ulu-
sal Tiyatrosu, Arad Ioan Slavici Klasik Tiyatrosu, 
Sofya İvan Vazov Ulusal Tiyatrosu, Belgrad Ulusal 
Tiyatrosu, Saraybosna MESS Tiyatrosu, Kosova 
Ulusal Tiyatrosu gibi Balkanların tanınmış tiyat-
rolarının oyunlarına ev sahipliği yapmıştır.

Balkanlardaki soydaşlarımız Türkçe tiyatro yapa-
rak Türklük bilincini ve dilimizi yaşatma çabaları 
göstermektedir. Bulgaristan- Kırcaali Kadriye La-
tifova Tiyatro Müzik Merkezi; Kuzey Makedon-
ya- Üsküp Türk Tiyatrosu; Kosova- Nafiz Gürcüali 
Türk Tiyatrosu gibi gruplar Türkiye’deki festival-
lerde ağırlanmaktadır. 

Festival, Balkanlar ile ilişkilerin sağlam temelleri-
ni oluşturan önemli bir köprü işlevini de üstlen-
mekte ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak 
bütün Balkan ülkelerini bir araya getirmektedir. 

Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali  
"Maestro'' İsimli Oyundan Bir Sahne

Başlıca Kültür ve Sanat Etkinlikleri 

1 Nisan-29 Haziran İstanbul Uluslararası İstanbul Film Festivali

23 Nisan Ankara Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

21-26 Haziran Manisa Geleneksel Manisa Mesir Festivali

3-4 Ağustos Nevşehir Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri

18 Ağustos-16 Eylül İstanbul Uluslararası İstanbul Müzik Festivali

19-31 Ağustos İzmir Uluslararası İzmir Festivali

1-24 Eylül İstanbul Uluslararası İstanbul Caz Festivali

4-23 Eylül Antalya Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali

2-9 Ekim Antalya Antalya Altın Portakal Film Festivali

4-12 Kasım Ankara Ankara Uluslararası Film Festivali

3-13 Aralık İzmir Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali

7-17 Aralık Konya Mevlana’yı Anma Törenleri

22 Aralık İzmir İzmir Uluslararası Mizah Festivali 

(*) 2021 yılı takvimidir
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Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro 
Festivali- Adana Devlet Tiyatrosu

Festival, 1998 yılında Sabancı Vakfı ile Devlet Ti-
yatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başlamış 
ve bugüne kadar gelişerek sürdürülmüştür. 1998 
yılında ulusal düzeyde başlayan festival kısa süre-
de uluslararası nitelik kazanmıştır. 

Aralarında; Rusya, Almanya, Fransa, Bulgaristan, 
Yunanistan, Japonya, Sırbistan-Karadağ, Avust-
ralya, Mısır, İsviçre, Danimarka, Kırgızistan, Ro-
manya, Slovenya, KKTC, İsrail, Kore, Moldova, 
Polonya, İspanya, İrlanda, İtalya, Küba, Tuva, 
Litvanya, Şili, Hollanda, Arjantin, Belçika, Çin ve 
Kosova’nın da bulunduğu pek çok ülkenin tiyatro 
grubu festivale katılmıştır. 

Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali-
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2003 yılında başlayan Orhan Asena Tiyatro Fes-
tivali, binlerce yıl boyunca pek çok uygarlığın ya-
şandığı, çok renkli bir kültürel dokuya sahip Me-
zopotamya Bölgesi’nin yeniden bir kültür sanat 
merkezi olması yolunda atılan adımlardan biridir. 
Festival uluslararası bilinilirliği olan klasiklerin 
sahneyle buluşmasına öncülük ederek, özgün, 
zengin ve bizden eserlerin sahnelenmesine ola-
nak sağlamaktadır. 

“Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe 
Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali-Konya Devlet 
Tiyatrosu

1997 yılında kurulan Konya Devlet Tiyatrosu, ge-
lişen ve değişen Konya ilinin kültürel anlamda da 
gelişmesine katkı sağlamak, değişime ön ayak ol-
mak, Mevlana şehrinin manevi anlamda hoşgörü 
ve katkısını farklı medeniyetlere tanıtmak ama-
cıyla “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Ti-
yatro Yapan Ülkeler Festivali’ni gerçekleştirmiştir.

Festival, Türk dilinin onurlandırılması, zengin-
leştirilmesi ve yaygınlaştırılması düşüncesinden 
yola çıkılarak düzenlenmiş Türk diline sanat pen-
ceresinden tutulan bir ışık olmakta, bunu en zarif 
dille ilan eden bir ferman niteliği taşımaktadır.

Günümüze kadar festivale; Kırgızistan, KKTC, Ko-
sova, Kuzey Makedonya, Kırım-Tatar, Çuvaşistan, 
Türkmenistan, Azerbaycan, Tataristan, Kazakis-
tan, Moldova-Gagavuz Yeri, Başkurdistan ve Bul-
garistan’ın da aralarında bulunduğu pek çok ülke-
den tiyatro grubu katılmıştır. 

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası 
Çocuk Tiyatroları Festivali-Ankara Devlet  
Tiyatrosu 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na 
“tiyatro sanatı” ile katkıda bulunmak, çocuklara 
tiyatro sevgisini aşılamak için başlatılan ve Ata-
türk’ün Türk çocuklarına yönelik sözlerinden 
esinlenen 2019 yılında 15.'si düzenlenmiş olan 
Festival, uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 

Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Singapur, 
Belçika, İtalya, Rusya, Almanya, K.K.T.C., İsrail, 
Romanya, Sırbistan, Karadağ, Fransa, İsviçre, İs-
panya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Sloven-
ya, İngiltere, Küba, Ukrayna, Hırvatistan, Kosova, 
Polonya ,Kanada, Çin , Şili, Sri Lanka, Arjantin 
gibi çeşitli ülkelerden gelen pek çok tiyatro grubu-
nu ağırlayan festivalde; kukla, gölge oyunu, dans 
tiyatrosu, opera, bale, sokak tiyatrosu gibi farklı 
tür ve teknikleri kapsayan çocuk oyunları sergi-
lenmektedir ve sosyal sorumluk projeleri hayata 
geçirilmiş ve çeşitli atölyeler gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali-
Trabzon Devlet Tiyatrosu

2000 yılında ilki yapılan Festival; başlangıçta Ka-
radeniz’e kıyısı olan  ülkelerin (Gürcistan, Moldo-
va, Rusya, Romanya, Ukrayna) katılımıyla gerçek-
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leştirilmiş ve 2006’da tüm dünya ülkeleri davet 
edilmeye başlanarak, festivalin kapsamı genişle-
tilmiştir. 

Bulgaristan, Kazakistan, Yunanistan, İran, Fransa, 
Slovenya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekvator, Alman-
ya, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Tataris-
tan, Japonya, Hollanda, Endonezya, Macaristan, 
Norveç, Polonya, K.K.T.C, Letonya, İngiltere, Afga-
nistan, Kuzey Makedonya, Brezilya, Ermenistan 
ve Azerbaycan gibi pek çok ülkenin katıldığı Fes-
tival; dünya çapındaki yönetmen ve oyun yazarla-
rıyla yapılan atölye çalışmaları, söyleşi, konferans 
ve sergilerle giderek zenginleştirilmiştir.

Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali-
Van Devlet Tiyatrosu

Festival Van ve çevresindeki ilköğretim okulu ço-
cuklarına yönelik ve çocukların da içerisinde yer 
aldığı bir şenliktir. 

Bugün çocukların sergilediği oyunlar; geçmişte 
Van Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak 
projesiyle Devlet Tiyatrosu çalışanlarının öğ-
retmenlere yönelik düzenlediği, ücretsiz tiyatro 
kurslarının birer meyvesidir. Van’ın zor koşulla-
rında sıkı bir eğitim surecinden geçen ve sertifika-
larını alan öğretmenler, okullarında tiyatro grup-

ları kurarak öğrencileri yetiştirmiştir. Her okul, 
şenliğe kendi bünyesinde hazırladığı bir oyunla 
katılmaktadır. Her yıl geleneksel hale gelmiş olan 
Akdamar gezisi festival kapsamında gerçekleşti-
rilmektedir.

Uluslararası Tiyatro Festivali-Antalya Dev-
let Tiyatrosu 

Devlet Tiyatroları, 2010 yılında ilkini düzenledi-
ği Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro 
Festivali’ni, günümüz tiyatrosunu geçmişin sah-
nesinde sergilemek amacıyla hayata geçirmiştir. 
Turizmi kültürden, kültürü sanattan ayrı düşün-
mek mümkün değildir. Antalya bu üç olgunun 
kendilerine en üst düzeyde yer bulduğu, sadece 
ülkemizin değil dünyanın sayılı şehirlerinden 
biridir. “Devlet Tiyatroları, Antalya Uluslararası 
Tiyatro Festivali” bu düşüncelerin sahneye yan-
sımasıdır. “Günümüz tiyatrosunu geçmişin sah-
nesinde sergilemek” festivalin ruhunu oluştur-
maktadır. Bu düşünceye uygun olarak festivalin 
10.’sunun açılışı Aspendos Antik Tiyatrosu’nda 
yapılmıştır. Festival, Türkiye'nin tarihi sanatsal 
dokusunu, uluslararası bir platformda paylaşma 
hedefiyle yola çıkmıştır. 

Günümüze kadar Devlet Tiyatroları’nın yanı sıra 
Almanya, Rusya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Küba, 
Slovakya, Çin, İsviçre, Romanya ve Hollanda’nın 
da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden tiyatro 
grubu ve profesyoneller ağırlanmıştır.

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Oz 
Büyücüsü Performansından Bir Sahne

Uluslararası Tiyatro Festivali Performanslarından Sahneler
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Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından belirlenen uluslararası 
turizm fuarlarında Türkiye, pavil-

yon olarak temsil edilmektedir. Fuarda yer 
almak isteyen sektör temsilcilerine Türkiye 
pavilyonu içerisinde masa verilmekte ve 
gelen ziyaretçiler ile görüşme imkânı su-
nulmaktadır. 

Son beş yıl içinde katılım sağlanan fuarlara 
bakıldığında pandeminin de etkisiyle son 
yıllarda katılım sağlanan fuar sayılarının 
azaldığı gözlemlenmektedir. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ile Yurt Dışı Temsilcilikle-
rince 2018 yılında yurt dışında 99 farklı tu-
rizm ihtisas fuarına iştirak edilmiştir. 2019 
yılında ise bu sayı 27’ye düşmüştür. 

2020 öncesi fuar katılım organizasyonları 
ilgili kültür ve turizm müşavirlikleri tara-
fından yapılmaktaydı. Türkiye Turizm Ta-

nıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kurul-
ması ile beraber fuar organizasyonları TGA 
ve ilgili müşavirliklerin koordinasyonunda 
ilerlemeye başlamıştır. 

2020 yılında COVID-19 pandemisi sonucu 
ülkelerin uluslararası uçuşlara sınırlarını 
kapatmasıyla birlikte Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı-Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme 
Ajansınca iştirak edilen 16 turizm ihtisas 
fuarının sekiz tanesi fiziki, kalan sekiz ta-
nesi ise çevrim içi gerçekleşmiştir. 

2021 yılında pandeminin etkisinin yavaş 
yavaş kalkmasıyla beraber çevrim içi ya-
pılan fuarlar tekrar fiziki yapılmaya baş-
lamıştır. 2021 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı-Türkiye Turizm Tanıtım Ge-
liştirme Ajansınca dört çevrim içi, 11 fizi-
ki yurt dışı turizm ihtisas fuarına iştirak 
edilmiştir.

FUARLAR
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2022 yılı fuar takvimi ise aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup iştirak edilmesi planlanan ITB Berlin, 
Vakantiebeurs Utrecht ve UITT Ukrayna fuarları iptal edilmiştir.  

No Fuarın Adı M2 Ülke Adı Şehir Adı Fuar Tarihi

1 VAKANTIEBEURS TURİZM FUARI 300 Hollanda Utrecht 13 – 16 Ocak 2022

2 FITUR INTERNATIONAL TOURISM 
TRADE FAIR 331 İspanya Madrid 19 – 23 Ocak 2022

3 ITB BERLIN 1000 Almanya Berlin 9 – 13 Mart 2022

4 MITT MOSKOVA 300 Rusya Moskova 15 – 17 Mart 2022

5 UITT KIEV 304 Ukrayna Kiev 23 – 25 Mart 2022

6 INTERNATONAL TOURISM FAIR ( 
ITFA) 120 Sırbistan Belgrad 24 – 27 Mart 2022

7 ARABIAN TRAVEL MARKET 414 B.A.E. Dubai 9 – 12 Mayıs 2022

8 SATTE YENİ DELHİ 112 Hindistan Yeni Delhi 18 – 20 Mayıs 
2022

9 IMEX FRANKFURT 188 Almanya Frankfurt 31 Mayıs – 2 
Haziran 2022

10 MATTA FAIR 90 Malezya Kuala Lumpur 2 – 4 Eylül 2022

11 IMEX AMERICA 93 ABD Las Vegas 11-13 Ekim 2022

12 INTERNATIONAL GOLF TRAVEL 
MARKET (IGTM) 100 İtalya Roma 17 – 20 Ekim 2022

13 WTM LONDON 600 İngiltere Londra 7 – 9 Kasım 2022

14 TT WARSAW 120 Polonya Varşova 24 – 26 Kasım 
2022

15 INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL 
MARKET (ILTM) CANNES 400 Fransa Cannes 5 – 8 Aralık 2022
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Türkiye’de Turizm Fuarları

Türkiye’de uluslararası iki büyük genel turizm fu-
arı organize edilmektedir. İstanbul’da gerçekleşen 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fu-
arı (EMITT) ve İzmir’de gerçekleşen Travel Tur-
key fuarı turizmde önemli organizasyonlardandır. 
Her iki fuarda da Türkiye standı ile katılım sağ-
lanmaktadır. Bunun yanında MICE sektöründe 
uluslararası nitelikte gerçekleşen ACE of MICE 
fuarı da desteklenmektedir. 

Kongre Turizmi

Kongre turizm alanında öncelikli hedef, ülkemi-
zin daha fazla uluslararası organizasyona ev sa-
hipliği yapması ve ülkemizin lider ülkeler arasına 
yükselmesidir.

Go Türkiye dijital platformunda kongre turizmi 
için özel içerik çalışması gerçekleştirilmiştir. Tüm 
destinasyonları bu alanda öne çıkan özellikleriyle 
tanıtılmaktadır. 

Bu destinasyonlardan en çok pay alan İstanbul, 
Antalya, İzmir ve Kapadokya’nın yanı sıra diğer 
iller ve bölgelerin de ön plana çıkması için tanıtım 
içerikleri yayına alınmıştır. 

Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı ekibi 
81 ille ziyaretler gerçekleştirmekte, bu ziyaretler 
sırasında sektör paydaşlar ile MICE sektörüne 
ilişkin görüşmeler yapılmaktadır. Kongre turizmi 
sektör dernek ve paydaşları ile aktif görüşmeler 
devam etmektedir.

Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı tara-
fından Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar 
Derneği (ICCA) sitesindeki Türkiye verileri ile il-
gili düzenli kontroller yapılmaktadır, gerekli gö-
rülen düzeltmelerin talep edilmesi ve uluslararası 
kuruluşlara ve adı geçen web portalına bildirilme-
si konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 senesinde ICCA 
global kongre istatistikler raporu Uluslararası 
Kongre ve Konvansiyonlar Derneği tarafından ha-
zırlanmamış ve açıklanmamıştır. 

Gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinlikler 
sayesinde, İstanbul’un kongre turizminde dünya-
nın önde gelen destinasyonlarından biri olduğu 
vurgulanmış ve İstanbul’un kongre şehri kimliği 
tanıtılmıştır. Uluslararası kuruluşlarla destinas-
yon tanıtım iş birlikleri anlaşmaları için görüş-
meler Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı 
tarafından sürdürülmektedir.

2021 senesinde gerçekleşen TFest Dubai, IMEX 
Las Vegas, IBTM Barselona, ILTM Cannes ve ICCA 
Paris Konferansına gibi sektörün en önemli fuar-
larına Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı 
tarafından aktif katılım sağlanmış, ülke sunumla-
rı ve önemli karar vericiler ile toplantılar gerçek-
leştirilmiştir.

Kongre ve toplantı sektörüne yönelik Türkiye Tu-
rizm Tanıtım Geliştirme Ajansının hedefi; İstan-
bul ve Antalya’nın dünyadaki ilk 10 şehir ve Tür-
kiye’nin ilk 10 ülke arasına girmesi ve kongre ve 
toplantı turizminin Türkiye çapında diğer illere 
yayılmasını sağlamaktır.
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Türkiye’de ilk müzecilik faaliyetleri 19. yüzyıl ortalarında 
başlamıştır. 1846’da Sultan Abdülmecid döneminde Top-
hane-i Amire müşiri Ahmet Fethi Paşa tarafından eski 

eserlerin ve özellikle eski silâhların Aya İrini Kilisesi’nde toplan-
masıyla müzeciliğin temeli atılmıştır. Tanzimat döneminde Aya 
İrini Kilisesi, Müze-i Hümayun adını almıştır.

Türkiye’de modern anlamda müzecilik çalışmaları II. Abdülha-
mit döneminde ünlü ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey ta-
rafından başlatılmış, Cumhuriyet’in ilanından sonra büyük bir 
gelişme göstermiştir. Bunun temelinde Atatürk’ün, kültür varlık-
larının araştırılıp ortaya çıkarılmasına ve müzelerin ülke çapın-
da yaygınlaştırılmasına verdiği önem yatmaktadır. Cumhuriyet 
ilan edildiği sırada Türkiye’de “Asar-ı Atika Müzesi” adıyla anı-
lan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Aya İrini’de kurulmuş olan As-
kerî Müze, Süleymaniye Külliyesi’nin imaretinde yer alan Evkaf-ı 
İslamiye Müzesi ile Anadolu’nun birkaç büyük kentinde açılmış 
Müze-i Hümayun şubeleri bulunmaktaydı.

MÜZECİLİK

Resim Heykel Müzesi - Ankara
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İçindeki eşyalar ile birlikte müzeye dönüştürülen 
Topkapı Sarayı 1924’te ziyarete açılmıştır. Aynı yıl 
Evkaf-ı İslamiye Müzesi, “Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi” olarak yeniden düzenlenmiş; Konya’daki 
Mevlâna Dergâhı müze hâline getirilmiş, ülkenin 
müze olarak tasarlanan ilk yapısı olan “Ankara 
Etnografya Müzesi” halkın ziyaretine açılmıştır. 
Ayrıca Bursa, Adana, Manisa, İzmir, Kayseri, An-
talya, Afyon, Bergama ve Edirne’de yeni müzeler 
kurulmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün merkezde bir eti mü-
zesi kurulması fikriyle, ülkenin dört bir yanından 
Hitit eserleri toplanmaya başlanmıştır. Dönemin 
kültür müdürü Galip Bey, Ankara Kalesi’nin Ak-
kale Burcu, Augustus Mabedi ile Roma Hamamı’nı 
müzeye dönüştürerek ilk adımı atmıştır. 1 Ekim 
1921 tarihinde Ankara Kalesi Akkale Burcunda 
açılan "Eti Müzesi" veya diğer adıyla "Asar-ı Ati-
ka Müzesi" 1967 yılında restore edilerek Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi adını almıştır. Ülkede Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğüne bağlı 210 adet müze ve 
Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren 337 adet 
özel müze ile 1586 koleksiyoner bulunmaktadır. 
Ayrıca İstanbul’da Türbeler Müzesi Müdürlüğüne 
bağlı olarak faaliyetlerde bulunan 122 türbeden 
8’i bakım onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete 
kapalıdır. 2002-2022 yılları arasında Bodrum Su-
altı Arkeoloji Müzesi (I. II. ve III. Etap), Trabzon 
Sümela Manastırı (I. II. ve III. Etap), İstanbul Ar-
keoloji Müzeleri Klasik Bina (I. II. Etap) olmak 
üzere toplam 163 müzenin onarım, restorasyon 
ve teşhir-tanzim çalışmaları yapılarak yenilen-
miştir. Aralarında uluslararası ölçekte ses getiren 
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Arke-
oloji Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe 
Mozaik Müzesi, Kars Kafkas Cephesi Harp Tarihi 
Müzesi, Çanakkale Troya Müzesi, İstanbul Hafıza 
15 Temmuz, İstanbul Havalimanı Müzesi, Kahra-
manmaraş Elbistan Şehir Müzesi, Mehmet Akif 
Ersoy Hatıra Evi, Ankara 15 Temmuz Demokrasi 
Müzesi, Muş Müzesi, Edirne Balkan Savaşları Mü-

zesi (Hıdırlık Tabyası), Galata Kulesi ve Kilis Ala-
eddin Yavaşca Müzesi’nin de bulunduğu 56 müze 
ilk kez ziyarete açılmış;  Adana Müzesi, Uşak Mü-
zesi, Kayseri Müzesi, Mersin Müzesi, Van Müzesi 
ve Erzurum Müzesi gibi var olan 18 müze ise yeni 
inşa edilen binasında hizmet vermeye başlamış-
tır. Kilis Müzesi (Tarihi Sabunhane Binası) ise açı-
lışa hazır hale getirilmiştir.

Müzelerdeki koleksiyonları meydana getiren 
eserlerin büyük bir bölümü Türkiye coğrafyasın-
da hayat bulan uygarlıklara aittir. Doğu sanatı ve 
Türk-İslam devirlerinin eserleri ise ikinci büyük 
grubu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ülkede 
Osmanlı tarihi, Kurtuluş Savaşı ve devrimler ile 
ilgili, içindeki eşyalarla olduğu gibi korunarak res-
tore edilen tarih müzeleri de bulunmaktadır.

Atatürk’ün Selânik’te doğduğu evin örneği Anka-
ra’da aslına uygun şekilde yaptırılarak müze hâ-
line getirilmiştir. Atatürk’ün hayatı ve ilkelerinin 
bilgi, belge ve dokümanlarla teşhir edildiği müze 
ziyarete açıktır. Ayrıca Atatürk’ün Kurtuluş Sava-
şı’nı yönlendirdiği ve çeşitli illeri ziyareti sırasında 
konuk edildiği yapılar da müzelere dönüştürül-
müştür.

Ülkedeki müzelerin bir başka grubu ise “Müze Ev-
ler” ve “Hatıra Müzeleri”dir. Birgi’deki “Çakırağa 
Konağı”, Amasya’daki “Hazeranlar Konağı”, Di-
yarbakır’daki “Ziya Gökalp Evi” ve İstanbul’daki 
“Tevfik Fikret Aşiyan Evi” bu müzelerden bazıla-
rıdır.

Tarihsel yapıların müze olarak korunması çalış-
maları 1930’larda başlamıştır. Dolmabahçe Sarayı 
ile Bursa’da Yeşil Türbe ve Muradiye Külliyesi bu 
tür müzelerin en önemli örnekleridir. Ülkede aynı 
zamanda birçok antik kent örenyeri olarak düzen-
lenmiştir. Göbeklitepe, Boğazköy, Efes, Bergama, 
Afrodisias, Aspendos, Karatepe, Göreme ve Perge 
örenyerleri bunlardan bazılarıdır.
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Göbeklitepe Örenyeri Bergama Akslepion Örenyeri

Aspendos ÖrenyeriBoğazköy Hattuşa Örenyeri

Efes Örenyeri Perge Örenyeri
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Son yirmi yılda yurt dışında 79, yurt içinde ise 184 
adet geçici sergi düzenlenmiştir. 2011-2012 yılla-
rında ABD’de “Gifts of the Sultan: The Art of Gi-
ving At The Islamic Courts” Sergisi, 2012-2013 yıl-
larında Kore’de “Türkiye’nin Uygarlıkları” Sergisi, 
2013-2014 yıllarında Çin’de “Anadolu Medeniyet-
leri: Neolitik Çağdan Osmanlı İmparatorluğu’na” 
Sergisi, 2014-2015 yıllarında Belçika’da “Kutsal 
Mekanlar” Sergisi, 2015 yılında Hollanda’da “Ka-
dınlar” Sergisi, 2019 yılında Japonya’da “The 
Treasures and The Tradition of Lale in The Ot-
toman Dynasty” Sergisi ile 2020-2021 yıllarında 
İngiltere'de "Brass, Steel and Fire" adlı sergi yurt 
dışında düzenlenen sergilerdendir. Ayrıca Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren 
özel müzelerde yurt içi geçici sergiler aktif olarak 
düzenlenmektedir. 2020-2021 yıllarında Cumhur-
başkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen 
“Milli Mücadele Hakimiyet Milletindir” Sergisi 
2022 yılında Sakıp Sabancı Müzesinde gösteri-
me sunulan “Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat 

Sanatı” Sergisi ile İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesinde düzenlenen “Dar’ül Mülk Selçuklu Sa-
rayları” adlı sergi  ses getiren sergilerdendir.

Avrupa Konseyi Himayesinde Avrupa Müze Foru-
mu (EMF) tarafından her yıl verilen ve Avrupa'nın 
en prestijli müzecilik ödülü olan Avrupa Yılın Mü-
zesi Yarışması’nda; 2020 yılı Özel Ödülünü Troya 
Müzemiz kazanmıştır. Ayrıca 2020/2021 Avrupa 
Müze Akademisi Özel Ödülü’nü de kazanan Troya 
Müzemiz her iki ödülü de kazanan ilk Türk mü-
zesi olmuştur. İstanbul Hisart Canlı Tarih Müzesi; 
2020 yılında Bakanlığımız Özel Ödülüne, Odun-
pazarı Modern Müze; 2019 yılı Bakanlığımız Özel 
Ödülüne, 2020 yılı İngiltere’den Yılın Uluslarara-
sı Proje Ödülüne, Avrupa Müze Forumu (EMF) 
tarafından verilen 2020 yılı Avrupa Yılın Müzesi 
Ödülüne layık görülmüştür. Yine Avrupa Müze 
Forumu (EMF) tarafından verilen 2021 yılı Silletto 
Ödülü ise halk ve müzeciliğin kaynaşmasını teş-
vik etmesinden dolayı Bayburt Özel Kenan Yavuz 
Etnografya Müzesi’ne verilmiştir. 

Nevşehir Kapadokya
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Uluslararası alanda ödül kazanan diğer müzeleri-
miz ise şunlardır: 

• 2004- Özel Edirne Sultan II. Bayezid Külli-
yesi Sağlık Müzesi / Avrupa Konseyi Avrupa 
Müze Ödülü

• 2004- Özel Bayburt Baksı Müzesi / Avrupa 
Konseyi Avrupa Müze Ödülü

• 2009- Özel İstanbul Modern Sanat Müzesi/ 
Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü

• 2014- Özel İstanbul Masumiyet Müzesi / Av-
rupa Yılın Müzesi Ödülü

2019 yılında müze ve ören yerlerimiz, müzecilik 
tarihimizin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak, 
35.048.417 kişiyi ağırlamıştır. Dünya genelinde ya-
şanan COVID-19 pandemisine rağmen 2020 yılın-
da ziyaretçi sayımız 8.918.950 olmuştur. 2021 yı-
lında ise müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2020’ye 
oranla %80 artarak yılsonu itibarıyla 17.065.386’ya 
ulaşmıştır.

Medeniyetlerin Beşiği Anadolu’da Müzecilik-
te Yeni Bir Çağ

Kültür mirasımızın değerli eserlerini çağdaş mü-
zecilik anlayışı çerçevesinde sunma gayreti ile Ba-
kanlıkça yeni müzeler açma ve mevcut müzeleri 
yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 210 adet 
müze, 143 ören yeri, 126 adet türbe ve Bakanlık de-
netiminde faaliyet gösteren 337 adet özel müze ile 
1586 koleksiyoner bulunmaktadır.

Bakanlığa bağlı ören yerlerinde ziyaretçiye yö-
nelik hizmetlerin sağlanabilmesi için karşılama 
merkezi, satış üniteleri, yürüyüş yolları ve seyir 
terasları çalışmaları da sürdürülmektedir.

Bu kapsamda;

2019 yılında Gaziantep Zeugma Ören Yerinin Kar-
şılama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi, Çanakkale 
Hasan Mevsuf Şehitliği Çevre Düzenlemesi, Şan-
lıurfa Göbeklitepe Ören Yeri Çevre Düzenlemesi, 
Ahlat Selçuklu Mezarlığı Güney Kapısı Çevre Dü-
zenlemesi ile Mezarlık İçi Peyzaj Uygulaması, Ağrı 
İshakpaşa Sarayı Çevre Düzenlemesi,

2020 yılında Antalya Patara, Mersin Cennet-Ce-
hennem, Burdur Kibyra, Antalya Xanthos, Kars 
Ani, Çanakkale Assos ve Muğla Stratonikeia Ören 
Yeri'nde çevre düzenlemesi çalışmaları tamamla-
narak ziyarete açılmıştır.

2021 yılında ise Karahantepe Geçici Ziyaretçi Kar-
şılama Merkezi tamamlanarak ziyarete açılmıştır. 
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Türkiye’de matbaacılığın, Avrupa’da bulu-
nuşundan kısa bir süre sonra başladığı ve 
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde 

yaşayan azınlıkların matbaalar kurduğu bilin-
mektedir. İlk matbaa 1494 yılında Yahudiler tara-
fından kurulmuş ve Tevrat tefsiri olduğu sanılan 
ilk kitap basılmıştır. İlk basılan eser “Lügat-i Van-
kuli” denilen Türkçe-Arapça bir sözlük olmuş ve 
bunu diğer eserler izlemiştir. 1727’de ilk Türk ba-
sımevinin kuruluşundan, 1928 yılında Latin harf-
lerinin kabulüne kadar geçen sürede yalnızca 20 
bin eser basılmış, sonraki 50 yılda ise bu sayı 200 
bini aşmıştır. İlk özel basımevi ise 1840’ta yayın-
lanan “Ceride-i Havadis” gazetesinin basımevidir.

İlk Türk matbaasının kuruluşuna kadar olan dö-
nemde kitaplar elle yazılmış ve çoğaltılmıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemin-
de (15.-17.yüzyıllar) bilim adamlarının özellikle 
başkent İstanbul ve önemli ilim merkezleri olan 
Bursa, Amasya ve Manisa gibi illerde toplanması, 
bu merkezlerde yazma eser üretimini artırmıştır. 
Türkiye geçmişten devraldığı bu eserlerle, dünya-
nın yazma eser bakımından en zengin ülkesidir 
ve hâlen 300 bin cilt yazma eser varlığına sahip-
tir. Dünyanın birçok ülkesindeki araştırmacılar 
bilimsel çalışmaları için bu eserlerden yararlan-
maktadır.

Osmanlıda Müslümanların ilk Matbaasının Kurucusu İbrahim Müteferrika'nın Baskı Makinası

YAYIMCILIK VE KÜTÜPHANELER
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Beyazıt Devlet Kütüphanesi
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Şemsi Paşa İlçe Halk Kütüphanesi
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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi
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Yayımcılık sektörümüz tarafından üretilen kitap 
başlık sayısı 2021 yılı sonu itibariyle 87.231’e yük-
seldi. Yayımcılık sektörü üretilen toplam kitap 
adedini 2021 yılı sonunda 438.679.864’e taşıdı. 
Böylece tüm zamanların en yüksek üretim raka-
mına ulaşılmış oldu. 2020 yılında üretilen kitap 
adedinin 433.213.632 olduğu dikkate alındığında 
adetsel olarak 5.466.232 oransal olarak ise %1.26 
büyüme gerçekleşmiştir.  Yayıncılık dinamik yapı-
sı ve dışa açılımdaki ciddi başarısı ile her geçen yıl 
daha da büyümekte ve altyapısını güçlendirmek-
tedir. Uluslararası Yayıncılar Birliği ve Dünya Fikri 
Mülkiyet Örgütünün açıkladığı en güncel ulusla-
rarası istatistiklere göre ülkemiz ISBN tahsis edi-
len başlık sayısı bakımından dünyada 6'ncı, pera-
kende pazar büyüklüğü bakımından ise 10'uncu 
sıradadır.

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı ise önce-
ki yıllarda olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki 
yayınlarda oldu. Eğitim alanında 234 milyon 204 
bin 906, yetişkin kategorisinde 90 milyon 379 bin 
535, çocuk-gençlik kategorisinde 43 milyon 973 
bin 357, yetişkin kurgu kategorisinde 31 milyon 
183 bin 411, inanç kategorisinde 27 milyon 909 bin 
66, akademik alanda 6 milyon 220 bin 481, ithal 
yayın kategorisinde 4 milyon 808 bin 808, diğer 
alanlarda ise 300 adet bandrol tahsis edildi.

İlk kez yayınlanan kitap sayısı 60 bin 353, ikinci 
veya daha fazla basımı yapılan kitap sayısı 119 
bin 542 oldu. Toplam yayın sayısı ise 179 bin 895'e 
ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz dağıtılan 
kitap sayısı 199 milyon 312 bin 999 olurken, ya-
yınların 111 milyon 706 bin 468'ini ilköğretim, 87 
milyon 606 bin 531'ini ise ortaöğretim ders kitap-
ları oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığından alınan bilgilere göre, yıl bo-
yunca 637 milyon 992 bin 863 adet süreli olmayan 
yayın basıldı.

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol 
alınması zorunlu olmayan kapak hariç toplam 

48 sayfayı geçmeyen eserler, okul öncesi, ilköğre-
tim ve ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı, süreli 
olmayan yayınlarla kütüphanelerden alınan, şa-
hıslar arasında değiş tokuşu yapılan kitaplar ha-
riç, 2021'de kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,6 
oranı ile önceki yıla göre istikrarını korudu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatsal, 
kültürel ve tarihi birikimimizin yaşatılması, ge-
lecek kuşaklara aktarılması amacıyla yeni eserler 
üretilmesine yönelik yayım faaliyetleri doğrultu-
sunda millî kültürümüzün yazılı belgeleri, fikir ve 
sanat eserleri ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar 
hazırlattırılarak yayımlanmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen 
“Millî Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı Projesi” 
kapsamında 2002 yılından bu yana 526 basılı eser 
ile “Türk Klasik Eserlerinin Dijital Ortama Akta-
rılması Projesi” kapsamında ise 2005 yılından bu 
yana 182 e-kitap yayımlanmıştır. Bununla birlik-
te, ülkemizde basılı kitap dışındaki formatlarda 
ürün arzını ve yayımcılıkta teknoloji kullanımına 
yönelik AR-GE ve inovasyon çalışmalarını teşvik 
etmek, yayıncılık sektöründe dijital üretimi des-
teklemek üzere 2021 yılından itibaren iş ve işlem-
leri yürütülen Dijital Yayın Platformu olan "e-kita-
bım” mobil uygulaması faaliyete geçirilmiştir.

E-kitap formatındaki yayımların vatandaşlara 
ücretsiz olarak sunulmakta olduğu bu platforma 
okurlar “e-kitabım” mobil uygulaması ile hem 
Android sürümünden hem de IOS sürümünden 
cep telefonu, tablet, e-kitap okuyucu ile erişim 
sağlayabilmektedirler. Söz konusu platform kul-
lanım özellikleri bakımından güncel ve kullanıcı 
dostu teknolojik özellikleri bünyesinde barındır-
maktadır.  

Söz konusu platformda, Mayıs 2022 itibarıyla Ba-
kanlık yayınlarından 120 başlık e-kitap ile özel 
yayınevlerinden uygun lisanslama modelleriy-
le kiralanarak ücretsiz olarak vatandaşlarımıza 
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sunulan 2.251 başlık e-kitap olmak üzere toplam 
2.371 başlık e-kitap okuyucuların hizmetine su-
nulmuştur. Söz konusu platformda daha fazla 
e-kitabın yayımlanması için faaliyetler devam et-
mektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütü-
len, yurt dışında faaliyet gösteren yayınevlerinin 
Türkçeden eserleri yabancı dillere çevirmesi ve 
yayımlanması karşılığında maddi destek sağlayan 
“Türk Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA) Progra-

mı” kapsamında, 2005 yılından bu yana 85 ülke-
de, 60 dilde 3.495 eserin yayımlanması için yurt 
dışındaki yayınevlerine maddi destek sağlanmış-
tır. Mayıs 2022 itibariyle TEDA desteği ile yayım-
lanan eser sayısı 2.862'ye ulaşmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkemiz-
deki edebi çeviri faaliyetlerine destek olmak ve 
edebiyat çevirmenliği alanında mesleki gelişime 
katkıda bulunmak üzere “Uluslararası Edebi Çe-
viri Atölyeleri” düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 
2021 yılında, İstanbul'da 4 ülkeden yaklaşık 40 
çevirmenin katılımıyla Türkçe-Almanca ve Türk-
çe-Farsça Çeviri Atölyeleri düzenlenmiştir.

2022 yılında ise Türkçe-İtalyanca, Türkçe-İspan-
yolca ve Türkçe-Macarca olmak üzere 3 farklı 
dilde Uluslararası Edebi Çeviri Atölyesi düzenlen-
miştir. 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen çeviri 
atölyeleri ile toplam atölye sayısı 74’e ulaşmıştır. 
Bu atölyelere 34 farklı ülkeden 722 çevirmen ka-
tılım sağlamıştır.

Bununla birlikte, Türk edebiyatı alanında yeni ve 
özgün eserlerin üretilmesi, yayımlanması ve yeni 
yazarların desteklenmesi ve “ilk eser” niteliği taşı-
yan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevleri-
ne yayın desteği sağlanması amacıyla 2014 yılın-
dan bu yana “Edebiyat Eserlerini Destek (EDES) 
Projesi” yürütülmektedir. Söz konusu proje kap-
samında 2014 yılından bu yana 1.756 başvuru 
alınmış ve 387 esere destek verilmiştir.

Yayıncılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş 
gücünün oluşturulması, istihdamda verimliliğin 
artırılması ve mesleki eğitim-öğretim program-
larının belirlenecek standartlar doğrultusunda 
oluşturulması veya güncellenmesine destek olmak 
üzere, genel yayın yönetmenliği, e-yayın koordi-
natörlüğü, çizerlik/illüstratörlük, telif temsilciliği, 
grafik tasarımcılığı, grafik uygulama uzmanlığı ve 
muhakkiklik mesleklerinin ulusal mesleki stan-
dartlarının belirlenmesi konusunda Mesleki Ye-
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terlilik Kurumu ile resmî süreç başlatılmıştır. Bu 
çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı 19-24 Ekim 
2021 tarihlerinde İstanbul’da Yayıncılık Meslek 
Standartları Çalıştayı’nı düzenleyerek bahsi geçen 
yedi mesleğin ulusal standartlarını, meslek örgüt-
leri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte tanımla-
mıştır.

Kütüphaneler

Türkiye’de 900 yıllık bir kütüphane geleneği var-
dır. Kütüphaneler, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk dönemlerinde; cami, türbe, medrese ve ima-
rethane gibi kurumların içinde yer almış, daha 
sonraları yönetim olarak her ne kadar vakıflar 
bünyesinde yer alıyor olsalar da ayrı birer ku-
ruluş olarak ortaya çıkmaya başlamışlardır. Bu 
nitelikteki ilk kütüphane, 1678 yılında Köprülü 
Fazıl Ahmet Paşa tarafından İstanbul’da kurulan 
“Köprülü Kütüphanesi”dir. Devlet ve din büyükle-
ri tarafından kurulan ve vakıflar yoluyla yaşatılan 
kütüphanelerden bazıları, koleksiyonları ile günü-
müzde de varlığını sürdürmektedir. 1884 yılında 
kurulan ve bugün de “Beyazıt Devlet Kütüphane-
si” adıyla hizmet veren “Kütüphane-i Osmaniye” 
ise Osmanlı döneminde devlet eliyle kurulmuş ilk 
kütüphanedir.

Bugün, yurt genelinde 16 üniversitede bilgi ve bel-
ge yönetimi bölümü açılmıştır. Bu bölümlerde kü-
tüphanecilik konusunda lisans ve yüksek lisans 
düzeyinde eğitim verilmektedir. 

Etkin Kütüphane Projesi ve yaşayan kütüphaneler 
anlayışı çerçevesinde, erişim olanakları artırılarak 
çağdaş kütüphane hizmetlerinin sunulması ama-
cıyla AVM’lerde, havaalanlarında, garlarda, ceza 

infaz kurumlarında yeni kütüphaneler açılmakta 
ve hizmet mekânları iyileştirilmektedir.

Kullanıcı odaklı olarak eski kütüphanelerin tefriş 
ve donanıma ilişkin modernizasyon çalışmaları 
yürütülmekte olup nitelikli kütüphane hizmet-
lerinin verilebileceği özelliklere sahip yeni nesil 
kütüphane binaları inşa edilmektedir. Bebek ve 
çocuklara özel kütüphanelerin yanında; ihtisas 
kütüphanesi olarak nitelendirilen edebiyat müze 
kütüphaneleri, sanat kütüphaneleri, bilimler ta-
rihi kütüphanesi ve tasavvuf kültürü ve edebiyatı 
kütüphanesi hizmetleri de sunulmaktadır.Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi

Türkiye 300 bin cilt yazma eser varlığına sahiptir.
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Halk kütüphaneleri, yalnızca bilgi kaynaklarının 
korunduğu ve ödünç verildiği mekânlar olmaktan 
öte; bilginin üretildiği, deneyimlendiği ve toplu-
mun sosyalleştiği alanlar hâline gelmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet 
veren halk, çocuk ve yazma eser kütüphanesi sa-
yısı 1.258'dir. 2021 yılı itibarıyla 22,3 milyon kitap-
tan 5 milyona yakın üye ve 15,7 milyon okuyucu 
yararlanmıştır. Çeşitli nedenlerle yerleşik halk 
kütüphanelerinden faydalanamayan, merkezden 
uzak semt, kasaba ve köylerde yaşayanlara 66 
gezici kütüphane ile hizmet götürülmektedir. Ül-
kede ayrıcı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, 
belediyelerde, gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki 
kurumlarda, her düzeydeki okul ile üniversiteler-
de de kütüphaneler bulunmaktadır.

2010-2021 yılı sonu itibariyle bu kütüphanelerde 
22.359.038 kitap bulunmakta olup, bu kütüpha-
nelerden faydalanan toplam kullanıcı sayısı ise 
15.683.134'tür. 

Gezici kütüphaneler aracılığıyla yerleşik kütüp-
hane hizmetinden yararlanamayan kullanıcılara 
kütüphane hizmetleri sunulmakta ve bilgiye eri-
şimde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 2021 yılsonu 
itibarıyla 66 adet gezici kütüphane yurt genelin-
de hizmet vermektedir. Bu araçlarda bilgisayar, 
yazıcı, televizyon gibi teknolojik donanımlar bu-
lunmaktadır. Ayrıca gezici kütüphaneler pandemi 
döneminde ücretsiz internet sağlayarak Eğitim 

Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olarak hizmet 
vermiştir. Gezici kütüphane araçlarında bulunan 
masalar, sandalyeler, zekâ oyunları ve oyuncaklar 
ile ziyaret edilen alanlarda çeşitli faaliyetler ger-
çekleştirilmektedir. Ayrıca gezici kütüphane içeri-
sinde bulunan dijital ekranlar ile film gösterimleri 
yapılabilmektedir. Bu kapsamda; yurt genelinde 
4.545 yere hizmet götürülmüş, 1.445.182 kullanıcı-
ya ulaşılmış, 635.798 kütüphane üyeliği yapılmış 
ve 1.419.194 adet kitap ödünç verilmiştir.

Kütüphanecilik işlemlerinin internet üzerinden 
yapılmasına olanak sağlayan otomasyon sistemi 
çalışmaları 2004 yılında başlatılmıştır. Haziran 
2010 tarihinden itibaren tüm halk kütüphaneleri 
“MİLAS Kütüphane Otomasyonu Programı’nı kul-
lanmaya başlamıştır. Daha sonra 2014 yılında açık 
kaynak kodlu bir yazılım olan “Koha Kütüphane 
Otomasyon Programı”na geçilmiş olup kütüpha-
nelerde hâlen bu program kullanılmaktadır.

Ayrıca “Halk Kütüphaneleri İnternet Erişim Proje-
si” kapsamında yurt genelinde 8.000 bilgisayar ile 
ücretsiz internet hizmeti sunulmaktadır. 

Kütüphane Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Ya-
yımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından oku-
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ma ve kütüphane kullanma alışkanlığının kazan-
dırılmasına, okuma kültürünün geliştirilmesine 
ve yaygınlaştırılmasına ilişkin önemli çalışmalar 
yürütülmektedir.

Zengin kitap ve süreli yayın koleksiyonuna sahip 
halk kütüphanelerinde; robotik, keçe, origami, 
örgü, seramik, ebru, dikiş, takı tasarımı, ayraç ve 
şapka yapım atölyeleri, Karagöz ve Hacivat gös-
terileri, masal saatleri ile edebiyat, kültür, sanat, 
kişisel gelişim ve sağlık alanlarında söyleşiler, 
aile seminerleri ve farkındalık eğitimleri düzen-
lenmektedir. Etkinlikler, özellikle çocukların 
kütüphane ile olan bağını güçlendirmekte ve po-
tansiyel kullanıcılara ulaşmak için bir araç olarak 
değerlendirilmektedir. Okul öncesi ve okul çağı 
çocuklara yönelik faaliyetler, çocukların fiziksel, 
bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlaya-
rak bilgi düzeylerini artırmaktadır. 2010 yılından 
bu yana yurt genelinde düzenlenen 62.442 kütüp-
hane etkinliğine toplam 8.329.531 kişi katılmıştır. 
Bireylerin toplu alanlarda bulunmaktan kaçındığı 
pandemi döneminde KYGM’ye bağlı “etkinkutup-
hane” sosyal medya hesapları üzerinden 600’den 
fazla çevrim içi etkinlik düzenlenmiştir. 

 Halk kütüphanelerinde yapılan sıra dışı etkinlik-
lerin yanı sıra, disipline edilmiş mekânlar oluştur-
mak amacıyla kurulan ahşap tasarım, matematik, 
akıllı tarım, ebru, sıcak cam, kimya, epoksi atöl-
yelerinde ve sanal gerçeklik (VR) platformlarında 
toplumun her kesimine yönelik etkinlikler gerçek-
leştirilmektedir. 2022 yılı sonunda yurt genelinde 
hizmet veren halk kütüphanelerinde 100’den faz-
la atölye kurulması planlanmaktadır.

Türk Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA) Programı 
kapsamında, 2005 yılından bu yana 85 ülkede, 60 
dilde 3.495 eserin yayımlanması için yurt dışında-
ki yayınevlerine maddi destek sağlanmıştır. Mayıs 
2022 itibariyle TEDA desteği ile yayımlanan eser 
sayısı 2.862'ye ulaşmıştır. 
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cum-
huriyet tarihinde Cumhurbaşkanlığı maka-
mınca kurulan en büyük kütüphane, kültür 

ve sanat mekânı olarak 20 Şubat 2020 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Öz-
bekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev 
ile bilim insanı, akademisyen ve kültür/sanat cami-
asından yaklaşık iki bin beş yüz davetlinin katıldığı 
törenle hizmete açılmıştır.

Kütüphane; mimarî yapısı, koleksiyonu, kültür ve 
sanat alanları, çağın getirdiği teknolojik imkânla-
rıyla ülkemizin dünyaya açılan hayat penceresi ol-
muş, kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine yeni 
bir ivme kazandırmıştır.

Kütüphane, 125 bin metrekare alanda 5.000 kişi-
lik oturma kapasitesi, bilgi kaynakları, hizmetleri 
ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile yalnızca bir 
kütüphane olmanın ötesinde; Yaşam Merkezi, Ya-
şayan Kütüphane, Kültür ve Sanat Merkezi olarak 
da her yaştan, her meşrepten, her eğitim ve kültür 
düzeyinden okuyuculara ve ziyaretçilere hizmet 
vermek gayesiyle kurulmuştur.

CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLET KÜTÜPHANESİ
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Kütüphane raflarının uzunluğu 201 km olup,  bir-
çok ülkeden, çok çeşitli dilde ve konuda 2 milyon-
dan fazla basılı kitap, 13.500 adet basılı dergiye ait 
2 milyon sayı, 67 veritabanı,  210 milyonun üzerin-
de elektronik kaynağa (550.000 e-kitap, 6.500.000 
elektronik tez ve 60.000’e yakın e-dergiye ait ma-
kale, rapor, vb. ) sahip koleksiyonu ile ulusal ve 
uluslararası boyutta bilgiye, kitaba, sanata ihtiyaç 
duyan herkese hizmet verebilmektedir.

Derleme: 3 Haziran 2017 tarihinde Derleme Yönet-
meliğinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanlı-
ğı Millet Kütüphanesi Derleme Kütüphanesi sta-
tüsüne kavuşmuştur. Bu yönetmelik kapsamında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Adnan Ötü-
ken İl Halk Kütüphanesi’nin derleme koleksiyonu 
da Kütüphaneye devir olarak alınmıştır.

Kütüphane koleksiyonunun zenginleşmesinde bi-
lim ve kültür insanı,  akademisyen, gazeteci, siya-
setçi, sanatçı vb. pek çok kişinin bağışları önemli 
yer tutmaktadır. Bunlardan bazıları:

Mehmet Şevket Eygi, Şefik Can, Cemil Meriç, Ab-
durrahman Güzel (Prof. Dr.), Ahmet Burak Er-
doğan, Ahmet Güner Elgin, Cinuçen Tanrıkorur, 
Hasan Celal Güzel, Hasan Doğan (Doç. Dr.), İlber 
Ortaylı (Prof. Dr.), M. Kamil Dürüst- Beste Gürsu, 
Metin Külünk, Muhsin Mete, Mustafa Sabbagh 
(Katar), Mustafa Şerif Onaran, Sâman/Hatice Hel-
vacıoğlu, Devlet Bahçeli, Fahri Korutürk, Turgut 
Özal, Halit Refiğ, Hüseyin Öztürk, Khalid Hasan 
Hendawi, M. Es’ad Coşan, Mehmet Genç, Ayşegül 
Erdemir (Prof. Dr.), Abdurrezzak Muhtar, Ahmet 
Halim Özgiray, Ali Emre, Beynun Akyavaş, Cevat 
Ayhan, Dinçer Ural, Efe Süleyman Nergis, Fahri 
Kasırga, Gönül Tekin, Hacı Yaşar Özen, İbrahim 
Koca, Korkut Özal, M. Ertuğrul Düzdağ, Musa 
Çağıl, Mustafa Said Yazıcıoğlu, Nurten Baykurt, 
Osman Cem Kazmaz, Peyruze Patır, Sadık Tural 
(Prof. Dr.), Sertif Parlak, Yakup Köseoğlu, Zarif 
Zeyrek’dir.

Kütüphanede bulunan bilgi kaynakları çağdaş 
kütüphanecilik anlayışına göre uluslararası stan-
dartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu doğrul-
tuda kataloglamada RDA-Kaynak Tanımlama ve 
Erişim (Resource Description and Access) kata-
loglama kuralları uygulanırken, sınıflamada ise 
hem Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Lib-
rary of Congress Classification System) hem de 
Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal 
Classification System) kullanılmaktadır. Açık raf 
sistemine göre okuyucuların kullanımına sunu-
lan bilgi kaynakları Kongre Kütüphanesi Sınıfla-
ma Sistemine (Library of Congress Classification 
System); Kapalı raf sistemine göre kullanımına 
sunulanlar ise demirbaş numaralarına göre rafla-
ra yerleştirilmektedir.

Kütüphanede Cihannümâ Salonu, Araştırma Kü-
tüphanesi, Gençlik Kütüphanesi, Nadir Eserler 
Kütüphanesi, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüpha-
nesi, Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Süreli Yayınlar 
Salonunun yanı sıra Eğitim Merkezi ve Atölyeler 
de yer almaktadır. Kütüphanede bakım, onarım 
ve restorasyon için Mücellithane ve Şifahane bu-
lunmaktadır. 
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Türk Mutfağı, uzun bir tarihsel süreç içinde 
uzak ve yakın coğrafyalardan miras ka-
lan mutfak kültürlerinin harmanlanarak 

olgunlaştığı çok katmanlı ve çok sesli zengin bir 
kültürel miras sunar. Türkiye’nin bereketli coğ-
rafyası ve iklim çeşitliliğinin verdiği zengin flora 
ve fauna, Türk Mutfağı’nın oluşmasında belirle-
yici rol oynayan önemli etkenlerdir. Türk mutfak 
kültürü, buğdayın anavatanı olan Anadolu’da MÖ 
10.000’lerden itibaren Neolitik mirasın ve bu mi-
rasın üzerinde yeşermiş olan Hitit, Urartu, Frigya, 
Yunan ve Roma gibi Antik Çağ uygarlıklarının gizli 
izlerini taşır. Türk Mutfağı’nın temel unsurlarını 
ise 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan Anadolu’ya 
göç eden Türklerin yemek alışkanlıkları oluştur-
muştur.  Yoğurt, yufka, pastırma, kurut, mantı gibi 
lezzetlerin kökeni Orta Asya Türk Mutfağı’na daya-
nır. Orta Çağ’da Türklerin kendi coğrafyalarından 
getirdikleri yemek alışkanlıkları yerleşik halkların 
mutfaklarıyla buluşmuş ve böylelikle Türk, Arap-İ-
ran ve Bizans mutfak kültürlerinin etkileşimiyle 
yeni tüketim alışkanlıkları filizlenmiştir.

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ MİRASI
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Anadolu Selçuklu mutfağı Osmanlı mutfağının 
temelidir. Börek, ekmek, helva, keşkek, baklava, 
kebap, yahni, borani, turşu, şerbet, hoşaf, kadayıf 
gibi bugün Türk Mutfağı’nın temel yemek, tatlı ve 
içeceklerinin teknik ve çeşitleri Türk mutfak ta-
rihinde Selçuklu ve erken Osmanlı döneminden 
itibaren var olmuştur. Osmanlı saray mutfağı Os-
manlı başkenti İstanbul’da şekillenmiş, zenginleş-
miş ve günümüze miras kalmıştır. 15. yüzyıldan 
20. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı saray mutfa-
ğının uzantısı olan İstanbul mutfağı farklı evreler 
geçirmiş, zenginleşmiş ve klasik Türk Mutfağı’nın 
temelini oluşturmuştur. Osmanlı döneminde mut-
fakta kullanılan malzemeler zaman içinde de-
ğişmiş yeni unsurlarla zenginleşmiştir. Örneğin 
bugün Türk Mutfağı’nın baş tacı olan domates, 
kırmızı ve yeşilbiber, patates, sakız, balkabağı, fa-
sulye ve mısır ancak Amerika kıtasının keşfinden 
sonra Osmanlı coğrafyasına girmiştir. Her birinin 
Osmanlı mutfağına giriş zamanı ve hikâyesi fark-
lıdır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda yüzyıllar boyunca 
aynı coğrafyada bir arada yaşayan halkların ye-
mek kültürleri birbirleriyle karşılıklı alışveriş için-
de bulunarak ortak paylaşılan bir lezzet envanteri 
oluşturmuştur. Ayrıca bu ortak lezzetler İstanbul 
ve Anadolu’nun sınırlarını aşarak Balkanlar, Doğu 
Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da yayılmıştır. 
Bu sebeple Türk Mutfağı’nın bugün hâlâ komşu 
coğrafyalarla birçok ortak noktası vardır. Baklava, 
dolma, sarma, kebap, pilav, börek, güveç, kadayıf, 
keşkek, helva, döner, yoğurt, musakka, lokum, 
kahve gibi birçok lezzet, bahsi geçen bu geniş coğ-
rafyada halen yaşayan Türk yemek kültürü mira-
sının bir uzantısıdır.

Türk mutfak kültürü mirasının izleri yazılı olarak 
yemek kitapları aracılığıyla 15. yüzyıldan itibaren 
izlenebilir. 18. ve 19. yüzyıla ait Osmanlı Türkçe-
siyle yazılmış olan yemek risaleleri ve kitapları 
aracılığıyla günümüz Türk Mutfağı’nda halen yer 
alan birçok yemek ve içeceğin hikayesini takip 
etmek mümkündür. Bu kaynaklara göre Osmanlı 
döneminden beri mutfağımızda yer alan yemek-
ler çorbalar, pilavlar, börekler, pide gibi tuzlu ha-
mur işleri, kebap, yahni, külbastı, köfte gibi kırmı-
zı et, kümes hayvanı, av eti ve balıkla hazırlanan 
yemekler, yumurtalı yemekler, dolma, sarma, mu-
sakka, bastı gibi etli sebze yemekleri, zeytinyağlı 
sebzeler, salata, meze, turşu gibi iştah açıcılar, 
sütlü tatlılar, hamur işi şerbetli tatlılar, helvalar, 
aşure, meyve tatlıları, şerbet, hoşaf ve şuruplar, 
lokum, akide şekeri gibi şekerlemelerdir.

Mutfak geleneğimiz yüzyıllar içinde yeni gıda 
malzemelerinin kullanımı, yeni pişirme teknikle-
rinin yaygınlaşması, kırsaldan kente ve kentten 
kırsala olan yemek etkileşimleri vasıtasıyla de-
ğişmiş ve gelişmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün 
de Anadolu’da var olan yerel mutfak gelenekleri, 
klasik Türk Mutfağı olarak adlandırabileceğimiz 
Osmanlı Saray mutfağı kökenli İstanbul mutfa-
ğından lezzet ve teknik bakımından farklılıklar 
gösterir. Doğu’nun, Batı’nın, Kuzey’in ve Güney’in 
değişik iklim ve toprak özellikleri, kendi içlerinde 
harmanladıkları halkların kültürleriyle yöresel 
mutfakların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İk-
lim şartlarının sert olduğu Doğu Anadolu bölge-
sinde koyun eti, süt ürünleri, buğday ve baklagil-
lere dayanan bir mutfak anlayışı hâkimdir. Doğu 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bul-
gura dayanan içli köfte gibi yemeklerle, lahmacun, 
acılı kebaplar ve baklava gibi şerbetli tatlılar öne 
çıkmaktadır. Anadolu’nun buğday rezervi ve step 
bölgesi olan İç Anadolu bölgesi mutfağı börek, ek-
mek ve bulgur gibi buğday bazlı ürünlere dayan-
maktadır. Karadeniz bölgesinde mısır, karalahana 
ve hamsi özgün yemeklerin temel malzemesini 
oluşturur. Ege bölgesinde ise zeytinyağı, meyve, 
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sebze, yabani otların daha çok tüketildiği, daha az 
et ve özellikle sahil kesimlerinde daha fazla balık 
tüketiminin olduğu bir Akdeniz mutfak modeli 
hâkimdir.

Türk Mutfağı hem ekolojik hem de kültürel bağ-
lamda sürdürülebilir bir mutfaktır. Mutfakta seb-
ze, meyve ya da et, yiyeceklerin her parçası kul-
lanılır, boşa harcanmaz. İsraf etmemek amacıyla 
mutfakta her malzeme değerlendirilir. Örneğin 
kuru ekmek ve yufkayla tirit, papara gibi türlü 
yemekler hazırlanır. Türk kültüründe yemekler 
bayram, düğün, sünnet gibi ritüellerle, ritüeller de 
yemeklerle kuşaktan kuşağa sofranın etrafında 
aktarılır. Bu bağlamda mutfak kültürü sürdürü-
lebilirdir. Sofra ailenin bir araya geldiği en önemli 
mekândır. Doğumdan ölüme insanın hayatında 
önemli olan her geçiş dönemine bir yiyecek veya 
içecek eşlik eder.

Et, balık, sebze, ot, meyve, tahıl, baklagiller, süt 
ürünleri, yağlı tohumlar, fermente ürünler gibi her 
besin ögesini dengeli bir şekilde yorumlayan özel-
liğiyle Türk Mutfağı zamansız, güncel ve dengeli 
bir mutfak sunar. Bu sebeple mutfağımız herkese 
hitap edebilecek şekilde zengin bir çeşitlilik su-
nar. Yemekler ocakta, tandırda, fırında veya ten-
cerede uzun sürede yavaş yavaş pişirilir veya ateş 
üzerinde kebap edilir. Birçok mutfakta garnitür 
olarak kullanılan sebzeler Türk Mutfağı’nda baş-
rol oyuncusudur. Etli, etsiz, zeytinyağlı, sadeyağ-
lı, doldurulmuş, doğranmış, kızarmış, ağır ateşte 
kendi suyunda pişmiş çeşitleriyle sebze yemekleri 
müthiş bir zenginlik sunar. Ekmeğin ana madde-
si buğday çok çeşitli börek ve hamur işinin temel 
malzemesidir. Ayrıca buğdaydan elde edilen bul-
gur temel bir gıda maddesidir. Mercimek, nohut ve 
fasulye gibi baklagiller çorbada, yemeklerde, sa-
latalarda kullanılır. Koyun ve kuzu eti geleneksel 
olarak mutfakta en çok tercih edilen et çeşitleridir. 
Ancak günümüzde büyükbaş hayvanın eti de yay-
gın şekilde tüketilir. Kırmızı etin, tavuğun ya da 
balığın kebabı, yahnisi, külbastısı yapılır. Meyve-
ler özleriyle şerbet ve şuruba, taneleriyle reçel ve 

hoşafa hayat verir. Sütlü, meyveli, şerbetli hamur 
işi bin bir çeşit tatlılar Türk kültüründe bayram ve 
özel günlerde kutlama lezzetlerini oluşturur.

Klasik bir Türk sofrasında özellikle akşam yemek-
lerinde mutlaka bir çorba bulunur. Zeytinyağlı 
sebze veya zeytinyağlı dolma ve sarma çeşitleri, 
salata, turşu veya cacık gibi ferahlatıcı lezzetler 
masada önceden yer alır. Öğünlerde esas yemeği 
etli veya etsiz sebze veya bakliyat ağırlıklı bir ten-
cere yemeği, dolmalar veya köfte, yahni, kebap gibi 
kırmızı et veya tavuk yemekleri oluşturur. Ana ye-
meğe çoğunlukla pirinç ya da bulgur pilavı eşlik 
eder. Bir Türk sofrası ekmeksiz düşünülemez. 
Ekmeğin yemek anlamına geldiği kültürümüz-
de mayalı ve mayasız türlü türlü ekmek çeşitleri 
vardır. Türk sofrasında kimi yemekler tek başına 
zengin bir öğünü oluşturur; mantı, su böreği, çiğ 
köfte gibi. Sofrada yemeğin sonunda meyve veya 
tatlı sunulması bir âdettir. Özel günlerde, bayram-
larda ya da misafir ağırlamalarda yemek çeşitleri 
çok daha itinalı, çeşitli ve özenli hazırlanır.

Geleneksel mutfağımız evlerde annelerimiz ve ni-
nelerimizin, lokantalarda usta aşçılarımızın elin-
den kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır. 
Hızla değişen dünyada Türk Mutfağı’nda gün geç-
tikçe kaybolan lezzetlere sahip çıkarak yaşatmak, 
kayıt altına almak, bilgiyi aktarmak ve dönüştür-
mek Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirası-
nın önemli bir parçası olan mutfak kültürümüzün 
sürdürülebilirliği için çok kıymetlidir.
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Çorbalar

Çorba Türk Mutfağı'nın nirengi noktasıdır. 
Besleyici özelliğiyle bilinen çorbalarımız 
“ruhun gıdası” olarak görülür ve kültürü-

müzde salt bir yemek olmanın çok ötesinde an-
lamlar taşır.

Çorba Anadolu’da çoğu kez günün başlangıcıdır. 
Türk kültüründe kahvaltı yakın zamana kadar 
bir tas çorba ile yufka ekmekten ibaretti. Bugün 
her esnaf lokantasında çorba vardır ve günün 
çorbası öğünün olmazsa olmaz başlangıcıdır. 
Çorba her öğün tüketilebilen, her sofrada yer bu-
labilen bir yemektir.

Türk Mutfağı çorbalarının çoğunda son bir sihirli 
dokunuş vardır. Çoğu kez hiç yağsız pişen çorba-
lara son anda kuru nane, tarhun gibi otlar veya 
kırmızıbiber gibi baharatlarla kızdırılmış tereya-
ğı veya sadeyağ eklenir. Bu son dokunuş dumanı 
tüten çorbaya inanılmaz bir rayiha katar. Konuğa 
sunulan bir tas çorba, paylaşmanın huzuru, Türk 
misafirperverliğinin simgesidir.

TÜRK MUTFAĞINDA  
ÖNE ÇIKAN LEZZETLER



358

DÜNYADA TÜRKİYE

Mezeler 

Meze, sofrada ortaya paylaşım için gelen tadımlık 
yiyeceklere verilen ortak bir addır. Meze sözcüğü 
Farsça “tat” anlamına gelir, bu da mezelerin ta-
dımlık, iştah açıcı, küçük porsiyonlarda olmasını 
açıklar.

Meze sofrası birbirinden çok farklı yiyecekler-
le kurulur. Mezelerin çoğu önceden hazır edilen 
soğuk yiyecek ve yemeklerden oluşur. Ayrıca ta-
dımlık olarak anında hazırlanarak ara ara sofraya 
getirilen sıcak mezeler de vardır. Sıcak sulu ye-
mekler ise genellikle meze sofrasının parçası de-
ğildir. Türkiye’nin deniz kıyısı bölgelerinde balık, 
diğer bölgelerde ise sac kavurma, köfte ya da ke-
bap gibi et yemekleri ana yemek olarak mezeleri 
takip eder.

Salata ve Turşular

Türk Mutfağı’nda en çok önem verilen hususlar-
dan biri de tazeliktir. Taze otlar, yeşillikler, turp, 
salatalık, marul ve taze soğan sofrada her zaman 
yemeklerin yanında eşlikçi olarak yerini alır.

Zeytinyağlılar

Zeytinyağlılar Türk Mutfağının gözdesidir. Seb-
zeleri sızma zeytinyağında suyunu iyice çekene 
kadar yavaş yavaş pişirmek Türk Mutfağına has 
bir tekniktir. Böylelikle hem sebzelerin kendi tadı 
tam olarak alınır hem de sebzenin içerdiği besin 
maddeleri yemeğin içinde kalır. Bu yüzden zeytin-
yağlı yemekler en sağlıklı yemek türlerinin başın-
da gelir.

Zeytinyağlı yemeklerin apayrı bir pişirme tekniği 
olarak gelişmesi biraz da Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun çok kültürlü, çok dinli yapısına dayanır.

Dolma ve Sarmalar

Dolma ve sarma kültürü Türk Mutfağında en 
önemli kategorilerden biridir. Sarılabilen ve dol-
durulabilen her yiyecek dolma ve sarma olmaya 
adaydır. Bu yüzden doğadan toplanan yabani ot-
lar ve yapraklar ile sarma yapılması önemli bir 
gelenektir.
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Ekmekler

Buğdayın anavatanı olarak kabul edilen Anadolu 
toprakları yerel buğday cinsleri açısından etkileyi-
ci bir zenginliğe sahiptir. Bu zenginliğin sofralara 
yansıması ise türlü çeşit ekmeklerde kendini gös-
terir. Türk Mutfağı'nda kahvaltıdan meze sofrası-
na, tencere yemeğinden kebaba, her durum için 
uygun bir ekmek vardır. Ekmeksiz sofraya otu-
rulmaz. Mayalı veya mayasız hamurdan yapılan 
ekmeklerin, incecik yufka gibi olanından devasa 
boyutta olan fırın ekmeklerine kadar uzanan pek 
çok farklı çeşidi vardır.

Kahvaltı

Gerek çeşit açısından zenginliği gerekse malze-
me kalitesiyle Türk kahvaltısı adını dünyaya du-
yurmuştur. Özellikle hafta sonları yapılan zengin 
kahvaltı çoğu kez günün en önemli öğününü oluş-
turur.

Kahvaltı sözcüğünün Osmanlı yeme içme kül-
türünde çok önemli bir yere sahip olan kahve ile 
doğrudan bağlantılı olduğu bilinmektedir. Kahve, 
16. yüzyılın ilk yarısından itibaren İstanbul’da tü-
ketilmeye başlanan bir içecek olarak kendi kültü-

rünü oluşturmakla kalmamış aynı zamanda Türk 
kahvaltı kültürünün de oluşmasına zemin hazır-
lamıştır. Kahvaltının ortaya çıkışından önce, Os-
manlı toplumu biri kuşluk vakti, diğeri ikindi ve 
akşam vakti arasında olmak üzere günde iki öğün 
yemek yerdi. Ayrıca kırsal bölgede yaşayan ve sa-
bahın ilk saatlerinden itibaren çalışmaya giden 
kesim için şafak vakti yenen bir tas çorba, ekmek 
veya akşamdan kalan yemekten oluşan kısa bir 
öğün de vardı. Kahvaltı için başlangıçta tercih edi-
len yiyecekler tatlı ağırlıklı olsa da hafif bir öğün 
olarak kendini gösteren kahvaltının bir ana öğün 
haline gelişi zaman almıştır. Kahveye altlık olarak 
yani kahveyi aç karına içmemek için icat edilmiş 
olan “kahve altı”nın birkaç yüzyıl boyunca seher 
vaktine özgü bir öğün olarak kaldığı bilinmekte-
dir.

Yumurtalı Yemekler 

Yumurta çeşitleri kahvaltı olsun, çabuk bir öğle 
yemeği olsun günlük hayatta sıkça yer alır, hatta 
bazen zengin bir iftar sofrasının parçası olarak 
karşımıza çıkar. Yumurtalı ot ve sebze kavurma-
ları Anadolu’nun her yerinde sevilir ve çok farklı 
çeşitleri yapılır.
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Börek ve Hamur İşleri

Türk Mutfağı'nın en önemli yiyecek kalemle-
rinden biri kuşkusuz hamur işleridir. Mayalı ve 
mayasız hamurla hazırlanan bin bir çeşit tuzlu 
hamur işi Türkiye’nin her köşesinde bilinir ve yö-
relere göre değişkenlik gösteren malzeme ve tek-
niklerle hazırlanır.

Tencere Yemekleri

Türk Mutfağı'nın en güçlü yönlerinden biri farklı 
besin öğelerini bir arada bulunduran, mütevazı ve 
son derece besleyici yemek grubu olan tencere ye-
mekleridir.

Pilavlar

Türk Mutfağının mihenk taşı olan pilav hemen 
her sofrada yer alır, pek çok yemeğin eşlikçisi ve 
öğünün tamamlayıcısı olur. Başlı başına ana ye-
mek olacak kadar zengin pilav çeşitleri vardır. 
Kimi zaman da öğünün kendisini oluşturur.

Bulgurlu Yemekler

Türk Mutfağı'ndaki en temel tahıl ürünü olan 
bulgur, buğdayın önce haşlanması, sonra da ku-
rutularak kırılmasıyla elde edilir. Anadolu ve Me-
zopotamya bölgesinin buğdayın MÖ 10.000 yılla-
rından itibaren ilk yetiştirildiği coğrafya olması 
nedeniyle, bulgurun bu topraklarda çok köklü bir 
geçmişi vardır.
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Köfteler

Türk Mutfağı, dünya mutfakları içinde köfte çeşit-
liliği açısından başı çeker. Lokantaların vazgeçil-
mezi olan ve evlerde baş tacı edilen köftenin so-
kak lezzetleri arasında da apayrı bir yeri bulunur.

Kebaplar

Kebap alışkanlığının Türk toplumunda tarihsel 
kökenleri oldukça gerilere gitmektedir. Orta Asya 
Türk topluluklarına kadar geri giden kebaba yö-
nelik ilgi önce Selçuklular ve Osmanlılara, oradan 
da günümüze aktarılmıştır.

Balık ve Deniz Mahsulleri 

Üç tarafının denizlerle çevrili olması bu coğrafya-
ya türlü balık ve deniz ürünleri zenginliği sağla-
mıştır. Bu ürünler de Türk Mutfağına birbirinden 
farklı ve lezzetli yemeklerle yansır.

Sakatatlar

Anadolu mutfak kültürünün bir diğer yansıması 
da sakatatlardır. Hayvanın kelleden paçaya her 
yeri değerlendirilir, her sakatat ayrı bir lezzete dö-
nüştürülür. Üstelik her bir sakatatın bir şifası var-
dır. Her biri süper gıda olan sakatatlar bağışıklığı 
güçlendirir ve vücuda kuvvet verir.

Tatlı ve Kurabiyeler 

Geleneksel Türk Mutfağı tatlı repertuarının zen-
ginliğini Osmanlı mutfak kültürüne borçludur. 
Osmanlı kültüründe tatlıya verilen hususi önem, 
saray mutfaklarına bağlı helvahane adında özel 
bir birimin bulunmasından anlaşılır.

İçecekler

Günümüz Türk toplumu içecek alışkanlığını son 
derece gelişkin bir içecek kültürüne sahip olan 
Osmanlılardan devralmıştır. Osmanlı’da içecekler, 
şurup ve şerbetler hekimlerin de tavsiyesiyle sağ-
lık için iyi olduğuna inanılarak tüketilirdi. Bazıları 
harareti gidermek ve hazmı kolaylaştırmak için 
tüketiliyorken diğerleri herhangi bir rahatsızlığı 
gidermek üzere ilaç niyetine, şurup olarak kulla-
nılıyordu.
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2015 yılında Gaziantep, 2017 yılında Hatay 
ve 2019 yılında Afyonkarahisar şehirleriyle 
gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şe-

hirler Ağı’nda yer alan Türkiye, İstanbul gibi gast-
ronomi merkezleri dışında yöresel zenginlikleriy-
le de öne çıkmaktadır. Türkiye’nin lezzet efsanesi 
olan bu şehirlerde, birlerce yıllık medeniyetlerin, 
farklı kültürlerin ve yaşam şekillerinin birlikteliği, 
sofralara da yansımaktadır. UNESCO’nun gastro-
nomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan 
Gaziantep, Hatay ve Afyon illerinin birbirinden 
güzel lezzetleri, asırları aşan geleneklerin ve köklü 
bir kültürün izlerini taşımaktadır

Gaziantep

İnsanlığın ilk defa tarım ve hayvancılık yapmaya 
başladığı Mezopotamya bölgesinin kuzey batı-
sında yer alan Gaziantep, tarih boyunca iklim ve 
verimli toprakların da etkisiyle zengin bir tarım-
sal çeşitliliğe sahip olmuştur. Geçmişte tarihi İpek 
Yolu başta olmak üzere önemli yolların güzergâ-
hında bulunması ve de kültürlerin binlerce yıl bo-
yunca iç içe geçmesi, şehirde çok kültürlü, zengin 
sofraların oluşmasını sağlamıştır. Gaziantep’te 

neredeyse 500’den fazla yemek çeşidi bulunmak-
tadır. Bu şehirde dikkat çeken bir nokta da şehir 
sakininin lezzetle kurduğu çok özel bir ilişkinin 
olmasıdır. 

2015 yılından beri UNESCO’nun gastronomi ala-
nında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan Gazian-
tep denildiğinde akla önce onlarca farklı sebze ve 
meyvelerden yapılan kebaplar ile Antep fıstığıy-
la harikalar yaratılan baklava gelmektedir. Oysa 
şehir, özellikle de “lebeniye çorbası”ndan “şivey-
diz”e,  tarifi kuşaklar boyunca aktarılan, sayısız ev 
yemeğiyle de bir o kadar benzersizdir. “Gaziantep 
Baklavası”nın coğrafi işaret alarak Avrupa Birliği 
nezdinde tescil edilmesi de şehrin öne çıkan bir 
özelliğidir.

Anadolu’nun asırları aşan, güne çorbayla başlama 
geleneğini de burada görülmektedir. Gaziantep’in 
bu konudaki özel lezzeti çorba kıvamında bir ye-
mek olan “beyran”dır. Sabah erkenden “ciğer” 
veya “nohut dürüm” yemek de şehirde oldukça 
yaygındır. Sırf bu yüzden güneş doğarken açılan 
pek çok mekân bulunmaktadır. 

UNESCO YARATICI ŞEHİRLER 
AĞI GASTRONOMİ ŞEHİRLERİ 
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Hatay

Türkiye’nin bir başka lezzet efsanesi olan Ha-
tay’da da birlerce yıllık medeniyetlerin, farklı kül-
türlerin ve yaşam şekillerinin birlikteliği, şehrin 
sofralarına birebir yansımıştır. Farklı halkların 
inançlarını özgürce bir arada yaşadığı bu bereketli 
topraklarda, her şey gibi sofralar da ustalıkla iç içe 
geçmiştir. 

2017 yılından bu yana UNESCO’nun gastronomi 
alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan şehrin 
dillere destan lezzetlerininin yanı sıra öne çıkan 
bir diğer lezzet, “Tepsi Kebabı”dır. Tepsiye yayı-
larak pişirilen bu ünlü kebap, tıpkı diğer Anadolu 
kentlerindeki gibi hazırlandıktan sonra çarşıdaki 
fırına pişirilmesi için gönderilmektedir.

Hatay, aynı zamanda Anadolu’nun lezzetli tadı, 
“İçli Köfte”nin de en iyi yapıldığı şehirler arasın-
dadır. Bu ünlü lezzete şehirde “oruk” denilmekte-
dir. Mezelerin neredeyse yemeklerle yarıştığı bu 
gastronomi şehrinde, közlenmiş biber, patlıcan, 
zeytin, nohut, domates ve cevizin başrolde oldu-
ğu yüzlerce çeşit meze bulunmaktadır. Bakla ez-
mesiyle yapılan “humus”, “tuzlu yoğurt”, “biberli 
ekmek” ve “acılı çökelek” de şehrin meşhur tatla-
rındandır.

Hatay’ın en önemli farklılıklarından biri ise hiç 
kuşkusuz “künefe”dir. Tel kadayıfın yöreye özel 
tuzsuz peynirle bakır bir tepside, kömür ateşinde 
yavaş yavaş pişirilmesi ve sıcak şerbetle buluşma-
sıyla yapılan künefe,  şehrin en ünlü tatlarından-
dır. Asırlardan beri kireç kaymağında bekletilerek 
yapılan “kabak tatlısı” da yine Hatay’ın bir başka 
ünlü tatlısıdır.

Afyonkarahisar

Kaymağı, lokumu ve sucuğuyla tanınan Afyonka-
rahisar, 2019’dan beri UNESCO’nun gastronomi 
alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunmaktadır. 
Pek çok ünlü geleneksel lezzeti olan bu eşsiz mut-
fakta, hem et hem de hamur işi ustalıkla kullanıl-
maktadır. 

Afyon’un süt ürünlerinin ve etlerinin bu derece 
ünlü olmasının arkasında ise şehrin zengin biyo-
çeşitliliği yer almaktadır. Haşhaş tarımının yoğun 
olarak yapıldığı Afyon’da, mandaların haşhaş küs-
pesiyle beslenmesi, hem Afyon kaymağının hem 
de etinin lezzetini artırmaktadır. Yumuşak baha-
ratlı otlarla beslenen besi hayvanları, bölgenin 
lezzetli sucuklarının da ününü artırmıştır.

Afyon’da siyah dışında kahverengi ve beyaz haş-
haş da üretilmektedir. Üç ayrı çeşit haşhaşın be-
raber öğütülerek yapıldığı haşhaş ezmesi, Afyon 
kahvaltılarının demirbaşı konumundadır. Afyon 
mutfağının vazgeçilmezi olan haşhaş, yemekler-
den salatalara böreklerden tatlılara kadar hemen 
her şeyin içine konulmaktadır.

Şehrin kendisi kadar ünlü olan lezzeti kaymak 
kahvaltıda reçel ya da balla yenilmekte ya da tat-
lıların üstüne konularak tüketilmekte, genellikle 
şehrin ünlü tatlısı “ekmek kadayıfı” ile birlikte tü-
ketilmektedir.

Bu bereketli topraklarda, kaymak kadar ünlü olan 
bir diğer lezzet ise lokumdur. Lokum sıcakken 
içine kaymağın sürülüp yuvarlandığı kaymaklı lo-
kum, günümüzde farklı çeşitlerde meyveler kulla-
nılarak da farklı şekillerde hazırlanmaktadır.
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Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncü-
lüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajan-

sı (TGA) iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı-
nın desteği ile hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk 
Mutfağı Kitabı”, Türk mutfağının zenginliğini, 
ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıy-
la uluslararası alanda tanıtmayı amaçlamakta-
dır. Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme 
teknikleri, kaliteli tohumları, doğal malzemeleri 
ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir olması ve de 
farklı kültürler tarafından şekillenen zengin geç-
mişine dikkat çeken Asırlık Tariflerle Türk Mutfa-
ğı isimli eser, bu köklü mutfağın dünya beslenme 
trendleriyle uyumluluğuna da dikkati çekmekte-
dir. Türk mutfağının atıksız, fermante, vegan, bit-
ki temelli, glütensiz, süt ürünleri içermeyen, yerel 
ve süper gıda içeren tarifleri, kitapta özel ikonlarla 
ön plana çıkarılmıştır. Asırlık Tariflerle Türk Mut-
fağı kitabındaki fotoğrafların yalın dili ise Türk 
mutfağının abartıdan uzak sadeliğini yansıtmak-
tadır.

Asırlık geleneksel tarif ve reçeteleri aslına uygun 
olarak kayıt altına almayı ve gelecek nesillere ak-
tarmayı hedefleyen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı 

kitabı, 4 danışman ve 14 şefin katkılarıyla bir ara-
ya getirilen 218 tariften oluşmaktadır. Türk mutfa-
ğının uluslararası platformda bilinirliğini artırma-
sı ve gastrodiplomasi bağlamında özel bir öneme 
sahip olan kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ya-
yınları tarafından Ekim 2021 tarihinde Türkçe ve 
“Turkish Cuisine With Timeless Recipes” başlı-
ğıyla İngilizce olarak yayımlanmıştır.

TÜRK MUTFAK KÜLTÜR 
MİRASINA DÖNÜK ÇALIŞMALAR 
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Türk Mutfağı Haftası

Türk mutfağının geleceğe iz bırakan yaklaşımını, kaliteli mal-
zemelerini, özünde atıksız olmasını, sürdürülebilirliğini, dünya 
beslenme trendlerine uygunluğunu ve bin yılları aşan kültürü-
nü daha geniş kitlelerle buluşturma amacıyla 21- 27 Mayıs ta-
rihleri Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edilmiş ve bu yıl ilk kez 
kutlanmıştır. 21-27 Mayıs tarihleri arasında, toplam 78 ülke ve 
111 dış temsilciliğimizin yanı sıra  81 ilimizde  çeşitli etkinliklerle 
kutlanan Türk Mutfağı Haftası ile bu kadim mutfağın hikaye-
si, tüm derinliği ile uluslararası ölçekte tanıtılmıştır. Bu sayede 
Türk mutfağının geleceğe iz bırakan yaklaşımı, kaliteli malze-
meleri, özünde atıksız olması, sürdürülebilirliği, dünya beslen-
me trendlerine uygunluğu ve bin yılları aşan kültürü daha geniş 
kitlelerle buluşmuştur. Aynı zamanda yurt dışı ve yurt içinde de 
bu haftaya özel olarak Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı’n-
dan hazırlanan menüler hem Türk hem de yabancı misafirlere 
Türk mutfağının en güzel örneklerini deneyimleme imkânı sun-
muştur. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki faaliyetlere des-
tek olmak amacıyla "www.turkishcuisineweek.com ve www.
turkmutfagihaftasi.com" web siteleri oluşturulmuştur. Sitede 
haftaya özel tasarlanan logo, poster, QR code içeren “İstanbul 
menüsü”, tarif videoları, menü kartı gibi görsel materyaller yer 
almaktadır.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımlarıyla 20-22 
Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Balıkesir Gastronomi Fes-
tivali’nde  Türk Mutfağı Haftası’nın açılışı gerçekleştirilmiş, et-
kinliğe basın mensupları, kanaat önderleri, ünlü Türk şefler ve 
Balıkesir halkı katılmıştır.
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SANAYI, BILIM VE 
TEKNOLOJI 

--  DÜNYAYA AÇILAN TÜRK SANAYİSİ

--  AR-GE ALANINDAKİ GELİŞMELER 

--  SEKTÖR BAZINDA SANAYİ 

--  SAVUNMA SANAYİİ ALANINDAKİ 
GELİŞMELER 

--  HAVACILIK TEKNOLOJİLERİNDEKİ 
GELİŞMELER

--  UZAY TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ 
GELİŞMELER 

--  ENERJİ ALANINDAKİ GELİŞMELER 

--  İLETİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ 
GELİŞMELER  
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Türkiye’nin sanayileşme hikâyesi iki yüz-
yıl öncesine dayanmaktadır. Tanzimat ve 
Aydınlanma ile paralel olarak ortaya çıkan 

sanayileşme öyküsü Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasından itibaren ivme kazanmış ve Türk 
sanayisine yön verecek adımlar atılmıştır. 1980’li 
yıllar itibarıyla Türk sanayisi küresel ekonomiye 
entegre olmuş ve 2002’den itibaren yapılan yatı-
rımlarla Türkiye bölgesinde ve küresel arenada 
önemli bir aktör konumuna yükselmiştir.

Ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir büyü-
menin en önemli unsurlarından olan sanayileş-
mede, Türkiye çok önemli mesafeler kaydetmiştir. 
Bugün Türkiye’de geniş bir üretim yelpazesine 
sahip, uluslararası bağlantıları güçlü ve ihraca-
ta dayalı üretim yapan gelişmiş bir imalat sanayi 
mevcuttur. Yatırımlardaki artış ülkemizin üretim 
kapasitesini artırırken bir yandan da istihdamın 
artmasını ve başta sanayi hasılası olmak üzere 
gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) artmasını be-
raberinde getirmektedir. 2000 yılında GSYH içe-
risinde %18,7 olan imalat sanayinin payı, 2021’de 
%22’ye yükselmiştir.

Üretim kapasitesinde sağlanan artışlar ülkemizin 
küresel pazardaki rekabet gücünün de kalıcı şekil-
de artmasını teşvik etmektedir.  2016 yılı itibarıyla 

Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay %0,90 
iken bu pay 2020’de %0,98, 2021’de ise %1,05 ola-
rak gerçekleşmiştir. Dünya ihracatında Türkiye 
ülkeler arası sıralamada 2016 yılında 31. sırada yer 
alırken, 2021 yılında 29. sıraya yükselmiştir.

Türkiye imalat sanayinde sağlanan yapısal dö-
nüşümler, Türkiye’nin gerek üretimde gerekse 
ihracatta başta otomotiv, ana metal sanayi olmak 
üzere makine ve ekipman sektöründe de önemli 
bir üretim merkezi olmasını sağlamıştır. Türkiye, 
Avrupa’da ham çelik ve beyaz eşya üretiminde bi-
rinci, otomotiv üretiminde dördüncü sırada yer 
almaktadır.

İmalat sanayi ihracatı, sanayi sektörü ihracatının 
%98’ini oluştururken Türkiye toplam ihracatının 
da %94 gibi önemli kısmını teşkil etmektedir.  
Başta otomotiv sektörü olmak üzere ana metal, 
giyim eşyası, gıda ve tekstil ürünleri imalatı sek-
törlerinde sağlanan rekabet gücü küresel ihracat 
pazarında Türkiye’nin önemli bir aktör olmasını 
da beraberinde getirmiştir. Rekabet gücünde sağ-
lanan gelişmeler Türkiye’nin sanayi ihracatının 
son 20 yılda yaklaşık olarak 7 kat oranında artma-
sını sağlayarak 2021 yılı ihracat oranı 225 milyar 
dolarla rekor tazelemiştir.

DÜNYAYA AÇILAN 
TÜRK SANAYİSİ
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İhracatta ilk sırayı ana metal sanayi alırken bunu 
sırasıyla otomotiv, giyim eşyası, gıda ve tekstil 
ürünleri izlemektedir. Bu beş sektör imalat sanayi 
ihracatının %50’sini oluşturmaktadır.

Dünya standartlarındaki planlı altyapıları, kap-
samlı teşvik sistemi ve sanayinin büyük bir kıs-
mını oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketlere 
sağlanan destekler Türk sanayinin; yatırım, üre-
tim, istihdam ve ihracat rotasında yoluna devam 

etmesinde büyük katkıya sahiptir. Türkiye’de Or-
ganize Sanayi Bölgesi (OSB) olmayan il kalmamış-
tır. 2022 yılı itibarıyla 335 OSB’de 56.000’den fazla 
parselde 2 milyon 250 bin kişiye istihdam sağlan-
maktadır. İlan edilen 26 Endüstri Bölgesi’nde pet-
rokimya, yenilenebilir enerji, paslanmaz çelik, do-
ğalgaz işleme, otomotiv, kağıt, vasıflı çelik üretimi 
ve işleme, gübre, insansız hava teknolojileri, ilaç 
ve muhtelif sektörlerde yatırım yapan firmalarla 
cari açığın azaltılmasına yıllık 34,5 milyar dolar 
katkı sağlanması ve toplam 97.565 kişiye ilave iş 
imkânı sunulması beklenmektedir. Ayrıca Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ile 2021 yılı 
sonu itibarıyla tamamlanarak sanayicilerin hiz-
metine sunulan sanayi sitesi sayısı 489’a ulaşmış 
ve yaklaşık 481 bin kişiye, daha sağlıklı şartlarda 
çalışma imkânı sağlanmıştır. Son dönemde de-
vasa sanayi siteleri inşa edilmiş ve sanayicilerin 
hizmetine sunulmuştur. Maraş’taki Altın Şehir 
Sanayi Sitesi, Kayseri Otomotiv Servisleri Sanayi 
Sitesi ile Hatay’daki Mobilyacılar Sitesi bunların 
en güzel örnekleridir. 

Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve 
diğer tüm alanları ile birlikte Türk sanayi kapsam-
lı yatırım teşvik uygulamalarıyla tahkim edilmek-

Türkiye, Avrupa’da 
ham çelik ve beyaz 
eşya üretiminde 
birinci, otomotiv 
üretiminde dördüncü 
sırada yer almaktadır.
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tedir. Cari açığın azaltılması, teknolojik dönüşü-
mün sağlanması, bölgesel gelişmişlik farklarının 
azaltılması gibi pek çok amaçla özel sektör des-
teklenerek yatırım ve üretim hacmi genişlemek-
tedir. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, 
yatırım yeri tahsisi gibi birçok destek unsuru ile 
Türkiye yatırımcı dostu karakterini sürdürmekte-
dir. KOSGEB ile küçük ve orta ölçekli işletmelere 
AR-GE, dijitalleşme, kapasite geliştirme, ihracat 
gibi konularda destekler sağlanmaktadır

Millî Teknoloji Hamlesi

2019 yılının sonunda başlayan ve tüm dünya eko-
nomisini altüst eden küresel pandemiye rağmen 
Türkiye ekonomisi güçlü sanayi ekosisteminin 
katkısıyla yolunda emin adımlarla ilerlemekte-
dir. Bu başarıda Türkiye’nin sanayi vizyonu olan 
“millî teknoloji hamlesi” ışığında atılan adımlar 
büyük rol oynamaktadır. Türkiye bu vizyon doğ-
rultusunda millî ve yerli teknolojilerin üretimine 
odaklanmış, kritik ve stratejik teknolojilerin sade-
ce pazarı değil aynı zamanda küresel bir üreticisi 
olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile sanayi ve 
teknolojide atılacak adımlar “Yüksek Teknoloji 
İnovasyon”, “Altyapı”, “Beşeri Sermaye”, “Girişim-
cilik” ve “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi” ol-
mak üzere beş ana bileşen altında ortaya konul-
muştur. İnşa edilen bu politikayla Türk sanayi 
yeni bir döneme girmiştir.

Yüksek teknoloji ve inovasyon Türk sanayi için ki-
lit kavram kabul edilmiş ve bu noktada Türk sana-
yine ivme kazandıracak altyapı, üstyapı ve insan 
kaynağı noktasında atılımlar gerçekleştirilmiştir. 

2022 yılı itibarıyla araştırma ve geliştirmenin lo-
komotifi olan teknoparkların sayısı 92’ye, devlet 
destekli AR-GE merkezlerinin sayısı 1.244’e, ta-
sarım merkezlerinin sayısı ise 324’e yükselmiştir. 
Türkiye’nin en büyük teknokenti olan Bilişim Va-

disi 215 firma ve 2.411 personele ulaşmıştır. Ayrı-
ca Bilişim Vadisi’nin ek alanı olan Bilişim Vadisi 
İzmir’in temelleri atılmıştır.

Bu yatırımlarla birlikte Türk sanayinin AR-GE 
kabiliyetleri artmış Avrupa Komisyonu tarafın-
dan yayınlanan küresel en çok AR-GE harcaması 
yapan 2.500 firmanın listelendiği AR-GE Puan 
Tablosunda 2021 yılında 7 firmamız yer almayı 
başarmıştır.

2002 yılında %0,53 olan AR-GE harcamalarının 
GSYH içerisindeki payı 2020 yılı itibarıyla %1,09’a 
yükselmiştir. Tam zaman eş değer AR-GE insan 
kaynağı 199 bine ulaşmıştır.

Millî araştırma kurumumuz Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) araş-
tırma ve geliştirme noktasında kapsamlı destek-
ler sağlamaktadır. 2021 yılında TÜBİTAK destek 
ve burs programları kapsamında toplam 13.198 
proje ve 24.257 kişiye 2022 sabit fiyatlarıyla 3,1 
milyar TL destek verilmiştir. Sanayi ve Yenilik Ağ 
Mekanizması (SAYEM) ve Mükemmeliyet Mer-
kezleri Destek Programı (1004) ile desteklenen 
platformların çatısı altında kanserde hedefe özgü 
ilaç, yüksek verimli silisyum tabanlı güneş hücre-
leri, nanomalzemeler, aviyonik ekran teknoloji-
leri, hücresel tedavi ürünleri, MR ve Mobil X-Ray 
görüntüleme sistemleri, akıllı ev ürünleri, lazer 
optik işleme, eklemeli imalat gibi alanlarda proje-
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ler yürütülmektedir.

TÜBİTAK araştırma enstitüleri aracılığıyla bil-
hassa özel sektörün maliyet anlamında uygula-
nabilir bulmadığı veya Türkiye için acil öneme 
sahip alanlarda birçok başarılı ürün ve hizmete 
imza atılmıştır. Türk savunma sanayinin gelişimi-
ne katkı sunan TÜBİTAK SAGE füze teknolojile-
ri, denizaltı savaş yönetim sistemleri gibi birçok 
araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur. 
Bununla birlikte diğer araştırma enstitüleri de 
uydu teknolojileri, biyoteknoloji, nanoteknoloji, 
raylı sistemler, gıda, enerji, işletim sistemleri vb. 
alanlarda son teknoloji üretimler gerçekleştir-
mektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı belir-
lenen 919 kritik teknolojilinin üretimi Türkiye’de 
gerçekleştirilirken Türkiye’nin orta-yüksek ve 
yüksek teknolojili pazar payı artmaktadır. Pilot 
sektör olan makine sektöründe 20 ürün 2 milyar 

lira bütçe ile desteklenmektedir. Mobilite sektö-
ründe kabul edilen 31 projenin AR-GE büyüklüğü 
161 milyon TL, üretime yönelik yatırım harcaması 
büyüklüğü 3,45 milyar TL ve toplam proje büyük-
lüğü 3,6 milyar TL düzeyinde oluşmuştur. Diğer 
sektörlere yönelik çağrılara da sırasıyla çıkılmak-
tadır. Burada hedef yeni teknoloji ürünlerinin üre-
timiyle birlikte 50 milyar dolarlık ithalatın önüne 
geçerek Türkiye’nin dış ticaret açığının düşürül-
mesidir.

Türkiye son beş yılda sanayi ve teknolojide bü-
yük bir atağa kalkmıştır. Her alanda Türk sanayi 
ve teknoloji ekosistemi desteklenmiş ve kamu-ü-
niversite-özel sektör iş birliğinde önemli gelişme 
kaydedilmiştir. Son yıllarda Türkiye’nin teknoloji 
tabanlı girişimci ekosistemi Türkiye’nin büyüme-
sine öncülük etmektedir. TechinvesTR, Teknoloji 
ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, İs-
tanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu, Bilişim 
Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi giri-
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şim sermayesi fonları ile girişimciler desteklen-
mektedir. TÜBİTAK BİGG kapsamında bugüne 
kadar 1.902 girişimci iş fikrini gerçekleştirmiş, 
girişimcilere 2022 sabit fiyatlarıyla 463,5 milyon 
lira hibe desteği sağlanmıştır. Diğer taraftan geli-
şen girişimci ekosistemiyle 2021 yılında Türkiye 
en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri 
olmuştur. Avrupa’da en çok yatırım alan şehirler 
arasında İstanbul 13. sırada yer almaktadır. 

Sanayideki Eğilimler

Türkiye dünyada yaşanan dönüşümlerin en ya-
kından takipçisidir. Dijital dönüşüm, yeşil dönü-
şüm ve elektrikli araçlarda yaşanan dönüşümde 
doğru zamanda doğru adımlar atmaktadır.

Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan diji-
tal dönüşüm verinin önemini bir kere daha ortaya 
koymuştur. Veri günümüzün en değerli sermaye-
si kabul edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye hız-
lı bir şekilde aksiyon alarak bu dijital dönüşüm 
alanındaki yol haritalarını hayata geçirmektedir. 
Bu hususta ilk adım Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 
(UYZS) olmuştur. UYZS; Yapay zeka (YZ) alanının 
hızla gelişmesi, ülkemizin bu alandaki ilk ulusal 
stratejisi olması ve diğer ülkelerdeki stratejilerin 
de zaman içerisinde gelişim göstermesi nedeniyle 

özünde keşfedici bir yaklaşıma sahiptir. 

“Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol 
Haritası” ve “Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol 
Haritası” kapsamında dünyadaki mevcut durum 
analiz edilerek sağlık ve mobilite alanlarındaki 
ihtiyaçlar ortaya konmuş, bu alanlardaki dönüşü-
me ülkemizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 
stratejik hedefler ile politika ve kritik proje öneri-
leri belirlenmiştir.  

“5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam Yol 
Haritası” kapsamında, 5G teknolojisi ve gelişimi-
ni, ülkemiz ve dünyada sektörel mevcut durumu, 
sosyoekonomik, teknolojik ve sektörler açısından 
5G’yi etkileyen küresel bağlam ve eğilimleri; sa-
nayi, şehirler, bağlantılı ve sürücüsüz taşıtlar gibi 
uygulama alanlarını içerisine alan incelemeler 
yapılması ve 2021-2025 yılları arasını kapsayan 
döneme yönelik olarak “5G ve Ötesi Teknolojiler 
ile Bağlantılı Yaşam”a geçiş için ekosistem geliştir-
mesi, mevzuat ve standartlar, teknolojik olgunluk 
ve dikey sektörler bazında politika ve eylem plan-
ları ortaya konulması amaçlanmıştır. 

“Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm (FTDD) Yol 
Haritası” finans ve ticaret sektörlerinin teknolo-
jik gelişimlerini destekleyerek dış ticaret hacmini 
ve bu hacimdeki orta-yüksek, yüksek teknolojik 
ürün/hizmet ihracatını artırmayı ve ithalatı azalt-
mayı amaçlamaktadır. Yol Haritasının etkin bir 
şekilde uygulanmasını temin etmek üzere ilgili 
paydaşlarla çalışılmaya devam edilmektedir. 

“Sanayide Dijital Dönüşüm Yol Haritası” reka-
betçiliği artıracak olan verimlilik ve öz yeterliliği 
sağlamak için işletmelerin yalın üretim, dijital dö-
nüşüm, kalite yönetimi, yenilikçi ürün geliştirme, 
küresel değer zincirine katılım, enerji verimliliği 
vb. konulardaki insan kaynağı, teknoloji ve tekno-
loji kullanımıyla ilgili altyapılarını güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Yol Haritası ile ilgili teknik çalış-
malar sona ermek üzeredir. Ancak bir taraftan da 
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konunun önemine binaen uygulamada adımlar 
atılmaktadır. Özel sektöre dijital dönüşümde reh-
berlik yapmak üzere Ankara, Bursa, Konya, Kay-
seri, Gaziantep, Mersin, İzmir ve Adana’da sekiz 
adet Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Mo-
del Fabrika) faaliyete geçmiştir. 2023 yılı itibariyle 
model fabrika sayısının 15’e çıkarılması hedeflen-
mektedir.

Diğer taraftan bilindiği üzere son yıllarda ekono-
mideki başarının ölçütü olarak sadece refah de-
ğil aynı zamanda çevreye duyarlılık da dikkate 
alınmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Paris 
İklim Anlaşması’nı onaylayarak ülkemizin bu 
konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuş-
tur. Ülkemizin bu husustaki hedefi 2023 yılı için 
sıfır emisyondur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere tüm 
kurumlarıyla bu sürece katkı vermektedir. TÜ-
BİTAK Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsa-
mında Öncelikli AR-GE ve Yenilik Konuları Reh-
ber Dokümanı'nı hazırlamıştır. Bu dokümanda 
temalar iklim değişikliği, çevre ve biyo çeşitlilik, 

temiz ve döngüsel ekonomi, temiz, erişilebilir ve 
güvenli enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım ile 
sürdürülebilir akıllı ulaşım olarak belirlenmiştir. 
OSB’lerin Yeşil OSB’lere dönüşümünü hızlandı-
racak yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için 
Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi başlatılmış-
tır. Bu kapsamda Dünya Bankasından temin edi-
len 300 milyon dolar tutarından kredi OSB tüzel 
kişiliklerine kullandırılacaktır. Ayrıca hayata ge-
çireceğimiz “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi” ile 
OSB’lerde kaynak verimliliği, endüstriyel simbi-
yoz olanakları, çevreci altyapı ve döngüsel ekono-
mi konularındaki performans takip edilecektir. 

Türkiye sahip olduğu altyapısı ve yetkinlikleriy-
le dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde hızlı bir 
şekilde aksiyon almıştır. Bunun yanında ortaya 
çıkan yeni trendlere de hazırlıklı durumdadır. 
Örneğin otomotivde yeni dönemin trendi olan 
elektrikli araçlarda ilk adım atan ülkelerden biri 
olmuştur. Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır 
emisyonlu ve akıllı cihazı olarak üretilecek C-SUV 
modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş 
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iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en dü-
şük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle 
dünyanın önde gelen markalarına meydan oku-
ma potansiyeline sahiptir. İlk seri üretim aracın 
2022 sonunda banttan inmesi beklenmekte ve 
2023 yılı ilk çeyreği itibarıyla satışa sunulması 
planlanmaktadır. Kendi bataryasını üretmek üze-
re dünyanın önde gelen lityum ion batarya üre-
ticisi Farasis ile Siro isimli şirketi kuran TOGG, 
Türkiye’nin şarj alt yapısını güçlendirmek üzere 
de çalışmalar yapmaktadır. Bütün bunlarla bir-
likte TOGG kendi ekosistemini kurarken sadece 
60 yıldır içten yanmalı araç endüstrisine tedarik 
sağlayan iş ortaklarını dönüştürmekle kalmayıp, 
start-uplarla iş birliği içerisinde olmayı prensip 
edinmiştir. Ayrıca Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj 
İstasyonları Hibe Programı ile Türkiye’nin tüm 
illerinde 1.560 noktada hızlı şarj istasyonu kurul-

ması amaçlanmaktadır.

Uzay Alanındaki İlerlemeler

Türk sanayi savunma, otomotiv, kimya, gıda, teks-
til, elektronik ve diğer tüm alanlarıyla bir bütün 
olarak yoluna devam etmektedir. Bu alanların her 
birinin diğer sektörler üzerinde olumlu yönde et-
kisi bulunmaktadır. Uzay alanı da bilhassa yüksek 
teknolojiye öncülük eden alanların başında gel-
mektedir. Bu bağlamda ülkemiz bir taraftan uzay 
alanındaki pozisyonunu geliştirmek bir taraftan 
da insan kaynağı noktasında atılım yapmak ama-
cıyla 2021 yılında Milli Uzay Programı’nı ilan et-
miştir. Bu programın hedeflerinden bir tanesi Ay’a 
iniştir. Küresel boyutta tekrar canlanan Ay'ın ye-
niden keşfi çalışmalarına, ülkemiz Ay’a ulaşarak 
ve buradan veri toplayarak Ay yüzeyi ile teması 
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sağlayacak bir uzay aracı ile katkı sağlayacaktır. 
15 Aralık 2021'de başlayan projenin görev tasarımı 
aşaması tamamlanmış olup uzay aracı ve sistem 
tasarım çalışmaları devam etmektedir. Diğer bir 
hedef olan uzaya Türk vatandaşının gönderilmesi 
kapsamında ülkemiz, uydu teknolojilerinde elde 
ettiği bilgi ve tecrübeyi insanlı uzay görevlerinde 
de kazanmak amacıyla 2023 yılı içinde Uluslara-
rası Uzay İstasyonuna bir Türk vatandaşı gönde-
recektir. Yaklaşık 10 gün sürecek bu görevde bilim 
insanlarımız tarafından hazırlanan deneyler yapı-
lacaktır. 

Türkiye uzay liginde üst sıraları hedeflemektedir. 
Bu bağlamda 10 yıllık strateji dâhilinde belirledi-
ği Milli Uzay Programı’nda adım adım ilerlemek-
tedir. Diğer hedefler alakalı olarak da çalışmalar 
devam etmektedir. Ayrıca yüksek çözünürlüklü 
gözlem uyduları ve telekomünikasyon uyduları 

konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 

İvmelenen Türk Sanayisi

Türk sanayisi karşısına çıkan bütün zorluklara 
rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ek-
seninde kapasitesini geliştirmeye devam etmek-
tedir. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında 
teknolojiye yaptığı yatırımlar meyvesini verme-
ye başlamıştır. İnsan kaynağı yetkinliği giderek 
artmış, bilhassa yazılımcı sayısının artırılmasına 
yönelik adımlar atılmıştır. Girişimcilik noktasın-
da mesafe kat edilmiş, Türk girişimcileri dünya-
ya açılarak kendisini tüm dünyaya kanıtlamıştır. 
Türkiye Türk sanayisinin büyük katkısıyla dün-
yanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine 
adım adım ilerleyecektir.



Ülkemizin Kritik İhtiyaçları Doğrultusunda 
Nitelikli Bilgi Üretimi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde 
ortaya konan “2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi” ile sanayi ve teknolojide atılacak 

adımlar “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Altya-
pı”, “Beşeri Sermaye”, “Girişimcilik” ve “Dijital Dö-
nüşüm ve Sanayi Hamlesi”  olmak üzere 5 ana bi-
leşen altında ortaya konulmuştur. İnşa edilen bu 
politika ile Türk sanayi yeni bir döneme girmiştir. 
Bu kapsamda hedef, ülkemizi katma değerli ve 
yüksek teknolojili üretimde global bir üs hâline 
getirmek olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak 
için de planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım or-
tamına, AR-GE ve teknoloji ekosisteminden nite-
likli insan kaynağına, KOBİ’ler ve girişimcilikten 
bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda akılcı ve 
etkili politikalar uygulanmaktadır. 

Yüksek teknoloji ve inovasyon Türk sanayi için ki-
lit kavram kabul edilmiş ve bu noktada Türk sana-
yine ivme kazandıracak altyapı, üstyapı ve insan 
kaynağı noktasında atılımlar gerçekleştirilmiştir. 
2022 yılı itibarıyla araştırma ve geliştirmenin lo-
komotifi olan “teknoparkların sayısı 92’ye, devlet 
destekli AR-GE merkezlerinin sayısı 1244’e, tasa-
rım merkezlerinin sayısı ise 324’e” yükselmiştir. 

Türkiye’nin en büyük teknokenti olan “Bilişim 
Vadisi” 215 firmaya ve 2.411 personele ulaşmıştır. 
Ayrıca Bilişim Vadisi’nin ek alanı olan Bilişim Va-
disi İzmir’in temelleri atılmıştır.

Bu yatırımlarla birlikte Türk sanayinin AR-GE 
kabiliyetleri artmış Avrupa Komisyonu tarafın-
dan yayınlanan “küresel en çok AR-GE harcama-
sı yapan 2.500 firmanın listelendiği AR-GE Puan 
Tablosunda 2021 yılında 7 firmamız” yer almayı 
başarmıştır.

Araştırma ekosistemimizde akademik çalışmala-
rın çıktıları açısından bakıldığında ise, 2021 yılın-
da uluslararası endeksli dergilerde yaklaşık 49 bin 
Türkiye kaynaklı bilimsel yayın yayımlanmıştır.  
Ülkemiz toplam yayın sayısına göre 2021 yılında 
tüm dünyada 17. sıradadır. Ülkemiz kaynaklı ya-
yınların yaklaşık yarısı en fazla atıf alan %50’lik 
dilimde yer almaktadır. Bu dilimde yer alan yayın-
larının kaliteleri dünya çapında tüm yayınların 
ortalama kalitesinden daha yüksektir.

Üniversitelerimiz, bilgi üretme ve araştırma 
yapma fonksiyonlarıyla ülkemizin uluslararası 
alandaki rekabetçiliği açısından AR-GE ve yeni-
lik ekosistemindeki en önemli aktörlerdendir. 
Üniversitelerin bahse konu ekosistemindeki rol-

AR-GE ALANINDAKİ 
GELİŞMELER



382

DÜNYADA TÜRKİYE

lerinin güçlendirilmesi ve üniversitelerdeki araş-
tırmacı sayısının ve niteliğinin artırılması kritik 
öneme haizdir. Bu doğrultuda son 20 yılda ül-
kemizde bir taraftan kademeli bir biçimde ülke 
geneline üniversitelerimizin yaygınlaştırılması 
sağlanmış olup üniversitelerimizin sayısı 209’a 
çıkarılmış; diğer taraftan da üniversitelerimizin 
kalite odaklı gelişimini sağlamak üzere çok çeşitli 
politikalar hayata geçirilmiştir. Üniversitelerimiz-
deki toplam öğretim elemanlarına yani eğitim 
öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde 
bulunan elemanlarına bakıldığında, son on yılda 
102.682 olan öğretim elemanları sayısı yüzde 80 
artarak 181 bini geçmiş bulunmaktadır. Bu açıdan 

ülkenin beşerî sermayesini yetiştiren öğretim ele-
manı kadrosunda son on yılda önemli bir artış 
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca üniversi-
telerimizde kalite odaklı gelişimi sağlamak üzere, 
Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğre-
timde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Pro-
jesi, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü oluştur-
mak için 100/2000 Doktora Projesi, Hedef Odaklı 
Uluslararasılaşma Projesi, Yükseköğretimde Di-
jital Dönüşüm Projesi, Açık Bilim ve Açık Erişim 
Projesi, Geleceğin Meslekleri Projesi, YÖK Gelecek 
Projesi, YÖK Anadolu Projesi, YÖK Sanal Labora-
tuvar Projesi yürütülmektedir. Ülkemizin öncelik-
li hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi 
üretmek, disiplinlerarası çalışmaları ve iş birlikle-
rini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sa-
yısını artırmak, uluslararası iş birliklerini güçlen-
dirmek ve üniversitelerimizi uluslararası alanda 
daha görünür kılmak maksadıyla Yükseköğretim 
Kurulu tarafından başlatılan “Araştırma Odaklı 
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” 
kapsamında 20 devlet 3 vakıf olmak üzere top-
lam 23 “Araştırma Üniversitesi” bulunmaktadır. 
Araştırma üniversitelerinin yanı sıra üniversi-
telerin kalkınmadaki rollerine binaen “bölgesel 
kalkınma odaklı üniversiteler” tasnifi yapılmak 
suretiyle bir kısım üniversitelerimiz Anadolu’nun 
muhtelif şehirlerinde bölgesel kalkınmaya destek 
vermek amacıyla seçilmiş ve bu alanda uzmanlaş-
maya başlamışlardır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde ve TÜ-
BİTAK bünyesinde milli teknoloji hamlesi sefer-
berliğine ve Türkiye yeni ekonomi modeline katkı 
verecek ve ülkemize ışık tutacak AR-GE ve yeni-
lik projeleri desteklenmeye devam edilmektedir. 
“Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK” araştır-
ma ve geliştirme noktasında kapsamlı destekler 
sağlamaktadır. 2021 yılında TÜBİTAK destek ve 
burs programları kapsamında toplam 13.198 proje 
ve 24.257 kişiye 2022 sabit fiyatlarıyla 3,1 Milyar 
TL destek verilmiştir. Bu proje/kişilerin program-
lara göre dağılımı aşağıda verilmektedir:

Türkiye’nin en 
büyük teknokenti 
olan “Bilişim Vadisi” 
215 firmaya ve 2.411 
personele ev sahipliği 
yapmaktadır.
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•	 2021 yılında özel sektöre yönelik yürütülen 
destek programları kapsamında 3.943 projeye 
2022 sabit fiyatlarıyla 1,1 Milyar TL destek ve-
rilmiştir.

•	 2021 yılında akademiye ve kamuya yönelik 
destek programları kapsamında 3.720 projeye 
2022 sabit fiyatlarıyla 1,5 Milyar TL destek ve-
rilmiştir.

•	 2021 yılında bilim insanlarına yönelik destek 
programları kapsamında 24.257 gencimize 
ve bilim insanımıza 2022 sabit fiyatlarıyla 
549,84 Milyon TL destek sağlanmıştır.

•	  2021 yılında bilim ve toplum destekleri kapsa-
mında 5.535 projeye 2022 sabit fiyatlarıyla 50 
Milyon TL destek sağlanmıştır.

Tüm bu destekler sağlanırken ülkemizin ihtiyaç-
larına yenilikçi yöntemlerle bilimsel çözümler 
üretilmesine yönelik “birlikte başarma” ve “bir-
likte geliştirme” yaklaşımı benimsenmiştir. Bu 
bağlamda, özellikle 2018 yılından bu yana büyük 
ölçekli platform ve ağ destekleri yürütülmektedir. 
“Yüksek Teknoloji Platformları Desteği ve Sanayi 
ve Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM)” ile kamu, 
üniversite ve sanayiyi; ülkemizin ihtiyaçlarına 
yönelik birlikte harekete geçirme imkânı oluş-
turmuştur. Hâlihazırda 8 Yüksek Teknoloji Plat-
formunda 23 özel sektör kuruluşu, 19 üniversite, 
4 araştırma altyapısı ve 2 kamu AR-GE merkezi 
birlikte çalışmaktadır. Desteklenmiş olan Sanayi 
Yenilik Ağları kapsamında desteklediğimiz 4 plat-
formda ise 41 özel sektör kuruluşu, 18 üniversite 
ve 5 kamu araştırma merkezi yer almaktadır. Plat-
formlar altında kanserde hedefe özgü ilaç, yüksek 
verimli silisyum tabanlı güneş hücresi üretimi, 
nanomalzemeler, aviyonik ekran teknolojileri, 
hücresel tedavi ürünleri ve klinik uygulamalar, 
MR ve Mobil X-Ray görüntüleme sistemleri, akıllı 
evler, akıllı şehirler eklemeli imalat gibi alanlara 
odaklanan projeler yürütülmektedir.

Ayrıca üniversiteler bünyesinde nitelikli insan 
kaynağı ve modern teknoloji ile donatılmış araş-
tırma altyapılarının, ülkenin ihtiyaç duyduğu kri-
tik teknolojilerde kamu ve özel sektörün AR-GE 
çözüm ortağı olacak şekilde daha etkin kullanımı-
nı ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla “6550 
sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 
Dair Kanun” 2014 yılında yürürlüğe konulmuştur. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TÜBİ-
TAK’ın sekretarya hizmeti ile yürütülmekte olan 
süreç kapsamında nanoteknoloji, MEMS tekno-
lojileri, biyoteknoloji (aşı ve ilaç araştırmaları ile 
kanser araştırmaları), hızlandırıcı teknolojileri 
(malzeme teknolojileri başta olmak üzere), deniz 
hukuku araştırmaları alanlarında faaliyet göste-
ren hâlihazırda 7 araştırma altyapısı bulunmak-
tadır.

“Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve giri-
şimcilik süreçlerine özel önem vererek özel sektör 
kuruluşlarına sağlanan destekler kapsamında da 
"birlikte iş yapma" ve "birlikte başarma" yaklaşı-
mı” esas alınmaktadır. “TÜBİTAK Sipariş AR-GE 
Destek Programı” ile teknolojiye ihtiyaç duyan fir-
malar ile teknolojiyi geliştiren KOBİ’ler bir araya 
getirilmektedir. Haziran 2022 itibarıyla 170 proje 
desteklenmiş olup, sözleşmesi imzalanan proje-
lerde hâlihazırda 272 farklı firma iş birliği yap-
maktadır. “TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji 
Transferi Desteği” (Patent Lisans) ile şu ana ka-
dar toplam değeri 38 Milyon TL olan 50 ulusal ve 
26 uluslararası patentle korunan 50 teknolojinin 
sanayiye aktarılmasına destek sağlanmıştır. Üni-
versitelerdeki bilgi birikiminin sanayi ihtiyaçları 
doğrultusunda ölçeklenebilir ürün veya süreç pro-
totiplerine dönüştürülmesine yönelik akademi-ö-
zel sektör ortaklıkları TÜBİTAK Üniversite-Sanayi 
İş birliği Destek Programı aracılığıyla desteklen-
mektedir. Girişimcilik ayağında ise Türkiye’nin 
teknoloji tabanlı girişimci ekosistemi, Türkiye’nin 
büyümesine öncülük etmektedir. Büyük ve güçlü 
Türkiye yolundaki en büyük avantajımız cesur 
girişimcilerdir. Bu noktada, “Sanayi ve Teknoloji 
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Bakanlığı, KOSGEB, kalkınma ajansları, TÜBİTAK 
gibi kuruluşlar bünyesinde girişimcilere yönelik 
finansal destekler” verilmektedir. “Teknoparklar, 
kuluçka merkezleri ve TEKMER” gibi yapılarla 
yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesi sağlanmakta-
dır. İşletme, üniversite, yatırımcı ve araştırma alt-
yapıları ile girişimciler arasında etkin bir iş birliği 
ortamı tesis ederek “start-up”ların finansmana 
erişimleri kolaylaştırılmaktadır. “TechinvesTR, 
Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma 
Fonu, İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu, 
Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” 
gibi girişim sermayesi fonları ile girişimciler des-
teklenmektedir. Yenilikçi iş fikirlerinin teknoloji 
tabanlı başlangıç firmaları aracılığıyla katma de-
ğeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi 
amacıyla “TÜBİTAK Girişimcilik Destek Progra-
mı (BİGG)” yürütülmektedir. Destek kapsamın-
da bugüne kadar 1.902 girişimci iş fikrini gerçek-
leştirmiş, girişimcilere 2022 sabit fiyatlarıyla 476 
Milyon lira hibe sağlanmıştır. Bu şirketlerimiz son 
5 yıl içerisinde toplam 958 Milyon TL yurt içi ve 
yurt dışı satış yapmış olup, satış gelirinin %23’ü 
yurt dışı satışlardan elde edilmiştir. Ayrıca giri-
şimcilerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini 

artırmaya yönelik TÜBİTAK aracılığıyla KOBİ’le-
re yönelik mentorlük arayüzleri geliştirilmekte 
ve mentorlük desteği sağlanmaktadır. KOBİ’lere 
sağlanan mentorlük desteği kapsamında 2021 yılı 
itibarıyla 319 KOBİ ile mentor eşleşmeleri tamam-
lanarak mentorlük hizmet süreci başlamıştır.

Diğer taraftan “gelişen girişimci ekosistemi ile 
2021 yılında Türkiye en çok yatırım yapılan 10 
Avrupa ülkesinden biri” olmuştur. Avrupa’da en 
çok yatırım alan şehirler arasında İstanbul 13. sı-
rada yer almaktadır. Bu noktada önemli bir başarı 
hikâyesi yazılmaktadır. Türkiye girişimcilik eko-
sistemi devlet destekleri, altyapıları ve nitelikli 
insan kaynağı ile yoluna büyük bir kararlılıkla de-
vam etmektedir. 2022 yılı itibarıyla “Türkiye’de 6 
unicorn” bulunmaktadır. 2023 yılı hedefi olan 10 
Türk unicorn çıkarma hedefine adım adım ilerle-
mektedir.

KOSGEB tarafından da ülkemizdeki KOBİ’ler ta-
rafından gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerinin 
ticarileştirilmesine ve teknoloji tabanlı yatırım-
larına yönelik çalışmalar desteklenmektedir. Ye-
nilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek ürün 
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üreten, bu ürünleri uluslararası pazarlara taşımak 
isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’lere yöne-
lik yürütülmekte olan “KOSGEB Teknoyatırım 
Destek Programı” ile, teknoloji tabanlı ürünlerin 
üretimi ve ticarileştirilmesine yönelik yatırım 
projeleri için 2021 yılında 99 işletmeye 90 Milyon 
TL destek ödemesi yapılmıştır. Ülkemiz için kritik 
öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürün-
lerin ülke içinde üretim kapasitenin geliştirilme-
si hedefiyle yürütülen “KOSGEB Stratejik Ürün 
Destek Programı” ile orta-yüksek ve yüksek tek-
noloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek 
ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılacak 
yatırım projeleri kapsamında ise 2021 yılında 43 
işletmeye 35 Milyon TL destek sağlanmıştır. Ayrı-
ca “KOSGEB AR-GE, Ür-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı” kapsamındaki projelerden %47’si olan 
695 ürünün ticarileştirilmesi sağlanmış, Teknoya-
tırım ve Stratejik Ürün Destek Programları kapsa-
mında desteklenen projelerden 110’u başarıyla ta-
mamlanmıştır.  KOSGEB aracılığıyla işletmelere; 
50 bin TL’ye kadar Sınai Mülkiyet Hakları, 150 bin 
TL’ye kadar Belgelendirme, 100 bin TL’ye kadar 
ise Test ve Analiz destekleri verilmektedir.

Kritik teknolojileri, yerli ve millî imkânlarla üret-
mek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Progra-
mı” hayata geçirilmiştir. Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üre-
timin artırılması amacı doğrultusunda, Bakan-
lık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan 
destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek 
orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörle-
re yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program-
dır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile 
belirlenen 919 kritik teknolojinin üretimi Türki-
ye’de gerçekleştirilirken Türkiye’nin orta-yüksek 
ve yüksek teknolojili pazar payı artmaktadır. Pilot 
sektör olan makine sektöründe 20 ürün 2 milyar 
lira bütçe ile desteklenmektedir. Mobilite sektö-
ründe kabul edilen 31 projenin AR-GE büyüklüğü 
161 Milyon TL, üretime yönelik yatırım harcaması 

büyüklüğü 3,45 Milyar TL ve toplam proje büyük-
lüğü 3,6 Milyar TL düzeyinde oluşmuştur. Diğer 
sektörlere yönelik çağrılara da sırasıyla çıkılmak-
tadır. Burada hedef yeni teknoloji ürünlerinin üre-
timiyle birlikte 50 milyar dolarlık ithalatın önüne 
geçerek Türkiye’nin dış ticaret açığının düşürül-
mesidir.

Uluslararası alanda ise, ülkemizin “Ufuk 2020 
Çerçeve Programı altında sergilediği güçlü perfor-
mans ile ekosistemimiz 955 projede başarı göster-
miş olup, toplam 297,6 milyon Avro” almıştır. Top-
lam 1.360 proje yürütücüsü içeren bu projelerde 
ekosistemimiz 29 projede de koordinatör görevini 
üstlenmiştir. “Ufuk Avrupa Programı’nda ise Ha-
ziran 2022 itibarıyla Türk araştırmacılar 91 proje 
içinde yer alarak 48,2 milyon Avro” almaya hak 
kazanmıştır.

“TÜBİTAK Araştırma Merkez ve Enstitüleri” ara-
cılığıyla ise bilhassa özel sektörün maliyet anla-
mında uygulanabilir bulmadığı ya da Türkiye için 
acil öneme sahip alanlarda birçok başarılı ürün 
ve hizmete imza atılmıştır. Türk savunma sanayi-
nin gelişimine katkı sunan TÜBİTAK SAGE füze 
teknolojileri, denizaltı savaş yönetim sistemleri 
gibi birçok araştırma geliştirme faaliyetlerinde 
bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer araştırma 
enstitüleri de uydu teknolojileri, biyotekoloji, na-
noteknoloji, raylı sistemler, gıda, enerji, işletim 
sistemleri vb. alanlarda son teknoloji üretimler 
gerçekleştirmektedir.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Türkiye bütün bu atılımlar ile sanayide ve tekno-
lojide yaşanan gelişmeleri, niteliği giderek artan 
insan kaynağına borçludur. Türk sanayi ve tekno-
lojisine yönelik insan kaynağı yetkinliği bir taraf-
tan kurum destekleri ve eğitim araçları ile gelişme 
kaydederken diğer taraftan da yarışmalar, proje-
ler, olimpiyatlar ve festivaller aracılığıyla insan 
kaynağı tecrübe kazanmaktadır.
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TÜBİTAK orta öğretimden, liseye, üniversiteye ve 
sonraki dönemlere yönelik olarak kapsamlı des-
tekler sağlamaktadır. “Sanayi Doktora Programı, 
Stajyer Araştırmacı Programı, Uluslararası Lider 
Araştırmacı Programı, Aziz Sancar Doktora Son-
rası Araştırma Burs Programı” bunlara sadece 
birer örnektir. Bunlar arasından Milli Teknoloji 
Hamlesi kapsamında sanayide nitelikli insan kay-
nağının artırılması amacıyla başlatılan “Sanayi 
Doktora Programı” ile sanayinin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda “49 üniversite ve 210 sanayi kuruluşu-
nun iş birliğinde 1.162 doktora öğrencisi” yetişti-
rilmesi sağlanmaktadır. Bilhassa tersine beyin 
göçü amacıyla tasarlanan “Uluslararası Lider ve 
Genç Araştırmacılar Programları” ile AR-GE veya 
tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşları 
veya teknoparklar bünyesinde yerleşik sermaye 
şirketleri dahil olmak üzere çeşitli kurum ve kuru-
luşlarda görev yapmak üzere 190 üst düzey araş-
tırmacı ekosistemimize entegre olmuştur. Bunun 
yanı sıra “ülkemizde öncül araştırmalara imza 

atan nitelikli 82 araştırmacımız ise Ulusal Lider 
ve Genç Araştırmacılar Programları ile desteklen-
meye devam edilmektedir”.

Modern laboratuvarlara sahip “TÜBİTAK Fen Li-
sesi” eğitim hayatına başlamıştır. Gençlerimizi 
yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut teknoloji-
leri, 3B yazıcılar gibi trend teknolojilere hazırla-
yan “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” sayısı Türkiye 
genelinde 66’ya çıkmıştır. Öte yandan ülkemizde, 
İSTKA ve MARKA ortak güdümlü proje destekleri 
ile “Türkiye Açık Kaynak Platformu” tarafından 
kurulan ve yeni nesil yazılım okulları olan “42 İs-
tanbul ve 42 Kocaeli” kendi kendine öğrenme mo-
deline dayalı bir eğitim sunmaktadır. 

Dünyanın en büyük “Havacılık, Uzay ve Teknolo-
ji Festivali TEKNOFEST” küresel bir marka olma 
yolunda hızla ilerlemektedir. Teknofest yarışma-
larına 2021 yılı itibarıyla yüzlerce ülkeden yüz-
binlerce genç katılmıştır. Yine 2022 yılında TEK-
NOFEST ülke sınırlarını aşarak Azerbaycan’da 
gerçekleştirilmiş olup, Samsun’da da düzenlene-
cektir. Gökyüzü farkındalığını artırmak üzere An-
talya’da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenlikleri 
Anadolu’ya yaygınlaştırılmıştır. 

Bunlarla birlikte “Türk gençlerinin olimpiyatlar-
da” kazandığı başarılar insan kaynağına yapılan 
yatırımları taçlandırmaktadır. 2021 yılı matema-
tik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar bilim olim-
piyatlarında Türk öğrenciler 5 altın, 23 gümüş, 32 
bronz olmak üzere 60 madalya ve 2 mansiyon ka-
zanmıştır. “Dünyanın en büyük Bilim ve Mühen-
dislik Yarışması ISEF’te” 2021 yılında tarihi bir 
başarıyla tam 13 ödül kazanılmıştır. 2022 yılında 
3 projenin sahibi 4 öğrenci özel ödül, 4 projenin 
sahibi 6 öğrenci ise Regeneron ISEF büyük ödü-
lü kazanmıştır. “56. Mendeleev Kimya Olimpiya-
tı’nda” olimpiyata katılan tüm öğrenciler madalya 
kazanmıştır. 2022 yılının Mayıs ve Haziran ayla-
rında düzenlenen “6. Avrupa Fizik Olimpiyatı'n-
da” ise 4 öğrencimiz; “Asya Fizik Olimpiyatı'na” 
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katılan 6 öğrencimiz ödülle dönmüştür. Ülkemizi 
uluslararası arenada temsil etmek üzere yetişti-
rilen genç bilim insanlarımız katıldıkları tüm ya-
rışmalarda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya 
devam etmektedir.

Tüm bu desteklerin yanında “bilim ve toplum 
faaliyetleri ile popüler bilim dergi ve kitapları ya-
yımlamakta, bilim merkezleri kurmakta, bilim 
fuarları başta olmak üzere TÜBİTAK bünyesinde 
çeşitli destek programları da yürütmekte; ulusal 
ve uluslararası yarışlar düzenlemekte ve bu kap-
samda yılda yaklaşık 18 milyon kişiye” ulaşmak-
tadır. Toplumda bilim okuryazarlığını artırmak 
amacıyla çıkarılan “TÜBİTAK popüler bilim dergi 
ve kitapları” ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 
özgün ve anlaşılır bir dille ele alınarak her yaştan 
milyonlarca okura ulaştırılmaktadır.

Küresel Eğilimler ve Risklere Hazırlıklı Bir  
AR-GE ve Yenilik Ekosistemi

Ülkemizin, “küresel ölçekte yaşanan değişim ve 
dönüşümler kaynaklı risklere hazırlıklı olabilme-

si ve bu ortamları fırsata dönüştürebilmesine” yö-
nelik atılması gereken adımların planlanmasına 
ve ihtiyaç duyduğu teknolojilerin geliştirilmesine 
özel önem verilmektedir. 

COVID-19 pandemisi ile birlikte yeni sorun alan-
larına ve değişen ihtiyaçlara yönelik çalışmalar 
ülkemizde büyük bir hız ve titizlik içinde yürütül-
müştür. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın talimatı doğrultusunda, “Cumhurbaşkanlığı 
BTYPK” bünyesinde ülkemizin “kendi kendine 
yeten” ve “küresel krizden güçlenerek çıkan” bir 
konumda olmasını sağlayacak; “Tıbbi Cihaz, İlaç 
ve Aşı, Siber Güvenlik, Gıda Arz Güvenliği ve Bi-
yogüvenlik” alanlarında, ülkemizin ihtiyaçlarının 
öz kaynaklarla karşılanması için politika belgeleri 
hazırlanmıştır. Bunlardan Tıbbi Cihaz ile İlaç ve 
Aşı Çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda 
Politikaları Kurulu ile birlikte hazırlanmıştır.

Ayrıca COVID-19 pandemisi döneminde karşıla-
şılan riske hızlı bir şekilde cevap oluşturabilmek 
amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himaye-
lerinde, TÜBİTAK koordinasyonunda “COVID-19 
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Türkiye Platformu” oluşturularak yerli ilaç ve aşı 
alanında önemli çalışmalara imza atılmıştır. “CO-
VID-19 Türkiye Platformu” kapsamında aşı ve ilaç 
projelerinde 436 araştırmacı çalışmalarına yoğun 
bir şekilde devam etmiştir. Örneğin, bu platform 
aracılığıyla geliştirilen ve protein temelli olduğun-
dan diğer mRNA türü biyoteknolojik aşılara göre 
daha güvenli olan Virüs Benzeri Parçacıklara Da-
yalı (VLP) aşı; Dünya Sağlık Örgütünün güncel CO-
VID-19 aşı listesine göre tüm dünyada halen VLP 
türünde klinik aşamada bulunan sadece 6 aşı ada-
yından biridir.  Bu açıdan önemli düzeyde küresel 
rekabet gücüne sahiptir. Yine COVID-19’a yönelik 
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen 
yerli aşı TURKOVAC için Aralık 2021’de acil kul-
lanım onayı alınmıştır. COVID-19’la birlikte tüm 
dünyanın peşine düştüğü yoğun bakım solunum 
cihazı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek ve 
teşvikleriyle tasarlanarak yine Bakanlığın koordi-
nasyonunda AR-GE merkezi olan sanayi kuruluş-
larının iş birliğiyle üretimi yapılmıştır. Bu cihazla 
ihtiyacı karşılamakla kalınmamış, ihracat ve hibe 
de yapılmıştır. İthal edilen N-95 ve N-99 maske 
filtreleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merke-
zinde yerli olarak geliştirip, sanayimize lisanslan-
mıştır. COVID-19 özelinde TÜBİTAK bünyesinde 
KOBİ’lere yönelik açılan, hızlı destek çağrısı kap-
samında yoğun bakım cihazları, tanı, maske, ilaç, 
dezenfeksiyon, kişisel koruyucu elbise, bilişim uy-

gulamaları ve aşı konularına odaklanan pek çok 
proje desteklenmiş olup; bunlardan önemli bir 
kısmı hâlihazırda başarıyla ticarileştirilmiştir. Bu 
destek kapsamında geliştirilen, örneğin, dünya-
nın ilk yapay zekâ destek COVID-19 tanı kiti olan 
KOVİD Nordson seri üretimine yönelik 5,5 milyon 
dolarlık bir yatırım anlaşması imzalanmıştır. Di-
ğer bir örnek olarak aşı üretim sürecinde kullanıl-
mak üzere adherent hücreler için de yine destek 
kapsamında geliştirilen bir besiyeri, TURKOVAC 
aşısında kullanılmak üzere ticarileştirilmiştir. 

COVID-19 döneminde elde ettiğimiz deneyimle, 
ilgili tüm paydaşların hızla bir araya geldiği ve alt-
yapılar dâhil araştırmaya ayrılan tüm kaynakların 
ortak kullanıldığı birlikte iş yapma modelini, ül-
kemizin diğer acil ihtiyaçları için de uygulanmış-
tır. Deprem araştırmalarına yönelik TÜBİTAK’ın 
yönlendirmesiyle AFAD, Türk Deniz Kuvvetleri, 
TÜBİTAK MAM ve 4 ayrı üniversitenin katılımıy-
la “ilk kez Türkiye Deprem Platformu” oluşturul-
muştur. Bu proje, Ege Denizi’nde hem ulusal hem 
de uluslararası sularda tamamen ulusal destekle, 
ülkemiz araştırmacıları ve kurumları tarafından 
ortak olarak yapılmakta olan ilk milli deniz araş-
tırma projesidir. Yine 2021 yılında deprem ala-
nında 41 farklı kurumdan 394 araştırmacının yer 
aldığı 80 araştırma projesi TÜBİTAK bünyesinde 
açılan özel çağrıyla desteklenmiştir. Ülkemizde 
2021 yılı başında Marmara Denizi’nde iklim deği-
şikliğinin etkisiyle ortaya çıkan müsilaj sorunun 
akabinde Marmara Denizi Eylem Planı Koordi-
nasyon Kuruluna bilimsel ve teknik açıdan tav-
siyelerde bulunmak üzere TÜBİTAK’ın aktif ka-
tılımıyla “Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve 
Teknik Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurul, konu-
yu müsilajın ötesinde Marmara Denizi’nde eko-
sistemin sürdürülebilirliği boyutunda ele alarak 
çözüm önerilerini Koordinasyon Kurulu ve bu ko-
nuda oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu'na 
sunmuştur. Ayrıca “Marmara Denizi Eylem Planı 
Bilim ve Teknik Kurulu” katkılarıyla TÜBİTAK 
bünyesinde “Müsilaj Araştırmaları Çağrısı” kap-
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samında desteklenen projelerde 31 farklı kurum/
kuruluştan 153 araştırmacı biraya gelerek yerli ve 
milli çözümler geliştirmiştir.

Öte yandan, “önümüzdeki döneme ilişkin en yük-
sek etkiye sahip olduğu değerlendirilen küresel 
riskler” arasında yer alan salgınlar, iklim deği-
şikliği, siber güvenlik, düzensiz göç gibi toplum-
sal yaşamı etkileyen “güçlükler ile mücadelede 
sosyal ve beşerî bilimlerin rolü” büyüktür. Sosyal 
ve beşeri bilimler alanı, tek bir araştırma disipli-
ninin çözüm getiremeyeceği kadar karmaşık ve 
alışageldik yaklaşımların dışında dönüştürücü 
yenilikler gerektiren bu güçlüklerin, toplumsal 
etkilerinin irdelenmesini mümkün kılmaktadır. 
Bu bağlamda, sosyal ve beşerî bilimlerin katkısı; 
ulusal AR-GE ve yenilik ekosisteminde birlikte 
geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı çerçeve-
sinde çıktı ve etki odaklı süreç yönetiminin bir 
gereği hâline gelmiştir.  Bunun en güzel örnekle-
rinden birisi, “TÜBİTAK’ın yüksek teknoloji alan-
larındaki platform ve ağ desteklerinde; geliştirilen 
teknolojilerin oluşturacağı toplumsal etkilerin eş 
zamanlı irdeleneceği toplumsal etki projelerinin 
platformlar bünyesinde yürütülmesinin zorunlu 
tutulmasıdır”. Bunun yanı sıra, kamu politikaları-
nın geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin 
oluşturulmasını ve teknolojik ilerlemelerin sosyal 
etkilerinin ortaya konulmasına yönelik sosyal ve 
beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK bünyesinde 
“Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler 
Araştırma Projeleri Destekleme Programı” yürü-
tülmektedir.

Bununla birlikte, son dönemde özellikle “dijital ve 
yeşil dönüşümün eş zamanlı olarak tüm sistem-
leri etkilediği ve ikili dönüşüm” diye adlandırılan 
bir dönemin içine girilmiştir. 

Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan diji-
tal dönüşüm verinin önemini bir kere daha ortaya 
koymuştur. Veri günümüzün en değerli sermaye-
si kabul edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye hızlı 

bir şekilde aksiyon alarak bu dijital dönüşüm ala-
nındaki yol haritalarını hayata geçirmektedir. Bu 
hususta ilk adım “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ve Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde hazırlanan 
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (UYZS)” olmuştur. 
UYZS; YZ alanının hızla gelişmesi, ülkemizin bu 
alandaki ilk ulusal stratejisi olması ve diğer ülke-
lerdeki stratejilerin de zaman içerisinde gelişim 
göstermesi nedeniyle özünde keşfedici bir yakla-
şıma sahiptir. Bu çalışmanın teknoloji odağı bo-
yutu, “Cumhurbaşkanlığı BTYPK bünyesinde” sa-
nayi, akademi ve kamudan paydaşlar ile eş güdüm 
içinde “Yapay Zeka Teknoloji Yol Haritası” olarak 
hazırlanmıştır. 

Dijital dönüşüm konusunda “Cumhurbaşkanlığı 
BTYPK” bünyesinde ayrıca “5G ve Ötesi Yeni Nesil 
İletişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik alanları-
na odaklanan politika belgeleri” ile “Büyük Veri 
ve Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik alanlarında 
Teknoloji Yol Haritası” çalışmaları yürütülmüş-
tür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ise 
“5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam Yol 
Haritası”, ve “Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm 
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(FTDD) Yol Haritası” oluşturulmuştur. İlgili yol 
haritaları ile bu alanlardaki teknolojik gelişimin 
desteklenmesi, dış ticaret hacminin ve bu hacim-
deki orta-yüksek, yüksek teknolojik ürün/hizmet 
ihracatının artırılması ve ithalatın azaltılması 
amaçlanmıştır. Ayrıca “Sanayide Dijital Dönüşüm 
Yol Haritası” hazırlanmakta olup; bu yol haritası 
ile rekabetçiliği artıracak olan verimlilik ve öz ye-
terliliği sağlamak için işletmelerin yalın üretim, 
dijital dönüşüm, kalite yönetimi, yenilikçi ürün 
geliştirme, küresel değer zincirine katılım, enerji 
verimliliği vb. konulardaki insan kaynağı, tekno-
loji ve teknoloji kullanımı ile ilgili altyapılarının 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yol haritaları-
nın etkin bir şekilde uygulanmasını temin etmek 
üzere ilgili paydaşlarla çalışılmaya devam edil-
mektedir.

Günümüzde ülkelerin “ekonomik kalkınma plan-
larının temel unsuru olan diğer bir konu ise yeşil 
dönüşümdür”. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ile 
2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50 
oranda azaltmayı ve 2050 yılına kadar dünyanın 
ilk iklim-nötr kıtası olmayı hedefliyor. Bu hede-
fe paralel olarak birçok ülke de kendi hedeflerini 
açıklamıştır. Ülkemiz de 2053 Net Sıfır Emisyon 
Hedefini 27 Eylül 2021 tarihinde açıklamıştır. 
Paris İklim Anlaşması'na taraf olunması ve ye-
şil kalkınma devrimi olarak tanımlanan net sıfır 
emisyon hedefinin açıklanması ile Türkiye yeşil 
dönüşüm ve büyüme yolunda önemli bir adım 
atmıştır. Ülkemizdeki ilgili tüm kurumlar TBMM 
tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması'ndan 
doğan yükümlülükleri yerine getirmek için belir-
lenen “2053 yılı için sıfır emisyon" hedefine yöne-
lik çalışmalara odaklanmaktadır”.

Ülkemizin yeşil dönüşüm sürecinde yol göstere-
cek öneriler içerecek şekilde “Cumhurbaşkanlığı 
BTYPK” tarafından “Yeni Nesil Nükleer Teknolo-
jiler, Hidrojen Teknolojileri, Atık Geri Dönüşüm 
ve Atıktan Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji 
Depolama Teknolojileri” ve “Kenevir Teknolojile-

ri” alanlarında politika belgeleri düzenlenmiştir. 
Kurulun yürüttüğü çalışmalar; ülkemizi kritik 
teknolojilerde küresel rekabet ortamında daha da 
güçlü kılacak olmanın yanında, ülkemizde üre-
tim, yatırım ve istihdam ortamını güçlendirecek 
ve kritik alanlardaki dışa bağımlılığımızı sıfıra 
indirerek ihracat oranlarını yukarılara taşıyacak 
öneriler içermektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı liderliğinde ise elektrikli ve bağlantılı araç tek-
nolojilerine odaklanacak şekilde “Mobilite Araç 
ve Teknolojileri Yol Haritası” çalışmaları yürütül-
müştür. Bu belgeler kapsamında dünyadaki mev-
cut durum analiz edilerek mobilite alanlarındaki 
ihtiyaçlar ortaya konmuş, bu alanlardaki dönüşü-
me ülkemizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 
stratejik hedefler ile politika ve kritik proje öneri-
leri belirlenmiştir.  

Bu belgeleri dikkate alacak şekilde TÜBİTAK, 2021 
yılında iklim değişikliği ve çevre sorunlarına kar-
şı mücadeleye katkı sağlamak amacıyla “Avrupa 
Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamında Öncelikli 
AR-GE ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanı”nı 
hazırlamış olup “tüm AR-GE ve yenilik ve girişim-
cilik desteklerinde bu alanları” önceliklendirmek-
tedir. Bu dokümandaki başlıklar İklim Değişikliği, 
Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekono-
mi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil 
ve Sürdürülebilir Tarım ile Sürdürülebilir Akıllı 
Ulaşım olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde 2022 yılının Şubat ayında düzenle-
nen “İklim Şurası" kapsamında Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu oluşturulmuştur. TÜBİTAK’ın aktif 
rol aldığı Komisyonda, “ülkemizin 2053 net sıfır 
emisyonu hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğ-
rultusunda” ve iklim değişikliği krizinin ülkemiz 
açısından orta/uzun vadede fırsata çevrilebilmesi 
amacıyla “çığır açıcı AR-GE ve yenilik temelli çö-
zümlere ilişkin teknolojik hedefler belirlenmiştir”. 
Çok disiplinli bütüncül bir yaklaşımla yürütülen 
çalışmalara “üniversite, özel sektör, STK ve kamu-
dan 97 uzman” katılım sağlamıştır. Belirlenen tek-
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nolojik hedefler, gerek akademi gerekse sanayiye 
yönelik AR-GE ve yenilik desteklerinde öncelik-
lendirilmektedir.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda olan 
"Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı" kapsamın-
da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ko-
ordinasyonunda “sanayiye yönelik Yeşil Büyüme 
Teknoloji Yol Haritası (TYH)” çalışmaları yürü-
tülmektedir. İlgili çalışma kapsamında, “ekono-
mimiz için kritik olan, sektörlere temel girdiler 
sağlayan ve karbon emisyonu açısından ön plana 
çıkan demir-çelik, alüminyum, çimento, kimya-
sallar, plastik ve gübre sektörlerine odaklanılmak-
tadır”. Teknoloji yol haritaları belirlenen teknolo-
jik çözümler aracılığıyla Türkiye ekonomisi ve 
sanayisinin yeşil dönüşümüne, sürdürülebilir bir 
büyümenin tesis edilmesine ve ülkemizin ihraca-
tında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendiril-
mesine ve böylelikle ülkemizin yeşil kalkınmada 
lider olma vizyonuna bilim ve teknoloji odağında 
önemli katkılar sunulacaktır.

Küresel eğilimlerden doğan risklerin ülkemiz 
açısından AR-GE ve yeniliği temel alarak fırsa-
ta dönüştürülmesine yönelik diğer alanlarda da 
pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. “Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı liderliğinde Akıllı Yaşam ve 
Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası ile Cum-
hurbaşkanlığı BTYPK bünyesinde Biyoteknolojik 
İlaç, İleri Fonksiyonel Malzeme Teknolojileri ve 
Motor Teknolojileri alanlarında da Teknoloji Yol 
Haritası” çalışmaları yürütülmüştür. Bu belgeler 
bilim ve teknoloji ekseninde ithalata dayalı olma-
yan üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmayı, ih-
racata dayalı ekonomik büyümeyi hızlandırmayı 
hedeflemektedir.





Ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir bü-
yümenin en önemli unsurlarından olan sa-
nayileşmede, Türkiye çok önemli mesafeler 

kaydetmiştir. Bugün Türkiye’de, geniş bir üretim 
yelpazesine sahip, uluslararası bağlantıları güçlü 
ve ihracata dayalı üretim yapan gelişmiş bir imalat 
sanayi mevcuttur. Yatırımlardaki artış ülkemizin 
üretim kapasitesini artırırken bir yandan da istih-
damın artmasını ve başta sanayi hasılası olmak 
üzere GSYH’nın artmasını beraberinde getirmek-
tedir. 2000 yılında GSYH içinde %18,7 olan imalat 
sanayinin payı, 2021’de %22’ye yükselmiştir.

Üretim kapasitesindeki sağlanan artışlar ülkemi-
zin küresel pazardaki rekabet gücünün de kalıcı 
şekilde artmasını teşvik etmektedir.  2016 yılı iti-
barıyla Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay 
%0,90 iken bu pay 2020’de %0,98, 2021’de ise %1,05 
olarak gerçekleşmiştir. Dünya ihracatında Türkiye 
ülkeler arası sıralamada 2016 yılında 31. sırada yer 
alırken 2021 yılında 29. sıraya yükselmiştir.

Türkiye imalat sanayiinde sağlanan yapısal dö-
nüşümler gerek üretimde gerekse ihracatta başta 
otomotiv, ana metal sanayi olmak üzere makine ve 
ekipman sektöründe de önemli bir üretim merkezi 
olmasını sağlamıştır. Türkiye; Avrupa’da ham çe-
lik ve beyaz eşya üretiminde birinci, otomotiv üre-
timinde dördüncü sırada yer almaktadır.

İmalat sanayii ihracatı sanayi sektörü ihracatının 
%98’ini oluştururken Türkiye toplam ihracatının 
da %94 gibi önemli kısmını teşkil etmektedir.  Baş-
ta otomotiv sektörü olmak üzere ana metal, giyim 
eşyası, gıda ve tekstil ürünleri imalatı sektörlerin-
de sağlanan rekabet gücü küresel ihracat pazarın-
da Türkiye’nin önemli bir aktör olmasını da be-
raberinde getirmiştir. Rekabet gücünde sağlanan 
gelişmeler Türkiye’nin sanayi ihracatının da son 
20 yılda yaklaşık olarak 7 kat oranında artmasını 
sağlayarak ihracat seviyesini 213 milyar USD’ye 
ulaştırmıştır.

İhracatta ilk sırayı ana metal sanayi alırken bunu 
sırasıyla otomotiv, giyim eşyası, gıda ve tekstil 
ürünleri izlemektedir. Bu beş sektör imalat sanayi 
ihracatının %50’sini oluşturmaktadır.

Türk sanayisi, gelişmiş ülkelerin tedarik ve değer 
zincirlerinde önemli bir yere sahiptir. İhracatın 
%41’i Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken %6,5’i de 
ABD’ye yapılmaktadır.

Türkiye sahip olduğu 333 organize sanayi bölgesi, 
25 endüstri bölgesi, 92 teknopark ve 18 adet ser-
best bölge kapasitesi ile sanayi ürünleri üretimin-
de önemli bir merkez olma özelliğini koruyacaktır.

SEKTÖR BAZINDA SANAYİ
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Çelik Sektörü

2021 yılında ham çelik üretimi, bir önceki yıla 
kıyasla %12,71 artışla 40,36 milyon tona çıkarak, 
tüm zamanların en yüksek üretim miktarına ulaş-

mıştır. Elektrik ark ocaklı tesislerde üretim %16,6 
oranında artışla 28,9 milyon tona, entegre tesis-
lerde %3,9 artışla 11,5 milyon tona yükselmiştir. 
Üretimdeki bu artışla birlikte Türkiye, dünya ham 
çelik üretim sıralamasında, 7. sıradaki yerini koru-
muştur.

Ülkemizde, 2021 yılı itibariyle, demir cevherinden 
üretim yapan 3 adet entegre Bazik Oksijen Fırı-
nı (BOF) tesisi, hurdadan üretim yapan 26 adet 
Elektrik Ark Fırınlı (EAF) tesis ve 11 adet İndük-
siyon Fırınlı (İF) tesis olmak üzere toplamda 40 
adet çelik üretim tesisi bulunmaktadır.

2019 yılı verilerine göre EAF’li tesislerin üretimin-
de yaşanan azalma 2020 ve 2021 yıllarında istik-
rarlı yükselişini sürdürmüştür. BOF’lu tesislerde 
de üretimde son iki yılda artış yaşandığı görül-
mektedir. 
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2021 yılında dünyanın en büyük çelik üreticisi 
Çin, ihracattan ziyade kendi iç pazarına yönelme 
kararı almıştır. Bu gelişme üzerine Uzak Doğu, 
Güneydoğu Asya ve Latin Amerika pazarlarında 
tekrar aktif rol alan Türkiye, geçtiğimiz yılı ihra-
catta rekora imza atarak kapatmıştır. 

Türkiye çelik ihracatında, 2021 yılında bir önceki 
yıla göre değerlendirildiğinde hem miktar bazında 
hem de değer bazında artış yaşandığı görülmek-
tedir. 2020 yılında değer olarak 14,7 milyar dolar 

ve miktar olarak 21,2 milyon ton ihracata karşılık, 
2021 yılında değerde %70,7 oranında artış ile 25,1 
milyar dolar ve miktarda %16,5 oranında artış ile 
24,7 milyon ton ihracat gerçekleştirilmiştir.

Aynı zamanda çelik sektörü bu performansı ile ih-
racatını en fazla artıran sanayiler arasında birin-
ci sırada yer alırken, ülkemizin genel ihracatının 
yaklaşık %10’unu gerçekleştirmiştir.

Türk Çelik Sektörü Genel Görünümü 2018-2021
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Ülkemizde demir çelik sektörü üretim kapasitesi 
2021 yılı için EAF’lı tesislerde 40,39 milyon ton, 
BOF’lu tesislerde ise 13,60 milyon ton olmak üzere 
toplamda 53,99 milyon ton olmuştur. Ülkemizde 
çelik üretim kapasitesinin üretim yöntemlerine 
göre dağılımı, dünya çelik üretim kapasitesinin 
üretim yöntemlerine göre dağılımıyla farklılık 
göstermektedir. BOF yöntemine göre dünya çelik 
üretimi %72,3 mertebesinde bulunurken ülkemiz-
de bu oran %25,2 seviyesinde bulunmaktadır.

Ülkemizde kapasite kullanım oranları 2021 yılı 
sonunda BOF’lu tesislerde %84,3, EAF’lı tesislerde 
ise %71,6 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde faali-
yette bulunan demir çelik tesislerinin kapasiteleri, 
üretim miktarları ve kapasite kullanım oranlarına 
ilişkin bilgilere istinaden BOF teknolojisine sahip 
olan demir çelik üretim tesislerinin kapasite kul-
lanım oranlarının, EAF’lı tesislere göre daha yük-
sek olduğu görülmektedir.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 %Değişim 
21/20

%Pay 
2021

EAF+İF 39.256 38.940 39.484 38.298 39.858 40.385 1,3 74,8

BOF 12.250 12.250 12.400 12.400 13.500 13.600 0,7 25,2

TOPLAM 51.506 51.190 51.885 50.698 53.358 53.985 1,2 100,0

%KKO 64,4 73,3 71,9 66,6 67,2 74,8 11,3

Türkiye Ham Çelik Üretim Kapasite Kullanım Oranları (bin ton)

Türkiye Çelik Sektörü Kapasite Kullanım Oranları

Türk Çelik Sanayi Üretim Yöntem Durumu
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Alüminyum Sektörü

Türkiye alüminyum sektörü, 12 milyar dolara yak-
laşan iş hacmi, yüksek işleme kapasite ve kabiliye-
ti, ileri üretim teknolojisi ve giderek büyüyen ya-
pısı ile ülke sanayiinin en önemli sektörlerinden 
biridir. Sektörde, özellikle hadde ve ekstrüzyon 
ürünlerinde yapılan yatırımlar sayesinde, dünya 
pazarlarında rekabet edebilir ölçekte kapasitelere 
ulaşılmış olup, sektör bu ürünlerde net ihracatçı 
konumda yer almaktadır. 

Günümüzde Türkiye alüminyum sektörü, reka-
betçi, büyüyen ve gelişen bir sektör durumunda-
dır. Sektör, birçok alüminyum ürününü Avrupa, 
Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünya-
nın birçok ülkesine ihraç ederek önemini ve gelişi-
mini gün geçtikçe artırmaktadır.

Türkiye alüminyum ürünlerinin ihracatı son 15 
yılda ortalama yıllık %8 artış göstermekte olup, 
2021 yılında gösterdiği üstün performansı ile bir 
önceki yıla göre %70 artış göstererek 5,1 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Ülkemiz konu-
mu ve ürettiği kaliteli ürünler sayesinde, son yıl-
larda başta AB olmak üzere, bölgenin en önemli 
alüminyum ürünleri tedarikçilerinden biri haline 
gelmiştir. 2020 yılında toplam ihracatın %54’ü, 
2021 yılında ise toplam ihracatının %57’si AB ül-
kelerine gerçekleşmiştir.

76 GTİP kodunda yer alan “Alüminyum ve alümin-
yumdan eşya” sınıfında 2021 yılında değer olarak 
ihracatımız 5,10 milyar dolar, ithalatımız ise 6,09 
milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, sektö-
rün toplam ticaret hacmi 11,19 milyar dolar olmuş-
tur.

Bakır Sektörü

Ülkemizin işletilebilir bakır maden rezervi 3,8 
milyon ton olup, bakır madeni çıkarma faaliyeti 
yürüten şirketler Artvin, Siirt, Kastamonu, Trab-
zon ve Çanakkale illerinde yoğunlaşmışlardır.

Türkiye’de sadece bir tane rafine bakır tesisi ol-
ması nedeniyle fazla üretilen bakır cevheri ve 
konsantresi ihraç edilmektedir. 2015 yılında 250 
milyon dolar değerinde gerçekleşen ihracat arta-
rak 2020 yılında 305 milyon dolara yükselmiştir. 

Türkiye’de katot bakır üretimi yapan tek tesis, 
1973 yılında 42.000 ton kapasite ile Samsun’da fa-
aliyete başlayan Eti Bakır A.Ş.’dir. Söz konusu te-
sisin kapasitesi 2011 yılında gerçekleştirilen ilave 

yatırım neticesinde 75.000 tona yükseltilmiştir. 
Bununla birlikte bahse konu tesiste, 2024 yılında 
tamamlanmak üzere 15 ton katot bakır ve 250 bin 
ton DAP gübre üretim kapasitesine sahip bir tesis 
kurulması için Proje Bazlı Destek verilmiştir.
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Türkiye bakırdan eşya sektörünün 2015 yılında 
1,2 milyar dolar olan ihracatı, 2020 yılında 1,6 mil-
yar dolara ve ithalatı 2,3 milyar dolardan 3,1 mil-
yar dolara yükselmiştir. Rafine edilmiş bakır ve 
bakır alaşımları (ham), 2,1 milyar dolar ile toplam 
ithalatın %68’ini ve 569 milyon dolar ile toplam 
ihracatın %35’ini bakır teller oluşturmaktadır.

Ülkemizin kişi başına düşen bakır tüketimi yak-
laşık 5,5 kilogram olup, toplam tüketim 500 bin 
tona yaklaşmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil veri-
lerine göre Türkiye’deki bakır madeni işleten 45 
firma, NACE faaliyet kodu 24 ana metal içerisin-
de yer alan bakır üretimi olarak 158 adet firma ve 
NACE faaliyet kodu 25 olarak bakırdan ürünlerde 
ise 128 adet firma bulunmaktadır. Bakır sektörün-
de toplam teknik, memur, kalifiye işçi ve işçi ola-
rak yaklaşık 15 bin kişi istihdam edilmektedir.

Döküm Sektörü

Metal Döküm Sanayi, demir döküm, çelik döküm, 
alüminyum enjeksiyon ve demir dışı diğer metal-
lerin dökümünü kapsayan bir sanayi koludur. En 
küçük boyutlardaki parçalardan tünel açmada 
kullanılan kırıcılara, maden değirmenlerinden 
gemi pervanelerine kadar hemen her sektöre yö-
nelik üretim metal döküm sanayi tarafından ya-
pılmaktadır. 

2020 yılı itibariyle küçük, orta ve büyük ölçekler-
de toplam 1500 girişimci metal dökümünde faali-
yette bulunmaktadır. 2020 yılı itibariyle 6 milyar 
dolardan fazla kıymette, 2 milyon tondan fazla 
metal döküm üretimi gerçekleştirilmiştir. Metal 
döküm sanayisi yaklaşık 5 milyar dolar ihracat ile 
ülkemizin dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir. 
İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, İtalya, 
ABD, Fransa başta gelen ülkelerdir. Bununla bir-
likte aynı ülkeler ile Çin bu sektörün en çok ithalat 
yaptığı ülkeler arasında da yer almaktadır.  
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Sektör Adı 2016 2017 2018 2019 2020

İhracat Metal döküm sanayi 3,24 3,36 4,12 4,9 4,9

İthalat Metal döküm sanayi 1,2 1,5 2,53 2,75 2,87

Sektörün Dış Ticareti, (milyar USD)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere sektörün 2020 yılında ticaret hacmi 7,8 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir. 
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Çelik Boru Sektörü

Türkiye çelik boru üretimi, 2000’li yılların başın-
da sektöre yapılan yatırımlarla önemli bir ivme 
kazanmıştır. 2000-2007 döneminde sürekli bir 
artış gösteren çelik boru üretimi, 2008 ve 2009 
yıllarında küresel ekonomik kriz sebebiyle azalan 
bir seyir izlemişse de daha sonraki dönemlerde 
ekonomideki toparlanmaya paralel olarak artma-
ya devam etmiştir. 

2010 yılına gelindiğinde Türkiye, 3,5 milyon tona 
yakın çelik boru üretimiyle Avrupa’nın en fazla 
dikişli çelik boru üreten ülkesi konumuna yüksel-
miştir. Türkiye’den sonra Avrupa’da en fazla çelik 
boru üreten ülkeler, İtalya ve Almanya’dır. 2021 
yılında 4,57 milyon ton üretim gerçekleştiren çe-
lik boru sektörü, Türkiye'nin Avrupa’nın en fazla 
dikişli çelik boru üreten ülkesi olma unvanını ko-
rumasını sağlamıştır. 

2021 yılı dünya çelik boru üretimi sıralamasında 
Türkiye; Çin, Rusya ve Güney Kore’nin ardından 
dünyada en fazla dikişli çelik boru üreten 4. ülke 
konumundadır. Avrupa ve dünyadaki yeri göz 
önüne alındığında Türkiye’nin, çelik boru sektö-
ründe önemli bir yeri olduğu görülmektedir. 

Türkiye üretiminin büyük bir çoğunluğunu kü-
çük çaplı borular oluşturmaktadır. Genellikle su, 
petrol ve doğal gaz iletim hatlarında kullanılan 
büyük çaplı çelik borular ise toplam üretimin 
%8,29’luk kısmını oluşturmaktadır.

Çinko Sektörü

Günümüzde çinko; çelik, alüminyum ve bakırdan 
sonra Dünya’da miktar olarak tüketimi en faz-
la olan metaldir. Çinkonun en önemli kullanım 
alanı, demir ve çelik ürünlerinin korozyona karşı 
direncini artıran galvanizlemedir. Toplam çinko 
tüketiminin %50’si galvanize çelik üretiminde, 
%17’si çeşitli alaşımlarda, %17’si pirinç ve bronz 
üretiminde, %6’sı yarı mamul çinko ürünlerinde 
ve çinko oksit üretiminde, %6’sı çeşitli kimyasal-
ların üretiminde geri kalan %4’ü ise muhtelif alan-
larda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra döküm 
sanayinde, lastik imalatında, pil endüstrisinde, 
ilaç sanayinde, tarım sektöründe ve pigment üre-
timinde kullanılmaktadır. 

Türkiye’de çinko yatakları, aynı zamanda kur-
şun da içeren rezervlere sahiptir. Ülkemizdeki 
en önemli rezervler Karadeniz bölgesinde bu-
lunmaktadır. Karadeniz Bölgesini sırasıyla Doğu 
Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi takip 
etmektedir.

Oksitli çinko cevherleri yurt içinde işlenerek elekt-
rolitik külçe çinko elde edilmektedir. Sülfürlü cev-
herler ise zenginleştirilmiş çinko-kurşun cevher-
leri veya konsantreleri olarak ihraç edilmektedir. 
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Ülkemizde yıllık kapasitesi 30 bin ton olan Kay-
seri ÇİNKOM fabrikasında ve 2021’de Siirt Orga-
nize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan, üretim 
kapasitesi 90 bin ton olan Lineer Metal Çinko 
Fabrikasında cevherden külçe metalik çinko üre-
tilmektedir.

Türkiye, Dünya çinko rezervlerinin yaklaşık 
%0,9’una sahip olmasına rağmen, cevher üreti-
minde 2,3 milyon ton ile dünyada 11. sıradadır. 
Dünya çinko rezerv üretiminin %1,8'i Türkiye ta-
rafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2020 yılı 
çinko cevher ve konsantreleri ihracatında 856 bin 
ton, değer karşılığı 469 milyon dolar ile dünya sı-
ralamasında 7. sırada yer almaktadır. İthalatı ise 
23 bin ton, değer karşılığı 3,5 milyon dolardır. 

Ülkemizde yılda yaklaşık 250 bin ton çinko meta-
li ve çinko metalinden eşya; imalat ve diğer sektör-
lerde girdi olarak tüketilmektedir. Bu tüketimin 
karşılanması için 2020 yılında miktar olarak 290 
bin ton; değer olarak ise 710 milyon dolar çinko 
metali ve çinko metalinden eşya ithalatı gerçek-
leştirilmiştir. 

Raylı Sistemler Sanayi

Ülkemizde 1.213 km yüksek hızlı, 11.590 km kon-
vansiyonel demiryolu hattı olmak üzere toplam 
12.803 km ulusal demiryolu ağı bulunmaktadır. 
İlk kez 2009’da hizmete alınan Ankara-Eskişehir 
YHT hattı ile yüksek hızlı tren işletmeciliğine baş-
lanmış olup daha sonra İstanbul ve Konya YHT 

hatları faaliyete geçmiştir. Yüksek hızlı trenlerle 
(YHT) 2021 yılı sonu itibariyle taşınan yolcu sayısı 
60 milyona yaklaşmıştır. Ayrıca 12 ilimizde top-
lam 830 km’de, 2890 kent içi raylı sistem aracı ile 
metro, tramvay, hafif raylı sistem ve banliyo işlet-
meciliği yapılmaktadır. 

Asya ve Avrupa kıtaları arasında ulaştırma ağı 
ile bağlantı sağlayan, merkezi konumdaki Türki-
ye'nin demir yolu ulaşımı bu ağ içinde stratejik 
öneme sahiptir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 
(BTK)  Projesi ve orta koridor geçişinde yer aldığı-
mız Çin’den Avrupa’ya kesintisiz ulaşım sağlayan 
İpek Demiryolu (Kuşak-Yol Girişimi) Projesi saye-
sinde, önümüzdeki yıllarda demiryolu sektörün-
de yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra sanayi, 
ticaret ve lojistik faaliyetlerinin büyük oranda art-
ması beklenmektedir.

Devlet politikası haline gelen ve teşviklerle des-
teklenen demiryolları sektöründe, hızlı tren araç 
ve altyapı yatırımlarının yanı sıra belediyelerin 
gün geçtikçe artan metro ve tramvay yatırımları 
yerli firmalarımızın imkan ve teknolojik kabili-
yetlerini geliştirmesine büyük katkıda bulunmak-
tadır.
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Elektrikli Tren Setleri (EMU), Dizel Tren Setleri 
(DMU), dizel manevra lokomotifleri, dizel elekt-
rikli ana hat lokomotifleri, dizel hidrolik ana hat 
lokomotifleri, elektrikli banliyö dizileri, yolcu ve 
yük trenleri yerli imkânlarla TÜRASAŞ, TÜBİ-
TAK RUTE, ASELSAN ve diğer yerli tedarikçilerin 
ortaklığında milli raylı sistem projeleriyle üretil-
mektedir. Bununla birlikte, 220 km/s hıza erişebi-
len Milli Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinin üze-
rinde çalışılmaktadır.

Aynı zamanda metro, tramvay, hafif raylı sistem 
araçları, yük treni ve vagonları ülkemizde imal 
edilmekte ve Polonya, Romanya, Tayland’ın ara-
larında bulunduğu Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri-
ne ihracatı gerçekleştirilmektedir. Öte yandan de-
miryolu mütteahitlik firmalarımız Senegal, Katar, 
Etiyopya, Ukrayna, Romanya gibi birçok ülkede 
raylı sistem inşaat projelerinde faaliyetlerine de-
vam etmektedir.

Raylı sistemler sanayi sektörümüz (86 Numaralı 
GTİP kapsamı altında) 400 milyon doların üze-
rinde bir dış ticaret büyüklüğüne sahip olup, 2021 
yılında toplam 216 milyon dolar ihracat ve 191 mil-
yon dolar ithalat gerçekleştirmiştir.

Gemi İnşa Sanayi

Ülkemiz gemi inşa sanayi, münferit sınıf ve tonaj-
larda küresel rekabet avantajı yakalamış ve belli 
türlerde marka haline gelmiştir. Özellikle 30.000 
deadweight ton  (DWT) kapasiteye kadar olan 
kimyasal tanker, kuru yük ve dökme yük gemile-
ri ile 2.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit-20 
feet’lik konteynır) konteynere kadar kapasiteye 
sahip konteyner sınıfı gemilerin inşası konusun-
da uzmanlaşan tersanelerimiz, son yıllarda daha 
çok inşa ettiği teknolojik ve çevreci gemiler olan 
römorkörler, feribotlar, platform destek gemileri, 
yat ve mega yat inşası konusunda kendisinden 
söz ettirmektedir. 

Günümüzde terzi usulü diye adlandırdığımız sis-
temle çalışan ve özellikle armatör istekleri doğ-
rultusunda gemiler üreten tersanelerimiz, tam 
elektrikli ve hibrit sevk sistemli gemiler konu-
sunda Kuzey Avrupa ülkelerinden yoğun şekilde 
sipariş almaktadır. Dünyanın ilk sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) yakıtlı römorkörü, dünyanın ilk 
uzaktan kumandalı römorkörü ve dünyanın ilk 
hibrit (LNG+batarya) balık avlama gemisi gibi 
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ileri teknolojiye sahip gemiler ülkemiz tersaneleri 
tarafından inşa edilmiştir. Diğer taraftan gemi ta-
mir-bakım-onarım, gemi dönüşümü, havuzlama 
faaliyetlerinde de tersanelerimiz bölgemizde üs 
konumundadır.

2003 yılında toplam kapasitesi 550 bin DWT olan 
37 tersanemiz mevcut iken, 2022 yılı itibariyle 
tersane sayımız 84’e, toplam kapasitemiz ise 4,65 
milyon DWT’ye ulaşmıştır. 2021 yılında toplam 
165 bin DWT gemi teslimi ve 29,8 milyon DWT 
gemi bakım-onarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
2021 sonu itibariyle ülkemiz mega yat sipariş sı-
ralamasında 91 proje ve yaklaşık 44 bin gros tonaj 
sipariş ile dünyada 3. sıradadır.

89 GTİP kodunda yer alan “Gemiler ve Suda Yü-
zen Taşıt ve Araçlar” sınıfında 2021 yılı toplam ih-
racatımız 2,06 milyar dolar, toplam ithalatımız ise 
1,20 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Elektrik-Elektronik Sanayisi 

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler içerme-
siyle Dünya’da önem arz eden elektrik-elektronik 
sektöründe 2021 yılında Türkiye 21,3 milyar do-
lar ihracat 31,8 milyar dolar ithalat gerçekleştir-
miştir. Geniş bir ürün yelpazesi içeren sektörde 
Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ürünler kablolar, 
beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, transformatörler, 
aküler, elektrik motor ve jeneratörleri olup en çok 
ithal edilen ürünler arasında bilgisayarlar, cep te-
lefonları, panolar, elektrik makineleri bulunmak-
tadır.

Dayanıklı Tüketim Malları Sanayisi

Türkiye beyaz eşya sektöründe önde gelen ülke-
lerden biridir. 2021 yılında 34 milyon adet beyaz 
eşya üretimi gerçekleştirerek üretimde Avrupa’da 
1. ve Dünya’da 3. sırada yer almıştır. 2021 beyaz 
eşya üretiminin %76’sını ihraç eden Türkiye 3,6 
milyar ABD doları ihracat 0,2 milyar ABD doları 

ithalat ile net ihracatçı konumundadır. 60.000 
kişiye doğrudan 600.000 kişiye dolaylı istihdam 
sağlayan beyaz eşya sektörü ülke ekonomisi için 
oldukça önemli olup AR-GE potansiyeli, patent 
sayısı ve yan sanayi gücü ile dikkat çekmektedir.

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü

Tekstil ve hazır giyim sektörleri, elyaftan başla-
yarak mamul giysi veya kullanım eşyasına kadar 
oldukça uzun bir üretim zincirine sahiptir. Her iki 
sektör genel itibariyle elyaf, iplik, dokuma, örme, 
dokusuz yüzey, boya-terbiye, hazır giyim ve kon-
feksiyon alt sektörlerinden oluşmaktadır. 

2021 yılında tekstil sektörü ihracatı 16,2 milyar 
dolar, ithalatı ise 10 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir.

Türkiye, 2021 yılı dünya tekstil ihracatından al-
dığı %4,2’lik pay ile ülke bazlı sıralamada 4’üncü, 
dünya hazır giyim ihracatından aldığı %3,67’lik 
pay ile 6’ncı büyük ihracatçı konumundadır. 
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Tekstil sektörü pamuk, yün gibi ihtiyaç duyulan 
doğal elyaflar nedeniyle tarım ve hayvancılık sek-
törüyle, sentetik elyaflar nedeniyle petrokimya sa-
nayii ile etkileşim halindedir. Boya-terbiye kimya-
salları açısından kimya sanayi ile etkileşen sektör, 
hazır giyim ve konfeksiyonda aksesuar sanayi ile 
iç içedir. Ayrıca bu sektörler otomotivden, inşaata, 
ağır sanayiden tıbba kadar pek çok sektörle tek-
nik açıdan ilişki içindedir.

2021 yılında tekstil sektöründe ürün bazlı ihracat 
ve ithalat rakamları karşılaştırıldığında, dış tica-
ret dengesi pozitif yönde olan ürünler sırasıyla; 
halılar, ev tekstili ürünleri, örme mensucat, su-
ni-sentetik liflerden mensucat, teknik eşya, pa-
muklu mensucat ve etiket/tül grubu ürünlerdir. 

Dış ticaret dengemizin pozitif yönde olduğu halı 
ve yer kaplamaları ürün grubunda ülkemiz 2021 
yılında, dünyanın 2’nci büyük halı ihracatçısı ko-
numunu korumuştur (makine halısı, tufte halı 
ve el halısı/kilim toplamında). 2021 yılında 17,82 
milyar dolar olan dünya halı ve yer kaplamaları 
ihracatında Türkiye   3,24 milyar dolar ihracat ile 
%18,18 paya sahip olmuştur. 

Sadece makine halısı ihracatı dikkate alındığında 
ise ülkemiz açık ara lider konumunu devam ettir-
mektedir. Makine halısı özelinde 8,95 milyar dolar 
olan küresel ihracattaki payımız %31’dir (2,74 mil-
yar dolar).

Türkiye, ev tekstili/havlu/bornoz ürün grubunda 
dünyanın 4’üncü büyük ihracatçısı, örme men-
sucat ihracatında yine dünyanın 4’üncü büyük 
ihracatçısıdır. Ülkemiz, tekstil ve hazır giyim ih-
racatına bağlı hammadde ve ara malı ihtiyacını 
karşılamaya yönelik ithalat (lif ve iplik ithalatı) 
sebebiyle dünya tekstil ithalatında ön sıralarda 
yer almaktadır.

2021 yılında hazır giyim sektörümüzde 18,30 mil-
yar dolar ihracatımıza karşılık 1,5 milyar dolar 

ithalat gerçekleştirilmiş ve 16,8 milyar dolar dış 
ticaret fazlası verilmiştir. 

Hazır giyim ithalatımızda en önemli kalemi 1 mil-
yar dolar ile dokuma kumaştan ve örme kumaş-
tan dış giyim ithalatımız oluşturmaktadır.

Dünya çorap ihracatı 14,23 milyar dolardır. 2021 
yılında dünya çorap ihracatında, Çin 5,8 milyar 
dolar ile birinci, Türkiye 1,3 milyar dolar ile ikinci 
ve Almanya 0,76 milyar dolar ile üçüncü sırada yer 
almaktadır. Türkiye, çorap sanayinde AB’nin ikin-
ci büyük tedarikçisidir.

Deri ve Deri Ürünleri Sanayi

Deri sektörü, küçükbaş, büyükbaş, keçi, sürüngen 
derileri, kürk, suni deri ve tekstil yüzeyleri parça-
larından ayakkabı, giyim ürünleri, aksesuar, sara-
ciye (çanta, valiz, cüzdan, kemer), koşum takımı 
gibi teknik eşya üreten imalat sanayii koludur. 

Deri ürünleri sektörü tabaklama ve deri işleme, 
saraciye ürünleri, deri giyim eşyası, kürkten eşya, 
ayakkabı sektörlerine kadar geniş bir alt sektör 
grubuna sahiptir. Üretimde ham deri ve kürk ihti-
yacı sebebiyle hayvancılık sektöründen etkilenen 
sektörün, ayrıca deri kimyasalları sektörüyle ya-
kın ilişkisi mevcuttur. Lojistik, perakende ve ma-
ğazacılık sektörleri ile etkileşim kaçınılmazdır.  

Türkiye’de deri ve deri ürünleri sektöründe faali-
yet gösteren işletmelerin ağırlıklı üretimleri böl-
gesel özellik göstermektedir. 

• Deri işleme firmaları: İstanbul-Tuzla, İz-
mir-Menemen, Tekirdağ-Çorlu, Uşak, Bolu-Ge-
rede, Balıkesir-Gönen, Manisa-Kula’da, 

• Ayakkabı firmaları: İstanbul, İzmir, Konya ve 
Gaziantep’te, 

• Kürkten eşya imalatı yapan firmalar İstan-
bul’da, 



405

DÜNYADA TÜRKİYE

• Saraciye firmaları İstanbul ve Ankara’da yo-
ğunlaşmıştır. 

• Deri hazırgiyim firmaları ise daha çok İstan-
bul ve İzmir’de yer almaktadır. 

2021 yılı dünya deri/deri ürünleri sektörü ihraca-
tı 264 milyar dolardır. Sektörlerde öne çıkan ilk 5 
ülke Çin, Vietnam, İtalya, Fransa ve Almanya’dır. 
Türkiye 1,9 milyar dolar ile ihracatta %0,72 paya 
sahip olup ülke bazlı sıralamada 18. sırada yer al-
maktadır.

Sektörün 2021 yılı ithalatı 250 milyar dolardır. 
ABD, Almanya, Çin, Fransa ve İtalya ilk 5 ülke ko-
numundadır. Türkiye, 1,16 milyar ABD doları ile 
ithalatta 38. sırada yer almaktadır.

Ticaret dengesi baz alındığında sektörde Türki-
ye’nin 14. sırada olduğu görülmektedir. 

22.831.489.752 TL ciroya sahip deri ve deri ürün-
leri sektöründe yer alan 6.557 işletmenin %80'i 
mikro, %16,6’sı ise küçük işletmedir. Sektördeki 
çalışan sayısı 66.785’dir. 

Deri ve deri ürünleri sektörüne ilişkin 2020 yılın-
da %55,2, 2021 yılında %62 olan kapasite kullanım 
oranı, 2022 yılı ilk 4 ayında %65,4’e çıkmıştır.

Kazlıçeşme Deri Ürünleri Araştırma Geliştirme 
San. ve Tic. Ltd. Şti. sektördeki ilk ve tek AR-GE 
Merkezi konumundadır.

Kağıt Sektörü

Ülkemiz kağıt sektörü taşıdığı büyüme potansi-
yeli, devamlı gelişen iç pazar ve artan talebe rağ-
men hammaddeye erişim konusunda yaşanan 
sıkıntılar, ham madde ve yardımcı maddelerin 
ithalat yoluyla tedarik edilebilmesi ve üretim ma-
liyetlerindeki artış sebebiyle üretim açısından ye-
terli seviyeye erişememiştir. Ülkemizin hemen he-
men her bölgesinde kağıt sektörünün aktif olduğu 

söylenebilir. İşletme sayısı bakımından illerdeki 
yoğunlaşma incelendiğinde ise İstanbul, İzmir ve 
Kocaeli gibi iller öne çıkmaktadır.

Türkiye’nin kâğıt ve karton, kağıt hamurundan, 
kağıttan veya kartondan eşya ithalatı 2021 yılında 
2.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Türki-
ye’nin toplam ithalatında kağıt ürünleri %1'lik pay 
almıştır. 

Türkiye’nin son beş yılda kağıt ürünleri ihracatı  
%30 artarak 2021 yılında 2.16 milyar dolara ulaş-
mıştır. 177 ülkeye ihracat gerçekleşmiş, en fazla 
Birleşik Krallık, Irak, İsrail, ABD ve Almanya‘ya 
kağıt ve karton ürünler ihraç edilmiştir. 2020-
2021 arası ihracat değer artışı %25 olup, Türkiye 
toplam ihracatında kağıt ve karton ürünlerin payı 
%2,25 'dir . Dünya pazarında Türkiye 21. sırada yer 
almıştır.

2015 yılından bu yana e-ticaretin ve online alışve-
rişlerin artması kağıt ambalaj ve kartonlara ihtiya-
cı artırmıştır. Pandemi ile birlikte temizlik ve hij-
yenin öne çıkmasıyla ambalajın ne kadar önemli 
olduğunun farkına varılmıştır. İçindeki ürünü el 
değmeden, ortamın zararlı etkenlerinden koru-
yarak sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırması 
nedeniyle ambalajlı ürün daha fazla tercih edilir 
olmuş ve 2020 - 2021 yıllarında ambalaj kâğıdı, 
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oluklu mukavva ve kartona olan talep %5 oranın-
da artış göstermiştir. Yine temizlik ve hijyen kağıt-
larına olan talepte %1'lik artış gözlenmiştir.  Diğer 
yandan yazı tabı ve ofset kağıtlara olan taleplerde 
de, evden çalışma ve online eğitimlerin devreye 
girmesi ile düşüşler yaşanmıştır.

Geri dönüşüm oranı yüksek olan karton ambalaj, 
biyo çözünür olması nedeniyle doğada kalsa bile 
kısa sürede çözünmesi ve çevreyi kirletmemesi 
sebebiyle önemini daha da öne çıkarmıştır. Bu 
üstün özellikleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı'na 
uyumun en önemli konusu olan temiz ve döngü-
sel ekonomi bakımından en avantajlı ambalaj tü-
rüdür.

Mobilya Sektörü

Mobilya sektörü, oturmaya mahsus mobilyalar, 
bunların aksam ve parçaları, tıpta, cerrahide, diş 
hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobil-
yalar, bunların aksam ve parçaları, diğer mobil-
yalar, bunların aksam ve parçaları ile somyalar, 
yatak takımı eşyası ve benzeri eşya alt sektörle-
rinden oluşmaktadır.

Mobilya sanayi katma değer açısından da ülkemi-
zin önde gelen sektörlerinden birisi olup, ihracat-
ta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürün-
lere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak 
ekonomiye katkısını artarak devam ettirmektedir.

Ülkemiz mobilya sektörünün 2010 yılındaki 10,8 
milyar TL olan cirosu, 5,4 kat büyüme ile 2020 yı-
lında 58,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Mobilya sek-
törü, imalat sanayi içerisindeki %4,9 pay ile 209 
bin doğrudan istihdam sağlamaktadır.

Türk mobilya sektörünün 2021 yılı ihracatı bir 
önceki yıla göre %23,3 oranında artarak 4,2 mil-
yar ABD doları, ithalatı ise %12,8 oranında arta-
rak 562 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 
2017 yılında 2,3 milyar ABD doları olan sektör ih-

racatı, 2017-2021 yılları arasında %79 büyüme ile 
4,2 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Mo-
bilya sektörü dış ticaret fazlası 2017 yılından 2021 
yılına kadar %110 oranında artışla 1,7 milyar ABD 
dolarından 3,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 

2021 yılı verilerine göre dünyadaki mobilya sektö-
rü ihracat büyüklüğü 234 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiş olup Türkiye 2021 yılında gerçekleş-
tirdiği 4,2 milyar ABD doları değerindeki mobilya 
ihracatıyla dünyada 11. sırada yer almıştır.

Seramik Sektörü

Seramik sektörü sanayi katma değer açısından 
ülkemizin önde gelen sektörlerindendir. Seramik 
sektörünün, ihracatta yerli kaynakları en çok kul-
lanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sek-
törlerden biri olarak, Türk ekonomisine katkısı 
oldukça önemlidir. 

Sektör seramik kaplama malzemeleri, seramik 
sağlık gereçleri alt sektörleri ile inşaat sektörüne 
önemli oranda girdi sağlayan bir sanayi dalı ola-
rak göze çarpmaktadır. Sektörümüzün, Türki-
ye’nin en eski ve en hızlı ilerleyen sektörlerinden 
biri olması itibariyle her geçen yıl ürünlerini geliş-
tirmekte ve ürün çeşitliliğini artırmaktadır.

Dünyada kullanılan yeni üretim teknolojileri ve 
modern seramik üretim hatları ülkemize kurul-
muştur. 

Türk seramik sektörü, yaklaşık 2 milyar ABD 
dolarlık işlem hacmi ve 1,5 milyar ABD dolarının 
üzerindeki ihracatı ile Türkiye’nin önemli endüst-
rileri arasında yer almaktadır. Seramik sektörü 
Türkiye ekonomisinde, 40 bin doğrudan, 330 bin 
dolaylı istihdam sağlamaktadır.

Bugün seramik kaplama malzemeleri üreten fir-
malarımız 113 ülkeye, sağlık gereci üreten firmala-
rımız ise 95 ülkeye ürünlerini ihraç etmekte, gide-
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rek büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji 
yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde 
Türk seramik sektörünün dünya pazarlarındaki 
rekabet gücü de artmaktadır. 

Türkiye 370 milyon m2’lik üretimi ile seramik kap-
lama malzemeleri (SKM) üretiminde Avrupa’nın 
2. ve dünyanın 7. büyük üreticisi ve aynı zamanda 
Avrupa’nın 3. ve dünyanın 5. büyük seramik karo 
ihracatçısı konumundadır. Türkiye, dünyanın 
önde gelen seramik sağlık gereci üreten ülkelerin-
den biridir. Büyük oranda yerli girdiler kullanan 
sektör, yüksek ihracat rakamları ile ülkemizin re-
kabet gücüne katkı sağlayan en önemli sektörle-
rinden biridir. 

Ülkemiz seramik sağlık gereçleri (SSG) alanın-
da yaklaşık 330 bin ton üretim ile Avrupa’nın en 
büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi ve 167 bin 
ton ihracatı ile seramik sağlık gereçleri ihracatın-
da miktar olarak Avrupa’da birinci ülkedir.

Seramik sektörü 2021 yılı ihracatı 1,6 milyar ABD 
doları, ithalatı ise 369 milyon ABD olarak gerçek-
leşmiştir.

Cam Sektörü

Cam sanayi birçok sektöre girdi veren temel sa-
nayi alanlarından biridir. Cam üretimi modern 
teknoloji, enerji yoğun, büyük ölçekli yatırım ve 
dolayısıyla önemli ölçüde (sermaye yoğun) finans 
kaynağı gerektiren bir sektördür. Bununla birlik-
te, fırınların kesintisiz çalışmak zorunda olması, 
yenileme, bakım, modernizasyon ve yeni kapasite 
yatırımlarının yüksek sermaye ihtiyacı gerektir-
mesi sektöre girişleri zorlaştırıcı unsurlardır.

Türkiye cam sektöründeki büyük kuruluşlar T. 
Şişe ve Cam Fab. A.Ş., Düzce Cam, Güral Cam, 
Park Cam ve İzocam firmaları olarak sıralanabi-
lir. Küresel konumda üretimde Türkiye düzcamda 
Avrupa’da 1’inci, dünyada 5’inci sırada, cam ev eş-

yasında Avrupa’da 2’nci, Dünya’da 3’üncü sırada, 
cam ambalajda Avrupa’da ve Dünya’da 5’inci sıra-
da, soda külünde Avrupa’da 4’üncü, dünyada ise 
8’inci sıradadır. 

Cam maddesinin en büyük özelliği olarak sonsuz 
sayıda geri dönüştürülebilir oluşu gösterilmek-
tedir. Cam sanayi tesisleri genellikle İstanbul, 
Gebze, Mersin, Kırklareli, Denizli bölgelerinde 
bulunmaktadır. Ülkemizdeki üretim kapasitesi-
nin yüzde 72’lik kısmı Şişecam Grubu tarafından 
karşılanmaktadır.

Cam sanayi üretiminde kullanılacak ham madde-
nin ülkemizde bol miktarda bulunması ile üreti-
min yerli olması sağlanmış; dolayısıyla sektörün 
ülkede ve küresel düzeyde başarısını olumlu yön-
de etkilemiştir.

Türkiye'nin ihracatında önemli bir yere sahip olan 
ve ihraç pazarlan sürekli gelişen cam endüstrisin-
de, yurt içi talep hemen hemen tümüyle karşıla-
nabilen bir düzeye sahiptir. 

Türk cam sanayisi ekonomiye sağladığı katkıyı 
çok geniş bir değer zinciri ve ekonomik katılım ile 
gerçekleştirmektedir. Bugün ana cam üreticileri-
nin yanı sıra sektörde ikincil işlemler yapan işle-
meciler, dekorcular ve atölyeler gibi cama değer 
katan 12 bin üzeri küçük ve orta büyüklükte firma 
bulunmaktadır. Türk cam sanayisi bu firmalara 
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önemli bir iş hacmi oluşturmaktadır.

Cam sektörü 2021 yılı ihracatı 1.4 milyar ABD do-
ları, ithalatı ise 1.1 milyar ABD doları olarak ger-
çekleşmiştir.

Çimento Sektörü

Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla sektörde 55 enteg-
re tesis ve 21 öğütme tesisi bulunmaktadır. Türk 
çimento sektörü yaşadığı ekonomik daralmalar-
dan sonra 2020 yılındaki yaklaşık %23 büyüme 
göstermiştir. Bunun en önemli sebebi olarak geç-
tiğimiz 2 yılda baskılanan talebin devreye girmesi 
görülmektedir. 2020 yılında toplam üretim 76,5 
milyon ton ve artış oranı %27,5’dir.

2020 yılında sektörün tamamının iç satışı 59,2 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Üretilen çimen-
tonun yaklaşık %22,1’i ihracatta kullanılmıştır. 
2020 yılı kişi başı çimento tüketimi yaklaşık 707 
kg.’dır. 2020 yılında sektörün kapasite kullanım 
oranı yaklaşık %84 olarak hesaplanmıştır. Sektör 
için 2020, ihracatta rekorların kırıldığı bir yıl ol-
muştur. Geleneksel ihraç pazarları olan Orta Doğu 
ve Akdeniz Bölgesi'nin ağırlığı azalırken, Amerika 
Kıtası'nın ağırlığı artmıştır.

2020 yılı TÜİK verilerine göre toplam ihracatın 
(çimento + klinker) tutarı yaklaşık 1.116 milyon 
ABD doları olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla 
göre yaklaşık %27’lik bir artış sağlanmıştır.

11,7 milyon ton olan 2019 yılı klinker ihracat ra-
kamı, 2020 yılında %23,7 oranındaki artışla 14,4 
milyon tona çıkmıştır. 2020 yılında sektörün çi-
mento ihracatı 17,0 milyon ton olarak gerçekleş-
miştir. Aynı şekilde tonaj olarak toplam ihracata 
baktığımızda, 2019 yılında 23,0 milyon ton olan 
ihracat, 2020 yılında %36,6’lık artışla 31,4 milyon 
tona çıkmıştır. Son 3 yılda en çok çimento ihra-
catı ABD’ye yapılmıştır. 2020 yılında ABD’ye 5,0 
milyon ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Yükselişte 
olan İsrail pazarına ise 3,1 milyon ton ihracat ya-
pılmıştır. Son yılların şampiyonu Suriye sıralama-
da 1,3 milyon ton ile üçüncü olmuştur. Çimento 
ihracatının sırasıyla %31 ve %19’u ABD ve İsrail’e 
yapılırken ihracatta diğer önemli pazarlar Suriye, 
Haiti ve Libya olmuştur.

Çimento ihracatında ağırlık özellikle ABD ve 
Haiti’nin etkisiyle Amerika kıtası olurken, ikinci 
önemli pazar İsrail ve Suriye etkisi ile birlikte Orta 
Doğu yani Asya pazarı olmuştur. Klinker ihraca-
tında ağırlık Afrika ülkelerine olurken, Avrupa 
ülkeleri diğer önemli pazar haline gelmiştir. En 
çok klinker ihracatı Gana, Fildişi Sahili ve Gine’ye 
yapılmıştır. Klinker ihracatının %72’si Afrika’ya 
yapılmıştır.

2020 yılında çimento ihracatının %40’ı Amerika, 
%32’si Asya, %15’i Afrika ve %12’si Avrupa ülke-
lerine gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında dökme 
çimento satışlarının payı az da olsa artmıştır. 
İç satışların 44.819.662 tonu (%80,53) dökme ve 
10.833.495 tonu ise (%19,47) torbalı olarak gerçek-
leşmiştir.

Bölgesel olarak bakıldığında dökme çimento sa-
tışlarının batı ve orta bölgelerimizde yaklaşık %86 
oranında daha fazla tercih edildiği görülmüştür. 
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Doğu bölgelerinde ise dökme satışlarının payı 
%75’ler düzeyindedir.

Türk çimento sektörü; üretim kalitesi, sektörün 
sağlıklı gelişiminin sürdürülmesi için kurulan 
AR-GE merkezleri, gerçekleştirilen eğitimler, 
çevreye, insana ve iş sağlığına olan duyarlılığı 
ve yapılan yatırımları ile dünya çimento sek-
töründe çok önemli bir konuma gelmiştir. Sek-
törün en önemli politikası; çimento tüketimini 
azaltmadan çevre ile ilgili sorunları gözeterek 
ve teknolojinin sunduğu tüm imkanları kulla-
narak sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin haya-
ta geçirilmesidir.

Türkiye’de çimento talebinde özel konut inşa-
atları ilk sırada yer almaktadır. Gündemde olan 
mega projelerle birlikte altyapı inşa faaliyetleri 
kaynaklı talep, son yıllarda yükseliş kaydet-
mektedir. Kentsel dönüşüm projeleri, nükleer 
santraller gibi büyük projeler de önümüzdeki 
dönemde çimento talebinin canlı bir seyir izle-
mesinde etkili olacaktır. Türkiye’de çimento ta-
lebinde özel konut inşaatlarının en yüksek paya 
sahip olduğu görülmektedir.

Gündemde olan mega projelerle birlikte altyapı 
inşa faaliyetleri kaynaklı talep de son yıllarda 
yükseliş kaydetmektedir.

Türk çimento sektörünün 2021 yılındaki çimen-
to ihracatı bir önceki yıla göre %12 oranında 
artarak 1,3 milyar ABD doları olarak gerçekleş-
miştir. 2021 yılında Türkiye’nin çimento ihra-
catı yaptığı ilk üç ülkeyi sırasıyla ABD, İsrail ve 
Fildişi Sahilleri oluşturmaktadır. 

2021 yılı verilerine göre Türkiye’nin çimento it-
halatı yaptığı ilk üç ülkeyi Birleşik Krallık, İtal-
ya ve  Fransa   oluşturmaktadır. Türkiyenin 2021 
yılı ithalatı 7.409 bin ABD doları olarak gerçek-
leşmiştir.

Otomotiv Sektörü 

Türkiye’de otomotiv sanayisi 1950’li yıllarda 
hükûmet politikası olarak kara yollarına ağır-
lık verilmesiyle ülke ekonomisinde varlık gös-
termeye başlamıştır. İlk kez 1954 yılında askeri 
cip ve kamyonet montajıyla başlayan otomotiv 
sanayisi üretimi, ticari kamyon ve otobüs mon-
tajlarıyla devam etmiştir. Otomobildeki ilk cid-
di üretim OTOSAN firmasının Anadol Modeli ile 
1966 yılında yapılmıştır. OTOSAN ile başlayan 
otomobil üretimi, daha sonra 1970 yılında Tofaş 
ve Renault, 1990‘lı yıllarda ise Toyota ve Hyun-
dai Assan, günümüzde ise 25 Haziran 2018 ta-
rihinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) firmasının kuru-
lumuyla büyümeye devam etmektedir. 27 Ara-
lık 2019 tarihinde yeni yerli elektrikli otomobil 
TOGG kamuoyuna tanıtılmıştır. 

Ülkemizde otomotiv ana sanayisinde binek ve 
ticari araç üreticisi olarak halen 6’sı otomobil, 
11’i ticari araç ve 12’si traktör üreticisi olmak 
üzere 29 firma bulunmaktadır. Ülkemiz 2021 yılı 
motorlu araç üretim rakamlarına göre dünyada 
13., Avrupa Birliği ülkeleri arasında 4. sıradadır. 
Ülkemiz 2021 yılı ticari araç üretim rakamlarına 
göre dünya’da 9., Avrupa Birliği ülkeleri arasın-
da 1. sıradadır. 2021 yılında 782.835’i otomobil, 
493.305’i ticari araç ve 72.655 adet traktör olmak 
üzere toplam 1.348.795 adet araç üretilmiştir. 
Ayrıca 2021 yılında 335.896’si otomobil üzere 
toplam 413.723 araç ithal edilmiştir. Aynı yıl 
toplam otomotiv sanayi ihracatı ise 565.361 ade-
ti otomobil olmak üzere 371.644’ü ticari olmak 
üzere 937.005 taşıt aracı düzeyinde gerçekleş-
miştir. 2020 yılı itibariyle otomotiv sanayisinde 
192.867 kişi istihdam edilmektedir.
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Makine Sektörü 

Makina sanayi, imalat sanayinin esasını oluştur-
masının yanı sıra inşaat, tarım, gıda ve madenci-
lik gibi alanların temel girdilerini sağlamaktadır. 
21 alt başlıkta sınıflandırılan ve heterojen bir yapı-
ya haiz olan sektör, ileri imalat süreçlerine imkân 
vermesi ve proseslerin verimliliğini doğrudan et-
kilemesi bakımından, Endüstri 4.0 olarak adlan-
dırılan sanayinin dijitalleşme sürecinde de mer-
kezi konumdadır. 

2020 yılı verilerine göre makine sektöründe faali-
yet gösteren 18.305 girişim, 254.900 kişi doğrudan 
istihdamı ile ülke ekonomisine 41,6 milyar TL kat-
ma değer sağlamıştır.

2009 yılındaki 4,2 milyar TL’lik katma değer bü-
yüklüğü ile imalat sanayi içerisindeki katma de-
ğer payı %5 olan makine sektörü bu payını 2020 
yılında %6,5’e yükseltmiştir. Makine sektörü, ger-
çekleştirilen üretimin katma değere oranı/dönü-

şümü esas alındığında, diğer bir ifadeyle üretimin 
katma değere ne ölçüde dönüştüğünün görülme-
si açısından; eczacılık ürünleri, metalik olmayan 
minerallerin üretimi ve Bilgisayarların, elektronik 
ve optik ürünlerin imalatının hemen ardından 4. 
sıradadır.

Dünya ticaretinde baş aktör olan sektörde, Türk 
makine sektörü ihracatını 2017’de 14,9 milyar do-
lardan, 2021 yılında pandemiye bağlı olarak pek 
çok alanda tedarik zincirlerinde yaşanan kırılma-
lara rağmen 20,8 milyar dolara taşımayı başar-
mıştır. 2021 yılı sonunda ihracatımız bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %23,7 oranında artış 
göstermiştir. Bu veriler ışığında 2021 yılının Türk 
makine sektörü için iyi bir ihracat yılı olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye ihracatı içerisindeki 
payının 2021 yılında %9,2’ye ulaştığı bu dönemde 
dünya makine ticaretinden alınan pay da binde 
3’ten binde 9’a yükselmiştir. 2003 yılında %32,1 
olan ithalatı karşılama oranı ise 2017 yılında %53,2 
ve 2021 yılında ise %67,1 olarak kaydedilmiştir.
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Makine sektörü, 2002 yılında dünyada 34. sıra-
daki konumundan 2020 sonu itibariyle dünyada 
27. sıradaki konuma yerleşerek, 2009 yılında 15,2 
milyar TL olan üretim hacmini 2020 yılında 146 
milyar TL’ye, 2009 yılında 16,5 milyar TL olan 
cirosunu ise 2020 yılında 159,4 milyar TL’ye yük-
seltmiştir.

2013 yılında 31,6 milyar dolar olan makine itha-
latımız, 2017 yılında 27,9 milyar dolar ve 2021 yılı 
sonunda 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2021 yılında makine ithalatının toplam ithalat içe-
risindeki payının da %11,4 olduğu görülmektedir. 
2021 yılı ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre %22,5 oranında artış göstermiştir.

Makine sektörü, 2002 yılında Dünya’da 34. sırada-
ki konumundan 2020 sonu itibariyle Dünya’da 27. 
sıradaki konuma yerleşerek, üretim hacmini 2017 
yılında 78,3 milyar TL’den 2020 yılında 146 milyar 
TL’ye, cirosunu ise 2017 yılında 84,8 milyar TL’den 
2020 yılında 159,4 milyar TL’ye yükseltmiştir.

2022 yılı Nisan sonu verilerine göre kurulu AR-GE 
merkezi sayısı 174 olan ve bu alanda lider konum-
da olan sektörde faaliyet gösteren tasarım mer-
kezi sayısı da 36’dır. Sektörün 2020 yılı AR-GE 
harcamaları bir önceki yıla göre %26 artarak 1,6 
milyar TL olmuştur. 2021 yılı Nisan verilerine göre 
makine sektörüne düzenlenen Teknolojik Ürün 
Deneyim (TÜR) Belgesi sayısı 239 olup mevcutta-
ki toplam 975 adet belgeye bakılacak olursa yazı-
lım sektöründe sonra ikinci sıradadır.

İlaç Sektörü 

Türkiye ilaç pazarı 2021 yılında yaklaşık 83,2 mil-
yar TL’ye ulaşmıştır. İlaç sektöründe 2021 yılında 
ithalat yaklaşık 7,4 milyar ABD doları, ihracat ise 
yaklaşık 1,9 milyar $ olarak gerçekleşmiş olup ih-
racatın ithalatı karşılama oranı %25’tir. Türkiye 
ihracat sıralamasında 27. sırada yer almaktadır.  
Türkiye ithalat sıralamasında 25. sırada yer al-
maktadır.

İstanbul Sanayi Odasının yayımladığı Türkiye'nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının so-
nuçlarına göre “Temel Eczacılık Ürünlerinin ve 
Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı” alanında 
faaliyet gösteren ve 2020 yılında ilk 500 sanayi 
kuruluşu içerisinde Abdi İbrahim (89'uncu), Ko-
çak Farma (137'inci) ve Nobel (289'uncu) ilaç fir-
maları yer almaktadır.

Türkiye ilaç ve tıbbi sağlık ürünleri pazarını oluş-
turan 680 firmanın yaklaşık dörtte üçünü yerli 
sermayeli firmalardan oluşmaktadır. Uluslarara-
sı standartlarda üretim yapan 96 ilaç ve radyo-
farmasötik üretim tesisi ile 11 hammadde üretim 
tesisi bulunmaktadır. İlaç endüstrisi, yaklaşık 40 
bini aşan çalışanıyla, ülkemizin artan ve yaşlanan 
nüfusuna 12 binden fazla ürün sunuyor, yaklaşık 
180 ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir.

2020 yılında pazara 33 adet kimyasal, 2 adet bi-
yoteknolojik olmak üzere toplam 35 adet referans 
ilaç girmiştir. Söz konusu 35 ürünün 7 adedi Tür-
kiye’de üretilmekte ve yalnızca 2 adedinin eşdeğe-
ri bulunmaktadır.

Ülkemizde üretimi olmayan COVID 19 tedavisin-
de kullanılan ilaçların üretimine başlanmıştır. 
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Yeni ilaç ve yerli aşıların geliştirilmesi ve üreti-
minin sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam 
etmektedir. 2024 yılına kadar 2 adet referans bi-
yoteknolojik, 39 adet biyobenzer, 1 adet biyoüstün 
ilacın ülkemizde üretiminin gerçekleştirilmesi 
için hazırlıklar yürütülmektedir. 

Kimya Sanayisi

Kimya sanayisi 2020 yılı itibarıyla toplam imalat 
sanayisi üretiminde sahip olduğu yaklaşık %12’lik 
payı ve ihracata yaklaşık 20 milyar ABD dolarlık 
katkısıyla ülkenin dünyaya açılan en önemli sek-
törleri arasındadır. Ayrıca kimya sanayisi içinde 
yer alan ilaç sanayisi de toplam kimya sanayisi 
ihracatı içinde %9 paya sahiptir. 

Türk kimya sanayisinde uluslararası yatırımlar 
son yıllarda hızla artış göstermiştir. Türkiye’de 
reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım 
olan STAR Rafineri, SOCAR Türkiye’nin Rafine-
ri - Petrokimya entegrasyonunu hayata geçirerek 
6,3 milyar dolarlık yatırımla yılda 10 milyon ton 
ham petrol işleme kapasitesine sahiptir. Bunun 

yanı sıra Adana-Ceyhan bölgesinde petrokimya 
alanında önemli ve büyük ölçekli yatırımlar için 
çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Ülkemizde ilaç sektöründe (veteriner ilaçları da-
hil) 114 GMP (iyi üretim uygulamaları) belgeli fir-
ma faaliyet göstermektedir. En büyük ilk 10 ilaç 
firmasının 6’sı yerli 4’ü ise yabancı sermayelidir. 

İmalat Sanayi Alanında Önemli Gelişmeler - 
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 

Ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde 
sağlanması ihtiyacı sanayiden tarıma, ulaştırma-
dan enerjiye her alanda kendini hissettirmektedir. 
Bu kapsamda,  yenilenebilir enerji, kaynak verim-
liliği, döngüsel ekonomi, dijital dönüşüm ve temiz 
üretim teknikleri gibi unsurlar önemli araçlardan-
dır. 

Bakanlıkça, Avrupa Yeşil Mutabakatı gereklilikle-
rinden en çok etkilenecek enerji ve kaynak-yoğun 
sanayi sektörlerinin modernizasyon ve dönüşü-
müne ilişkin çalışmalar yürütülmeye başlanmış-
tır. 

Sanayi sektöründe çevresel, sosyal ve ekonomik 
performans iyileştirmelerinin sağlanması ve sür-
dürülebilir mal ve hizmetler sunan yeni rekabetçi 
sanayinin oluşturulması kapsamında Avrupa Ye-
şil Mutabakatında da öncelikli sektörler arasın-
da yer alan demir-çelik, alüminyum ve çimento 
sektörlerinin modernizasyonuna yönelik olarak 
yol haritalarının hazırlanması çalışmaları yürü-
tülmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlık tarafından uluslarara-
sı mevzuatlar dikkate alınarak yapılan mevzuat 
çalışmaları sayesinde; sanayimizin uluslararası 
pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek ürün-
lerin yüksek güvenlik ve çevreye duyarlılık sevi-
yesinde olması ve bu sayede vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğinin artırılması, elektrik ve 
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su tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda, Avrupa Birliğine uyum bağlamında, 
ürünlere ait enerji etiketlemesi ve çevreye duyar-
lı tasarım gerekliliklerini düzenleyen tebliğler de 
döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği açısın-

dan uygulamaya geçirilen önemli bir düzenleme 
olarak görülmektedir. 





Bilinen tarihe göre; Hunların menzil ve dar-
be gücü yüksek çift kavisli yayları imal 
etmesiyle M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanan 

harp endüstrimiz, Gaznelilerin savaş fillerini zırh-
la giydirmesinden Selçukluların donanma inşa 
etmesine kadar birçok alanda kendi döneminin 
ilklerinden olmuştur.

Sonrasında; daha ilk yıllarında tersaneciliğini ge-
liştiren, Avrupa ordularında henüz yokken Topçu 
Ocağı kuran; Baruthane, Tophane-i Amire, Ter-
sane-i Amire gibi kurumlarla silah sanayiine her 
daim önem veren, asırlar boyunca dünyaya top, 
tüfek, gemi başta olmak üzere silah sanayisi ihra-
catı yapan bir Osmanlı görülmektedir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün liderliğinde başlatılan sanayi hamle-
sinde savunma sanayiinin de yer alması, Vecihi 
Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Nuri Killigil 
gibi müteşebbislerin çabaları da maalesef iç ve dış 
engellemeler karşısında zayıf düşmüş, sonrasında 
Türkiye savunma sanayiinde neredeyse tamamen 
dışa bağımlı hale gelmiştir.

Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı’yla ülkemize önce 

tehditle başlayan, ardından ambargoyla devam 
eden süreç, kendi kendine yeten bir savunma sa-
nayiimiz olması zorunluluğunu bir kez daha orta-
ya koymuştur. 

Halkımızın destek ve teveccühleriyle kurulan si-
lahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle 
hayata geçen Aselsan, TUSAŞ, Havelsan ve sonra-
sında Roketsan gibi kurumlar bu sürecin ürünle-
ridir.

1985 yılında Turgut Özal’ın Başbakanlığı döne-
minde; yerli ve modern savunma sanayiinin ge-
liştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin moder-
nizasyonu amacıyla Savunma Sanayii Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) kurul-
muştur. 

Daha sonra yapısı değiştirilerek adı Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı olan kurum, 2000’li yıllara 
kadar yerli üretim ve off-set projeleriyle beraber 
ülkelerarası ortak programlara ağırlık vermiştir.

2004 yılı Mayıs ayında dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma 
Sanayii İcra Komitesi toplantısı, dış kaynaklardan 

SAVUNMA SANAYİİ 
ALANINDAKİ GELİŞMELER
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sağlanan hazır alımların terk edilmesi ve milli 
savunma sanayimizin öncelikli kaynak olarak ya-
pılandırılmasıyla adeta bir dönüm noktası olmuş-
tur.

2017 yılında Cumhurbaşkanlığına bağlanan Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı, 2018 yılında Cum-
hurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde yeniden yapı-
landırılmış ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
ismiyle çalışmalarına devam etmiştir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın des-
teği ve kararlı duruşuyla Türk savunma sanayii-
miz; SSB koordinasyonunda;  ana yüklenicileri, 
alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları, 
üniversiteleri, geliştirdiği özgün ürünleri ve ihra-
catıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biri 
haline gelmiştir. 

2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütü-
lürken, bugün bu sayı 750’yi geçmiştir. Bu projele-
rin yaklaşık yarısı son 5 yılda başlatmıştır.

2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli sa-
vunma projeleri yürütülürken, bugün, ihale süreci 
devam eden projelerle 75 milyar doların üzerinde 
bir büyüklüğe ulaşılmıştır.

2002’de savunma sanayiinde faaliyet gösteren 
firma sayısı 56 iken, bugün aynı alanda yaklaşık 
1500 firma faaliyet göstermektedir. 

Aynı tarihlerde yıllık 1 milyar dolar olan ciro raka-
mı, bugün yılda 10 milyar doları bulmuştur.

2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan sa-
vunma ve havacılık ihracatı, 2021 yılı itibariyle 3 
milyar 224 milyon dolarla tarihin en yüksek raka-
mına ulaşmıştır.

Aynı tarihlerde savunma sanayiinde AR-GE’ye 
ayrılan bütçe sadece 49 milyon dolar iken, bugün 
yıllık 1.6 milyar doları geçmiştir.
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Türk Savunma Sanayii'nin Başlıca 
Projeleri

Deniz Projeleri

MİLGEM

Türkiye dünyada savaş gemisi tasarlayan, inşa ve 
idamesini yapan 10 ülkeden biridir.

Yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemimiz 
olan MİLGEM Projesi'nde TCG Heybeliada, TCG 
Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada De-
niz Kuvvetlerimizin hizmetine sunulmuştur. ADA 
Sınıfı Korvetlerin devamı niteliğindeki İ-Sınıfı 
Fırkteynlerin ilki olan MİLGEM Projesinin Beşin-
ci gemisi İSTANBUL’un inşasına başlanmıştır. Fır-
kateynlerin devamı olacak MİLGEM 6-7-8. Gemi-
lerin ihale süreci başlatılmıştır.

F513 TCG Burgazada
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Amfibi Gemiler

Yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp, geliştirilen 
TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri amfi-
bi harekât, araç ve personel nakli, ateş desteği ve 
gerektiğinde doğal afetlerde yardım ile acil destek 

hizmetleri imkânıyla Türkiye'nin deniz gücünün 
dünya denizlerinde temsiline katkı sağlayacaktır. 
Her iki gemi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
teslim edilmiştir.

L 402 TCG Bayraktar
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Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi

Denizlerimizde asgari bir tabur büyüklüğünde-
ki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, 
kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal et-
tirebilecek Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi 
TCG Anadolu’nun inşası sürmektedir. İHA inip 
kalkabilecek geminin 2022 yılında teslim edilme-
si planlanmaktadır. Türkiye bu hacimde gemiye 
sahip sayılı ülkelerden biri olacaktır.

Yeni Tip Denizaltı

Yeni Tip Denizaltılarımızdan ilki olan Piri Reis 
denize indirildi, diğer denizaltılarımızın inşası ise 
sürmektedir. Yerli ve milli son teknoloji silah ve 
sensörler ile donatılmış olan gemilerimiz ve de-
nizaltılarımızla donanmamız çok daha güçlü ve 
caydırıcı olacaktır. 6 adet Yeni Tip Denizaltımızın 
donanmamıza teslimatının 2022’den itibaren baş-
laması planlanmıştır.

Diğer Deniz Araçları Projeleri

Test ve Eğitim Gemisi TCG-Ufuk, Lojistik Des-
tek Gemisi, Tuzla Sınıfı Karakol Botları, Denizal-
tı Kurtarma Ana Gemisi MOSHIP, Süratli Devri-
ye Botları, Yeni SAT botları, Kontrol Botları, Acil 
Müdahale Dalış Eğitim Botları, MTA Oruç Reis 
Sismik Araştırma Gemisi, Sahil Güvenlik Arama 
Kurtarma Gemisi gibi platformlarla denizlerimiz-
de yeni teknolojiler ve önemli kabiliyetler kazanıl-
maya devam edilmektedir.

İnsansız Deniz Araçları (İDA)

İnsansız hava ve kara araçlarında ülkemizin edin-
diği kabiliyetleri deniz alanına da taşımak maksa-
dıyla insansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik 
yeni projeler üzerinde çalışılmaktadır. ULAQ si-
lahlı insansız deniz aracının seri üretimine baş-
lanmıştır. ALBATROS sürü insansız deniz araçla-
rının testleri sürmektedir.

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi
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Kara Projeleri

ALTAY Ana Muharebe Tankı

Ülkemizin modern ana muharebe tankı ihtiyacı 
doğrultusunda ortaya çıkan ALTAY Projesi’nde ilk 
yerli ana muharebe tankı tasarlanmış ve geliştiril-
miştir. ALTAY tankının seri üretimi için sözleşme 
imzalanmıştır. Hâlihazırda tankların üretimine 
yönelik alt yapının kurulum faaliyetleri ve yurt 
dışı kaynaklı alt sistemlerin yerlileştirilmesi ça-
lışmalarına devam edilmektedir. Milli güç grubu 
geliştirilmesi çalışmaları eş zamanlı yürütülmek-
tedir.

FIRAT M60T Projesi kapsamında envanterdeki 
tanklarımızın modernizasyonu günün teknoloji-
sine uygun olarak gerçekleştirilmiş ve tanklarımız 
M60TM konfigürasyonuna yükseltilmiştir. Ayrıca 
Proje kapsamında PULAT Aktif Koruma Sistemi 
kalifikasyon faaliyetleri tamamlanmıştır. Leopard 
2A4 tanklarının da günümüz modern muharebe 
koşullarına uygun olarak yeteneklerinin artırıl-
ması faaliyetleri başlamıştır.

ALTAY Ana Muharebe Tankı
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Zırhlı Kara Araçları

Askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn 
mahal ve kırsal alanlar dâhil olmak üzere her tür-
lü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına 
cevap veren, yüksek koruma ve hareket kabiliyet-
lerine sahip Kirpi, Kirpi II, Ejder Yalçın, Pars, Vu-
ran gibi çeşitli konfigürasyonlardaki zırhlı araçlar 
artık Türk savunma sanayii tarafından yerli ve 
milli olarak üretilmektedir. Ayrıca Türk savun-
ma sanayii dünyanın dört bir tarafına ihraç ettiği 
ürünlerle dünyanın önde gelen kara aracı üretici-
lerinden biri olmuştur. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını 
karşılamak için KAPLAN ve PARS Silah Taşıyıcı 
Araçların teslimatları başlamıştır. Araçlar üze-
rinde yerli ve milli OMTAS tanksavar füzeleri ile 
envanterde yer alan tanksavar füzeleri için ihtiyaç 
duyulan kuleler de proje kapsamında geliştiril-
mektedir.

Ülkemizde bir ilk olan Yeni Nesil Kriminal İncele-
me Aracı Projesi kapsamında üretilen ilk KIRAÇ 
araçları, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edil-
miştir.

Ejder Yalçın
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İnsansız Kara Araçları (İKA)

Hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç ayrı katego-
ride insansız kara araçları projeleri başlatılmıştır. 
Hafif ve orta sınıf İKA’ların teslimatlarına başla-
mış, Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı Projesi devam 
etmektedir.

Motor Projeleri

Uçak, tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız 
hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç ak-
tarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi ama-
cıyla projeler başlatılmıştır. ANKA insansız hava 
aracı, yerli motorla ilk uçuşunu başarıyla gerçek-
leştirmiş olup bu motorun farklı varyasyonları 
üzerinde çalışmalar sürmektedir. Gökbey’de kul-
lanılacak turboşaft motorunun geliştirme ve test 
süreçleri devam etmektedir. ALTAY Tankı için ge-

liştirilen BATU tank motoru ilk prototipi ile Yeni 
Nesil Hafif Zırhlı Araçlar için geliştirilen UTKU 
motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırıl-
mıştır. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak 
KTJ3200 Turbojet Motorunun ilk tesliminin 2022 
yılı içinde yapılması planlanmaktadır. Yeni Tur-
bojet Motoru ARAT Projesi başlatılmıştır.

Hava Savunma Sistemi Projeleri

Portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platform-
larımıza entegre edilebilecek Sungur Hava Savun-
ma Sistemi geliştirilmiştir. Orta ve yüksek irtifa 
füzeleri ile uçakları aşarak gelen tehditleri alçak 
irtifada tespit, teşhis ve tahrip ederek kara birlik-
lerinin hava savunmasını sağlamak için KORKUT 
Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemimizi geliştiril-
miş ve seri üretime geçilmiştir. Deniz versiyonu 
olan GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi-

Barkan Orta Sınıf İnsansız Kara Aracı
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nin ilk olarak 2022 yılı içerisinde İSTANBUL fır-
kateynine entegre edilmesi planlanmıştır. Askeri 
üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden 
korunması amacıyla hava araçlarına, seyir füze-
lerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız 
hava araçlarına karşı Hisar hava savunma sistem-
leri geliştirilmiştir. HİSAR A+ ve HİSAR O+ sis-
temleri tüm unsurlarıyla teslim edilmiştir. Ayrıca 
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Siste-
mi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması 
için SİPER Projesi başlatılmıştır.

Mühimmat ve Füze Projeleri

Stratejik ve taktik düzeylerde satıhtan ve hava-
dan, satha atılabilen füze ve roket sistemlerinin 
geliştirme ve seri üretimleri gerçekleştirilmiştir. 
Havadan havaya ve deniz unsurlarından yine sat-
ha atılacak füze sistemlerinin geliştirme süreçleri 

devam etmektedir. Orta ve alçak irtifalarda hava 
ve füze savunma amacıyla kullanılacak füze sis-
temlerinin geliştirme safhasında önemli mesafe 
katedilmiştir. Bunların yanı sıra insansız hava 
araçları başta olmak üzere faydalı yük taşıma ka-
pasitesi kısıtlı olan platformlardan atılmak üzere 
mini akıllı mühimmatlar geliştirilerek seri üreti-
me geçilmiştir. Ayrıca konvansiyonel bombaların, 
yüksek hassasiyetle hedeflerini bulmaları mak-
sadıyla geliştirilen güdüm kitleri sahada etkin bir 
biçimde kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda geliştirilen ve üretilen mühim-
matlara örnek olarak Bora, TRLG-230, K+, SOM, 
SOM-J, Gökdoğan, Bozdoğan, Atmaca, AKYA, 
KARAOK, OMTAS, UMTAS, MAM-C, MAM-L, Bo-
zok, Hassas Güdüm Kiti HGK, Kanatlı Güdüm Kiti 
KGK, Lazer Güdüm Kiti LGK, Teber, Nüfuz Edici 
Bomba ve Minyatür Bomba verilebilir. Kara, deniz 
ve hava platformlarından atılabilecek, bu alanda 
yeni bir konsept sunan yeni nesil seyir füzesi ÇA-
KIR projesi başlatılmıştır.

Hisar Hava Savunma Sistemi

Atmaca Seyir Füzesi
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Lazer Silah Sistemi Projeleri

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 
Lazer Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi kurul-
muştur. Yüksek Güçlü Lazer Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında geliştirilen prototip ürünün kabul 
işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca mobil bir sistem 
olarak tasarlanan Araca Monteli Lazer Sisteminin 
kabulü gerçekleştirilmiştir. ALKA sisteminin kul-
lanıcı ihtiyaçları doğrultusunda farklı platform ve 
güç seviyelerinde tedarik edilmesi amacıyla Lazer 
Silah Sistemleri Tedariki Projesi başlatılmıştır. 

Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Projeleri

Yurt içindeki mevcut kabiliyetlerin bir araya ge-
tirilerek ülke güvenliği için ihtiyaç duyulacak 
sistemlerin geliştirilmesi ve bu alanda firma/ku-
rumlar arasında oluşturulacak iş birliği ve sinerji 
ile geleceği şekillendirecek bir misyon üstlenmesi 
amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı koordinas-
yonunda Elektromanyetik Fırlatma Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi kurulmuştur.

Silah Projeleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin istekleri ve taktik sa-
hanın gerekleri doğrultusunda, her türlü arazi 
ve iklim koşulunda sorunsuz bir biçimde hizmet 
verebilecek piyade tüfekleri tamamen yerli ve 
milli imkânlarla tasarlanıp üretilmiştir. MPT-76 
tasarımı temel alınarak üretilen çeşitli varyas-
yonlarının yanı sıra bu tüfeklerle uyumlu, gece 
ve gündüz harekât etkinliğini sürdürmek gibi ek 
faydalar sağlayan cihazlar da geliştirilmiştir. Ay-
rıca yerli ve milli olarak üretilen 5,56 mm Piyade 
Tüfeği ve Özgün Yerli Tabanca METE’ler gelişti-
rilmekle beraber teslimatları sürmektedir. Ayrıca 
piyade tüfeklerine uyumlu bombaatarların tesli-
matları sürmektedir. Deniz ve kara platformları 
için uzaktan komutalı silah sistemleri teslimatları 
gerçekleştirilmiştir. 20 mm döner namlulu bu-
run topunun yurt içinde geliştirilmesi amacıyla 
20 mm Top Geliştirilmesi Projesi başlatılmıştır. 
Ön tasarım aşaması tamamlanan top sisteminin 
geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir. 25 mm 
kara platformlarında kullanılan top sisteminin 
yerlileştirilmesi amacıyla 25 mm Kara Topu Pro-
jesi başlatılmıştır. Platformlar için geliştirilen ilk 
milli 7,62 mm Makineli Tüfeklerin (PMT 7,62) tes-
limatları 2021 yılı içinde başlamıştır. Birden fazla 
çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarı-
mız TG40-BA geliştirilmiştir.

Ekipman ve Teçhizatlar

Güvenlik güçlerimizin operasyon sahasında gü-
venliklerinin artırılması ve modern araç gereç ve 
sistemlerle teçhiz edilmesi amacıyla yürütülen 
projeler kapsamında yerli ve milli olarak geliştiri-
len ekipmanların teslimatları sürmektedir. Daha 
önce yurt dışından tedarik edilen sistemlerin milli 
imkanlarla geliştirilmesi amacıyla yürütülen pro-
jeler çerçevesinde; çeşitli tip ve özelliklerde op-
tik sistemler (gece, gündüz ve termal dürbünler, 
keskin nişancı dürbünü, nişangah vb.), mayın ve 
patlayıcı tespitinde kullanılan dedektörler, lazer 
mesafe ölçer, balistik koruyucu başlıklar yüksek 
miktarlarda üretilerek teslimatlara devam edil-

Milli Piyade Tüfeği MPT-76
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mektedir. Operasyonlarında fark oluşturacak sis-
temler, güvenlik güçlerimizin öneri ve talepleri 
doğrultusunda geliştirilmektedir. 7.62 ve 5.56 ma-
kineli tüfekler için kesintisiz atış imkanı sağlayan 
Taşınabilir Mühimmat Sistemleri ve muhtelif er-
gonomik el bombası ekipmanları güvenlik güçle-
rimizin kullanımına sunulmaktadır.

Radar ve Elektronik Harp Projeleri

KORAL projesiyle düşman hatlarındaki elektro-
nik haberleşme ve radar sistemlerini köreltme 
anlamında önemli kabiliyetler kazanılmıştır. 
Ayrıca sistemin daha gelişmiş versiyonu olan 

KORAL-2 projesine başlanmıştır. Uçak entegras-
yonunun başlatıldığı HAVASOJ projesiyle de bu 
alanda dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir 
kabiliyete ulaşılması hedeflenmektedir. Çok uzun 
menzilde su üstü ve hava hedeflerinin tespit ve 
takibini gerçekleştirecek ve gemide bulunan mer-
miyi hedefe yönlendirecek Çok Amaçlı Faz Dizinli 
Radar-ÇAFRAD sistemi yerli ve milli imkânlarla 
geliştirilmektedir. Türkiye, artık sınırlı sayıda ül-
kenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliş-
tirme ve üretme yeteneğini yakalamıştır. KARA-
KULAK, SANCAK, VURAL, ILGAR gibi elektronik 
muhabere sistemlerimizle bu alandaki kabiliyet-
lerimiz zenginleşmiştir. Savaş uçakları için ta-
sarlanmış ASELPOD Gelişmiş Hedefleme Podu 

KORAL Elektronik Harp Sistemi



426

DÜNYADA TÜRKİYE

Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sis-
temi teslimatları başlamıştır. F-16 uçaklarımıza 
Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi (IFF 
Mod-5) entegre edilmiştir. F-16 AESA Burun Ra-
darı Geliştirilmesi Projesi başlatılmıştır. Muhtelif 
projeler kapsamında elektronik destek ve elektro-
nik taarruz sistemleri ile dinleme ve kestirme sis-
temlerinin teslimatları sürmektedir. Mini/Mikro 
İHA Tespit Radar Sistemleri de güvenlik güçleri-
mizin kullanımındadır. SİHA’larımızda kullanılan 
kameralara yurt dışından ambargo gelince ülke-
mizde geliştirilip üretilmiştir. Bu kapsamda CATS 
kameralarımızın teslimatlarına devam edilmiştir.

El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile Mücadele Projeleri

Yurt içi ve yurt dışı terörizmle mücadele faaliyet-
lerindeki en dinamik tehdit türlerinden biri olan 
el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mücadele kapsa-
mında farklı teknik özelliklerde araç, sırt ve çan-
ta tipi karıştırıcı/köreltici sistemlerin teslimatları 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca EYP yüklü mini/mikro 
İHA’lara karşı etkili taşınabilir karıştırıcı sistemler 
ile tespit almaçlarının teslimatları yapılmıştır.

Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri

Artan askeri ve sivil veri haberleşmesi ihtiyaçları-
nın karşılanması amacıyla 4.5 G haberleşme siste-
mi milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliş-
tirilmesi hedeflenmekte olup 4.5 G teknolojilerine 
yönelik milli imkân ve kabiliyetler artırılarak mo-
bil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağım-
lılığın azalması beklenmektedir. ULAK Projesi ile 
geliştirilen baz istasyonları, ülke çapında hizmet 
vermeye başlamış ve şu ana kadar 2000’e yakın 
sahada kullanıma sunulmuştur.
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AR-GE Faaliyetleri

Savunma Sanayii ürünlerinin ileri teknoloji alan-
larında yerlilik oranının artırılması, ihtiyaç duyu-
lan kritik sistem ve alt sistemlerin teknolojilerinin 
yerlileştirilmesi amacıyla yürütülmekte olan AR-
GE faaliyetleri kapsamında; katmanlı imalat tek-
nolojileri, kızılötesi teknolojileri, lazer ve elektro-
manyetik, elektro optik ve kameralar, yapay zeka 
ve otonomi, geniş bant mobil haberleşme ve harp 
sistemleri, enerjik malzemeler ve KBRN teknoloji-
leri üzerine çalışmalar sürmektedir. Savunma sa-
nayiimizde muhtelif teknolojilerde 100’den fazla 
AR-GE projesi yürütülmektedir.

Siber Güvenlik

Kamu ve özel, askeri ve sivil siber güvenlik alanın-
daki bütün ihtiyaçların yerli ve milli çözümlerle 
karşılanması için SSB koordinasyonunda Türkiye 
Siber Güvenlik Kümelenmesi kurulmuştur. Kü-
melenmeye üye 200 firma bu alanda yerli-milli 
çözümler üretmektedir. Ayrıca mesleki liselerde 
öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimle-
ri verilmektedir. Çeşitli yarışma ve programlarla 
kabiliyetli öğrencilere ve başlangıç seviyesindeki 
firmalara destek sağlanmaktadır.





Daha önce temininde tamamen yurt dışına 
bağımlı olunan insansız hava araçları ar-
tık yerli olarak tasarlanıp üretilmektedir. 

Taktik ve operatif sınıftaki İHA’lar BAYRAKTAR 
TB2 ve ANKA’lar silahlı ve silahsız versiyonlarıy-

la gece ve gündüz, kötü hava şartları da dâhil her 
koşulda, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef 
tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek 
zamanlı görüntü istihbaratı görevleri icra etmek-
tedir. 

ANKA İnsansız Hava Aracı

HAVACILIK TEKNOLOJİLERİNDEKİ 
GELİŞMELER
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Ayrıca dünyada kendi sınıfında hem en iyisi ola-
cak hem de Türkiye'yi dünyada bu teknolojiyi ge-
liştirebilen 3 ülkeden biri haline getirecek AKIN-
CI TİHA projesinde seri üretime geçilmiştir. İlk 
teslimatları yapılan AKINCI TİHA çok daha fazla 
faydalı yük taşıyabilecektir. İlk teslimatı yapılan 

AKSUNGUR SİHA’nın da seri üretimine devam 
edilmektedir. Vurucu İHA KARGU’lar, Silahlı İHA 
SONGAR’lar ve Döner Kanatlı Mikro İHA SERÇE’ler 
terörle mücadele güvenlik güçlerimizin önemli des-
tekçilerinden olmuştur.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı
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Yakında bu takıma Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA 
Sistemi ALPAGU da eklenecektir. Ayrıca GPS’den 
bağımsız otonom Sürü İHA Projesi KERKES başla-
tılmıştır. Mini, Taktik, Operatif ve Stratejik sınıf İHA 
ve SİHA’larımız ile sürü sistem görevlerinin icrası-
na yönelik projelerimiz de önümüzdeki dönemde 

hayata geçirilecektir. Uçak gemilerine inip kalka-
cak Bayraktar TB3 SİHA’nın geliştirme faaliyetle-
ri sürerken Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS 
(Bayraktar KIZILELMA) üzerinde de çalışmalar 
sürmektedir.

BAYRAKTAR KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ihtiyaç makamları-
nın eğitim helikopteri ve hafif sınıf genel maksat he-
likopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla en zorlu 
iklim şartları ve coğrafyalarda, gece ve gündüz ko-
şullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen bir 

helikopterin, milli imkân ve kabiliyetler kullanıla-
rak tasarlanması ve üretilmesine yönelik GÖKBEY 
Özgün Helikopter Projesi'nde ilk teslimatların 2022 
yılı içerisinde yapılması planlanmıştır.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri
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Güvenlik güçlerinin "Taarruz ve Taktik Keşif He-
likopteri" ihtiyacının karşılanması için geliştirilen 
ATAK helikopterinin üretimi devam etmektedir. 
ATAK helikopterinin Faz-2 versiyonu teslim edil-
meye başlanmıştır. ATAK’a göre daha fazla faydalı 
yük taşıyabilen, son teknoloji hedef takip ve görün-

tüleme sistemleri, elektronik harp sistemleri, navi-
gasyon sistemleri, haberleşme sistemleri ve silah 
sistemleri ile donatılmış yeni bir taarruz helikopter 
platformunu tamamen yerli geliştirmek hedefiyle 
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi başlatılmıştır.

ATAK FAZ-2 Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri
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Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme 
Projesi “HÜRKUŞ” kapsamında prototip uçaklar 
uçuşlara başlamıştır. HÜRKUŞ, Avrupa Sivil Ha-
vacılık Otoritesinden tip sertifikası alan ilk Türk 
uçağı olup, küresel sivil ve askeri havacılığın gelişen 
eğitim uçağı ihtiyaçlarına cevaben tamamen özgün 

olarak tasarlanıp geliştirilmiştir. Sayısal kokpitli 
versiyonu olan HÜRKUŞ-B’nin seri üretim faaliyet-
leri ile silahlı versiyon HÜRKUŞ-C’ye yönelik çalış-
malar devam etmektedir.  Jet eğitim ve hafif taarruz 
uçağı kapsamında başlatılan HÜRJET Projesi'nde 
üretime başlanmıştır.

HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı
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Projeyle Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2030’lu 
yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt 
içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaç-
lanmaktadır. Yerli sanayinin azami düzeyde kulla-
nılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanma-
sı hedeflenmektedir. Milli Muharip Uçak’ın 2023 
yılında hangardan çıkarılıp bütün dünyaya tanıtıl-
ması hedeflenmektedir.

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında F-16 
Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerine de-
vam edilmektedir. Proje ile Hava Kuvvetlerimizin 
ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal 
ömrünün 8000 saatten 12000 saate çıkarılması he-
deflenmektedir. Erciyes Projesi'nde de aviyonik mo-
dernizasyonu yapılan C130 E/B nakliye uçaklarının 
teslimatlarına devam edilmektedir.

Milli Muharip Uçak (MMU)





Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin 
birçoğu uzayı ve uzay teknolojilerinin 
önemini kaçınılmaz hale getirmektedir. 

Türkiye’nin de son yıllarda uzay teknolojilerinin 
geliştirilmesi alanında yakaladığı ivme, bu alanda 
atılacak başarılı adımların habercisi niteliğinde-
dir. 

Ülkemizde hâlihazırda devam eden uzay teknolo-
jileri çalışmalarının tek bir çatı altında koordine 
edilmesi, ülkemizin yurt içi ve yurt dışındaki çe-
şitli uzay organizasyonlarında temsil edilmesi ve 
uzay teknolojileri ve uzay hukuku gibi konularda 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik ve idari çalış-
maları yapmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 
2018 yılında 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile kurulmuştur.

Ülkemizin uzay alanında sektördeki tüm kurum 
ve kuruluşları kapsayacak şekilde bir strateji oluş-
turması amacıyla TUA’ya Millî Uzay Programı’nı 
hazırlama görevi verilmiştir. Bu kapsamda sektör-
den ilgili kurum ve kuruluşlardan katılımcıların 
da görüşlerini alan TUA, Millî Uzay Programı’nı 
hazırlamıştır. 9 Şubat 2021 tarihinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünya 
kamuoyuna duyurulmuştur. Millî Uzay Programı 
kapsamında belirlenen 10 ana hedef şunlardır:

• 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yı-
lında sert iniş yöntemi ile Ay’a ilk teması ger-
çekleştirmek, 2028 yılında ise yumuşak iniş 
yöntemi ile Ay’a ulaşmak.

• Yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile 
rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çı-
karmak.

• Türkiye’ye ait bir bölgesel konumlama ve za-
manlama sistemi geliştirmek.

• Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı iş-
letmesi kurmak.

• Uzay havası veya meteorolojisi olarak tanımla-
nan alana yatırım yaparak Türkiye’nin uzayda-
ki yetkinliğini artırmak.

• Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nes-
nelerinin yerden takibi konularında daha yet-
kin bir ülke konumuna getirmek.

• Türkiye’de uzay sanayii ekosistemini daha da 
geliştirmek.

• Uzay Teknolojisi Geliştirme Bölgesi kurmak.

• Uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağını 
geliştirmek.

• Bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.

UZAY TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ 
GELİŞMELER
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Millî Uzay Programı, ülkemizin uzay politikaları 
alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerinin 
belirlenmesi, bunların eş güdüm içerisinde yürü-
tülmesine yönelik olarak dünyadaki gelişmeler ve 
ülkemizdeki mevcut potansiyel dikkate alınarak 
hazırlanmış kapsamlı bir çalışmadır.

Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye’nin de 
Ay’a bağımsız erişim hedefi bulunmaktadır. Ay 
Araştırma Programı (AYAP), Ay yüzeyine sert iniş 
gerçekleştirilmesi planlanan AYAP-1 ve yumuşak 
iniş gerçekleştirilmesi planlanan AYAP-2 ile iki 
aşamadan oluşacak şekilde tanımlanmıştır. İlk 
aşamada, 2023 yılı sonunda uluslararası iş birli-
ği ile yakın dünya yörüngesinde ateşlenecek olan 
Türkiye’nin kendi imkanlarıyla geliştireceği millî 
ve özgün hibrit yakıtlı itki sistemine sahip uzay 
aracı ile Ay’a ulaşılarak sert iniş gerçekleştirile-
cektir. AYAP-1 için 2021 Aralık ayında start veril-
mekle birlikte uzay aracı ve hibrit itki sisteminin 
ön tasarım aşamaları devam etmektedir. İkinci 
aşamada ise 2028 yılında, uzay aracını alçak dün-
ya yörüngesine çıkaran yerli fırlatma sisteminin 
de tamamlanması ile aya yumuşak iniş gerçekleş-
tirilmesi planlanmaktadır.

Ülkemiz, otuz yıldan uzun süredir uydu tekno-
lojileri alanında faaliyet göstermekte ve yıllar 
geçtikçe bu alandaki kabiliyetini artırmaktadır. 
TÜRKSAT 1B (1994), TÜRKSAT 1C (1996), TÜRK-
SAT 2A (2001), TÜRKSAT 3A (2011), TÜRSAT 4A 
(2014), TÜRKSAT 4B (2015), TÜRKSAT 5A (2021) 
haberleşme uyduları fırlatılarak görev yörüngele-
rinde yerlerini almışlar ve ülkemizin televizyon 
ve haberleşme altyapılarının mihenk taşlarından 
olmuşlardır. Son olarak ise TÜRKSAT 5B (2021) 
haberleşme uydusu 2021 yılının Aralık ayında fır-
latılmıştır. Öte yandan BİLSAT (2003), ülkemizde 
ilk defa tasarlanıp üretilen uzaktan algılama uy-
dusu olan RASAT (2011), özgün ve yerli imkan-
larla geliştirilmiş ilk yüksek çözünürlük uzaktan 
algılama uydumuz GÖKTÜRK 2 (2012) ve birçok 
iş paketi, ülkemiz şirketleri tarafından yapılan 
GÖKTÜRK 1 (2016) gibi uzaktan algılama uydula-

rı geliştirilmiş ve uzayda faaliyete geçirilerek ülke-
mizin uzaydaki gözü olmuşlardır.

Bunlara ilave olarak ülkemizde daha çok deneysel 
ve bilimsel amaçlarla tasarlanan küp ve küçük uy-
dular da geliştirilmektedir. Bunlara örnek olarak, 
İTÜpSAT1 (2009), TÜRKSAT 3USAT (2013), Be-
EagleSat (2017), HAVELSAT (2017), UBAKUSAT 
(2018), ASELSAT (2021) ve son olarak da bir cep 
uydu olan Grizu-263 (2022) gösterilebilir. Bu saye-
de özellikle bazı üniversitelerimiz ve şirketlerimiz 
geliştirdikleri çeşitli görev yüklerine uzay tarihçe-
si kazandırmıştır.

Hâlihazırda yerli ve milli imkânlar ile devam eden 
haberleşme ve uzaktan algılama uydu çalışma-
ları bulunmaktadır. İlk yerli ve millî haberleşme 
uydumuz olacak olan TÜRKSAT-6A’nın yakın 
bir zamanda fırlatılması planlanmakta, yine ül-
kemizin kabiliyetleriyle geliştirilen çok yüksek 
çözünürlüklü uzaktan algılama uydu projesi olan 
İMECE’nin de uydularımız arasında yer alması 
beklenmektedir.

Uzaya bağımsız erişim imkânını kazanmak adına 
Türkiye, en uygun fırlatma alanı ve teknolojisini 
belirleyerek fırlatma tesis altyapısını oluşturmak, 
böylece yerli ve millî roketler ile alçak dünya yö-
rüngesine görev yükü taşıyabilecek olgunluğa 
erişmek istemektedir. Fırlatma sistemleri ve tek-
nolojileri açısından Türkiye yüksek potansiyele 
sahip olmakla beraber başlatılan projelerde kısa 
zamanda elde ettiği kabiliyetler ile de büyük bir 
ivmeyle yola devam etmektedir.

Sıvı yakıtlı roket teknolojileri konusunda çalışma-
lar yürüten Roketsan AŞ, bu alanda yaptığı çalış-
malar ile 2020 yılında 136 km irtifaya ulaşan roket 
motorunu geliştirmiştir. Mikro Uydu Fırlatma Sis-
temi Geliştirme Projesi (MUFS) kapsamında üreti-
len bu roket motorunun 2026 yılı proje bitiminde 
400 km irtifadaki alçak dünya yörüngesine 100 
kg görev yükünü yerleştirmesi hedeflenmektedir.
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Dünyada olduğu gibi ülkemizdeki fırlatma sek-
törü yatırımları, hibrit yakıtlı roket motoru ko-
nusunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. 
DeltaV Uzay Teknolojileri A.Ş. tarafından gelişti-
rilen hibrit yakıtlı roket motorları uçuş testlerini 
başarıyla tamamlamıştır. Farklı konfigürasyonla-
rı ile beraber yörünge altı testlerde kullanılabilen 
sonda roketi olarak piyasa taleplerine cevap vere-
bilecek niteliğe kavuşmuştur.

Ülkemizde son yıllarda astronomi ve astrofi-
zik alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. 
2000’li yıllardan sonra bu alandaki uluslararası 
yayınlarda SCI kapsamındaki dergilere gönderi-

len Türkiye adresli makalelerde ülkemiz çalışma-
larında kayda değer bir artış olmuştur. Bilimsel 
çalışmalar sonucunda üretilen bu yayınlar genel-
likle gözlemlere dayalıdır. 

Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenme-
si 2012 yılında kabul edilen Doğu Anadolu Gözle-
mevi (DAG) Projesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi 
bünyesinde kurulacak ve 4 metre ayna çaplı bir 
kırmızı ötesi teleskoba sahip olacaktır. Teleskop-
tan ilk ışığın 2023 yılında alınması planlanmak-
tadır. 

Üniversite Yapılan Proje Proje Yılları

Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi, Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 12.8m Radyo Teleskopu

2009-Devam 
ediyor

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar 
Gözlemevi, 1.2m Optik Teleskopu

2009-Devam 
ediyor

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) 2012-Devam 
ediyor

Atatürk Üniversitesi
Doğu Anadolu Gözlemevi Odak Düzlemi 
Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi (ODA) ve 
Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı 
(OPAL) 

2016-Devam 
ediyor

İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi DAG Odak Düzlemi 
Aygıtları Laboratuvarı 2016-2022

İstanbul Üniversitesi Artırılmış X-Işını Zamanlama ve Polarimetri 
Uydusu Projesi (eXTP)

2021-Devam 
ediyor

Bu kapsamda ülkemizde yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Ülkemizde son yıllarda Derin Uzay Gözlemleri 
alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ankara 
Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde 2017 yılında 
Ankara Üniversitesinden araştırmacıların liderli-
ğinde Türk, Japon ve Rus bilim adamlarından 
oluşan uluslararası bir proje iş birliği çerçevesinde 
sürdürülen gezegen arama çalışmaları neticesin-
de Güneş Sistemimize 212 ışık yılı uzaklıkta bulu-

nan HD208897 yıldızının etrafında bir öte-geze-
gen keşfedilmiştir. 

Bunun yanında yine öte-gezegen çalışmalarında 
2022 yılı başlarında Ankara Üniversitesi ve İs-
tanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 
Bölümü’nden öğretim elemanları tarafından ger-
çekleştirilen araştırma ile Dünya’dan 1336 ışık yılı 
uzaklıktaki Kepler-451 çift yıldız sisteminde iki 
adet gezegen keşfedilmiştir. 

24 Aralık 2018’de Uluslararası Astronomi Birliği 
(IAU) 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 
Türk Astronomi Derneği (TAD) tarafından  “Aynı 
Gökyüzü Altında Geçen 100 Yılı Birlikte Kutla-
yalım” sloganı ile yapılan etkinlikler kapsamın-
da “Ötegezegenimizi Adlandırıyoruz” başlığında 
dünya genelinde bir yıldız ve Ötegezegen isim-
lendirme kampanyası başlatılmıştır. Türkiye, bu 
etkinlikte katalog ismi ''WASP-52'' olan yıldız ve 
onun Ötegezegen resmi isimlerini belirlemiştir. 
Türkiye için belirlenen yıldız "Anadolu", Ötegeze-

GÖKTÜRK Keşif Gözetleme Uydu Sistemi
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gen ise "Göktürk" ismini almıştır. Ayrıca ülkemiz-
de son yıllarda konu ile ilgili çok sayıda bilimsel 
çalıştay ve gözlem etkinlikleri düzenlenmiştir. 

Türk Astronot ve Bilim Misyonu (TABM), Türki-
ye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılında bir 
Türk vatandaşının bilimsel deneyler gerçekleştir-
mek üzere uzaya gönderilmesi hedefidir. Bu hedef 
doğrultusunda tarihte ilk defa bir Türk, insanlı 
uzay uçuşuna katılarak ilk Türk uzay insanı unva-
nına sahip olacaktır. Bu görevin gerçekleştirilmesi 
halinde Türkiye, Uluslararası Uzay İstasyonunun 
altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma 
imkânına kavuşacaktır.

Bütün bunlarla birlikte Millî Uzay Programı dâ-
hilinde Türkiye 2030 yılına kadar uydu teknolo-
jileri, bölgesel konumlara sistemleri, uzay havası 
araştırmaları, uzay nesnelerinin yerden gözlemi 
ve takibi, uzay sanayi ekosisteminin geliştirilmesi 
ve insan kaynağının değerlendirilmesi gibi en kri-
tik noktalarda da önemli atılım ve çalışmalarda 
bulunmayı planlamaktadır.

Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS)





Türkiye, geçtiğimiz 20 yılda İktisadi İş bir-
liği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri 
arasında enerji talebinin en hızlı arttığı ül-

kedir. Bu dönemde, elektrik ve doğal gaz talep ar-
tışında Çin’den sonra dünyada ikinci sırada Türki-
ye gelmektedir.

Dünyadaki ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezerv-
lerinin yaklaşık %60’ına komşu bir bölgede yer 
alan Türkiye, bölgesindeki en büyük doğal gaz ve 
elektrik pazarlarından biri haline gelmiştir.

Enerji arz güvenliğini güçlendirmek için güzer-
gâh ve kaynak çeşitlendirmesini sağlamak Tür-
kiye’nin enerji stratejisinin ana hedeflerinden 
biridir. Türkiye aynı zamanda bölgesel ve küresel 
enerji güvenliğine katkıda bulunmayı ve enerjide 
bölgesel ticaret merkezi olmayı hedeflemektedir. 
Türkiye’nin enerji stratejisinin uluslararası boyu-
tunu oluşturan temel unsurlar şunlardır:

1. Artan talep ve dışa bağımlılığı dikkate alarak 
petrol ve doğal gazın tedarikinde güzergâh ve kay-
nak çeşitlendirmesini sağlamak,

2. Bölgesel ve küresel enerji güvenliğine katkıda 
bulunmak,

3. Enerjide bölgesel ticaret merkezi olmak,

4. Enerji zincirinin her aşamasında sürdürülebilir 
kalkınma bağlamında sosyal ve çevresel etkileri 
dikkate almak,

5. Yerli ve yenilenebilir enerjinin elektrik üreti-
mindeki payını artırmak,

6. Nükleeri enerji sepetimize dâhil etmek.

Türkiye’nin Küresel Enerji Ticaretindeki Rolü

Türkiye bölgesinde enerji ticaretinde merkez ülke 
konumuna ulaşmayı amaçlamaktadır. Türkiye bu 
hedefe yönelik olarak bölgede önemli doğal gaz 
ve petrol boru projelerini hayata geçirmiş veya 
hayata geçirilmesine öncülük etmiştir. Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC), Güney 
Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP), Bakü-Tif-
lis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı, Türki-
ye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkonnektörü (ITG), 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve 
TürkAkım bu kapsamdaki projeler arasındadır.

Türkiye’nin Avrupa’nın enerji arz güvenliğine yıl-
lardır sağladığı katkı 2020 yılında yeni bir seviye-
ye ulaşmıştır: Avrupa’nın 4. doğal gaz arteri olan 
Güney Gaz Koridoru 2020 sonunda tamamlanan 
Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) sayesinde haya-
ta geçmiştir. Güney Gaz Koridoru’nun belkemiği 
Türkiye’den geçen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 

ENERJİ ALANINDAKİ GELİŞMELER
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Hattı’dır (TANAP). TANAP’ın boru hattı kapasite-
sinin 2026 yılında yıllık 31 bcm’e çıkarılması he-
deflenmektedir. 

Son dönemde ülkemizin doğal gaz arz güvenliği-
nin pekiştirilmesine katkı sağlayan diğer bir pro-
je TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'dir. Bu 
proje Karadeniz’in altından döşenen her biri 15,75 
bcm kapasiteye sahip iki boru hattından oluş-
maktadır. İlk hat ülkemize, ikinci hat ise Avrupa 
ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmektedir.

Dünya petrol talebinin yaklaşık %3’ünün Türk Bo-
ğazları yoluyla taşınması nedeniyle küresel enerji 
güvenliği bakımından Türk Boğazlarının da ayrı 
bir önemi vardır.

Türkiye’de Enerji Sektörünün Panoraması

Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve nüfus artışı 
nedeniyle enerji ve doğal kaynak ihtiyacı artmak-
tadır. 2002 yılından beri yıllık ortalama %5 artış 
ile Türkiye, elektrik talebi en hızlı büyüyen OECD 
üyesidir. Türkiye’nin enerji kullanımı önümüzde-
ki on yılda %50 artacaktır. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı da bu trendin uzun vadede devam 
edeceğini ifade etmektedir.

Türkiye’nin enerji üretimine bakıldığında, üreti-
min 2021’de 2001’e kıyasla yaklaşık 4 katına çıktığı 
görülmektedir. Bu artışta doğal gaz ve hidroelekt-
rik üretim kapasitesi en fazla orana sahiptir. Bun-
ları yerli ve ithal kömür, güneş enerjisi ve rüzgâr 
enerjisi takip etmektedir. Güneş enerjisi ve rüzgâr 

Kurulu Kapasite (Türkiye’deki Kaynaklara Göre Dağılım)

Enerji Piyasasında Türkiye

Türkiye’nin elektrik enerjisi talebi 2002’den beri yıllık yaklaşık %5 oranında artmaktadır.
Gelecek on yılda elektrik enerjisi talebinde yaklaşık %50 artış beklenmektedir.
Hacim ve ticaret bakımından Türkiye, Avrupa’daki üçüncü büyük elektrik pazarıdır.
Türkiye’nin kurulu elektrik enerjisi kapasitesi, 2020’de 95.9 GW’ye, Aralık 2021’de ise 99.8 GW’ye ulaştı.
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enerjisinin 2010’dan sonra artış göstermesi dikkat 
çekicidir.

Türkiye’nin elektrik üretimine bakıldığında, üreti-
min 2021’de 2001’e kıyasla yaklaşık 2,7 katına çık-
tığı görülmektedir. Son 20 yıllık dönemde elektrik 
üretim kapasitesindeki miktarsal olarak en fazla 
artış hidrolik ve doğal gazda gerçekleşmiştir. Bun-
ları kömür, rüzgâr ve güneş enerjisi takip etmek-
tedir.

Türkiye’deki kapasite artışının büyük kısmı, son 
on beş yılda özel sektör yatırımlarının sonucu ola-
rak gerçekleşmiştir. Elektrik üretiminde özel sek-
törün payı 2002 yılında %40 iken 2021’de %84’e 
yükselmiş, aynı zaman diliminde yap-işlet ve 
yap-işlet-devret yöntemiyle faaliyet gösteren üre-
tim tesislerinin oranı azalmıştır.

Bu gelişmeler ışığında, Türkiye, 2017 yılında enerji 
sektörüne duyulan güveni tazelemek ve hedefleri 
güncellemek için Milli Enerji ve Madencilik Politi-
kasını duyurmuştur. Arz güvenliğinin sağlanması, 
yerelleştirme ve pazar koşullarının öngörülebilir 
hale getirilmesi, bu politikanın başlıca esaslarıdır. 

Türkiye’nin başlıca önceliği, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynakları potansiyelini değerlendirip nük-
leer enerjiyi de içeren karma bir enerji üretimi mo-
deli oluşturmaktır. Yerel ve yenilenebilir enerji po-
tansiyelini değerlendirme hedefine yerel teçhizat 
üretimini teşvik etme politikası eşlik etmektedir. 
Bu politikaya örnek olarak yerli üretim yenilenebi-
lir enerji teçhizatlarına verilen ilave teşvikler gös-
terilebilir.

Ayrıca Türkiye, 2023 yılına kadar enerji üreti-
minde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payını 3’te 2’ye yükseltmeyi amaçlamaktadır. Ye-
nilenebilir Enerji Kaynak Alanı modeli bu amaçla 
oluşturulmuştur. Bunun yanında, 31 Aralık 2025 
tarihine kadar geçerli olan Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM), 
30 Ocak 2021’de tekrar tasarlanmıştır.

Nükleer enerjiyi düzenlemek ve güvenliğini sağ-
lamak için 1956 yılında Ankara’da kurulan Atom 
Enerjisi Kurumu Genel Sekreterliği, nükleer enerji 
alanında düzenleyici kurum olma işlevini koruya-
rak 1982 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Elektrik Üretimi (Türkiye’deki Kaynaklara Göre Dağılım)
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Öngörülebilirlik 
Arz

Güvenliği

Yerelleştirme

Ulusal Enerji ve
Madencilik
Politikaları

2021

2002

40% 

84% 

(TAEK) olarak yeniden yapılandırılmıştır. TAEK, 
nükleer ve radyasyon faaliyetlerinin ve tesisleri-
nin lisanslama ve denetim işlemlerini yürüterek 
nükleer güvenliği sağlamakla görevlidir.  2018 
yılında kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu bu 
görevleri TAEK'ten devralmış ve TAEK’in görev 
alanı, nükleer alanındaki araştırma-geliştirme, 
koordinasyon ve destek faaliyetleri ile sınırlan-
dırılmıştır. 2020 yılında Türkiye Enerji, Nükleer 
ve Maden Araştırma Kurumu kurulmuştur. TEN-
MAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Nadir 
Toprak Araştırmaları Enstitüsü (NATEN) kurum-
larını bir çatı altında toplamıştır. Bu yeniden orga-
nizasyon ile TAEK, BOREN ve NATEN kapatılmış 
ve herhangi bir kurum veya yasal belge tarafından 
TAEK, BOREN veya NATEN’E yapılmış atıflar, 
TENMAK’a yapılmış sayılması kararlaştırılmıştır. 
Yeni kurum Ankara’da mukim bir genel merkez-
den ve genel merkeze bağlı çok sayıda birimden 
oluşmaktadır.

TENMAK, geniş bir faaliyet alanı ve yürütme ay-
rıcalıkları ile güçlü bir role sahiptir. TENMAK’ın 
amacı, "ülkemize ve insanlığa hizmet etmek, Tür-
kiye’nin enerji, madencilik, iyonlaşma, radyasyon, 
parçacık hızlandırıcı ve nükleer teknoloji alanla-
rında rekabet gücünü artırmak" olarak ifade edil-
miştir. TENMAK’a enerji, madenler, iyonlaşma, 
rasyasyon, parçacık hızlandırıcı, nükleer, bor ve 
nadir toprak elementleri alanlarında araştırma ve 
geliştirme hususunda öncü bir otorite rolü veril-
miştir.

Türkiye, aynı zamanda 1957’den beri Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) üyesidir ve AB’nin 
Nükleer Güvenlik İş birliği (INSC) aracı vasıtasıy-
la nükleer güvenlik kapasitesini geliştirmeye de-
vam etmektedir. Türkiye, OECD, MDEP ve VVER 
gibi platformlarda diğer ülkelerle tecrübe ve bilgi 
paylaşımında bulunmaktadır. Bu tarz platformlar, 
Türkiye’nin nükleer güvenlik altyapısının gelişti-
rilmesinde katkıda bulunmaktadır.

28 Ocak 1964 tarihli ek protokol ve 16 Kasım 1982 
tarihli protokol ile değiştirilen 29 Temmuz 1960 
tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara 
Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiş-
tiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun-
duğuna Dair Kanun,  17 Ekim 2021 tarihli ve 31631 
sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

İthalat bağımlılığını azaltma ve iklim değişikliğiy-
le mücadele bakımından Türkiye, enerji kaynağı 
çeşitliliğine nükleer enerjiyi de dahil etmek için 
büyük gelişme kaydetmiştir. Bu minvalde, Türki-
ye, Rusya Federasyonu ile 4800 MW kapasiteye 
sahip bir nükleer santral inşasına yönelik olarak 
2010 yılında hükûmetler arası bir anlaşma imzala-
mıştır. İkinci ve üçüncü nükleer santraller için tek-
nik değerlendirmeler devam etmektedir ve uzun 
vadede Türkiye’nin enerji üretiminde nükleer te-
sislerin payının %10 olacağı öngörülmektedir.

Türkiye’nin doğal gaz sektörünün de istikrarlı bir 
gelişme gösterdiği belirtilmelidir. Doğal gaz, Tür-
kiye'de elektrik üretimi için 1980'lerin sonlarından 
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itibaren yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Rusya 
Federasyonu, Cezayir, İran ve Azerbaycan ile uzun 
vadeli satın alma sözleşmeleri yapan Türkiye, gi-
derek artan oranda doğal gaz kullanmaktadır. 
Türkiye ayrıca piyasadan spot, kısa ve orta vadeli 
doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın 
almaktadır. Türkiye çok sınırlı yerli gaz rezervle-
rine sahiptir ve ulusal gaz üretimi toplam iç tale-
bin %1'inden daha azını temsil etmektedir. Sonuç 
olarak, doğal gaz talebinin yaklaşık %99'u ithalat 
yoluyla karşılanmaktadır. Ancak son dönemde 
Karadeniz'de 540 bcm'ye tekabül eden doğal gaz 
rezervlerinin keşfedilmesiyle Türkiye, arz güven-
liğine katkı sağlamanın yanı sıra ithalata bağımlı-
lığını azaltmayı hedeflemektedir.

Türkiye, 2018 yılında iki FSRU (yüzer depolama 
ve gazlaştırma ünitesi) kurmuştur. Hedef, Türki-
ye’nin şu anda 4.4 bcm olan doğal gaz depolama 
kapasitesini 2023 yılına kadar 11 bcm’ye çıkar-
maktır. Türkiye, yakın bir zaman önce kendi kara-
sularında kendi sondaj gemisiyle doğal gaz arama 
çalışmalarına başlamıştır. Bunun yanında, 1 Eylül 
2019 itibariyle, İstanbul Enerji Borsası (EXIST) ça-
tısı altında toptan gaz piyasası operasyonları baş-
lamıştır. EXIST, 1 Ekim 2021’de opsiyonlu doğal 
gaz borsasını da işleme açmıştır. Opsiyon sözleş-
meleriyle, pazar katılımcıları, portföylerini daha 
esnek bir şekilde değerlendirebilmekte ve daha 
yüksek fiyatlardan istifade edebilmektedirler.

Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeli açısından 
zengin bir ülke olup son on yılda bu potansiyelini 
giderek daha fazla değerlendirmektedir. 2021 yılı 
sonunda, sırasıyla 31,5 GW ve 10,6 GW kurulu gü-
cüyle yenilenebilir enerji üretiminin büyük kısmı-
nı teşkil eden hidro ve rüzgâr enerjisi kaynakları, 
toplamda 99,8 GW olan toplam elektrik enerjisi 
kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. 
Öte yandan Türkiye, 2017-2027 dönemini kapsa-
yan 10 yıllık süreçte güneş enerjisi ve rüzgâr ener-
jisi üretim kapasitesini yaklaşık 10 GW artırmayı 
planlamaktadır.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023), 
binalar, hizmetler, ulaşım, sanayi ve teknoloji, ta-
rım alanları ve karma alanlar gibi başlıca enerji 
sektörlerini hedefleyen 55 eylem ile 2023 yılına ka-
dar enerji tüketimini %14 azaltmayı amaçlamak-
tadır. Bu minvalde, 2023 yılına kadar 23,9 MTOE 
(ton eşdeğer petrol) tasarruf ve 10,9 milyar dolarlık 
bir yatırım ihtiyacı öngörülmektedir. 2017 fiyatla-
rı baz alındığında 2033’e kadar elde edilecek kü-
mülatif tasarruf, 30,2 milyar dolar olarak planlan-
maktadır. Bu tasarrufların bir kısmı 2040’a kadar 
uzanabilmektedir.

Enerji verimliliği alanındaki yatırımlar sayesinde 
2017-2020 yılları arasında 1,2 milyar dolar tasarruf 
elde edildiği ve 10.687 kişilik istihdam oluşturul-
duğu hesaplanmaktadır. Ayrıca yatırımların alt 
sektörler üzerindeki tesiri göz önünde bulundu-
rulduğunda ekonomi için 3,6 milyar dolar değer 
oluşturulmuştur.

Türkiye, 2018 yılında Enerji Verimliliği Kanu-
nu’nda değişiklikler yaparak Enerji Performans 
Sözleşmelerinin (EPC) kamu binalarında uygu-
lanmasının önündeki engelleri kaldırmıştır. Enerji 
Performans Sözleşmeleri, aynı zamanda enerji ve-
rimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin başlan-
gıçtaki yatırım masraflarının takip eden yıllardaki 
parasal tasarruflar ile ödenmesini esas alan bir fi-
nansman mekanizmasıdır.





Türkiye’de elektronik haberleşme sektörü; 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının politi-
kaları çerçevesinde, 2000 yılından itiba-

ren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. 
İnternet, uydu, altyapı, telsiz, sabit ses gibi hizmet-
ler diğer ülkelerle benzer şekilde tekel olarak dev-
let şirketi tarafından sunulmaktayken, BTK’nın 
kurulması ile piyasa, 2002 yılından itibaren ser-
bestleştirilmeye başlanmış, 2004 yılı başında tüm 
tekel hakları sona ererek elektronik haberleşme 
hizmetleri belirli kurallar çerçevesinde piyasaya 
giren işletmeciler tarafından verilebilir hale gel-
miştir. Yeni teknolojilerin, hizmetlerin ve uygu-
lamaların sağladığı faydalardan herkesin yarar-
lanmasını ve ortaya çıkan riskler ve tehditlerden 
korunmayı sağlamak üzere uluslararası, bölgesel 
ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılmasına yönelik 
olarak BTK, Uluslararası Telekomünikasyon Bir-
liği ve Avrupa Birliği çalışmalarını da göz önünde 
bulundurarak, kanuni düzenlemeler çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. Elektronik haber-
leşme sektörüne ilişkin Türkiye’de 2021 yılı iti-
bariyle, 20 yetkilendirme türünde (Sabit Telefon 

Hizmeti, Rehberlik Hizmeti, Ortak Kullanımlı Tel-
siz Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, Alt-
yapı İşletmeciliği Hizmeti, Hava Taşıtlarında GSM 
1800 Mobil Telefon Hizmeti,  Uydu Haberleşme 
Hizmeti, İnternet Servis Sağlayıcılığı, Sanal Mobil 
Şebeke Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, Kablolu 
Yayın Hizmeti vd.) 792 adet yetkilendirilmiş işlet-
meci bulunmaktadır. 

Mobil hizmetler 1994 yılında ikinci nesil (GSM) 
hizmetler ile başlamış ve ülke geneline başarı ile 
yaygınlaşmış olup; 3G hizmeti 2009 yılında, 4.5G 
hizmeti ise 2016 yılında kullanıcıların hizmetine 
sunulmuştur. Hâlihazırda üç şirket; TT Mobil, 
Turkcell ve Vodafone kurdukları mobil haber-
leşme altyapıları üzerinden toplam 86,3 milyon 
mobil aboneye hizmet vermektedir. Mobil abo-
nelerin 80,2 milyonu 4.5G abonesidir. Son yıllar-
da hızla gelişen makineler arası iletişim (M2M) 
teknolojisine abone olanların sayısı da 7,4 mil-
yona yaklaşmıştır. 2008 yılında başlayan mobil 
numara taşınabilirliği uygulaması ile işletmeciler 
arası rekabet daha da hızlanmış ve toplamda 158 
milyona yakın mobil numara taşınmıştır. Ayrıca 

İLETİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ 
GELİŞMELER 
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ileri mobil teknolojilerin ülkemizde yerli ve milli 
olarak üretilmesi konusunda önemli çalışmalar 
yürütülmekte olup yerli ve milli üretime yönelik 
çalışmalardaki gelişmelerle birlikte 5G teknoloji-
sine geçilmesi planlanmaktadır.

Sabit telefon hizmeti Türk Telekomun tekel hak-
kının sona ermesi ile 2004 yılından itibaren re-
kabete açılmış olup yetkilendirilen 135 işletmeci 
2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de bulunan yak-
laşık 12,3 milyon sabit telefon hizmeti abonesine 
hizmet vermektedir. Sabit hizmetlerde numara 
taşınabilirliği de Mayıs 2009’da başlatılmış olup 
toplamda 2,4 milyon civarında numara taşınmış-
tır.

Sabit ve mobil altyapıların ülke genelinde yay-
gınlaşması neticesinde ses trafiği her yıl düzenli 
olarak artarak yıllık toplam 318 milyar dakikanın 
üzerine çıkmıştır.

Son yıllarda önemi ve yaygınlığı en çok artan hiz-
met olan sabit ve mobil genişbant internet konu-

sunda Türkiye hem altyapı yatırımları hem de 
abone sayısı bakımından büyük ilerleme kaydet-
miştir. Bu çalışmaların sonucu olarak genişbant 
altyapısının hızlı bir gelişme gösterdiği bu dönem-
de 70,1 milyonu mobil, 18,1 milyonu sabit olmak 
üzere toplam genişbant internet abone sayısı 88,2 
milyon ile ülkemiz nüfusunun üzerine çıkmıştır. 
Ayrıca son yıllarda sabit genişbant tarafında en 
büyük gelişme görülen hizmet türü fiber internet 
olmuştur. Fiber abone sayısı 2010 yılında 150 bin 
dolayında iken bugün 5 milyona yaklaşmıştır. Bu 
rakam yaklaşık olarak her dört sabit aboneden 
birinin fiber internet hizmeti aldığı anlamına gel-
mektedir. Bu çerçevede 2021'de toplam internet 
abone sayımızdaki artış oranı %7 iken eve kadar 
fiber abone sayısındaki artış ise %30’a yaklaşmış-
tır. Ayrıca fiber altyapıya yapılan yatırımlar büyük 
hız kazanmış ve 2021 yılı sonunda toplam fiber ağ 
uzunluğu 471 bin kilometreyi aşmıştır. Bir diğer 
önemli altyapı olan Kablo TV’nin abone sayısı 1,4 
milyonu geçerken kablo internet abone sayısı ise 
1,2 milyona yaklaşmıştır.
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Ülkemizde geniş bant abone sayısı 88,2 milyon-
dur.

Mobil abone sayısı 86,3 milyondur.

Fiberoptik hat uzunluğu 471.000 kilometredir. 

Uzaydaki Türk bayraklarından biri olan Türksat 
5A uydusu, 2021’de hizmete girmiştir. 

Türksat 5B uydusu ise, 19 Aralık 2021’de uzaya 
başarıyla fırlatılmıştır. Yörünge transfer süreci so-
runsuz şekilde tamamlanan uydu, hizmet verme-
ye başlamıştır.

İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın üre-
tim ve test çalışmaları TUSAŞ TAI tesislerinde ku-
rulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) 
Merkezinde devam etmektedir.

Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke 
arasında yer almasını sağlayacak uydunun 2023 
yılı üçüncü çeyreğinde uzaya fırlatılması hedef-
lenmektedir.

2008 yılında açılan ve hâlihazırda 870 kuruma 
ait 6.568 hizmetin sunulduğu, 59.16 milyon kayıtlı 

kullanıcıya sahip e-Devlet Kapısı, 2021 yılında ay-
lık ortalama 771 milyon kullanıma ulaşmıştır.

Çamlıca Tepelerindeki antenler kaldırılarak, 369 
metre yüksekliğiyle dikkat çeken Çamlıca Tele-
vizyon ve Radyo Kulesi'nden radyo yayınları ya-
pılmaya başlamıştır.

Deniz seviyesinden 312 metre yükseklikte olan 
Çanakkale TV-Radyo Kulesi yürüme yolları ile 
birlikte tamamlanmıştır.

BTK’nın görevleri arasında; tüketici haklarının 
gözetilmesi bağlamında gerekli düzenlemelerin 
ve denetlemelerin yapılması, tüketicinin korun-
ması kapsamında ilgili usul ve esasların belirlen-
mesi, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü iş-
lemlerin yapılması ve yaptırımların uygulanması 
sayılmaktadır. BTK düzenlemeleri çerçevesinde 
hizmetlerin tüketicilere düzgün, kolay ve erişile-
bilir verilebilmesi için e-Devlet Kapısı üzerinden 
e-Fesih Hizmeti, Borç/Alacak Sorgulama Hizmeti, 
Mobil Hat Sorgulama Hizmeti, Sabit Hat Sorgu-
lama Hizmeti verilmektedir. Ayrıca tüketicilerin 
şikâyet ve taleplerini BTK gözetiminde ilgili işlet-
mecilere iletebilmesi ve şikâyetlerin işletmeciler 
tarafından çözümlenmesi için Tüketici Şikâyet 
Yönetim Sistemi hizmet vermektedir.

Uzaydaki Türk 
bayraklarından 
biri olan Türksat 
5A uydusu, 
2021’de hizmete 
girmiştir. 
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Gelişen internet hizmetleri çerçevesinde, ülkemi-
zin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya 
çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel siber 
saldırı ve olayların etkilerinin azaltılması veya 
ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliş-
tirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılmasını 
teminen 2013 yılında BTK bünyesinde kurulan 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 
siber olaylara müdahale konusunda ulusal ve 
uluslararası koordinasyon çalışmalarını yürüt-
mektedir. USOM tarafından tamamen kurumsal 
iç kaynaklarla geliştirilen AVCI, AZAD ve KASIR-
GA projeleri ile yapılan tespit, izleme ve zafiyetle-
re ait riskleri engelleme çalışmaları ile ulusal siber 
güvenliğimize önemli katkılar sağlanmaktadır. 

BTK tarafından yapılan elektronik imzaya ilişkin 
düzenlemelerle 6 adet Elektronik Sertifika Hiz-
met Sağlayıcı faaliyete başlamıştır. 

Ayrıca BTK, kanunen kendisine verilen göreve 
istinaden, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağla-

yıcıların yetkilendirilmeleri ve denetlenmelerine 
ilişkin yaptığı düzenlemeler çerçevesinde,  mev-
zuat gereklerini karşılayan 8 adet hizmet sağlayıcı 
faaliyete başlamıştır.

İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu 
ortamın kötüye kullanımı karşısında 29 Temmuz 
2020 tarih ve 7253 sayılı Kanunla sosyal ağlara 
ilişkin olarak gerçekleştirilen düzenleme sosyal 
ağ sağlayıcılar ülkemize temsilci atama yükümlü-
lüğünü yerine getirmektedir.  

Bununla birlikte, 2017 yılında başta çocuklar ve 
gençler olmak üzere toplumdaki internet kulla-
nıcılarının, internet teknolojilerini daha bilinçli 
ve etkin kullanması amacıyla eğitimler yapmak, 
farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek, plan ve 
projeler oluşturmak üzere kurulan Güvenli İnter-
net Merkezi faaliyetleri kapsamında öğrenci, öğ-
retmen ve ailelere yüz yüze ve online eğitim prog-
ramları ve seminerler düzenlenmektedir.
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BTK bünyesinde 2011 yılında faaliyetine başlayan 
Güvenli İnternet Hizmeti ile tüm internet servis 
sağlayıcılar tarafından aileleri, gençleri ve ço-
cukları internetteki zararlı içeriklerden korumak 
amacıyla ücretsiz filtreleme hizmeti sunulmakta-
dır.

BTK, baz istasyonlarına güvenlik sertifikası dü-
zenlenmesi ve güvenlik sertifikası düzenlenen 
baz istasyonlarının elektromanyetik alan ölçüm-
lerinin yapılarak denetlenmesi iş ve işlemlerini 
de yürütmektedir. Elektronik haberleşme sistem-
lerinin elektromanyetik alan uygunluk ölçümleri 
BTK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluş-

lar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmeti 
sunan 36 ölçüm yetki belgeli kuruluş bulunmak-
tadır. Konuma göre en yakın baz istasyonunun 
elektromanyetik alan ölçüm sonuçları e-Devlet 
üzerinden “Baz İstasyonu Ölçüm Bilgileri” hizme-
ti ile vatandaşların kullanımına sunulmuştur.

Diğer taraftan, Türkiye'de posta hizmetleri, 2013 
yılında yapılan kanuni düzenleme ile serbestleş-
tirilmiş olup, sektörde PTT dâhil olmak üzere 41 
hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır.





EKONOMI

--   DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE

--  ÇOK TARAFLI VE BÖLGESEL 
İLİŞKİLER

--  TÜRKİYE'DE YATIRIM OLANAKLARI 
VE TEŞVİKLER





2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle 
küresel ekonomide arz ve talep yönlü büyük 
bir şok yaşanmış ve küresel ekonomi derin 

bir resesyona girmiştir. Ancak dünya genelinde 
aşılamadaki hızlanma ve ABD başta olmak üzere 
gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulan genişleyici 
para ve maliye politikalarının etkisiyle 2021 yılın-
da küresel ekonomide toparlanma gerçekleşmiştir.

Ekonominin canlanmasıyla küresel ekonomide 
talep artışı gözlenmiş ve küresel tedarik zincirin-

deki aksamalar neticesinde ülkemiz ürünlerine 

talep artışı söz konusu olmuştur. Türkiye 2021 

yılında pandeminin ardından artan talebe hızlı 

bir cevap vererek büyük bir avantaj yakalamıştır. 

2021 yılında ihracat, bir önceki yıla kıyasla %32,8 

artışla 225,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu değer ile 

200 milyar dolar eşiği aşılarak tüm zamanların en 

yüksek yıllık ihracat rakamı gerçekleşmiş ve Tür-

kiye’nin dünya ihracatından aldığı pay %1’in üze-

rine çıkmıştır.

2013-2021 Yılları Arasında Dış Ticaret (Milyar $, %)

Kaynak: TÜİK

DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE
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2021 yılında ithalat ise %23,6 artışla 271,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 2021 yı-
lında dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre %27,6 
artarak 496,6 milyar dolar olmuş, ihracatın itha-
latı karşılama oranı 5,7 puan artışla %83,0 olarak 
gerçekleşmiştir. Enerji hariç olarak karşılama ora-
nı ise 11,7 puan artışla %98,2 seviyesine çıkmıştır. 

Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre dış ticaret hac-
mi; 2019’da 391, 2020’de 389, 2021’de ise 497 mil-
yar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. 2021 yılında 
toplam dış ticaret hacmi içerisinde ihracat 225 
milyar ABD doları ile %45, ithalat da 271 milyar 
ABD doları ile %55 paya sahip olmuştur.

Dış Ticaretin Sektörel Yapısı

Uluslararası standart sanayi sınıflamasına (ISIC 
Rev.4) göre 2020 yılında ihracat içerisinde tarım, 
ormancılık ve balıkçılığın %3.5, madenciliğin %1.7, 
imalat sanayisinin %94.3 ve diğer sektörlerin 
%0.5’lik pay sahibi olduğu; 2021 yılında ise ihracat 
içerisinde tarım, ormancılık ve balıkçılığın %3.2, 
madenciliğin %1.8, imalat  sanayisinin %94.5 ve 
diğer sektörlerin %0.5’lik pay sahibi olduğu görül-
mektedir.

2021 yılında bir önceki yıla göre 97 faslın 94’ünde 
ihracat artışı görülürken ihracatta en fazla paya 

GTS'ye Göre 2013-2021 Yılları Arasında Dış Ticaret (Milyar $)

2021 Yılında İhracatın Sektörel Dağılımı (%)

Kaynak: TÜİK



459

DÜNYADA TÜRKİYE

sahip fasıllar sırasıyla 87-Motorlu Kara Taşıtları, 
84-Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve alet-
ler, 72- Demir ve çelik, 85-Elektrikli makina ve ci-
hazlar, aksam ve parçaları ile 71-İnciler, kıymetli 
taş ve metal mamulleri, madeni paralardır.

2021 yılında toplam ihracat içerisindeki ara malla-
rı ihracatının payı %51.14, yatırım malları ihracatı-
nın payı  %11.03 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin ithalat yapısına bakıldığında ham 
madde (ara malları) ithalatının toplam ithalat 
içerisindeki payının yüksek seviyelerde olduğu, 
bunu yatırım mallarının takip ettiği görülmekte-
dir. 2021 yılında ham madde ithalatının payı bir 
önceki yıla göre 3,1 puan artarak %77,5; tüketim 
ve yatırım mallarının payları ise sırasıyla 1,8 ve 1,3 
puan düşüş göstererek %9,2 ve %13,3 olmuştur.

2021 Yıllında İhracatta En Fazla Pay Alan Fasıllar

Kaynak: TÜİK

2013-2021 Yılları Arasında İthalat Kompozisyonu

Kaynak: TÜİK



460

DÜNYADA TÜRKİYE

Dış Ticaretin Ülke ve Ülke Gruplarına Göre 
Dağılımı

1996 yılında Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girme-
siyle birlikte Türkiye ile AB arasında büyük bir 
ivme kazanan ticaret hacmi 2021 yılında 178,4 mil-
yar dolar olarak gerçekleşmiş ve AB, Türkiye’nin 
en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürmüştür. AB, 
2021 yılında 93,1 milyar dolar ile Türkiye’nin ihra-
catından %41,3 oranında pay alarak ilk sırada yer 
almıştır. 2021 ithalat rakamlarına göre ise, Tür-
kiye toplam 271,4 milyar dolarlık ithalatının 85,4 
milyar dolarlık kısmını (%31,5) AB’den gerçekleş-
tirmiştir. Böylelikle AB, 2021 yılında Türkiye’nin 
ithalatında da ilk sırada yer almıştır.

Bunun yanında Doğu ve Güney Doğu Asya ülke-
lerinin yer aldığı Diğer Asya ülke grubu, Diğer Av-
rupa (AB hariç) ile Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin 

de Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip 
olduğu görülmektedir. İhracatta AB’yi Yakın ve 
Orta Doğu (%17) ile Diğer Avrupa (%14) takip eder-
ken, ithalatta AB’nin ardından Diğer Asya (%25,1) 
ve Diğer Avrupa (%16,5) öne çıkmaktadır.

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke-
lere bakıldığında en önemli ticaret partnerimiz 
olan AB ülkelerinin öne çıktığı görülmektedir. Bu 
ülkeler arasında gerek ihracat gerekse ithalat ba-
kımından en önemli paya sahip ülke Almanya’dır. 
2021 yılında 19,3 milyar dolar ihracat ile %8,6 pay 
alan Almanya ihracatta ilk sırada yer alırken; it-
halatta 21,7 milyar dolar ile %8 pay alarak üçün-
cü sırada yer almıştır. İhracatta Almanya’yı %6,5 
pay ile ABD ve %6,1 pay ile İngiltere takip ederken; 
ithalatta %11,9 pay ile Çin ilk sırada, %10,7 pay ile 
Rusya ikinci sırada yer almıştır.

2021 Yılında İhracatın Sektörel Dağılımı (%)

Kaynak: TÜİK

Makro Ekonomik Gelişmeler

Milli Gelir ve İstihdam

Son yirmi yılda Türkiye ekonomisi tarihsel olarak 
kayda değer bir ekonomik performans gerçek-
leştirmiştir. Özellikle 2001 krizi sonrası dönem-

de köklü bir yapısal değişim sürecinden geçerek 
makroekonomik istikrarı sağlamayı başarmıştır. 
Makro ve mikro politikalar istikrar ve büyümeyi 
destekleyici şekilde uygulanmış ve Türkiye eko-
nomisi özel sektörün önderliğinde kesintisiz yük-
sek bir büyüme sürecine girmiştir. Nitekim Türki-
ye ekonomisi 2003-2021 yılları arasında küresel 
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Kaynak: TÜİK

ekonomik kriz ve COVID-19 salgınına rağmen 
yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında, küresel kriz 
sonrası 2010-2021 döneminde ise yıllık ortalama 
yüzde 5,9 oranında büyüme kaydetmiştir. 

Türkiye ekonomisi küresel ekonominin salgından 
büyük hasar gördüğü 2020 yılında salgının eko-
nomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya 
yönelik alınan etkili tedbirler sayesinde yüzde 1,8 
büyümüş ve bu yılı daralma yaşamadan kapatan 
nadir ülkelerden biri olmuştur. 2021 yılında ise 
salgın sonrası şekillenmekte olan yeni düzenin 
getirmiş olduğu zorluklara, küresel ölçekteki te-
darik problemlerine ve emtia fiyatlarındaki yük-
sek artışlara rağmen yüzde 11 oranında büyümüş-
tür. Bu dönemde son 10 yılın en yüksek büyüme 
hızı yakalanmış ve Türkiye G20 içerisinde en hızlı 
büyüyen ülke olmuştur. 

2021 yılında ekonomik büyüme dengeli bir görü-
nüm sergilemiş olup büyümeye iç talebin katkısı 

6,1 puan olurken, güçlü ihracat artışının desteğiy-
le net dış talebin katkısı ise 4,9 puan olmuştur. 
Türkiye’nin güvenilir bir tedarikçi olarak konumu 
salgın sonrasında büyüme dinamiklerini destek-
leyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 2021 yılında net ihracat ve makine-teçhizat 
yatırımları gibi sürdürülebilir bileşenlerin büyü-
meye verdiği katkı güçlenmiş, toplam yatırımlar 
içerisinde makine-teçhizat yatırımlarının payı 
yüzde 50’yi geçmiştir. Nitekim makine-teçhizat 
yatırımlarının 2019 yılının son çeyreğinden itiba-
ren dokuz çeyrektir yıllık bazda üst üste artış ser-
gilemesi bu gelişmede önemli rol oynamıştır.

2021 yılı itibarıyla Türkiye’nin GSYH’si 802,6 mil-
yar dolar (7 trilyon 209 milyar TL) seviyesinde 
olup kişi başı GSYH 9 bin 539 dolar olarak gerçek-
leşmiştir. İktisadi sektörlerin GSYH içerisindeki 
payları 2021 yılında hizmetlerde yüzde 57,2, sana-
yide yüzde 20,6, tarımda yüzde 5,8 ve inşaatta 5,4 
olarak gerçekleşmiştir.

GSYH Büyüme Hızı (%) ve Sektörel Katkılar (Yüzde Puan)
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Türkiye iş gücü istatistikleri incelendiğinde 2011 
yılında 53 milyon 985 bin olan çalışma çağındaki 
nüfus, 2021 yılında 63 milyon 704 bin kişiye ulaş-
mıştır. İş gücüne katılma oranı ise 2011 yılında 
yüzde 47,4 iken 2021 yılında yüzde 51,4’e yüksel-
miştir. 2011 yılında istihdam 23 milyon 266 bin 
kişi olarak gerçekleşirken 2021 yılında 28 milyon 
797 bin kişiye yükselmiştir. 

Dış ticaret hacmi, 2003’te 116,6 milyar dolar dü-
zeyindeyken 2019 yılında bu seviye 391,2 milyar 
dolara çıkmıştır. Salgının küresel ticareti önemli 
ölçüde etkilediği 2020 yılında dahi 389,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşen dış ticaret hacmi, 2021 
yılında tarihi yüksek seviyesi olan 496,7 milyar 
dolara ulaşmıştır. 2021 yılında toplam dış ticaret 
hacmi içinde ihracat 225,2 milyar dolar ile yüzde 
45’lik, ithalat ise 271,4 milyar dolar ile yüzde 55’lik 
paya sahip olmuştur. Söz konusu dönemde ihra-
cat yıllık bazda yüzde 32,8 artış kaydederek diğer 
ülkelerle karşılaştırmalı olarak olumlu ayrışmış-
tır. 2021 yılında ithalat artışı ise yüzde 23,6 oranı 
ile nispeten daha sınırlı gerçekleşmiştir.

Dış Ekonomik İlişkiler ve Ödemeler Dengesi 

Dış Ticaret Göstergeleri 

Türkiye’nin 1980 sonrası gelişen dış ekonomik 
ilişkileri ile birlikte hızla artan dış ticaret hacmi 
2003’te 116,6 milyar dolar düzeyindeyken 2019 
yılında bu seviye 391,2 milyar dolara çıkmıştır. 
Salgının küresel ticareti önemli ölçüde etkilediği 
2020 yılında dahi 389,2 milyar dolar olarak ger-
çekleşen dış ticaret hacmi, 2021 yılında tarihi yük-
sek seviyesi olan 496,7 milyar dolara ulaşmıştır. 
2021 yılında toplam dış ticaret hacmi içinde ihra-
cat 225,2 milyar dolar ile yüzde 45’lik, ithalat ise 
271,4 milyar dolar ile yüzde 55’lik paya sahip ol-
muştur. Söz konusu dönemde ihracat yıllık bazda 
yüzde 32,8 artış kaydederek diğer ülkelerle karşı-
laştırmalı olarak olumlu ayrışmıştır. 2021 yılında 
ithalat artışı ise yüzde 23,6 oranı ile nispeten daha 
sınırlı gerçekleşmiştir.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranının 
tarihsel ortalaması yaklaşık yüzde 65’tir. Bu ora-
nın 2001-2010 ortalaması yüzde 66,5 iken 2011-
2021 ortalaması yüzde 71,4’tür. 2010 yılında yüzde 
61,4 olan bu oran, 2014 sonrası yükseliş eğilimine 
girerken özellikle 2018 yılı sonrası belirgin bir ar-
tış kaydetmiştir. İhracatın ithalatı karşılama ora-
nı 2019 yılında yüzde 86,0 değerini alarak son 30 
yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinin ar-
dından küresel salgın yılı olan 2020 yılında yüzde 
77,3’e gerilemiştir. 2021 yılında ise bu oran güçlü 
ihracat performansı ile birlikte yüzde 83 seviyesi-
ne yükselmiştir.
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ÇOK TARAFLI VE 
BÖLGESEL İLİŞKİLER

21. yüzyılda dünyada son derece kapsamlı, 
çeşitli ve karmaşık dış ilişkiler ağı oluşmuş-
tur. Günümüzde siyasi ve ekonomik ilişkile-

ri birbirinden bağımsız düşünmek çok güç olduğu 
gibi bu iki unsurun sürekli etkileşim içerisinde ol-
duğu kabul edilmektedir.

Dünyada hızla artan bir şekilde birden çok ülkeyi 
veya tüm dünya ülkelerini yakından ilgilendiren 
birçok gelişme yaşanmakta, bunun bir sonucu 
olarak bölgesel ve küresel konulara da bölgesel ve 
çok taraflı çözümler bulunması çabası artmakta-
dır. Dünyanın en stratejik bölgelerinden birisinde 
konumlanmış olan Türkiye de giderek artan bir 
şekilde bu süreçte yerini almaktadır.

Geçmişten bu yana bölgesindeki ülkeler ile iş bir-
liğini geliştirmek isteyen ve bu amaçla Ekonomik 
İş birliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İş bir-
liği Teşkilatı gibi birçok oluşuma öncülük eden 
Türkiye aynı zamanda, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında ortaya çıkan ekonomik düzen içerisinde de 
yerini almıştır. Ülkemizin amaçları bu tür iş birliği 
platformlarını daha etkin bir şekilde kullanmak 
ve firmalarımıza daha güvenli ve öngörülebilir bir 
hukuki ve iktisadi zemini hazırlamaktır.

Çok Taraflı İlişkiler 

İkinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkımın ardın-
dan baş gösteren istikrarlı bir barış arayışı, ülke-
leri sorunların birlikte görüşülüp çözülebileceği 
bir platform arayışına itmiştir. İktisadi temelden 
yoksun bir küresel siyasi düzenin sürdürülebi-
lir olamayacağı gerçeğinden hareketle, siyasi bir 
platform olarak kurulan Birleşmiş Milletler (BM) 

Türkiye’nin en fazla ihracat 
gerçekleştirdiği ülkelere 
bakıldığında AB ülkelerinin 
en önemli ticaret 
partnerimiz olarak öne 
çıktığı görülmektedir.
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ile iktisadi istikrarı temin etmek üzere kurulan 
Uluslararası Para Fonu (IMF) çok taraflı ilişkilerin 
başat kurumlarıdır. Kalkınma ayağında bugünkü 
adıyla Dünya Bankası olarak bilinen Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), II. Dünya Sava-
şı’nda altyapısı çökmüş Avrupa’nın yeniden inşası 
için Amerika Birleşik Devletleri’nin tahsis ettiği 
Marshall yardımlarını dağıtmak üzere kurulan ve 
adı sonradan İktisadi İş birliği ve Kalkınma Teşki-
latına (OECD) dönüşen Avrupa İktisadi İş birliği 
Teşkilatı (OEEC) öne çıkmaktadır.

Bölgesel İlişkiler 

Dünya ticaret sisteminin hukuki altyapısını oluş-
turan Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bir istisna 
olarak getirilen bölgesel ticaret anlaşmalarında 
1990’lardan başlayarak önemli bir artış yaşanmış-
tır. Halihazırda dünya ticaretinin yaklaşık %50’si 
tercihli ticaret düzenlemeleri kapsamında yapıl-
maktadır.

Ülkemiz coğrafyası, nüfusu, dinamik iş gücü, zen-
gin enerji ve tarım kaynakları, turizm kapasitesi 
ve rekabetçi işletme maliyetleriyle bölgesel iş bir-
liği açısından çok güçlü bir potansiyele sahiptir. 

Ülkemizin bölgede oynadığı ekonomik ve ticari 
öncü rolün bir yansıması olarak dost ve kardeş 
bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerimiz kurucu üyesi ol-
duğumuz Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı 
(KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (EİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ça-
tıları altında kuvvetlendirilmektedir.

Söz konusu kuruluşlar çatısı altında özellikle ti-
caret alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacına 
yönelik olarak tercihli ticaret düzenlemeleri tesis 
edilmesi çalışmalarına ülkemizce özel önem atfe-
dilmektedir. Bu minvalde İİT, EİT ve D8 Tercihli 
Ticaret Anlaşmalarının tamamına ülkemizce ta-
raf olunmuş ve yükümlülüklerimiz yerine getiril-
miştir.

AB ile Ekonomik İlişkiler

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında “ortaklık” 
kuran Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963’te imza-
lanarak 1 Aralık 1964 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiştir. Anlaşma ile taraflar arasındaki ticari, 
ekonomik ilişkilerin aralıksız ve dengeli olarak 
güçlendirilmesi teşvik edilerek Türkiye’nin eko-
nomik olarak kalkınması, Türk halkının istihdam 
seviyesinin ve yaşam şartlarının yükseltilmesi 
amaçlanmıştır.

Ayrıca Anlaşma ile Gümrük Birliği’nin esasları, ta-
rım, malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı, ulaştırma, rekabet, mevzuat ile 
ekonomik ve ticari politikaların uyumlaştırılması, 
ortaklık organları, Türkiye’nin tam üyelik imkân-
ları, ortaklık ilişkisinde çıkabilecek uyuşmazlıkla-
rın çözümü gibi konular hükme bağlanmıştır.

Ankara Anlaşması; Türkiye ile AB arasında ha-
zırlık, geçiş ve son dönem olarak adlandırılan üç 
kademede tamamlanacak bir ortaklık ilişkisi kur-
maktadır. Ankara Anlaşması’nın Katma Protokol 
ile düzenlenen Geçiş Dönemi’nin tamamlanması-
nı izleyen dönemde ise “son dönem” başlamakta 
olup bu dönem, Türkiye ile AB arasındaki “Güm-
rük Birliği’ne” dayanmaktadır. 
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31 Aralık 1995 tarihinde Gümrük Birliği’nin ihdas 
edilmesiyle birlikte, ülkemizin 1995 yılında 21,6 
milyar dolar olan toplam ihracatı %941 oranında 
artış göstererek 2021 yılı itibariyle 225,2 milyar 
dolara yükselmiş olup; aynı dönemde, AB’ye olan 
ihracat ise 10,6 milyar dolardan 93,0 milyar dolara 
yükselerek %776 oranında artış kaydetmiştir.

Gümrük Birliği ile Türkiye’nin toplam ithalatı 35,7 
milyar dolardan 271,4 milyar dolara yükselerek 
%660 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde, 
ülkemizin AB’den ithalatı %437 oranında artarak 
1995 yılında 15,9 milyar dolar iken 2021 yılında 
85,6 milyar dolara çıkmıştır. 

Türkiye ile AB arasında büyük bir ivme kazanan 
ticaret hacmi 2021 yılında 178,6 milyar dolar ola-
rak gerçekleşmiş ve AB ülkemizin en önemli tica-
ret ortağı olmayı sürdürmüştür. Ülkemiz, AB’nin 
toplam ihracatından aldığı %3,6'lık pay ile 6. sırada 
yerini almıştır. AB, 2021 yılında 93 milyar dolar ile 
ihracatımızdan %41,3 oranında pay almakta olup 
toplam ihracatımızda ilk sırada yer almaktadır.

Ülkemiz, AB ülkelerinin kendi aralarında yap-
tığı ticaret hariç tutulduğunda, AB’nin toplam 
ithalatında ise %3,7’lik payla 6. sırada yer almak-
tadır. Ayrıca AB, ülkemizin ihracatında olduğu 
gibi ithalatında da ilk sırada yer almaktadır. 2021 
yılı rakamlarına göre Türkiye 271 milyar dolar-
lık toplam ithalatının 85 milyar dolarlık kısmını 
(%31,5’lik pay) AB’den gerçekleştirmiştir. 2021 yı-
lında ülkemizin AB ile olan ticaretinde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı %108,7 seviyesinde ger-
çekleşmiştir.

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları

Türkiye, gerek uluslararası ticaretteki Serbest Ti-
caret Anlaşması (STA) ağları oluşturma eğilimine 
paralel olarak gerekse Gümrük Birliği çerçevesin-
de Avrupa Birliği’nin (AB) STA akdettiği ülkelerle 
karşılıklı yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar 
akdetmektedir.

STA’lar, komşu ve çevre ülkelerle dış ticaretimizin 
geliştirilmesi; ihracatçılarımızın dış pazarlarda 
başta AB ülkelerinin müteşebbisleri olmak üzere 
rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmesinin 
temini; karşılıklı yatırımların ve müşterek teşeb-
büslerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünün 
artırılması bakımından önem taşımaktadır. Bu 
kapsamda, ülkemizin AB tarafından imzalanmış 
STA’ların içeriğini aynen kabul etme yükümlülü-
ğü bulunmamakta olup gerçekleştirilen müzake-
relerde sanayi ve ticaret politikası önceliklerimiz 
ile ülkemiz hassasiyetleri göz önüne alınmaktadır.

Ülkemizin hâlihazırda 22 ülke ile (EFTA, İsrail, 
Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, 
Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbis-
tan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldo-
va, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela ve 
Birleşik Krallık) STA’ları yürürlüktedir.  

Mevcut STA’ların güncellenmesi ve kapsamlarının 
genişletilmesi çerçevesinde, Sırbistan STA’sının 
güncellenmesine yönelik imzalanan protokoller 
1 Haziran 2019, Türkiye-Bosna Hersek revize STA 
1 Ağustos 2021, Türkiye-EFTA revize STA 1 Ekim 
2021 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir. Bununla be-
raber, Türkiye-Karadağ STA’sını revize eden pro-
tokollerin ise onay süreçleri devam etmektedir. 
Ayrıca Gürcistan ve Malezya ile yürütülen müza-
kerelerin yakın zamanda sonuçlandırılması, Mol-
dova ve Kuzey Makedonya ile ise kısa zamanda 
müzakerelere başlanması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan 13 ülke/ülke grubu ile resmi olarak 
başlatılmış bulunan STA müzakereleri kapsamın-
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da üç ülke (Japonya, Tayland ve Endonezya) ile 
müzakereler aktif bir şekilde sürdürülmektedir. 
Müzakere sürecinde olan diğer ülke/ülke grup-
ları (Meksika, Peru, Kolombiya, Ekvator, Somali, 
MERCOSUR, Kamerun, Körfez İş birliği Konseyi, 
Seyşeller ve Cibuti) ile de söz konusu süreçlerin 
hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmek-
tedir.  Ayrıca dokuz ülke/ülke grubu (ABD, Kana-
da, Hindistan, Vietnam, Orta Amerika Ülkeleri, 
Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Libya, Cezayir ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti) nezdinde de STA mü-
zakerelerine başlama girişiminde bulunulmuştur.

Uluslararası Hizmet Ticareti

Ülkemizin hizmet ihracatındaki gelişimi reformcu 
ekonomi politikalarımızın en önemli sac ayakla-
rından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda yü-
rüttüğümüz büyüme stratejisinde yatırım, üretim 
ve istihdamla birlikte dördüncü sac ayağını oluş-
turan ülkemiz ihracatı her geçen gün önemini ar-
tırmaktadır. 

Hizmetler sektörü; net döviz girdisi sağlaması, 
istihdam kaynağı olması ve oluşturduğu çarpan 
etkisiyle mal ihracatına pozitif katkı yapması yö-
nüyle Türkiye ekonomisinin tam anlamıyla göz 
bebeği sektörü konumundadır. Küresel ticaret 
akışında son derece kilit bir yerde duran Türkiye, 
mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde 
de kendini küresel ekonomide göstermekte, gücü-
nü en uzak coğrafyalarda dahi hissettirmektedir. 

Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünleri-
miz değil müteahhitlik hizmetlerimiz, yazılımla-
rımız, dizilerimiz, sinema filmlerimiz, sağlık hiz-
metlerimiz ve kültürümüz de ihraç edilmektedir.  

Ülkemiz tarihsel olarak bakıldığında hizmet ti-
caretinde net ihracatçı pozisyonundadır. 2002 
yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 
2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekor düzeyine 
ulaşarak 62,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 

Tüm dünyada etkili olan pandemi kaynaklı olum-
suz koşullara rağmen hizmet ihracatımız 2021 yı-
lında bir önceki yıla göre %64 oranında artış kay-
dederek 58 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 

Bu çerçevede ülkemiz tarafından sektöre özgü 
ihtiyaçlar çerçevesinde kurgulanan destek prog-
ramları uygulanmakta, sektörel iş birliği kuruluş-
ları başta olmak üzere hizmet sektörleri ile dirsek 
teması halinde çalışılarak hizmet ihracatımızın 
artırılması yönünde önemli çalışmalar yapılmak-
tadır. Bu çalışmalar sonucu ülkemizin hizmet ih-
racatının arttığını gösteren örnekler mevcuttur. 

Sağlık ve Seyahat Hizmetleri

Sağlık turizmi, Türkiye medikal sektörünün geliş-
miş potansiyeli, kalifiye iş gücü, Türk insanının 
yüksek girişimci ruhu ve üstün misafirperverliği 
de göz önüne alındığında, Türkiye için 2012 yılın-
dan itibaren hedef hizmet ihracatı sektörlerinden 
birisi konumundadır. 2012 yılından 2022’ye kadar 
geçen bu süreçte Türkiye’ye gelen sağlık turisti 
sayısı yaklaşık 6 kat artmıştır. Vizeye tabi sağlık 
turistlerine yaklaşık üç günde vize alabilme kolay-
lığı, komplikasyon sigortası uygulamasıyla sağla-
nan sağlık turisti güvencesi, uçak bileti desteği ve 
Ticaret Bakanlığının diğer destekleri ve yoğun gi-
rişimleriyle gerek hizmet sunum altyapısının ge-
liştirilmesi gerek ülke algısının sağlamlaştırılması 
gerekse sektörel tanıtım gücünün artırılması yo-
luyla Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada ba-
şat ülkeler arasında olma amacı benimsenmiştir.
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Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik 
Hizmetleri

Türk müteahhitlerin dışa açılma hamlesi 1972 
yılında Libya’da iş üstlenilmesiyle başlamış olup 
2002 yılına kadar yurt dışında toplamda 50 mil-
yar dolarlık iş üstlenilmesi şeklinde gerçekleşmiş-
tir. 2002’den günümüze kadar büyük bir atılım 
yapan Türk müteahhitlik firmaları, toplamda 
400 milyar dolarlık iş üstlenilmesi ve senelik 30 
milyar dolardan fazla iş hacmi sağlama başarısını 
göstermiştir. Türk müteahhitlik firmaları tarafın-
dan 2021 yılında yurt dışında 30,7 milyar dolar de-
ğerinde 425 proje üstlenilmiştir. Bu başarıda Türk 
müteahhitlik firmalarının diğer ülke firmalarına 
nazaran sahip olduğu teknik yeterlilik ve sundu-

ğu kaliteli hizmet belirleyici olmuştur. Türk müte-
ahhitlik firmaları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde 
metro, havaalanı, baraj gibi prestij projelerini ta-
mamlayarak Türk yatırımcısına olan güven ve iti-
bara katkıda bulunmuştur. Hâlihazırda 131 ülkede 
faaliyet gösteren Türk müteahhitlerin üstlendiği 
projelerin ağırlıklı olarak dağılımı; BDT %46,0 
(210,5 milyar dolar), Ortadoğu %24,9 (113,9 milyar 
dolar), Afrika %17,8 (81,4 milyar dolar – Sahra-altı 
Afrika %5,5, Kuzey Afrika %12,2) olarak gerçekleş-
miştir. Uluslararası kabul gören ENR’ın En Büyük 
250 Yurt Dışı Müteahhitlik Firması Listesi’ne göre 
Türkiye, 2021 yılında 40 firması ile firma sayısı 
itibariyle Çin ve ABD’den sonra 3. sırada, proje-
lerden elde edilen gelirler bazında ise 8. sırada yer 
almaktadır.

Lakhta Gazprom Center Projesi / St.Petersburg – Rusya
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Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

Türk dizilerinin popülaritesi, özellikle 2007 yılın-
dan itibaren gerçekleştirilen pazarlama faaliyet-
leriyle birlikte ülke sınırlarının ötesine geçerek 
küresel çapta bir pazara ulaşmıştır.  Günümüz 
itibariyle dünyada 150’den fazla ülkeye ihraç 
edilmekte olan Türk dizileri 700 milyonu aşkın 
izleyiciyle buluşmaktadır. Söz konusu başarının 
neticesinde Türkiye, bugün dizi ihracatında dün-
yada Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) son-
ra ikinci sıraya konumlanmış durumdadır. Dizi 
ihracatımızın yarıya yakını kültürel olarak yakın 
olduğumuz Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerine 
gerçekleşmektedir.  Bu durumuyla dizi sektörü, 
doğrudan tanıtım yapması hasebiyle gıda, mobil-
ya, halı, tekstil ve mücevherat gibi kalemlerde mal 
ihracatımızı; turizm, gastronomi, gayrimenkul, 
sağlık turizmi gibi kalemlerde de hizmet ihracatı-
mızı destekleyen bir hizmet sektörü kalemi haline 
gelmiştir. Öte yandan Türkiye’nin animasyon sek-
törünün pazar hacminden almış olduğu pay ol-
dukça sınırlı olmakla birlikte çok ciddi bir potan-
siyele sahip olduğu gözlenmektedir. Animasyon 
sektörünün Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakan-
lığının destekleriyle oyun ve dizi sektörüne yakın 
bir ihracat payına ulaşabileceği düşünülmektedir.

Eğitim ve Yenilikçi Hizmetler

Eğitim sektörü ekonomiye olan doğrudan ve do-
laylı katkılarının yanı sıra bir kamu diplomasisi 
aracı olarak görülmesi sebebiyle tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de önemle ele alınmaktadır. 
UNESCO tarafından yayımlanan uluslararası öğ-
renci verilerine göre 2019 yılında Türkiye’de eğitim 
hizmeti alan uluslararası öğrenci sayısı 154.505 
kişi olup 2019 yılındaki dünya öğrenci hareketlili-
ğinden %2,5 pay almıştır. Ülkemiz uluslararası öğ-
renci hareketliliği konusunda başarısını artırarak 
sürdürmekte olup 2021 yılı Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) istatistiklerine göre uluslararası öğrenci sa-
yımız 224.048’e ulaşmış durumdadır. Aralarında 
eğitim sektörünün de yer aldığı hizmet sektörle-

rine özgü devlet yardımı programlarının Ticaret 
Bakanlığınca uygulanmaya başlandığı 2012 yılı 
(31.170) ile 2021 yılı (224.048) verileri karşılaştırıl-
dığında 7 kattan fazla bir artış elde edildiği görül-
mektedir. Uluslararası öğrencilerin gerek öğrenim 
bedeli gerekse ulaşım, konaklama, yeme ve içme 
gibi yaşam maliyetlerinden oluşan toplam ekono-
mik katkısı ülkemiz hizmet ihracatı açısından son 
derece önemlidir. Yapılan çalışmalara göre eğitim 
hizmetleri ihracatının 2020 yılında 1,1 milyar ABD 
doları, 2021 yılında 1,3 milyar ABD doları seviye-
sinde olduğu değerlendirilmektedir.
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•	 Türkiye, halı ve çorap ihracatında dünyada ikinci sırada, denim 
kumaş ve ev tekstili ihracatında ise dünyada dördüncü sırada yer 
almaktadır. Tekstil ihracatında Avrupa’da ikinci sırada, hazır gi-
yim ihracatında ise Avrupa’da üçüncü sırada bulunmaktadır.

•	 Türkiye; kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık, bulgur ve un 
ihracatında dünyada lider konumdayken, makarna ihracatında 
dünyada ikinci sırada yer almaktadır.

•	 Türkiye; yumurta ve mercimek ihracatında dünyada üçüncü sıra-
daki yerini korurken, turunçgil ihracatında ise Avrupa’da üçüncü, 
dünyada altıncı sırada yer almaktadır.

•	 Türkiye; otobüs, midibüs ve minibüs ihracatında dünyada üçün-
cü sıradayken, Avrupa Birliği’ne bu ürün grubunda en çok ihracat 
gerçekleştiren ikinci ülke konumundadır. 

•	 Türkiye, traktör ihracatında Avrupa Birliği’ne en çok ihracat ger-
çekleştiren beşinci ülkedir. 

•	 Ülkemiz, beyaz eşya sektöründe Avrupa’ya ihracatta ikinci sırada 
yer almaktadır. 

•	 Türkiye, ev tipi bulaşık makinesi ihracatında dünyada dördüncü 
sırada yer alırken, Avrupa Birliği’nde ikinci sırada yer almaktadır.

•	  Ülkemiz, çamaşır makinesi ihracatında dünyada dördüncü sırada 
yer alırken, Avrupa Birliği’nde üçüncü sırada yer almaktadır.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ ?





Yatırım Teşvik Sistemi

Teşvikler çeşitli avantajlar sağladığı için 
yatırım kararlarını arzu edilen yöne kana-
lize etmektedir. Türkiye teşvikler ile genel 

olarak yatırımcılarına aşağıdaki avantajları sağla-

maktadır:

• Yatırımın Maliyeti Düşürülmekte: Vergisel 

destekler, nakdi destekler, yatırım yeri tahsisi, 

bürokratik kolaylıklar toplam yatırım tutarını 

hafifletmektedir.

• Finansman Yükü Azaltılmakta: Düşük faizli 

iç ve dış yatırım kredileri ve faiz desteğiyle fi-

nansman yükü düşürülmektedir.

• Yatırımın Karlılığına Katkı Sağlanmakta: Alt-

yapı yatırımlarının devletçe yapılması, enerji 

desteği, personel desteği, alım garantisi gibi 

uygulamalarla işletme döneminde yatırımlar 

karlı biçimde sürdürülmektedir.

Genel Teşvik Sistemi

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şart-
ları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak 
üzere asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler 
üzerindeki yatırımları bölge ayrımı yapılmaksızın 
Genel Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmek-
tedir. Bu kapsamda KDV istisnası, gümrük vergisi 
muafiyeti, altıncı bölge ile sınırlı olmak üzere gelir 
vergisi stopajı desteği ve gemi inşa yatırımları için 
sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanmakta-
dır.

Bölgesel Teşvik Sistemi

Bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarıyla müca-
delede en önemli politika unsurlarından biri de 
şüphesiz yatırımlardır. Türkiye’nin yatırımların 
coğrafyaya daha adil biçimde dağılması için gö-
rece az gelişmiş bölgelerine daha yoğun destekler 
vererek yatırımların bu bölgelere kanalize edilme-
si amacına hizmet eden sistemi bölgesel teşvik 
sistemidir. Bölgesel teşvik uygulamalarında her 
ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri 
ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak 
tespit edilmekte olup, bölgelerin gelişmişlik sevi-

TÜRKİYE’DE YATIRIM OLANAKLARI 
VE TEŞVİKLER
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yelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırıl-
maktadır. İller, en gelişmiş olanlar birinci bölgede 
yer almak üzere altı bölgeye ayrılmıştır.

Türkiye’nin organize sanayi bölgelerinde ve en-
düstri bölgelerinde yapılan yatırımları, teknoloji 
seviyesi yüksek yatırımları ve bazı önemli görülen 
yatırım konularında yapılacak yatırımları bölge-
sel teşvik sistemi kapsamında daha yoğun biçim-
de desteklemektedir. 

Stratejik Teşvik Sistemi

Türkiye, ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı 
veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımları stra-
tejik yatırım sistemi kapsamında desteklemekte-
dir. 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Buraya kadar belirtilen teşvik sistemlerindeki 
üretim konuları ve destek yoğunlukları önceden 
belirlenmiş olan sistemlerdir. Oysaki ülkemizde 
yapılacak olan bazı özellikli yatırımların ekono-
mimize kazandırılması için geniş tabanlı destek 
uygulamalarından ziyade proje odaklı destek 
uygulamalarına gerek duyulmaktadır. Proje baz-

lı teşvik sistemi kapsamında, destek unsurları 
çeşitlendirilerek ve bu destek unsurlarının yo-
ğunlukları projenin niteliklerine uygun biçimde 
belirlenerek projeye özel destek paketi oluşturul-
maktadır.

Bu sistemde diğer sistemlerdeki desteklere ilave 
olarak nitelikli personel desteği, enerji desteği, 
hibe desteği, sermaye katkısı, altyapı desteği, izin, 
tahsis, ruhsat, lisans ve tescil kolaylıkları ve kamu 
alım garantisi gibi destekler de sağlanmaktadır.

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Bir şirketin üretimini, kurulu bulunduğu ülkenin 
sınırlarının ötesine taşımak üzere başka bir ülkede 
üretim tesisi kurması veya o ülkedeki bir firmayı 
satın alarak faaliyetlerini sürdürmesi Uluslararası 
Doğrudan Yatırım (UDY) olarak adlandırılmakta-
dır. Ödemeler dengesi altında izlenen UDY, firma-
lar tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi sermaye 
işlemlerinin kaydedildiği sermaye, bağlı firma ve 
yatırımcı firma arasındaki borç akımlarının izlen-
diği diğer sermaye ve yabancı yerleşiklerin Türki-
ye’de satın aldığı gayrimenkulleri ifade eden gay-
rimenkul bileşenlerinden oluşmaktadır.
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Ülkemizde UDY işlemlerini düzenleyen ilk kanun 
olan 1951 tarih ve 5821 sayılı Yabancı Sermaye Ya-
tırımlarını Teşvik Kanunu temelde tarımda ma-
kineleşme ile sermaye transferi motivasyonuyla 
hazırlanmıştır. UDY kavramı uluslararası akade-
mi ve ekonomi kurumları arasında olduğu gibi 
Türkiye’de de politika metinlerine, hatta kalkın-
ma planlarına bir hedef bileşeni olarak 2000’li 
yıllarda girmiştir. Örneğin, 2007-2013 kalkınma 
planında yatırım politikaları alanında “doğrudan 
yabancı yatırımların özendirileceği” ifadesine 
yer verilmiştir. UDY alanında halen yürürlükte 
olan kanun ise 2003 tarihli 4875 sayılı Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu olup önceki düzenle-
melerden belirgin biçimde ayrılmaktadır. Bu kap-
samda yapılan en önemli değişiklik, Kanun’un 3. 
maddesi “a” bendinde yer alan “Yatırım serbestisi 

ve millî muamele uluslararası anlaşmalar ve özel 
kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedik-
çe; 

1-Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğ-
rudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.

2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit 
muameleye tabidirler” ifadeleridir.

Böylece ülkemizde UDY serbestleştirilmiş ve baş-
ka bir kanun veya uluslararası anlaşmayla aksi 
öngörülmedikçe yatırım ortamımız yabancı yatı-
rımcılara açılmıştır.





ÇEVRE, ŞEHIR VE 
IKLIM DEĞIŞIKLIĞI 

--  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE 
ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE 
TÜRKİYE’NİN UYUM POLİTİKALARI

--  TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELESİ

--  MİLLET BAHÇELERİ PROJESİ

--  TÜRKİYE’DE SIFIR ATIK VE DÖNGÜSEL 
EKONOMİ POLİTİKASINA GEÇİŞ

--  KORUNAN ALANLAR VE TABİAT 
VARLIKLARI 

--  TÜRKİYE’NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM 
SEFERBERLİĞİ

--  TÜRKİYE’DE SOSYAL KONUT 
SEFERBERLİĞİ: TOKİ VE BİR MİLYON 
KONUT ÜRETİMİ

--  ENERJİ GEÇİŞİ - YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 





İklim değişikliği; küresel, ulusal ve yerel dü-
zeyde önlemler alınmasını ve mücadele/
uyum politikalarının belirlenmesini zorunlu 

kılmaktadır. İnsanoğlunun sanayi devrimiyle bir-
likte başlattığı ve son 150 yıldır benimsediği üre-
tim ve ekonomi modeli; küresel ısınma ve buna 
bağlı olarak iklim değişikliği gibi bir sonuca yol 
açmıştır. İklim değişikliği günümüzde etkilerini 
çok daha derinden ve doğrudan hissettiğimiz ik-
lim krizine de neden olmaktadır. Fosil yakıtların 
kullanılmasından kaynaklanan salınımlar, sanayi 
çağının başlangıcından bu yana atmosferde ısıyı 
hapsetmektedir. Bu durumun sonucunda dünya 
genelinde ortalama sıcaklıklar ve aşırı hava olay-
ları artmaktadır. Küresel sera gazı salımı azalmaz-
sa iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının 
artmaya devam edeceği belirtilmektedir. Şiddetli 
kasırgalar, kuraklıklar, sel ve taşkınlar, şiddetli ısı 
dalgaları, hasara neden olan aşırı iklim olayları 
tüm canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Belirli 
bir yerde ve kısa bir süre içinde (günlük, haftalık) 
etkili olan ve gözlenen rüzgâr, yağmur, kar, dolu, 
nem, fırtına, hortum ve kasırga gibi aşırı hava 
olayları meteoroloji biliminin konusudur. İklim 
uzmanları, iklim değişikliğinin bu etkilerinin dün-
yanın farklı bölgelerinde farklı sonuçlar vereceği 

konusunda uyarılar yapmaktadır. Bu uyarıların 
dikkate alınması, erken uyarı ve koruma sistemle-
rinin güçlendirilerek yeni hava gerçeklerine uyum 
sağlanması gerektiği görülmektedir. Bu anlamda 
tüm dünyada, insanlığımızın geleceği için iklim 
değişikliğiyle mücadelenin yürütülmesi zorunlu 
olan yeni bir dönem başlatılmıştır. Uluslararası iş 
birliği, bu mücadelede başarıya ulaşmamızı sağla-
yacak en önemli etkenlerden biridir. Bu iş birliği 
ülkemizde ve bölgemizde olduğu kadar küresel 
mücadeleye de etkin bir katkı sağlamakta ve öncü 
bir rol oynamaktadır.

İklim değişikliğiyle mücadele Paris İklim Anlaş-
ması’nın 2015 yılında imzaya açılması ve Tür-
kiye’nin 2021 yılında Anlaşmayı onaylamasıyla 
birlikte ülkemizde ve tüm dünyada yeni bir boyut 
kazanmıştır. Tarihi arka planı 1992 yılında düzen-
lenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Kon-
feransı’na uzanan Paris İklim Anlaşması’na giden 
yolun ilk adımı BM İklim Değişikliği Çerçeve Söz-
leşmesi olmuştur. Geçen otuz yıllık süre zarfında 
tüm dünya iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum 
noktasında çalışmalar yapmıştır. Türkiye’nin  
“medeniyetimizi yaşatan şehirler’’ sloganıyla yü-
rüttüğü mücadelede; BM 76. Genel Kurulu’nda 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE 
ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE 
TÜRKİYE’NİN UYUM POLİTİKALARI
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm 
dünya kamuoyuna Paris İklim Anlaşması’na taraf 
olma kararını duyurmasıyla yeni ve tarihi bir dö-
neme geçilmiştir. Bu dönemde,  “medeniyetimizi 
yaşatan iklim dostu şehirler’’ sloganıyla çalışma-
larını daha güçlü bir şekilde yürütmektedir. Yeşil 
Kalkınma Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon he-
deflerine ulaşabilmek için Türkiye, iklim değişik-
liğiyle mücadelede uluslararası iş birliğini sürdü-
recek adımları da atmaktadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS)

Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi şekillen-
diren en önemli adım Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’dir. İklim rejimi 
1980’lerin sonunda hükûmetler arası konferans-
larda uzunca bir süre müzakere edilmiş, 1992’de 
Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açıl-
mıştır. İklim değişikliğine karşı uluslararası iş bir-
liğinin temellerini belirleyen ve 1994 yılında yü-
rürlüğe giren Sözleşme’ye 197 ülke taraf olmuştur. 
BMİDÇS’nin temel amacı; atmosferdeki sera gazı 
birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki insan kay-
naklı tehlikeli etkiyi önleyecek bir düzeyde tutma-
yı başarmaktır. Sözleşme ile tarafların herhangi 
bir emisyon azaltım yükümlülüğü bulunmamak-
tadır. Ancak daha sonra emisyon azaltımıyla ilgi-
li düzenlemeler yapılmasının yolu açılmış ve bu 
kapsamda emisyon sınırlandırma ve azaltma yü-
kümlülükleri getiren bir protokol için çalışmalar 
başlatılmıştır. Sözleşme’nin genel ilkeleri; “eşitlik, 
ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve gö-
reli yeterlikler, ihtiyatlılık ve sürdürülebilir kal-
kınmayı destekleme hakkı ve yükümlülüğü”dür. 
Sözleşme’nin 4. maddesi gelişmiş ülkeler ve Ek-
I’de yer alan diğer tarafların sera gazı emisyonla-
rına yönelik yükümlülüklerini düzenlemektedir. 
Aynı madde ayrıca “gelişmiş ülkeler ve Ek-II’de 
yer alan diğer tarafların” mali desteklerine yönelik 
yükümlülükleri de düzenlemektedir. Bu kapsam-

da, 1992 yılında Ekonomik İş birliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) üyesi olan ülkeler ve geçiş ekono-
misi ülkeleri Sözleşme’nin Ek-I’inde yer almıştır. 
Ek-I Dışı Taraf Ülkeler olarak sınıflandırılmış olan 
bu ülkeler genel olarak gelişmekte olan ülkelerdir. 
Bu ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltım yü-
kümlülüğü olmamakla birlikte Ek-II ülkelerinin 
desteğinden yararlanacaklardır. Sözleşme’nin 
4. maddesi gereğince Ek-II ülkelerinin sera gazı 
emisyonlarını azaltma yükümlülüğü bulunmak-
tadır. Sözleşme’nin iki numaralı ekinde yer alan 
ülkelerin ise sera gazı emisyonlarını azaltım yü-
kümlülüklerinin yanı sıra gelişmekte olan ülkele-
re destek yükümlülükleri bulunmaktadır.  

Türkiye ve BMİDÇS

Türkiye BMİDÇS’ye 24 Mayıs 2004’te 189. taraf 
olarak katılmıştır. Türkiye, OECD kurucu üyesi 
olarak BMİDÇS 1992 yılında kabul edildiğinde ge-
lişmiş ülkeler ile birlikte Sözleşme’nin EK-I ve EK-
II listelerine dâhil edilmiştir. Ülkemiz, ilk Taraflar 
Konferansı toplantılarından bu yana çeşitli baş-
lıklar altında konumunu değiştirmeyi gündeme 
getirmiştir. 2001’de Marakeş’te gerçekleştirilen 7. 
Taraflar Konferansı’nda (COP7) alınan 26/CP.7 sa-
yılı Kararla EK-II listesinden çıkarılmış fakat EK-I 
listesinde kalmıştır. Türkiye hakkında 26/CP.7 sa-
yılı karar haricinde de çeşitli Taraflar Konferansı 
kararları  alınmıştır.

Kyoto Protokolü

Kyoto Protokolü, iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda atılacak adımların netleştirilmesi yö-
nündeki ilk adım olarak 1997 yılında kabul edilmiş 
ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Protokolde 
belirlenen azaltım hedefine ulaşmak için geliştiri-
len esneklik mekanizmaları ve uyumsuzluk halin-
de uygulanacak yaptırımlar Kyoto Protokolü’nü 
diğer uluslararası çevre sözleşmelerinden  farklı 
kılan en önemli özellikler arasında sayılmaktadır. 
Kyoto Protokolü, Ek-I taraflarına sayısallaştırılmış 



481

DÜNYADA TÜRKİYE

emisyon azaltım hedefi belirten ilk uluslararası 
anlaşma olarak görülmektedir. Protokolün ayrın-
tılı uygulama kuralları, 2001 yılında  Marakeş’te  
gerçekleştirilen  7.  Taraflar  Konferansı’nda  kabul 
edilmiştir. Uluslararası iklim rejiminin oluşturul-
ması sürecinde 2007 yılında Bali’de gerçekleş-
tirilen 13. Taraflar Konferansı en önemli toplan-
tılardan biri olmuştur. Bu toplantı sonrasında 
“Sözleşme” ve “Protokol” başlığı altında, iki yönlü 
uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinin yü-
rütüldüğü bir sürece  girilmiştir. Türkiye 26 Ağus-
tos 2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne taraf ol-
muştur. Ancak Kyoto Protokolü oluşturulduğunda 
BMİDÇS tarafı olmayan Türkiye, EK-I Taraflarının 
sayısallaştırılmış sera gazı emisyon sınırlamaları-
nın veya azaltım yükümlülüklerinin tanımlandığı 
Protokolün EK-B listesine dâhil edilmemiştir. Bu 
bağlamda, Türkiye’nin Kyoto Protokolü kapsa-
mında sayısallaştırılmış emisyon azaltım taahhü-
dü bulunmamaktadır. Kyoto Protokolü’nün ikinci 
yükümlülük dönemindeki (2012-2020) azaltıma 

yönelik olarak kabul edilen Doha Değişikliği de 
Türkiye için yükümlülük getirmemektedir.

Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması müzakereleri 2011 yılında 
Durban’da gerçekleştirilen 17. Taraflar Konferan-
sı’nda başlamıştır. Bu müzakerelerin sonucunda 
2015 yılında Paris’te düzenlenen 21. Taraflar Kon-
feransı’nda Paris İklim Anlaşması kabul edilmiş-
tir. Paris İklim Anlaşması 22 Nisan 2016’da imzaya 
açılmıştır. Anlaşma imzaya açıldığı gün BMİDÇS 
Taraf Ülkelerinden 178’i Anlaşma’yı imzalamıştır. 
Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için Kyoto Proto-
kolü’nde de olduğu gibi sera gazı emisyonlarının 
%55’inden sorumlu 55 BMİDÇS Taraf ülkesi tara-
fından onaylanması koşulu bulunmakla beraber 
bu koşul Kyoto Protokolü’ne göre çok hızlı sağ-
lanmıştır. Böylece Paris İklim Anlaşması 4 Kasım 
2016’da yürürlüğe girmiştir.
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Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü’nün sona 
erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği re-
jimini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Paris İklim 
Anlaşması’nın uzun dönemli hedefi, sanayileşme 
öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 
2°C’nin olabildiğince altında, mümkünse 1,5 dere-
ce seviyesinde tutmaktır. Anlaşmanın en önemli 
özelliklerinden biri sera gazlarının azaltımının 
yanı sıra iklim değişikliğine uyumun önemini 
vurgulayarak tüm tarafları bu çabalara ortak et-
mektir. Yine Kyoto Protokolü’nden farklı olarak 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulusal katkı 
beyanları (tarafların vadettiği iklim eylemleri) ile 
azaltım eylemine katılmasını sağlamaktadır.

Beş yıllık döngüler içerisinde sunulan bu beyan-
ların öncekinden daha iddialı olması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Ulusal katkı beyanlarında sera 
gazı azaltım hedeflerine ve bu hedeflere ulaşmak 
için gerçekleştirilecek eylemlere yer verilmekte-
dir.

Paris İklim Anlaşması’nda eşitlik, ortak fakat 
farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyet-
ler ilkelerine yapılan vurgu, anlaşmanın BMİDÇS 
ile ilişkisinin genel sınırlarını göstermektedir. 
Paris İklim Anlaşması’nın kendisinden önceki 
sözleşme ve protokolden en büyük farkı Ek Ülke 
sınıflandırmasına gidilmemesidir. Ancak azaltım 
veya finansmana ilişkin maddelerde gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere farklı yükümlülükler 
verilmiştir. Bu yolla gelişmiş ülkelerin gelişmek-
te olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve 
kapasite geliştirme konularında destek olması 
sağlanmaktadır. Ancak diğer tarafların gönüllü 
katkılarını da teşvik ederek bir ilke de imza at-
maktadır. Paris İklim Anlaşması’nın en önemli 
özelliklerinden biri de ilk defa çok taraflı bir çev-
re anlaşmasında “insan hakları” nın tanınmış 
olmasıdır. Yine Paris İklim Anlaşması ile ülkeler 
için geliştirilmiş bir şeffaflık çerçevesi (Enhanced 
Transparancy Framework) oluşturulmuştur. Bu 
kapsamda, 2024 yılından başlayarak, ülkelerin 
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iklim değişikliğinin azaltılması, uyum önlemleri, 
sağlanan veya alınan destekler konusunda atılan 
adımlar ve ilerlemeler hakkında şeffaf bir şekilde 
rapor vermeleri beklenmektedir.

Anlaşma müzakere edilirken Türkiye’nin özel du-
rumunun Anlaşma metni veya Anlaşma’yı kabul 
eden 1/CP.21 sayılı kararına herhangi bir şekilde 
yansıtılması yönünde yoğun müzakereler gerçek-
leştirilmiştir. Konferansın son günü COP21 Baş-
kanlığı’nın Türkiye’nin sorununun çözümüne iliş-

kin çalışacağı sözü verilmesi üzerine oy birliğine 
katılınmış ve anlaşma kabul edilmiştir. Türkiye, 
yeni iklim rejiminde finans ve teknoloji destekle-
rine erişim talebinin karşılanması kaydıyla 2015 
yılında Paris İklim Anlaşması’nı kabul etmiş ve 
22 Nisan 2016’da Anlaşmayı gelişmekte olan ülke 
olduğunu sözlü olarak dile getirerek imzalamıştır.





Türkiye’nin BMİDÇS’ye 189. taraf olarak ka-
tılması ve Paris İklim Anlaşması’nı onay-
laması iklim değişikliğinden kaynaklanan 

sorunlara yönelik politikalar geliştirmesi ve yeni 
sürece uyum sağlaması coğrafi ve stratejik konu-
mundan kaynaklanmaktadır. Türkiye’de özellikle 
son yıllarda, değişen iklim şartlarının da etkisi 
ile meteorolojik afetlerin sayıları, etkili oldukla-
rı süre ve şiddetlerinin arttığı, daha önce sık gö-
rülmeyen bazı afet türlerinin meydana gelmeye 
başladığı görülmektedir. Akdeniz havzasında yer 
alan ülkemizde meteorolojik afetlerin sayısı, sü-
resi ve şiddeti artmaktadır. Son yıllarda iklim de-
ğişikliğinin etkilerine bağlı olarak sayı ve sıklığı 
artan meteorolojik kaynaklı aşırı hava olaylarının 
ciddi can ve mal kayıplarına sebebiyet vermesi ve 
iklim değişikliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel 
zararlarının görünür hâle gelmesi sonucunda, ik-
lim değişikliğinin etkilerine uyum konusundaki 
çalışmalara ülkemizde hız verilmiştir.

Paris İklim Anlaşması’nın Onaylanması 

Ülkemizin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması 
iklim değişikliği ile mücadelesi bakımından bir 
dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin lehine olacak 

koşullar altında 21 Eylül 2021 tarihinde Birleşmiş 
Milletler 76. Genel Kurulu’nda Paris İklim Anlaş-
ması’nı onaylayacağımızı açıklamıştır. Bu açık-
lama uluslararası arenada ve tüm platformlarda 
iklim değişikliğiyle mücadele noktasında titizlik-
le çalıştığımızı ve iklim diplomasisinin ülkemize 
yakışan şekilde başarıyla yürütüldüğünü göster-
mektedir. Aynı zamanda bu çabalar iklim mese-
lesindeki samimiyetimizi ve hassasiyetimizi is-
patlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, 27 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen ka-
bine toplantısının ardından yaptıkları konuşma-
da ise Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini 
açıklamıştır. Bu açıklamaların ardından   2016 yı-
lında imzalanan Paris İklim Anlaşması Gazi Mec-
lisimizde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Böylece 
ülkemiz ve ortak evimiz dünya için yeni ve tarihi 
bir dönem de başlamıştır. Daha adil bir dünyanın 
mümkün olduğuna dair inançla mazlumun ve 
mağdurun yanında durarak Türkiye’yi küresel ik-
lim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü 
haline getirmek temel hedefler arasındadır. Yeşil 
Kalkınma Devrimi ile bir yandan sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak, diğer yandan 2053 Net Sıfır 
Emisyon hedefine başarıyla ulaşmak da bu hede-
fin gerçekleştirilmesi konusunda benimsenen te-
mel ilkelerdir.

TÜRKİYE’NİN İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİYLE  MÜCADELESİ
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Dönüşüme Doğru Giden Yolda Bakanlığın Adı-

nın Değiştirilmesi ve Kurumsal Reformlar

İklim değişikliğiyle mücadelede etmek, hedefle-
rimize ulaşabilmek için devrim niteliğinde köklü 
yapısal reformlar da gerçekleştirilmektedir. Bu 
adımlardan ilki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
adının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı (ÇŞİDB) olarak değiştirilmesidir. Ayrıca 
İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu 
ile İklim Değişikliği Başkanlığının ve Çevre Ajan-
sının kurulması ile yeni dönemin ihtiyaçlarına 
cevap verecek kurumsal teşkilatlanma gerçek-
leştirilmiştir. Ortak evimiz dünyamız için alınan 
devrim niteliğindeki bu kurumsal reformlar; eği-
timden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şe-
hirciliğe kadar tüm alanlarda derin değişimlere 
sebep olan iklim değişikliğiyle mücadelemiz bakı-
mından ülkemizi daha güçlü kılacaktır.

İklim Değişikliği Eylem Planlarının Hazırlan-
ması

İklim değişikliğiyle mücadele etmek üzere hazır-
lanan İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem 
Planı ile iklim değişikliğinden etkilenecek sek-
törlerin uyumuna yönelik hedefler belirlenmiştir. 
ÇŞİDB koordinasyonunda 2030 ve 2053 yıllarına 
dönük orta ve uzun dönemli hedefler kapsamında 
güncelleme çalışmalarına başlanmıştır.

İklim değişikliği kaynaklı afetler, bölgeler öze-
linde tedbirlerin alınmasını da gerektirmiştir. Bu 
kapsamda, mevcut ve olası iklim değişikliği etki-
lerini ve çözüme yönelik eylemleri içeren Bölgesel 
İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanmıştır. 
Bunların geliştirilmesi maksadıyla, bölgesel kı-
rılganlık analizi çalışmalarına başlanmıştır. Bu 
analizler kent ölçeğindeki Yerel İklim Değişikli-
ği Eylem Planlarına da temel teşkil edecektir. Bu 
kapsamda dört büyükşehir belediyesi (Konya, 
Muğla, Sakarya, Samsun) pilot il olarak belirlen-
miş ve bu illerin etki/etkilenebilirlik ve risk analiz 
çalışmalarına başlanmıştır.

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının diğer be-
lediyelerce de hazırlanması ve yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir. 

Türkiye Ulusal İklim Portalı

İklim değişikliği ile mücadele konusunda erken 
uyarı sistemlerinin geliştirilmesine yönelik hedef-
lerden biri de İklim Portalı kurmaktır. Bu hedef 
doğrultusunda; 81 şehrimizin tamamında, tüm 
doğal alanlar ve şehir merkezlerinde afet erken 
uyarı sistemlerinin kurulması planlanmaktadır. 
Bu sistemle olası afet alanlarına yakın yerlerde 
yaşayan vatandaşlarımız hızlıca bilgilendirecek,  
can ve mal güvenliği en üst düzeyde güvence al-
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tına alınacaktır. Böylece ulusal ve yerel iklim de-
ğişikliğine uyum politikalarının ve eylemlerinin 
merkezinde yer alan tüm paydaşların iklim deği-
şikliğiyle ilgili içerik ve bilgilere tek bir noktadan 
erişmesi ve karar vericilere rehberlik etmesi sağ-
lanacaktır.

İklim Elçileri Hareketi

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil 
kalkınma politikası doğrultusunda 2021 yılının 
Ekim ayında önemli bir adım atılmıştır. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat 
Kurum, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yap-
tığı konuşması ile gençlerimizin Türkiye’nin yeşil 
dönüşümünün bir parçası olması gerektiği çağrı-
sında bulunmuştur. Bu çağrının akabinde Bakan-
lığımız Türkiye’deki tüm üniversitelerle resmi te-
maslar kurmuş ve “İklim Elçileri Hareketi” projesi 
hayata geçirilmiştir. Bu süreç içerisinde 209 üni-
versitenin tamamı kendilerini temsil edecek İklim 
Elçisini belirlemiş ve resmi olarak Bakanlığımıza 
bildirmiştir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
İklim Elçileri, üniversitelerin yeşil ve iklim dostu 
olması sürecinde aktif rol oynayarak yeşil dönü-
şümünün öncülerinden olacaktır. Ayrıca Bakan-
lık, İklim Elçilerinin;

• Türkiye’nin iklim değişikliği ve çevre politi-
kaları, stratejileri ve eylemleri doğrultusunda 
ulusal ve uluslararası kurum/kuruluş/dernek-
ler ile birlikte çalışmalar yapmasını,

• Temsilcisi oldukları yükseköğretim kuruluş-
larında çevre ve iklim konusunda çalışma 
yürütecek öğrenci toplulukları/kulüpleri ku-
rulmasına öncülük etmesini, topluluk bünye-
sinde faaliyetler gerçekleştirmesini, 

• Toplumda çevre bilincinin ve iklim değişikliği 
ile ilgili duyarlılığın artırılmasına katkı sağla-

mak amacıyla kurs, seminer, konferans, panel 
gibi eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenle-
mesini,

• Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve 
yeşil kalkınma politikasını gerçekleştirmek 
için çalışmalar yapmasını, projeler hazırlama-
sı, etkinlikler düzenlemesi, uygulamaları yay-
gınlaştırması ve ilgili faaliyetlere katılmasını 
desteklemektedir. 

Ülkemizin 209 İklim Elçisiyle şimdiye kadar bir-
çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunlardan biri 
Türkiye’nin ilk İklim Şurası kapsamında bütün 
İklim Elçilerini temsilen 30 İklim Elçisinin ha-
zırladığı Türkiye’nin ilk İklim Değişikliği Gençlik 
Bildirisidir. Gençler iklim değişikliğine bakışlarını 
bildiri sürecinde ortaya koymuş ve İklim Şurasın-
da da ilan etmişlerdir. İklim Elçilerimiz sadece bil-
diri yazmakla kalmamış aynı zamanda kurulduğu 
günden bu yana araştırma ve inceleme gezilerinde 
bulunmuş, toplumda iklim değişikliği farkındalı-
ğını artırmaya yönelik yayımlar yapmış ve ulusal 
ve uluslararası iklim mücadelesini katılım yoluyla 
güçlendirme adımlarını atmışlardır. 

Bakanlık, İklim Elçileri ile iş birliği yaparak her bir 
üniversitede iklim kulüpleri kurulmasını da teş-
vik etmiştir. İklim Elçilerimizin kulüplerinde ik-
lim değişikliğiyle mücadele konularında ürettikle-
ri projeler Bakanlık tarafından desteklenmektedir 
ve yeni fikirlerin geliştirilmesi aşamasında yar-
dımcı olunmaktadır. Binlerce gönüllü öğrencinin 
bu kulüplere katılımıyla iklim krizi ile mücadele-
nin gençlerimiz arasında hızla ve nitelikli bir şe-
kilde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Bakanlığın “İklim Elçileri Hareketi” projesine ba-
kışı; gençleri karar alma süreçlerinin önemli bir 
parçası olduğu ve onlarla birlikte beraberlik içeri-
sinde hareket edilmesinin gerekliliği şeklindedir. 
Buna istinaden gerek ulusal ve uluslararası kuru-
luşlarla işbirliği yaparak gerekse İklim Elçilerinin 
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iklim değişikliği müzakere süreçlerinde yer alma-
sını öncelik alarak genç bakışın güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Bu projenin en önemli basamaklarından biri de bu 
sene Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi kapsamında 27’ncisi düzenlenecek 
Taraflar Konferansına ülkemizin İklim Elçilerinin 
de katılım göstererek Türkiye Pavilyonunda su-
num yapacak olmasıdır. Türkiye tarihinde ilk defa 
bu yıl gerçekleştirilecek olan bu katılımın sürdü-
rülebilir olması sağlanacaktır. Böylece bu hareket 
yeşil kalkınma devriminin önemli bileşenlerin-
den biri haline gelecek; doğamıza, çevremize, sa-
dece ulusal değil küresel iklim mücadelesine de 
hizmet edecektir.

İklim Değişikliği İle Mücadelenin Finansmanı

İklim dostu şehirlerin inşası ile iklim değişikli-
ğinden kaynaklanan sorunlarla mücadele etme 
konusunda çok önemli çalışmalara imza atılmak-
tadır. Bu kapsamda;

• Binaların, konutların yeşil çatı tasarımlarıyla, 
su ve enerji verimli, sıfır atığa uyumlu, akıllı 
sistemlerle donatılmış bir şekilde inşa edilme-
si,

• Altyapının; kayıp kaçak oranını en aza indire-
cek sistemlerle donatılması ve yağmur suyu 
hasadı yapan caddeler inşa edilmesi,

• Yine her geçen gün sayısı artan ve Atatürk 
Havalimanı Millet Bahçesi ile taçlanan millet 
bahçeleri, geniş okul, sağlık tesisleri, bisiklet 
ve yürüyüş yollarıyla sosyal donatı alanlarının 
çeşitlendirilmesi,

• Son olarak tüm bu ilkeleri kapsayacak şekilde 
insan odaklı, insanı merkeze alan, vatandaş-
larımızın beklentilerini karşılayan şehirlerin 
kurulması temel hedefler olarak belirlenmiştir.

İklim Değişikliği Şurası

İklim Şûrası ÇŞİDB tarafından 21-25 Şubat 2022 
tarihleri arasında Konya’da yüksek bir katılımla 
düzenlenmiştir. Sayısı 600’ü aşan dev obruklar, 
yaşanan kuraklık sonucu Akşehir ve Tuz Gölü’n-
de su çekilmeleri; Konya’yı iklim krizinin olumsuz 
etkilerini her alanda en çok hisseden şehirleri-
mizden biri haline getirmiştir. Bu açıdan İklim 
Şurasının Konya’da gerçekleşmesi, iklim değişik-
liğiyle mücadelemizin sembolleşmesi açısından 
farklı bir anlam taşımaktadır. Kamu kurumları, 
özel sektör, üniversiteler, bilim insanları, sanatçı-
lar, esnafımız, çiftçilerimiz, iş dünyası ve sivil top-
lum kuruluşları ile genç iklim elçilerinden oluşan 
1.000’i aşkın katılımcının olması gelecek açısın-
dan umut vadetmektedir.

İklim Şurasında; ülkemizin sürdürülebilir kalkın-
masını sağlayacak konular, sera gazı azaltımını 
tüm sektörlerde sağlamak, iklim değişikliğine 
uyum politikalarını belirlemek, bilim ve tekno-
loji, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, yerel 
yönetimler, göç, adil geçiş ile sosyal politikalar 
gibi başlıkları masaya yatıran yedi ayrı komis-
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yon çalışmalarını son derece başarılı bir şekilde 
tamamlamıştır. Bu çalışmaların yanı sıra alanın-
da uzman yerli ve yabancı isimlerle, Paris İklim 
Anlaşması ve iklim rejiminde uluslararası süreç, 
yeşil politika, bilim ve teknoloji, uluslararası fi-
nansman, ilk kim değişiyor, yerelde iklim eylemi-
nin güçlendirilmesi, yeşil mutabakat ile sanayide 
dönüşüm başlıkları altında, son derece zengin içe-
rikli paneller düzenlenerek yeni bir farkındalık or-
taya çıkmıştır. Yine şurada yedi farklı alanda, Tür-
kiye’nin yeni yol haritası açıklanmıştır. Toplamda 
217 karardan oluşan İklim Şurası Sonuç Bildirge-
si’nin 76’sı öncelikli alan olarak belirlenmiştir.

İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı tehli-
ke, risk yönetimi, sigorta ve finans sistemlerinin 
güçlendirilmesi; doğal alanların korunması, bo-
zulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik 
çözümler için bir başvuru kaynağı olacaktır. Dü-

şük karbonlu üretime ulaşmak için karbon tutma 
teknolojilerinin, enerji verimliliği sağlayan yük-
sek performanslı inovatif malzeme tasarımlarının 
geliştirilmesi için akademimize, iş dünyamıza bir 
yöntem sunacaktır.

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye İstişare Top-

lantısı

Antalya’da 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında ger-
çekleştirilen Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye 
İstişare Toplantısı mücadele ve uyum sürecine 
yönelik adımlardan biri olarak değerlendirilme-
lidir. İstişare Toplantısı’nın ardından açıklanan 
ve uyulması gereken temel ilkeleri de içeren 10 
maddelik sonuç bildirgesi ise yol haritası için bir 
rehber olmuştur. Yeni sürece uyumlu İmar Kanu-
nu değişikliği, İklim Kanunu hazırlanması, bele-
diyelere kaynak aktarılması, Sıfır Atık Projesi'nin 
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yaygınlaştırılması ve geri kazanım oranının artı-
rılması, depozito yönetim sisteminin geliştirilerek 
yaygınlaştırılması, yapılarda enerji verimliliğinin 
sağlanması, genç istihdam seferberliği ve koru-
nan alanların ve şehir içi yeşil alanların artırılması 
temel hedefler olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak;

Bahsi geçen belgeler, anlaşma ve sözleşmeler ile 
Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele konu-
sunda göstermiş olduğu azimli ve kararlı çalış-
malar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Türkiye, kadim kültüründen ilhamla Yeşil Kal-
kınma Devrimi’ni tüm çalışmalarının merkezine 
yerleştirmelidir” vizyonu çerçevesinde bir politi-
kaya dönüşmüştür. 2053 Net Sıfır Emisyon hede-
fine ulaşmak, iklim değişikliği ile etkin bir şekilde 
mücadele etmek üzere aşağıdaki ilkelerin hayata 
geçirilmesi gerekmektedir;

• Ekolojik, doğal sermayemizi koruyarak güç-
lendirmek.

• Yeşil inovasyonu, yeşil teknolojilerin kullanı-
mını yaygınlaştırmak.

• Bilim ve sanayide; düşük emisyonlu, yeşil en-
düstriyel üretimi artırmak.

• Enerjide; temiz enerji tekniklerini ve yenilene-
bilir enerji sistemlerini desteklemek.

• Şehircilikte; arazi kullanımı noktasında titiz 
hassasiyet göstermek ve gayrimenkul geliştir-
mede, öncelikle daha önce imara açılmış alan-
ların kullanım oranını artırmak.

• Tüm imar planlarında yeşil alan kullanımını 
maksimum seviyeye çıkarmak.

• Tarım alanlarını korumak, sürdürülebilir ta-
rım uygulamalarını artırmak.

• Kentsel tüketimin ve atıkların azaltılmasını 
sağlamak, üretimde geri dönüşümlü malzeme 
kullanımını teşvik etmek.

• Evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması 
ve atık suların yeniden kullanılmasına yönelik 
teşvik mekanizmaları oluşturmak.

• Mevcut binaları yeşile dönüştürmek, yeşil çö-
zümlü yeni bina tasarımlarını geliştirmek, bina 
yer seçiminde etkinliği, verimliliği artırmak.

• Binalarda su verimliliği çözümlerini, yeşil in-
şaat malzeme ve teknolojilerinin kullanımını 
en yüksek seviyeye çıkarmak.
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Asırlardır insanlığa hizmet etmiş ve insan-
lığın üretim alanı olan şehirlerimiz, her 
ne kadar birden fazla disiplinin konusu 

olarak değerlendirilse de şehirlerin ve şehircilik 
kültürünün merkezinde her zaman insan ve onun 
çevresi ile kurduğu iletişim olmuştur. Şehircilik 
geleneklerimiz doğrultusunda her zaman insa-
nı ve doğayı önceleyen bir anlayışla kentlerimiz 
doğa ile bütünlük sağlayacak şekilde tasarlan-
mıştır. Hızla artan kent nüfusu ve şehir merkez-
lerindeki sanayi alanlarının gelişmesi sebebiyle 
kamusal alanların ve yeşil alanların ihtiyacı art-
mıştır. Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi 
doğrultusunda, gelişmenin temel unsurlarından 
olan halkın doğa ile buluşabildiği yeşil alanların 
çoğaltılması son derece önemlidir. Yaşam kali-
tesini yükselten; dünyadaki ekolojik ve toplum-
sal değişimlerin getirdiği sorunlara çözümü esas 
alan, çevresel unsurları öne çıkartan projeler 
üretilmektedir. Bu anlamda ülkemizde şehircilik 
alanında son yıllarda atılmış en önemli adımlar-
dan biri Millet Bahçeleri Projeleri’dir. Günümüz-
de, kentlerdeki nüfus artışına paralel olarak kişi 
başına düşen yeşil alan miktarının çoğaltılması, 
özellikle kent merkezlerinde insan-doğa ilişkisini 
korumak şehircilik politikalarımızda önemli bir 
yer tutmaktadır. 

Tarihimizde Tanzimat Dönemi sonrası halkın 
sosyalleşmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi 
için yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan 
millet bahçesi uygulamasının ilk örnekleri, 1869 
yılında yapılan Taksim Millet Bahçesi, 1870’de 
açılan Kısıklı Millet Bahçeleri ile Sarıkaya Millet 
Bahçesi ve Sultanahmet Millet Bahçesi olmuştur. 
Cumhuriyet döneminde ise Başkent Ankara’da 
Birinci Meclis Binası karşısındaki Ulus Millet 
Bahçesi simgesel yeşil alanlar arasındadır. Günü-
müzde ise 23 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeşil şehir vizyonu 
kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve ik-
lim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde 
Millet Bahçeleri yapılması" kararı ile yeşil alanla-
rın artırılması hedeflenmiştir.

Farklı kullanım kriterlerine sahip birçok alanda 
(stat-askeri alan-kapatılan havaalanları vb.) çev-
reyle uyumlu tasarlanan projeler doğrultusunda 
yapılan dönüşümlerle millet bahçeleri oluşturul-
muştur. Ülke genelinde kapasite ve/veya yoğun-
luk sebebi ile vasıflarını yitirmiş alanların “millet 
bahçesi” kavramı ile yeniden işlevlendirilmesi için 
Samsun Canik, Batman, Sakarya, Sivas, Trabzon 
Avni Aker, Eskişehir, Diyarbakır Yenişehir, Mer-
sin, Kocaeli Derince, Gaziantep, Giresun, Hatay ve 

MİLLET BAHÇELERİ 
PROJESİ
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Ankara Cebeci stadyumlarının yerine millet bah-
çeleri yapılmıştır.

Millet bahçeleri fiziksel anlamda da hem küresel 
ısınma hem de afet risklerinin mümkün oldu-
ğunca azaltılabilmesi için planlı bir müdahalenin 
artık ciddi şekilde ele alınması gerekliliğinin ve 
farkındalığının bir sonucu olarak kentlerimizin 
sağlıklı gelişimine yeni bir boyut kazandırmış, 
hatta ülke imarına güçlü bir soluk katmıştır.

2018 yılı itibariyle vatandaşların kentsel yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, Türkiye ge-
nelinde ülke tarihinin en büyük Millet Bahçeleri 
Projesi başlatılmıştır. On Birinci Kalkınma Pla-
nı’nın (2019-2023), “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürü-
lebilir Çevre” bölümünde “sağlıklı yaşam alanları 
oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve 
yaşam kalitesini yükseltmek için millet bahçele-
rinin 81 ilde yaygınlaştırılacağı, 2023 yılına kadar 
81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmalarının 
ÇŞİDB, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansma-

nıyla yürütüleceği” belirtilmiştir. Ülkemizde bu 
tarih itibariyle estetik, ekolojik, sürdürülebilir ve 
rekreatif değeri yüksek olan yeşil alanların oluş-
turulması; kentlerin tarihi ve kültürel özellikle-
rini de yansıtan özgün peyzaj düzenlemeleri ile 
kentsel mekana katkı sunan yeni nesil rekreasyon 
alanlarının geliştirilmesi için büyük bir seferberlik 
başlatılmıştır. Millet bahçeleri aynı zamanda va-
tandaşların sosyalleşme alanı olduğu kadar başta 
deprem olmak üzere afetlerde de kentin toplanma 
alanları olarak kullanılmaktadır. Millet bahçele-
rinin planlama ve projelendirme aşamalarında 
öncelikle kentin büyüklüğü ve nüfus yoğunluğu 
dikkate alınmakta, asgari alansal büyüklük önem 
arz ettiğinden en az 15.000 m2 büyüklüğünde ka-
muya ait alanlar üzerinde proje geliştirilmektedir. 
Millet bahçelerinin düzenlenmesindeki yer seçi-
mi, kent içerisindeki ulaşım imkânları ve erişilebi-
lirliğe göre planlanmaktadır. Millet bahçeleri kent 
bütününde yeşil akslar oluşturmaya uygun, diğer 
alanlarla birlikte kent ekolojisini destekleyebile-
cek şekilde tasarlanmaktadır.

Şehir içerisinde millet bahçesi planlamaları aynı 
zamanda 100’e yakın belediyenin sınırlarından 
geçen ve 22 ili kapsayan ekolojik koridor çalışma-
larıyla da bütünlük arz edecek şekilde oluşturul-
maktadır. Şehrin içerisinden uzaklaştırılan değil, 
korunan alan büyüklüğünü şehirlerin içerisine 
doğru geliştiren ve genişleten bir yaklaşımla bu 
çalışmalar ülkemizin dört bir yanında yapılmak-
tadır. Burada “herkes için sağlıklı şehir” ilkesiyle 
ülkemizin her noktasında tüm vatandaşların yeşil 
alanlara erişilebilirliği arttırılacaktır.

Projeler kapsamında kıraathane, kütüphane, çay 
bahçesi, seyir terasları, büfeler, sanat atölyeleri, 
piknik alanları, engelsiz parklar, koşu ve yürüyüş 
parkurları, bisiklet yolları gibi sosyal ve kültürel 
işlevi olan donatılara yer verilmektedir. Bu saye-
de vatandaşların sosyalleşebileceği, aile bireyleri 
ile ev dışında verimli zaman geçirebilecekleri yeni 
alanlar oluşturulmaktadır. Millet bahçelerindeki 

Türkiye’nin marka 
değeri en yüksek şehri 
İstanbul’da günde bir 
milyon kişinin ziyaret 
edebileceği yaklaşık 
5 milyon m2’lik büyük 
bir yaşam alanı 
Millet Bahçesi’ne 
dönüştürülmektedir.
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yapılarda ve yapısal peyzajda arazinin doğal eği-
mine uygun tasarımlarla yerleştirilmesine özen 
gösterilmektedir. 

ÇŞİDB’nın koordinasyonunda yürütülen Millet 
Bahçesi Projeleri ile 2023 yılında tamamlanması 
öngörülen 81 ilde 81 milyon m2 millet bahçesi he-
defi kapsamında 81 ilde, 67 milyon 756 bin 900 
m2 alanda, 447 adet millet bahçesi çalışmaları de-
vam etmektedir. TOKİ tarafından 217 adet millet 
bahçesi inşa edilirken, yerel yönetimler, Emlak 
Konut ve İlbank tarafından da millet bahçeleri 
inşa edilmektedir. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş 
yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın katılımlarıyla, Ankara’da Başkent Millet 
Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirilmiş, Ankara’nın 
merkezinde, herkesin ulaşabileceği önemli bir ya-
şam alanı oluşturulmuştur. 700 bin m2 alana sa-
hip olan Başkent Millet Bahçesi’nin %94’ü yeşil ve 
açık alan olarak tanzim edilmiş, biyolojik göletler 
ve su ögeleriyle doğal yaşam alanı oluşturulmuş, 
83 ayrı türden oluşan 10.133 nitelikli ağaç ve bitki 
türü ile zenginleştirilmiştir. Proje alanı içerisin-

de ayrıca devlet törenlerinin, özel gün ve hafta 
kutlamalarının, şenliklerin yapılacağı büyük bir 
alan tesis edilmiştir. İçeriğiyle zengin bir millet 
kıraathanesi; çocuklar için çocuk oyun alanları, 
sanat atölyeleri, konferans salonu, spor sahaları, 
buz pisti, açık hava sineması projelendirilmiştir. 
İnsanlarımızın kaynaşma imkânı bulacağı, bölge 
kültürlerinin tanıtılacağı ve yöresel ürünlerin de 
sergilenebileceği pazar yerleri inşa edilmiştir.

Türkiye’nin marka değeri en yüksek şehri İstan-
bul’da günde bir milyon kişinin ziyaret edebilece-
ği yaklaşık 5 milyon m2’lik büyük bir yaşam alanı 
Millet Bahçesi’ne dönüştürülmektedir. 29 Mayıs 
2022 tarihinde, fethin yıl dönümünde; yaklaşık 2 
milyon m2 olan birinci etaba ilk fidan dikimi yapı-
larak tarihin ve medeniyetin kalbi olan İstanbul’da 
yeşil bir koridor oluşturulması planlanmıştır. Bu 
alan; eğitim, kültür, spor gibi çok sayıda faaliyet-
lerin yapılabileceği sosyal donatıların yanında 
içinde tarihi zeytin ağaçlarının bulunduğu 145 bin 
300 nitelikli ağaç türü ile de zenginleştirilecektir. 
Ayrıca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi içeri-
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sinde yapılan bisiklet yolları ile sportif faaliyetlere 
olanak tanınması ve ülke genelinde çevreci yakla-
şımların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Küresel ısınmanın iklim değişikliğine olan etkileri 
ve ekosisteme verdiği zararlar, toplu taşıma ağla-
rına olan yatırımı ve çevre dostu araçların kullanı-
mını zorunlu hale getirmiştir. Şehir merkezlerin-
deki trafik yoğunluğu sebebiyle mikromobilitenin 
etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çevreci 
ulaşım ağının geliştirilmesi hem ekonomik hem 
de toplumsal sağlık boyutuyla önem arz etmek-
tedir. Alt ve üst yapı çalışmalarıyla bisiklet yolları 
ve park alanları inşa edilmeye başlanmış, bisiklet 
kullanıcılarının şehir merkezlerinde de ulaşımını 
rahatlatacak faaliyet planları hazırlanmıştır. Tür-
kiye’de son yıllarda gerçekleştirilen millet bahçe-
leri projesi dalga dalga bütün şehirlere yayılırken, 
önümüzdeki süreçte kişi başına düşen yeşil alan 
miktarı da artmış olacak, yeni yaşam alanları ço-
ğaltılarak vatandaşların doğayla iç içe yaşamaları 
sağlanacaktır. 

Ekosisteme destek verecek, küresel iklim değişik-

liğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine 
katkı sağlayacak ekolojik koridorlar ülke genelin-
de yaygınlaştırılmaktadır. Doğal ekolojik koridor-
ların yanı sıra inşa edilecek yeni yapay ekolojik 
koridorlarla; doğal tabiat alanlarımız, milli park-
larımız, millet bahçeleri ve şehir içindeki yeşil 
alanlarla ilişkilendirilmektedir. Ekolojik koridor-
lar, ekolojik bütünlüğe ve toplum sağlığına büyük 
katkılar sağlamaktadır.

Çevrenin korunması konusunda farkındalık oluş-
turmak amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleş-
miş Milletler Çevre Konferansı’ndan bu yana 5 
Haziran’da “Dünya Çevre Günü” kutlanıyor. Ülke-
mizde de çevre farkındalığını artırmak amacıyla; 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yı-
lında ilk defa düzenlenen Türkiye Çevre Haftasını 
ülkemizde ilan etmiştir. Çevre Haftası boyunca 
gerçekleştirilen paneller ve sergiler eşliğinde ya-
şanabilir dünya üzerindeki sorumluluklarımız 
tartışılmış; 5 Haziran Çevre Gününde Ankara Baş-
kent Millet Bahçesi’nde kutlamalar yapılmış; ço-
cuklara yönelik çevre etkinlikleri düzenlenmiştir. 
Bu etkinliklerin de yapıldığı alanlar olarak millet 
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bahçeleri çevre haftasının ruhuna uygun bir şe-
kilde devlet-millet buluşmalarının yapıldığı, gele-
neklerin yaşatıldığı bir alan olarak da etkinleşti-
rilmiştir. Bu bilinç ve sorumlulukla ve de “insanın 
en hikmetli eylemi şehir kurma eylemidir” anlayı-
şıyla Türkiye olarak şehirlerimizi, ayrılmaz parça-
sı yeşil tabiat alanları ile inşa ederek bu hikmetin 
gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.





Çöp kavramının yerini atığa ve atık mad-
denin de yerini alternatif ham maddeye 
bıraktığı sürdürülebilirlik çağında, 2017 

yılında Emine Erdoğan Hanımefendinin himaye-
lerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, ÇŞİDB tara-
fından gerçekleştirilen vizyon projelerden biridir. 
Oldukça kısa bir süre içerisinde etkili sonuçlar alı-
nan ve en üst düzeyde sahiplenilen sıfır atık pro-
jesi yatay düzlemde birçok disiplinle kesişmekte 
ve Türkiye’nin yeni bir ekonomik modele geçişine 
esas olmaktadır.

Döngüsel ekonomi adı verilen bu yeni modelde 
başarının anahtarı atığın ham maddeye, daha 
doğrusu bir kaynağa dönüşmesidir. Bu süreç aynı 
zamanda eş zamanlı olarak yürütülen iklim deği-
şikliğiyle mücadele politikalarının en etkili araçla-
rından biridir. Daha temiz bir dünya, çocuklarımı-
za daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak 
için Türkiye’nin sıfır atık politikasının anlaşılma-
sı ve desteklenmesi gerekmektedir. Tüm tarafla-
rın iş birliği yapması, yeşil ve döngüsel ekonomi 
stratejileri geliştirilmesi ve uygulanması, yeşil 
ekonomiye uygun teknolojilerin ve projelerin ge-
liştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kurumsal ve fi-
nansal kapasitenin güçlendirilmesi, çevresel ve 

ekonomik alanlardaki gelişmelere karşı farkında-
lık düzeyinin oluşması, sivil toplum kuruluşları, 
belediyeler, finans ve iş dünyası, sanayi ve ticaret 
odaları, üniversiteler, medya, araştırma kurum-
ları ile uzun vadeli iş birliklerinin oluşturulması 
ve 2017 yılından bu yana dalga dalga yayılan sıfır 
atık yaklaşımının uygulanması büyük önem arz 
etmektedir. 

Döngüsel ekonomi 
adı verilen bu yeni 
modelde başarının 
anahtarı atığın 
hammaddeye daha 
doğrusu bir kaynağa 
dönüşmesidir.

TÜRKİYE’DE SIFIR ATIK 
VE DÖNGÜSEL EKONOMİ 
POLİTİKASINA GEÇİŞ
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Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Sanayi devrimiyle ortaya çıkan teknolojik yenilik-
ler, artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartla-
rının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına 
yol açmakta, böylece geçmişe nazaran daha çok 
atığın oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum 
aynı zamanda, başta doğal kaynaklarımızın tü-
kenmesi, dengelerin bozulması ve iklim değişikli-
ği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit 
edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirli-
liğine yol açmaktadır. Hava ve su kirliliği, katı ve 
tehlikeli atık üretimi, toprak bozulması, orman-
sızlaşma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik 
kaybı gibi çevre sorunları sınır tanımamakta; 
insanların güvenliği, sağlığı ve üretkenliği, canlı 
türleri ve gıda güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit 
oluşturmaktadır. Bu durum göz önüne alındığın-
da, doğal kaynakların verimli kullanılması için 
geliştirilen politika ve stratejilerin önemi anlaşıl-
maktadır. Çevreyi korumak ve çevre kirliliği ile 
mücadele kapsamında ortaya konulan bu politika 
ve stratejiler, mevcut ekonomik sistem ile uyumlu, 
sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi 
destekleyen, yatırımları teşvik eden ve istihdamı 
artıran bir doğrultuda olmak zorundadır.

Atıklarımızın çok büyük bir kısmının değerlen-
dirilebilir, geri kazanılarak hammadde olabile-

cek ve yeni ürünlere dönüştürülebilecek atıklar 
olduğu görülmektedir. Ancak değerlendirilebilir 
birçok atık depolama sahalarına gitmekte, gömül-
mekte ve birer hammadde olan kaynaklarımız 
yok olmaktadır. Çevreci bir yaşam modeli olarak 
adlandırılan sıfır atık yaklaşımının ülke çapında 
yaygınlaşmasıyla ve benimsenmesiyle, atıkların 
kaynağında ayrı toplanması sağlanarak atık de-
polama sahalarına giden atık miktarının azaltıl-
masıyla birlikte bir yandan çevresel kirlilik gide-
rilirken diğer yandan atıkların ekonomiye katma 
değer kazandırması, kaliteli hammadde temini, 
yatırım ve istihdam artışının sağlanması hedef-
lenmektedir.

Günümüz dünyasında çevre konuları; başta şehir-
cilik olmak üzere ekonomi, kalkınma, teknoloji, 
tarım ve gıda, su kaynakları, insan hakları, sağlık 
ve turizm olmak üzere hayatımızın her safhasını 
etkilemektedir. Çevresel sorunlar ve buna bağlı 
olarak oluşturulan çevre politikaları da 21. yüzyı-
lın ekonomi, kalkınma ve enerji politika alanlarını 
ciddi bir biçimde yönlendirmektedir.

Yeşil ekonomi, diğer bir ifadeyle döngüsel ekono-
mi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
tarafından, sosyal eşitliği ve toplumsal refahı artı-
ran, aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolojik kıt-
lıkları önemli ölçüde azaltan bir yaklaşım olarak 
ele alınmaktadır. Bu süreçte atık oluşumunu en 
aza indirirken “al-kullan-at” anlayışına sahip kısa 
vadeli lineer ekonomi modelinden, “önle-azalt-ye-
niden kullan-geri dönüştür” yaklaşımıyla uzun 
vadeli döngüsel ekonomiye geçişin önemi bir kat 
daha artmıştır.

Döngüsel ekonomi yaklaşımının temel prensip-
lerinden biri, atıkların hammadde olarak üretim 
süreçlerine dâhil edilmesidir. Bu sayede doğal 
kaynak yerine atıkların ikamesiyle atık miktarı 
azaltılırken doğal kaynaklarımız da korunmakta-
dır. Yeşil ekonomiye geçişte kaynak verimliliğinin 
artırılması ve bu noktada atıkların kaynak olarak 
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kullanılması döngüsel ekonomi yaklaşımının en 
önemli unsurudur. Bu yaklaşımdan hareketle ül-
kemiz için önemli bir adım olan sıfır atık projesi; 
atık önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, is-
rafın önlenmesi ve oluşan atıkların kaynağında 
ayrı toplanması, bu atıkların bir değer olarak gö-
rülüp geri dönüşümünün sağlanarak hammadde 
ve enerji tasarrufu sağlanması, kaynaklarımızın 
atık depolama alanlarında bertaraf edilmesinin 
önüne geçilmesi vizyonuyla gelecek nesillere te-
miz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dün-
ya bırakmak hedefini taşımaktadır. 

Türkiye’nin Sıfır Atık Serüveni

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin 
gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenme-
sini veya minimize edilmesini, atığın oluşması 
durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasını ve 
geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yö-
netim felsefesidir. Dünyadaki birçok ülkenin baş-
lıca sorunu olan atık, ülkemizde özenle yürütülen 
çalışmaların başında yer almaktadır. Sıfır atık 
yaklaşımının 11. Kalkınma Planı ile Orta ve Uzun 
Vadeli Program başta olmak üzere ulusal ölçekli 
strateji ve politika belgelerinde yer almasıyla bir-
likte proje bir ülke politikası haline gelmiştir. Sıfır 
atığa ilişkin yasal düzenleme ise 2019 yılında ya-
yımlanan yönetmelik ile gerçekleştirilmiştir.

ÇŞİDB tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi”, 
26.09.2017 tarihinde başlatılmıştır. Emine Erdo-
ğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan 
Sıfır Atık Projesi öncelikle Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde ve ÇŞİDB'de uygulamaya geçmiş uy-
gulamanın tüm Türkiye’ye yayılması konusunda 
çalışmalara başlanmıştır. Sıfır atık uygulamala-
rının hane halkını da kapsayacak şekilde yaygın-
laştırılması hedeflenmiş, kurum ve kuruluşlar ile 
özel sektörün görev ve sorumlulukları belirlen-
miştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; Sıfır Atık 
Projesi, bütün paydaşları bir araya getirmek üzere 

katılımcı bir yaklaşımı esas almakta ve gönüllü-
lük ilkesini yaygınlaştırmaya odaklanmaktadır. 
Bu bağlamda; 

• Sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli 
idareler ile diğer gönüllü kuruluşlara Seviye Sı-
fır Atık Belgesi verilmektedir.

• Sistemi takip etmek üzere Sıfır Atık Bilgi Siste-
mi kurulmuştur.

• Atık yönetimi altyapısının geliştirilmesine 
mali kaynak sağlanması için Geri Kazanım Ka-
tılım Payı uygulaması başlatılmıştır.

• Atıkların veya atıklardan elde edilen geri dö-
nüştürülmüş malzemelerin kullanımı zorunlu 
hale getirilmiştir.

• Bakanlık tarafından belirlenen ambalajlar için 
zorunlu depozito uygulamasına geçilmiştir.

• Yol gösterici olması amacıyla 11 adet Sıfır Atık 
Uygulama Kılavuzu ve 81 il nezdinde İl Sıfır 
Atık Yönetim Planı hazırlanmıştır.

• 30’u il belediyesi olmak üzere 103 belediyemiz-
de Atık Getirme Merkezleri kurulmuş ve 1.909 
mobil atık getirme merkezi oluşturulmuştur.

• Sıfır atık sistemi 131 bin kurum binasında uy-
gulamaya geçmiştir.

• OSB, havaalanları, limanlar, terminaller, akar-
yakıt istasyonları, AVM ve zincir marketlerin 
neredeyse tamamında sıfır atık sistemi kurula-
rak yaygınlaştırılmıştır.

• Projenin başladığı tarihten itibaren 13,7 milyon 
kişiye sıfır atık eğitimi verilmiştir.

Ülkemizde döngüsel ekonomi uygulamalarının 
daha da yaygınlaştırılması ve sıfır atık vizyonu-
nun hanelerden başlayacak şekilde tüm ülkede 
uygulanmasıyla birlikte yaşanabilir dünya hedefi-
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ne çevresel ve ekonomik katkı sağlanacaktır. Top-
lumda çok ilgi uyandıran plastik poşetlerin üc-
retlendirilmesi uygulamasıyla 2019, 2020 ve 2021 
yıllarında plastik poşet kullanımında yaklaşık 
%65’lik azalma gerçekleşmiştir. Böylece plastik 
poşet kaynaklı 550.000 ton plastik atığın oluşumu 
engellenmiştir. Ayrıca bu yolla ülkemizde plastik 
poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithali 
önlenmiş, yaklaşık 3,8 milyar TL tasarruf edilmiş 
ve 22.746 ton sera gazı salımı engellenmiştir. Uy-
gulamanın başladığı 2017 tarihinden itibaren ise 
20,4 milyon ton kağıt-karton, 5,4 milyon ton plas-
tik, 2,3 milyon ton cam, 0,5 milyon ton metal ve 5,2 
milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir 
atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 33,8 mil-
yon ton geri kazanılabilir atık ÇŞİDB’ndan lisans 
almış işletmelerce işlenerek ekonomiye kazandı-
rılmıştır.

Atık su arıtma tesislerinin de gelir getiren eko-
nomik bir kaynağa dönüştürülmesi sıfır atık 
ekonomisinin ayrılmaz bir bileşenidir. Yapılan 
çalışmalar neticesinde atık suların oranı %3,5’e 
çıkarılmıştır. Atık su arıtma, biyolojik arıtma ve 
membran teknolojileri yaygınlaştırarak bu ora-
nın 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıka-
rılması hedeflenmektedir. Toplanan atıklardan; 
62,2 milyar TL ekonomik kazanç elde edilmiş, 
530 milyon kWh enerji tasarrufu, 572 milyon m3 
su tasarrufu, 69 milyon m3 depolama alanından 
tasarruf sağlanmış, 3,9 milyon ton sera gazı salımı 
önlenmiş, 347 milyon ağaç kurtarılmış, 87 milyon 
varil petrol, 650 milyon ton hammaddeden tasar-
ruf edilmiştir. Yine ülkemizde 1995 yılında oluşan 
evsel atık miktarı 17 milyon ton civarlarındayken 
2018 yılına geldiğimizde bu miktar 32 milyon tonu 
aşmıştır. 2023 yılında ise bu miktarın 38 milyon 
tonun üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Sıfır Atık Projesi başladığında %13 olan geri kaza-
nım oranı %27,2’ye çıkarılmıştır. Bu oranın 2023 
yılında %35’e çıkarılması hedeflenmektedir. 2035 
yılına geldiğimizde ise hedeflenen %60 geri ka-

zanım oranıyla, ekonomimize 90 milyar TL katkı 
sağlanacak ve 200 bin vatandaşımıza istihdam 
imkânı oluşturulacaktır. Geri kazanımda %60 
oranına ulaşıldığında ise sıralamada dünyanın ilk 
10 ülkesi arasında olunacaktır.

Çevre Ajansı ve Depozito Yönetim Sistemi

Sistemli ve bütüncül bir atık yönetimi için çevre 
kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunması-
nı, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak 
üzere 2020 yılında Türkiye Çevre Ajansı kurul-
muştur. Ajans bünyesinde yürütülen Depozito 
Yönetim Sistemi uygulamalarına başlanmıştır. Bu 
kapsamda ilk olarak Ankara Kızılcahamam’da de-
pozito yönetim sistemine geçiş için pilot çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Temel amaç 2023 yılında bu 
sistemin ülkemizin tamamında yaygınlaştırılarak 
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasıdır. Eko-
nomide güvence akçesi olarak tanımlanan, kabıy-
la birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap 
geri getirildiğinde alıcıya geri verilen para anlamı-
na gelen depozito etkili ve geleneksel bir tasarruf 
sistemidir. Vatandaşlarımızın depozito iade siste-
mine tam uyumuyla birlikte yıllık bazda 20.600 

Sıfır Atık Projesi 
başladığında %13 olan 
geri kazanım oranı 
%27,2’ye çıkarılmıştır. 
Bu oranın 2023 yılında 
%35’e çıkarılması 
hedeflenmektedir.
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ton daha az sera gazı salınmış olacaktır. Bu yolla 
İstanbul’un yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u 
kadar enerji tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol 
tüketiminin iki katı petrolden tasarruf edilecektir. 
Bu sistemin etkin verimli bir şeklide uygulanması 
durumunda 20 yılda ekonomimize yaklaşık 100 
milyar TL katkı ve 12 bin vatandaşımıza istihdam 
imkânı sağlanacaktır Aynı zamanda belediyeleri-
mizin çevre hizmetlerini yürütme maliyetlerinde 
önemli bir düşüşe yol açacaktır. Yine kırsal alan-
lardan piknik alanlarına, orman alanlarından sa-
hillere ve kasabalara kadar birçok yerde görülen 
atık şişelerden oluşan kirliliğin de önüne geçilmiş 
olacaktır.

Sıfır Atık Mavi

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu ger-
çeği ile Emine Erdoğan Hanımefendinin hima-
yelerinde başlatılan Sıfır Atık hareketinin deniz 
alanlarında etkin olması amacıyla Sıfır Atık Mavi 
Hareketi başlatılmıştır. Denize doğrudan veya do-
laylı olarak ulaşan karasal kirlilik unsurları ile de-
niz ulaşımından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi 
projenin temel hedefleri arasında yer almaktadır. 
Üç yanı denizlerle çevrili, onlarca gölü, akarsuyu 
bulunan bu cennet vatan Türkiye’nin maviliğini 
korumak üzere 2053 yılı Mavi Plan hazırlanmak-
tadır. Bu kapsamda Akdeniz ve Ege Bölgesinde 
hizmet veren atık su arıtma tesisleri ve gemi kay-
naklı atıkların alımı ile ilgili hizmet veren tesisler 
sürekli izlenmektedir.

Gemilerden kaynaklanan atıkların denize veril-
mesini önlemek amacıyla faaliyet gösteren atık 
kabul tesisi sayısı da bu süreçte 324’e ulaşmıştır.

Güncel verilere göre toplam 122 bin ton deniz 
çöpü toplanarak bertaraf edilmiştir. Ayrıca 2021 
yılının Aralık ayında 21 Akdeniz ülkesinin katılı-
mıyla COP22 kapsamında gerçekleştirilen toplan-
tı sonucunda Barselona Sözleşmesi Sekretaryası 
Büro Başkanlığı görevi Türkiye’ye devredilmiştir. 

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj sorunu-
nu çözmek için 6 Haziran 2021 tarihinde katılımcı 
bir yaklaşımla hazırlanan 22 maddelik Marmara 
Denizi Eylem Planı ilan edilmiştir. Bu konuda atı-
lan en önemli adımlardan biri de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Marmara De-
nizi’ne ÖÇK statüsü tanınarak sürdürülebilir bir 
koruma yaklaşımı sergilenmiş olmasıdır. Elbette 
bunun yanı sıra Sıfır Atık Mavi kapsamında Van 
Gölü, Beyşehir Gölü, Mogan Gölü, Meke Gölü ve 
Uzungöl’de kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. 
Dip çamuru ve hayalet ağlarının temizlenmesiyle 
mevcut ekosistemin sürdürülebilirliği sağlanmak-
tadır. Bu kalıcı adımlar kararlılıkla atılarak deniz-
lerimizdeki doğal yaşam da kurtarılmış olacaktır.

Gelecek Nesiller İçin: Çevre ve Çocuk 
Akademisi ve Çevre Müfettişleri

Türkiye’nin ilk dijital ve engelsiz platformu Çevre 
ve Çocuk Akademisinin kurulması sıfır atık politi-
kasının yaygınlaştırılması konusunda adeta bir dö-
nüm noktası olmuştur. İşaret dili betimlemesiyle 18 
milyon çocuğumuz için engelsiz bir platform olarak 
hazırlanmış olan akademi, ilköğretim öğrencilerine 
yöneliktir. ÇŞİDB’nın vizyon projelerinden biri olan 
Çevre Müfettişi Projesi, geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızı çevre konusunda sorumluluk almaya 
teşvik etmektedir. Bu projeyle binlerce gönüllü ço-
cuğumuza ulaşılması hedeflenmektedir.

Sonuç olarak; 

Sıfır Atık Hareketi ilk olarak 2017 yılında Emine 
Erdoğan Hanımefendi himayesinde başlatılmış-
tır. Bu süreçte geri kazanım oranı %27,2’ye ulaşa-
rak atığın bir hammadde ve döngüsel ekonomiye 
geçişin bir gereği olduğu kanıtlanmış, toplumun 
bütün kesimleri tarafından kabul görmeye başla-
mıştır. Dünyanın ve Türkiye’nin korunması, gele-
cek kuşaklarımıza tertemiz bir şekilde bırakılma-
sı ve daha adil bir dünya kurulması yolunda Sıfır 
Atık Projesi vazgeçilmez politikalarımızdan biri 
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olmuştur. Kararlılıkla, sabırla, mali ve eğitim ala-
nında sağlanan desteklerle topyekûn kalkınma-
nın bir aracı olan sıfır atık projesi, Sıfır Atık Mavi 
ile daha da güçlenmiştir. Bu alanda elde edilen 
tecrübelerden hareketle risklere karşı daha güçlü 

ve dirençli yapılar inşa edilmekte, Çevre Ajansı, 
İklim Değişikliği Başkanlığı gibi yeni kurumsal 
yapılar ve güncel yasal altyapı ile bu süreç özenle 
yürütülmektedir.





ÇŞİDB, şehirleri çevresiyle birlikte bir bütün 
olarak değerlendirmekte, şehircilik faali-
yetlerini bütüncül bir yaklaşımla yürüt-

mektedir. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri-
nin yanı sıra jeolojik mirasları bakımından da son 
derece zengin olan Türkiye, gelecek nesillerimizin 
emaneti tüm bu zenginlikleri en doğal haliyle ko-
rumaktadır. Şehirleşme, turizm, tarım ve sanayi-
nin bu doğal zenginlikleri baskılamasına müsa-
ade edilmediği gibi uyumlu bir kalkınma modeli 
içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Öncelikli 
hedef Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; biyolojik 
çeşitliliğin korunmasına, doğal, tarihi ve kültürel 
değerlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetil-
mesine, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşanması-
na katkıda bulunmaktır. Bu alandaki çalışmalar 
bütünleşik alan yönetimi yaklaşımıyla, ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde ve 
çok yönlü bakış açısı ile sektörler arası eş güdümü 
sağlayarak yürütülmektedir. Ekosistemlerin, tür-
lerin, genlerin çeşitliliği, bunların birbiriyle olan 
ilişkileri ve bunların değişkenliği biyolojik çeşit-
lilik olarak tanımlanmaktadır. Bir alanda bulu-
nan bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılar biyolojik 
çeşitliliğin temsilcileridir. İnsanların başta gıda 
maddeleri gibi temel ihtiyaçları ile ilaç hammad-
deleri, kozmetik ve sanayi gibi alanlarda kullanı-

lan hammaddelerin kaynağı biyolojik çeşitliliğe 
dayanmaktadır.

Ülkemiz coğrafi özellikleri ve iklimsel koşulları 
bakımından oldukça zengin biyolojik çeşitlili-
ğe sahiptir. Öyle ki; Avrupa kıtasında 12 bin 500 
farklı tohumlu bitki türü varken, dünyadaki sekiz 
bitki gen merkezinden üçünün kesiştiği tek yer 
olan Türkiye'de bu sayı 10 binin üzerindedir. Sa-
hip olduğumuz bitki türlerinin 3’te 1’inden fazlası 
endemiktir. Ülkemizde mantarlar ve mikroorga-
nizmalar hariç, bilinen 37 binden fazla tür bulun-
maktadır. Dünya üzerindeki kuş göç yollarından 
en önemli iki tanesi (Afrika-Avrupa ve Afrika-As-
ya Göç Yolları) ülkemiz üzerinden geçmektedir. 
Bundan yola çıkarak ülkemizin biyolojik çeşitlilik 
açısından tam bir kıta özelliği gösterdiğini söy-
lemek mümkündür. Buna bağlı olarak biyolojik 
çeşitliliğin korunması ülkemiz ve tüm dünya açı-
sından hayati önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
ÇŞİDB kendisine verilmiş görevler doğrultusun-
da biyolojik çeşitliliğin korunması adına gereken 
tüm çalışmaları yürütmektedir. Biyolojik çeşitlili-
ğin korunması için bilimsel araştırmalar yapılarak 
farklı statülerde korunan alanlar oluşturulmakta, 
bu alanlar bilimsel kriterler ışığında yönetilmekte 
ve korunmaktadır.

KORUNAN ALANLAR 
VE TABİAT VARLIKLARI
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Korunan Alanlar

Korunan alanlar, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bu-
nunla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirle-
nen kara, su veya deniz alanlarıdır. ÇŞİDB yetki ve 
sorumluluğu kapsamında doğal sit alanlarını ve 
özel çevre koruma bölgelerini belirleyerek yönet-
mektedir. Korunan alanlar oluşturulmasındaki 
temel amaç canlıların ve canlı türlerinin korun-
masıdır. Bu alanlarda, sevgi çiçeği, sığla ağacı gibi 
pek çok endemik bitki türü ile Akdeniz foku, de-
niz kaplumbağaları gibi nesli tehdit altında olan 
hayvan türleri koruma altındadır. Bunların dışın-
da ÇŞİDB hassas ekosistemleri ve sahip oldukları 
doğal kaynak değerler kapsamında ender nitelik-
teki alanları doğal sit alanları ve özel çevre koru-
ma bölgesi statüleri altında korunan alan olarak 
ilan ederek koruma altına almaktadır.

Bursa İnkaya Çınarı

Korunan alanlar, 
biyolojik çeşitliliğin, 
doğal ve bununla ilişkili 
kültürel kaynakların 
korunması ve 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla 
belirlenen kara, su veya 
deniz alanlarıdır. 
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Körükini Mağarası Konya

Akçakale Mağarası Gümüşhane
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Özel Çevre Koruma Bölgeleri 

Özel çevre koruma bölgeleri nadir, endemik tür ve 
habitatları içerisinde barındıran biyolojik çeşitli-
lik değerlerine sahip doğal, tarihi, kültürel, bilim-
sel ve estetik bakımdan önem taşıyan alanlardır. 
Bu alanlar kentleşme, turizm, sanayi ve tarım 
gibi sektörlerin baskısına maruz kalmaması için 
koruma altına alınmaktadır. Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri (ÖÇK), Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korun-
ması (Barselona) Sözleşmesi'nin taraf ülkelere 
getirdiği bir yükümlülüktür. Özel Çevre Koruma 
(ÖÇK) bölgeleri ile ülke ve dünya ölçeğinde eko-
lojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulma-
larına duyarlı toprak ve su alanlarının, biyolojik 
çeşitliliğin, doğal kaynaklar ile tarihi ve kültürel 
değerlerin gelecek nesillere en doğal haliyle ulaştı-
rılması amaçlanmaktadır. ÖÇK Bölgesi olarak ilan 
edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını 
gidermek için tüm tedbirleri almak Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının  görev alan-
ları arasında bulunmaktadır. Bu alanların koruma 
ve kullanma esaslarını belirlemek, koruma odak-
lı imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki 
planları hazırlamak ve re’sen onaylamak görevleri 
yerine getirilmektedir.

Türkiye genelinde ilan edilmiş 19 özel çevre koru-
ma bölgesi bulunmaktadır. Bunlar; Belek, Kaş-Ke-
kova, Tuz Gölü, Patara, Datça-Bozburun, Gökova, 
Karaburun-Ildır Körfezi, Köyceğiz-Dalyan, Fet-
hiye-Göcek, Pamukkale, Saros, Finike Denizaltı 
Dağları, Salda, Ihlara, Gölbaşı, Uzungöl, Marmara 
Denizi ve Adalar ÖÇKB’dir. Marmara Denizi ve 
Adalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kararı ile 2021 yılında ÖÇKB olarak ilan edilmiş-
tir. Bölgedeki mücadelenin bütüncül bir anlayış 
ile yönetilebilmesi için bilimsel çalışmalar başla-
tılmıştır. Bu kararla birlikte Türkiye’de korunan 
alan büyüklüğü %9,6’dan %11,9’a çıkartılmıştır. Bu 
büyüklüğü kademeli olarak bu yılın sonuna kadar 
yüzde 13,8’e; 2023 yılında OECD ortalaması olan 

yüzde 17’ye yükseltmek hedeflenmektedir. Yine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imza-
sıyla Marmara Denizi “Özel Çevre Koruma Böl-
gesi” ilan edilmiştir. Bu bölgelerimizde biyolojik 
çeşitlilik araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu 
projelerimizle nesli tehdit tehlike altındaki türler 
ile hassas türlerin ve habitatların tespiti, olası teh-
ditler ve tür yayılımları doğrultusunda sentez ça-
lışmaları yapılmaktadır. Yine bu sayede yapılacak 
planlamalara altyapı oluşturulmaktadır. Bu plan-
lamalar ise ÖÇKB’lerin, sosyo-ekonomik gelişme-
nin sağlanması ve çevre bilincinin artırılması için 
doğal, tarihi, kültürel değerlerin ve sosyoekono-
mik yapının korunarak kullanılması için bölgede 
beş yıllık uygulama sürecindeki faaliyetlerin be-
lirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla 
yönetim planları yapılmak için kullanılmaktadır. 
Sosyo-ekonomik araştırma, taşıma kapasitesi ça-
lışmaları ile türlere ilişkin izleme çalışmaları da 
yürütülmektedir.

İzleme çalışmaları kapsamında bölgelerdeki tür 
ve habitatların korunması, endemik türlere ilişkin 
araştırma ve izleme çalışmaları yapılmaktadır.

Anıt Ağaç 

Nesli tehdit ve tehlike altında olan flora ve fau-
na türlerinin korunması kadar ülkemize hatta 
dünyaya mal olmuş doğal değerlerimizin de ko-
runarak gelecek nesillere aktarılması son derece 
önemlidir. Bu amaçla tabiat varlığı olarak tanım-
lanan anıt ağaçlar ve mağaraların da korunması 
adına gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasın-
da köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip 
olan ağaçlardan yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy 
itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin 
çok üzerindeki boyutlara ulaşan veya yöre tari-
hinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel yeri 
bulunan ağaç ve bazı ağaç formundaki çalı türleri 
anıt ağaç olarak tanımlanmaktadır. Binlerce yıllık 



511

DÜNYADA TÜRKİYE

porsuk, zeytin, çınar ve daha pek çok tür anıt ağaç 
olarak tescil edilerek korunmaktadır. Günümüz 
itibariyle ülkemizin 7 bölgesinde 9.360 adet anıt 
ağaç koruma altına alınmıştır.

ÇŞİDB, bulunduğu yörenin tarihi, kültürü ve folk-
lorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen 
anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapıl-
ması için çalışmalar düzenlenmektedir. Bakan-
lığın yetki ve sorumluluğunda bulunan koruma 
altındaki anıt ağaçların bakımı ve çevre düzenle-
meleri gibi çalışmalar periyodik olarak yapılmak-
tadır. Anıt ağaçların tescil edilerek koruma altına 
alınmasının ardından rehabilitasyon ve sağlıklaş-
tırma çalışmaları yürütülmektedir. Ağaç rehabili-
tasyonu için tedaviye yönelik kovuk alanlar, man-
tarlar, çürümüş kısımlar, dal kırığı olan pürüzlü 
yüzeyler ve benzeri yüzeyler de ağaca zarar ver-
meden temizlenmektedir.

Samsun Tekkeköy Çınar Ağacı Amasya Sultan Beyazıt Camii Çınarı

Nesli tehdit ve tehlike 
altında olan flora 
ve fauna türlerinin 
korunması kadar 
ülkemize hatta 
dünyaya mal olmuş 
doğal değerlerimizin 
de korunarak gelecek 
nesillere aktarılması son 
derece önemlidir. 
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Korunan Türler

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik konusundaki zen-
ginliği aynı zamanda bunların korunmasını da ge-
rekli hale getirmiştir. Bu kapsamda koruma altına 
alınan türlerden bazılarına aşağıda yer verilmek-
tedir.

Akdeniz Keşiş Foku

Akdeniz foku Türkiye karasularında yaşayan tek 
yüzgeç ayaklı (Pinnipedia) türüdür. Bu tür tüm 
dünyada tespit edilmiş olan 34 yüzgeç ayaklı ara-
sında en nadir olandır. Dünyadaki popülasyonu 
yaklaşık 600 olarak bilinmektedir. Dünya Doğa-
yı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 
Kırmızı Listede ise nesli kritik derecede tehdit 
altında (CR) olan tür olarak sınıflandırılmaktadır. 
Akdeniz foku Türkiye’de çoğunlukla Ege ve Akde-
niz kıyılarımızda görünen nadir bir deniz meme-
lisi türüdür. Özel çevre koruma bölgeleri, Akdeniz 
fokunun günümüzde önemli yaşam alanlarıdır. 
Kıyıdaki tüm özel çevre koruma bölgeleri, Monac-
hus monachus için önemli yaşam alanlarıdır. Foça 
Özel Çevre Koruma Bölgesi foklar açısından özel 
bir öneme sahiptir. Zira Foça kelime anlamı ile fok 
demektir ve antik çağlardan bu yana Foça’nın Ak-
deniz foklarının beşiği olduğu bilinmektedir.

Deniz Kaplumbağası

Türkiye’nin kumsalları Caretta caretta için en 
önemli yuvalama alanları arasındadır. Chelonia 
mydas için ise en büyük yuvalama potansiyeli 
%99’luk bir seviye ile Türkiye ve Kıbrıs’ta bulun-
maktadır. Ülkemizde deniz kaplumbağası koru-
ma ve izleme çalışmaları 1989 yılında başlamış, 21 
adet deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalı tes-
pit edilmiş ve bu alanlar koruma altına alınmıştır. 
Bu kumsallardan; Belek, Patara, Göksu, Köyceğiz- 
Dalyan, Fethiye- Göcek ÖÇKB’de yer alan üreme 
kumsalları Bakanlığın sorumluluğu altındadır.

Flamingo

Tuz Gölü ÖÇKB, flamingoların dünyadaki en bü-
yük doğal üreme kolonisini (kuluçka alanı) ba-
rındırmaktadır. Flamingolar genellikle tuzlu ve 
acı sığ sularda kalabalık gruplar halinde yaşayan 
yeryüzündeki en gösterişli kuşlardan biridir. Yer-
yüzünde 6 türü yaşamaktadır. Ülkemizde yaşayan 
türü ise büyük flamingo olarak bilinen, literatürde 
“Phoenicopterus roseus” olarak adlandırılan tür-
dür.

Akdeniz Keşiş Foku

Deniz Kaplumbağaları
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Kara Semenderi

Göcek Semenderi olarak da bilinen (Lyciasala-
mandra fazilae) Köyceğiz, Dalyan, Göcek ile Gö-
cek civarındaki Tersane ve Domuz Adası’nda ya-
şamaktadır.

Kum Köpekbalığı

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Boncuk 
Koyu, türün tüm Akdeniz havzasındaki bilinen 
tek üreme noktasıdır.

Kum Zambağı

Nesli tehlike altında bir tür olan Kum zambağı 
(Pancratium maritimum) Amaryllidaceae (Zam-
bakgiller) familyasının bir üyesi monotipik (alt 
türü olmayan) bir cinstir. Türkiye’de: Akdeniz, 
Eğe, Marmara ve Karadeniz sahil kumullarında 
yetişmektedir.

Çiçekleri beyaz, gösterişli ve çok hoş kokulu olan 
bu bitki daha çok sabit kumulları tercih etmekte-
dir. Kum zambağı bir güneş bitkisidir. Bu nedenle 
kumulların ıslak olmadığı, kararlı (stabil) kumul-
larda ve diğer bitki türlerinin zayıf olduğu açık 
alanları tercih etmektedir. 

Sevgi Çiçeği

Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii) Dünya 
Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre 
“Çok Tehlikede” (CR: Critically Endangered) ka-
tegorisinde değerlendirilmekte, Bern Sözleşmesi-
ne göre de kesin koruma altında olan bitki türleri 
arasında yer almaktadır. Mogan Gölü çevresinde 
yetişen Sevgi Çiçeğinin (Centaurea tchihatcheffii) 
popülasyonunun araştırılması, korunması (varsa) 
tehditlerin ve koruma tedbirlerinin belirlenme-
si ve rezerv alanının devamlılığına ilişkin gerekli 
koruma önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar 
Bakanlık tarafından yürütülmektedir.

Anadolu Sığla Ağacı

Doğal olarak özellikle Köyceğiz ve Dalaman del-
tasıyla, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin kıyı düz-
lüklerinde meşcereler halinde bulunur. Sığla yağı 
iyi bir antiseptik ve parazit öldürücüdür. Pomat ve 
yakı halinde uyuz, mantar gibi cilt hastalıklarında 
yararlıdır. Mide yaralarının iyileştirilmesinde de 
kullanılmaktadır. Vücuttaki yaraların iyileştiril-
mesinde ise sığla yağının yara olan yere sürülmesi 
suretiyle kullanılmaktadır. Böylelikle yara izi kal-
madan deri iyileşmektedir. Sığla ormanları içinde 
koyu gölgesi ve yaydığı koku nedeniyle insanlara 
huzur vermektedir.

Flamingo Kum Zambağı
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Su Samuru

Su samurlarının sayıları hem Türkiye’de hem de 
dünyada hızla azalmaktadır. Bu nedenle CITES 
Sözleşmesinin Ek-1 kısmında, Bern Sözleşmesi-
nin Ek-2 kısmında koruma altına alınmış ve teh-
like altında olarak sınıflandırılmıştır. Bu tür aynı 
zamanda Merkez Av Komisyonu tarafından da av-
lanması yasak türler arasında listelenmiştir. Ülke-
mizde su samurları tatlı su ve acı su ile deniz ha-
bitatlarının çok geniş bir dağılımından yararlanır. 
Göllerde, sazlık ve çeşitli sulak alanlarda, sulama 
kanallarında ve deniz kıyılarında bulunabilir. Her 
büyüklükteki nehir ve ırmaklar su samurunun 
yaşama alanı olabilmektedir. Hatta Bakanlıkça 
yapılan araştırmalarda su samurlarının içerisin-
de sulak alan ve akarsu bulunan mağaraları da 
kullandığı tespit edilmiştir. Beslenmelerinde esas 
gıdalarını başta balıklar olmak üzere, kurbağa 
türleri ve bazı crustacea türleri oluşturur. Hatta su 
kuşları ve yumurtalarını da yerler. Bazen, yeterli 
besin bulamadıkları dönemlerde kümes hayvan-
larını da tüketirler, hatta bitkisel besinlerle de 
beslendikleri saptanmıştır. Özel çevre koruma 
bölgelerinde izlenen türler içerisinde olup yapılan 
çalışmalar sonucunda belirlenen tehditlere karşı 
Bakanlıkça tedbirler alınmaktadır. Özel Çevre Ko-
ruma Bölgeleri içerisinde özellikle Köyceğiz Dal-
yan ve Gökova bölgelerinde görülmektedir.

Ekolojik Koridorlar

Ekolojik koridorlar birbirine yakın coğrafi bölge-
lerdeki habitatları ekolojik olarak birbirine bağla-
yan, türlerin geçişine imkân sağlayan, doğal veya 
yapay olarak teşkil edilmiş bağlantı alanları olarak 
tanımlanmaktadır. Ekolojik koridorlar, geleneksel 
doğa koruma politikalarında sınırları belirlenmiş 
alanların (Türkiye’de ulusal ve taraf olunan ulus-
lararası mevzuat kapsamında; tabiat varlığı, doğal 
sit alanı, özel çevre koruma bölgesi, milli park, ta-
biat parkı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı ge-
liştirme sahası, sulak alan, tabiat anıtı vb. koruma 

statüsüne sahip alanlar) birleştirilerek koruma 
bütünlüğünü sağlayan ve koruma uygulamaları-
na bir dil birliği getiren yeni korunan alan yakla-
şımıdır. Ekolojik koridorlar, biyolojik çeşitliliğin 
artmasına katkıda bulunarak doğal ve yarı doğal 
alanların parçalanmasını engellemektedir. Fauna 
ve flora açısından yayılma ve gen akışını; türlerin 
koloni oluşturması için uygun ortam, habitat ge-
nişliği, niş çeşitliliği vb. katkılar sağlamaktadır.

Bilimsel kriterler ışığında, ekolojik sürekliliği 
sağlamak ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik 
çeşitliliği korumak, korunan alanlar arasındaki 
bağlantıyı sağlayan koridorları belirleyerek, alt 
ekosistemler arasında sürdürülebilir sağlıklı bağ-
lantıları oluşturmak amacıyla projeler başlatıl-
mıştır. Bu çalışmalar etaplar halinde yürütülmek-
te olup; çalışmalar tamamlandıktan sonra tüm 
Türkiye’deki korunan alanlar arasındaki ekolojik 
koridorlar belirlenmiş olacaktır.
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Bu noktada şehirlerimizde kurduğumuz millet 
bahçelerimiz ekolojik koridorlarla birleştirilerek 
yemyeşil bir ‘iç hat’ oluşturmakta; ülkemiz yeşil 
ağlarla örülmektedir. Şehirlerimiz yeşil koridor-
larla birbirine bağlanıp, çevre hassasiyetinden 
hareketle ÖÇK alanları artırılmaktadır. Millet 
bahçeleriyle ekolojik alanları birleştiren kuzey-
den güneye, doğudan batıya doğal ve yemyeşil 
koridorlar; korunan alanlar ile tüm doğal alanla-
rımızı birbirine bağlayan 22 il sınırında ekolojik 
koridorlar oluşturulmaktadır.

Çevresel kalitenin artırılması, iklim değişikliği 
ve küresel ısınmayla mücadele, karbon salını-
mının azaltılması, taşkınlarla mücadele, türlerin 
yok olmasının engellenmesi hususlarında ekolo-
jik koridorlar büyük önem taşımaktadır. Ekolo-
jik koridorlar ile korunacak alanlar, orman alan-
ları, sulak alanlar, tarım alanları, vadiler, dere 
yatakları, büyük ovalar gibi korunacak alanlarla; 
kent içlerinde botanik bahçeleri, kent ormanları, 
korular ile zaman içerisinde doğal yapıya dönüş-
müş ağaçlandırma alanları, park alanları, millet 
bahçeleri, akarsu havzaları, baraj göletleri, gibi 
doğal yaşamı destekleyen, canlıların barınma, 
beslenme amacıyla kullanabildiği alanlar birleş-
tirilecektir.
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Ankara Güney Ekolojik Koridoru

Ankara Güney Ekolojik Koridoru



517

DÜNYADA TÜRKİYE

Doğal ve yarı doğal alanları uygun hatlar ve/veya 
yamalar ile birleştirmeyi hedef alan ekolojik ko-
ridorlar, doğrudan habitat bütünlüğü olarak ele 
alınacaktır. Uygun hallerde ise seçilecek kritik 
türler başta olmak üzere flora ve fauna habitatları 
belirlenecek, bu türlerin ihtiyaçlarına göre koridor 
alanlar analiz edilecektir. Göçmen türlerin göç du-

rumları, yaşam alanları, dağılım kapasitesi ve ya-
şam stratejileri koridor seçiminde esas alınacak-
tır. Bu alanlar, doğal eşikler ve doğal ortamların 
devamlılığını sağlayan coğrafi alanları da kapsa-
yacaktır.





TÜRKİYE’NİN KENTSEL 
DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

Kadim medeniyetimizin en kıymetli ha-
zineleri olan şehirlerimizin ihyası ve ye-
niden inşası için Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kentsel dönü-
şüm seferberliği başlatılmıştır. Kentsel dönüşüm 
projeleriyle amaçlanan; deprem kuşağında bulu-
nan ülkemizde olası bir afette can ve mal kayıp-
larının önlenmesi, gecekondu alanları ve çöküntü 
bölgelerinin yeniden inşa edilmesi, tarihi ve kül-
türel dokuların korunmasıdır. Bu sayede düzenli 
altyapıya sahip, verimli enerji kullanımını sağla-
yan, yeşil dönüşüm odaklı ve dirençli şehirlerin 
kurulması sağlanmaktadır. Ayrıca bu alanlarda, 
yerli ve millî ürünlerin kullanılmasını teşvik eden 
politikalarıyla, istihdamın artırılması konuların-
da ortaya koyduğu ekonomik katma değer saye-
sinde, riskin fırsata dönüştürülmesini mümkün 
kılmaktadır. Bu amaçla Bakanlık, can veya mal 
kaybına yol açma riski taşıyan yerleşim alanları-
nın, güvensiz ve sağlıksız yapılardan arındırılarak 
afetlere duyarlı ve bütüncül planlama yaklaşımı 
çerçevesinde, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla, 
ulaşım sistemiyle yaşanabilir sağlıklı ve güvenli 
kentsel alanların oluşturulmasına yönelik kentsel 
dönüşüm konusunda faaliyetlerine hızla devam 
etmektedir.

Kentsel dönüşüm sürecine halkın katılımının sağ-
lanması, arz-talep dengesinin tespit edilmesi ile 
birlikte sosyal-ekonomik yapının analizi için ge-
liştirilen sosyal etüt programları kentsel dönüşüm 
sürecinin önemli bir adımını oluşturmaktadır. Ba-
kanlıkça kentsel dönüşüm yapılması planlanan 
alanlarda yaşayan ve çalışan nüfusa ilişkin ger-
çekleştirilen toplumsal yapı analizleri ile halkın 
demografik ve sosyal yapısı tespit edilmekte, ihti-
yaç ve beklentileri toplanmaktadır. Bu kapsamda; 
nüfusun beklentilerine yönelik proje alternatifleri 
geliştirilmektedir. Bunun yanında kentsel dönü-
şüm uygulama alanlarında dezavantajlı gruplar 
için fiziksel engellerin ortadan kaldırıldığı engel-
siz yaşam alanları oluşturularak toplumun bütün 
kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler gelişti-
rilmektedir.

6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenen riskli 
alan ve rezerv yapı alanlarında devam eden kent-
sel dönüşüm çalışmalarının temel amacı; sağlık-
sız, güvensiz ve riskli yapı stokuna sahip alan-
ların yaşanabilir kent parçalarına dönüşmesini 
sağlamak, riskli yapı ve riskli alanlarda yaşayan 
kesimlerin gelecekte sağlıksız kentsel mekânlar-
da yaşamasının önüne geçmektir. Bu temel ilkeler 
doğrultusunda ortaya konulan dönüşüm çalışma-
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ları; Afet Riski Altındaki Alanların ve Yapıların 
Dönüşümü (deprem, yangın, sel, heyelan, vb.), 
Sürdürülebilir/Akıllı/İklim Dostu Kentlerin Plan-
lanması, Terörden Zarar Gören Bölgelerde Yapı-
lan Çalışmalar, Tarihi Kent Dokusunun, Kültürel 
Mirasın Korunması/Yaşatılması Çalışmaları ve 
Sanayi Alanlarının Taşınması/Dönüşümü başlık-
ları altında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının 
hedefleri; sürdürülebilir ve iklim duyarlı kentsel 
dönüşüm modeli benimsenerek, tarihi ve kültürel 
değerler korunarak, yatay mimari esas alınarak 
ve değer artışının adil/dengeli dağıtılarak yılda 
300.000 olmak üzere 20 yılda 6 milyon yapının 
dönüşümünün gerçekleştirilmesidir.

Afet Riski Altındaki Alanların ve Yapıların 
Dönüşümü 

Kentsel nüfusumuzun %71’i, topraklarımızın 
%66’sı 1. ve 2. deprem kuşağında bulunmaktadır. 
Son 100 yılda 6 ve üzeri 56 tane deprem olmuştur. 
Başta deprem olmak üzere, olası afetlerde oluşa-
cak risklerin azaltılmasına yönelik afet riski altın-
daki alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarının 

etkin ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi elzem-
dir. Ülkemizde yaklaşık 19 milyon yapı bulunmak-
tadır. Bunlardan yaklaşık 5 milyonu 1999 yılında 
gerçekleşen depremden sonra güncellenen dep-
rem mevzuatı kapsamında yapıldığından göreceli 
olarak daha iyi durumdadır. Bu durumda gözden 
geçirilmesi gereken 14 milyon yapı bulunmakta-
dır. 2012 yılından bu yana seferberlik ruhuyla ha-
yata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının 10. 
yılında gelinen noktada, ülke genelinde, 733.836 
konut, 112.416 işyeri olmak üzere, toplam 846.252 
bağımsız birime (242.907 adet binaya) riskli yapı 
tespiti yapılmıştır. Riskli yapı tespiti yapılan yapı-
lardan 661.143 konut, 94059 iş yeri olmak üzere, 
toplam 755.202 bağımsız birimin (224.561 adet bi-
nanın) yıkımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 59 farklı 
ilimizde ilan edilen yaklaşık 13.500 hektar büyük-
lüğünde 278 “Riskli Alan”da ve 60 farklı ilimizde 
yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere be-
lirlenen 51.800 hektar büyüklüğünde 411 “Rezerv 
Yapı Alanı”nda dönüşüm çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

Deprem afetinin yanı sıra 1923-2020 yılları ara-
sında ülkemizde meydana gelen afetlerde can ka-
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yıplarının yüzde 10’unun heyelan, seller, taşkınlar 
sebebiyle meydana geldiği görülmektedir. Özellik-
le iklim krizine bağlı olarak son yıllarda yaşanan 
seller ve heyelanlar bu oranın daha da artmasına 
sebep olmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde son za-
manlarda sıklıkla yaşanan sel, taşkın ve heyelan 
gibi afetler göz önünde bulundurularak, “Karade-
niz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve 
Eylem Planı” açıklanmış olup bu kapsamda, dere 
yataklarında taşkın riski altında olan binaların 
tespit çalışmaları yapılmıştır. Bu binalarda ikamet 
eden vatandaşların can güvenliğinin sağlanma-
sı amacıyla, yeni konutlar üretmek üzere, uygun 
rezerv yapı alanı belirleme çalışmaları sürdürül-
mektedir.

Yaşanması muhtemel afetlerin önüne geçilebil-
mesi için risk altındaki alanların/yapıların dönü-
şümüne yönelik yürütülen çalışmalarla birlikte, 
meydana gelen afetlerden sonra yaraların sarıl-
masında da ÇŞİDB öncü pozisyonda rol almakta-
dır. Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan dep-
rem, sel ve yangınların yol açtığı afetler nedeniyle 
başta barınma ihtiyacı olmak üzere konut, altyapı 
ve kamu hizmetlerini yeniden inşa etme yolunda 
ivedilikle harekete geçilerek hazırlanan projeler 
ile hem yaralar sarılmış hem de muhtemel afet-
lerin vereceği zararları en aza indirecek adımlar 
atılmıştır. Yaşanan afetler sonrasında afet bölge-
sine saatler içerisinde Bakan düzeyinde intikal 
edilmiş, projelendirme çalışmalarına da üst düzey 
katılım sağlanmıştır. Etkin ve hızlı bir şekilde ha-
rekete geçilerek ortaya çıkan barınma ve altyapı 
ihtiyacının karşılanması için gerekli çalışmalar 
ivedilikle başlatılmıştır. Yapım çalışmalarının 
büyük bir kısmı bir yıl dolmadan tamamlanarak 
üretilen bağımsız bölümler hak sahiplerine teslim 
edilmiştir. Bu kapsamda Elazığ, Malatya, İzmir, 
Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla il-
lerimizde meydana gelen afetler sonrasında top-
lamda 40 bin konut ve köy evi, 1.900 işyeri, 2.200 
ahır ve sosyal donatı alanı yerel dokuya uygun bir 
şekilde yeniden inşa edilerek şu ana kadarki en 

kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri hayata geçi-
rilmiştir. Bakanlıkça  uygulama yapılan bölgelerde 
gerçekleştirilen çalışmalar, kentsel dönüşüme yö-
nelik talep ve etkinliğin kentin diğer bölgelerinde 
de yayılması için katalizör etkisi oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir, Akıllı ve İklim Dostu Kentlerin 
Planlanması

İlerleyen teknolojiler ve kontrolsüz sanayileşme 
neticesinde sürekli değişim ve gelişim gösteren 
kentlerimizde plansız ve hızlı kentleşme, göç, yı-
kıcı etkileri olan afetler, salgın vb. kentsel zorluk-
larla mücadelemizi destekleyecek sürdürülebilir 
gelişme modellerinin hayata geçirilmesini gerek-
li kılmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları 
ile imar mevzuatına aykırı yapıların bulunduğu 
kentlerin sürdürülebilir kentlere dönüştürülmesi 
hedeflenmektedir. 6306 sayılı Kanun’un yürürlü-
ğe girmesiyle birlikte belirlenen kentsel dönüşüm 
uygulama alanları sürdürülebilirlik bileşenlerinin 
hayata geçirilmesi için fırsat olarak görülmekte-
dir. Sürdürülebilir, akıllı ve iklim dostu modelle-
rin kentsel dönüşüm uygulama alanlarına entegre 
edilmesi sorunların çözümü için gereklidir. Yeni 
akıllı kentsel dönüşüm yaklaşımı ile kentlinin ya-
şam kalitesinin artırılması ile birlikte kentte ener-
ji verimliliğinin sağlanması ve doğal kaynakların 
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etkin ve verimli tüketimi hedeflenmektedir.

Teknoloji ile uyumlu kent modellerinin hayata ge-
çirilmesi gelişmeyi ve kaynakların bilinçli tüketil-
mesini sağlayacaktır. 

“Esenler Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsa-
mında kurulması planlanan teknoloji geliştirme 
bölgesinde, hem Esenler için hem de Türkiye için 
değer üretmek hedeflenmektedir. Proje ile akıllı 
trafik ışıkları, kavşaklar, aydınlatmalar, sulama 
sistemleri, atık yönetimi vb. uygulamaların haya-
ta geçirilmesi planlanmaktadır. Akıllı kentsel dö-
nüşüm projesinin etaplar halinde tamamlanması 
ile birlikte hak sahipleri kendilerine ayrılan yeni 
konutlara taşınmaya başlayacaktır. Hak sahipleri 
tarafından boşaltılan alanlar ise kamusal hizmet 
alanlarına dönüştürülecektir. Mevcut donatı alanı 
üzerinde yaşayan hak sahiplerinin yeni yerleşim 
alanlarına taşınmasıyla ilçenin nefes alacağı boş-
luklar ortaya çıkacaktır. “Geleceğin Kenti Esenler” 
Türkiye’nin akıllı kentler vizyonunu yansıtacak 
ve dünyaya örnek olacaktır. Bunun yanı sıra yeşil 
kentsel dönüşüm projeleri ile ekolojik planlama-
nın temel bir unsurunu ortaya koymak hedeflen-
mektedir. Plan ve projelendirme sürecinde; ma-
halle içlerinden geçen yeşil bağlantılar ile ekolojik 
bir sistem tanımlamak, enerji ve su verimliliğini 
sağlamak, yenilenebilir malzeme kullanımını 
teşvik etmek üzere iklim dostu, yeşil dönüşüme 
vurgu yapılmaktadır. Kentin kimliğini oluşturan 
meydanlar ile birlikte bütüncül bir yeşil sistem 
oluşturulmasına ilişkin kararlar alınmakta, konut 
alanı ve yeşil alan tasarımlarında iklim değişikliği 
etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu çerçe-
vede yapılacak yatırımların ekolojik denge gözeti-
lerek, maddi olanaklar dahilinde ve önceliklendir-
me çalışmaları yapılarak hayata geçirilmesi ilkesi 
benimsenmiştir.

İklim dostu kentlerin planlanması sonucunda, 
azaltılan sera gazı emisyonu ile daha kaliteli ve 
sağlıklı bir kentsel yaşam tarzı oluşturulabile-
cektir. Kendi kendine yetebilen, ulaşım, erişim ve 
altyapı imkanlarına sahip iklim dostu kentlerde; 
atık yönetimi, yenilenebilir malzeme kullanımı, 
enerji ve su verimliliği de sağlanabilecektir. Yürü-
tülen projelerin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, 
uluslararası ve yerli finans kuruluşlarının sür-
dürülebilirlik temalı kredi olanaklarının kentsel 
dönüşümde değerlendirilebilmesi ve ülkemizin 
iklim değişikliği konusundaki ulusal yükümlü-
lüklerinin karşılanabilmesi için kentsel dönüşüm 
önemli bir araçtır. Bu kapsamda; üst ölçek planlar 
ile uyumlu, sürdürülebilir, iklim duyarlı, ekolojik, 
afet öncelikli, tarihi değerlere saygılı, katılımcı bir 
planlama yaklaşımı benimsenmiştir.

Terörden Zarar Gören Bölgelerde Yapılan 

Çalışmalar 

Vatandaşların şehirlerde huzur içinde yaşama-
sı ve kentlerdeki kamu düzeninin sağlanması 
devletin temel görevlerindendir. Bu kapsamda 
ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen kentsel 
dönüşüm uygulamalarının büyük bir kısmında 
kent güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak esas 
amaçlardan biri haline gelmiştir. 2016 yılında te-
rör örgütünün zarara sebebiyet verdiği Diyarbakır 
Sur, Mardin Nusaybin, Hakkâri Yüksekova, Şırnak 
Merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçeleri Bakanlığın yü-
rütmüş olduğu çalışmalarla küllerinden yeniden 
doğmuştur. Terörün izlerinin silindiği, vatandaşın 
yaralarının sarıldığı bu kentlerde 27.353 bağımsız 
birimin dönüşümü sağlanmış ve 25.910 bağımsız 
birim üretilerek anahtar teslimleri yapılmıştır. 
Aynı zamanda 25 okul, 19 cami, 12 taziye evinin 
yapımı tamamlanmış ve hasar gören içme suyu, 
kanalizasyon, yol vb. altyapı hizmeti yenilenmiş-
tir.
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Terörün yol açtığı yıkım (Şırnak-İdil, Hakkâri-Yüksekova)

Terörün yol açtığı yıkım (Mardin-Nusaybin, Şırnak-Silopi)

Yüksekova Yenimahalle, Akalın, İnanlı Mahalleri Rezerv Yapı Alanı (3102 Konut 137)

Yüksekova Yenimahalle, Akalın, İnanlı Mahalleri Re-

zerv Yapı Alanı (3102 Konut 137)
Sur İlçesi, Suriçi Bölgesinde Üretilen Geleneksel Ko-
nutlar ve Ticaret Alanı
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Nusaybin İlçesi Riskli Alanı (5051 Konut 514 Ticaret Alanı)

Şırnak Merkez İlçesi Riskli Alan ( 5716 Konut 379 Ticaret Alanı )

Silopi İlçesi Riskli ve Rezerv Yapı Alanı (840 Konut, 12 
Ticaret)

İdil İlçesi Riskli ve Rezerv Yapı Alanı ( 512 Konut, 2 Ti-
caret )

Cizre İlçesi Riskli ve Rezerv Yapı Alanı ( 3069 Konut 188 Ticaret )
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Tarihi Kent Dokusunun ve Kültürel Mirasın 
Korunması ve Yaşatılması

Kentsel dönüşüm çalışmalarında tarihi ve kültü-
rel mirasın korunması ve yaşatılması büyük önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda, anıtsal yapı ve sivil 
mimari örneklerini bünyesinde barındıran tarihi 
mekanlarda; yapıların fiziki durumlarının iyileşti-
rilmesi ve mekanın kültürel dokusunun korunma-
sı, tarihi mekanların özgün kimliklerinin ortaya çı-
karılması ve eskiyen/bozulan fiziksel çevrelerinin 
iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Kentlerin tarihi 
kimliklerine kavuşturularak, gelecek kuşaklara 
toplumsal miras olarak aktarılması için önemini 
ve canlılığını yitiren tarihi mekanlara, özgün kim-

liğini yeniden kazandıracak projeler geliştirilmek-
tedir. Yapıların tarihi değerlerinin korunması için 
tescilli yapılara ilişkin rölöve, restitüsyon ve resto-
rasyon projeleri ile yeniden yapım (rekonstrüksi-
yon) projeleri yapılmakta, tarihi alanların çevresel 
koşulları iyileştirilerek, sokak sağlıklaştırma ve 
meydan düzenleme projeleri sürdürülmektedir. 
Bu çerçevede öncelikli olarak Ankara Hergelen 
Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Niğde Kaleiçi, 
Erzurum Hacı Cuma, Kastamonu Nasrullah Cami 
ve çevresi, Afyon Mısri Çarşı, Kayseri Kaleiçi pro-
jelerimiz ve Diyarbakır, Tokat, Amasya ve Giresun 
illerimizde çalışmalar devam etmektedir.

Keldani Katolik Kilisesi ve Surp Giragos Kilisesi Restorasyonu

Ulu Camii Meydan ve Çevre Düzenlemesi
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Sanayi Alanlarının Taşınması ve Dönüşümü

İnşa edildiği yıllarda, merkez dışında yer alan sa-
nayi alanlarımız, kentlerin genişlemesiyle beraber 
merkezde kalmış, bu durum trafik yoğunluğundan 
sağlık sorunlarına, görüntü kirliliğinden fiziksel 
kirliliğe kadar çok çeşitli problemlere sebep olma-
ya başlamıştır. Merkezde kalan sanayi alanlarının 
plansızca kent çeperine taşınması kentlerin ye-
niden planlanarak dönüştürülmesini gerekli kıl-
mıştır. Bu problemlerin çözüme kavuşturulması 
ve sağlıklı kentlerin oluşturulması amacıyla kent 
merkezlerinde kalan köhneleşmiş ve çöküntü ala-
nı haline gelen sanayi bölgelerinin dönüştürülme-
si çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, başta 
İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya olmak üzere 
tüm şehirlerde sanayi alanlarına yönelik 10 bin 
bağımsız birim üretilmesi için çalışmalar devam 
etmektedir. Halihazırda İstanbul Arnavutköy’de, 
Konya Karatay’da, Rize Taşlıdere’de ve Aksaray 

Küçük Sanayi Sitesi’nde planlama ve inşa süreçle-
rimiz devam etmektedir. Bu projelerin 5 yıl içinde 
sanayi alanlarına yönelik olarak tüm kentlerimize 
yayılması planlanmaktadır.

Yazılım Geliştirme Çalışmaları

6306 sayılı Kanun kapsamındaki işlemlerin mo-
dern, güvenilir ve dinamik bir bilgi sistemi altya-
pısı ile gerçekleştirilmesi ve oluşan bilgilerin ilgili 
paydaşlar ile yetkileri dahilinde paylaşılması için 
ARAAD bilgi sistemi geliştirilmiştir. Riskli yapı, 
riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespiti, bu 
uygulamalara yönelik finansal işlemlerin yürü-
tülmesi, dönüşüme tabi tutulacak taşınmazların 
değer tespitlerinin kayıt altına alınması, hak sa-
hipleriyle yapılacak anlaşma ve yapılacak yardım-
lar, yeniden yapılacak yapılara yönelik yürütülen 
işlemler ve tüm bu süreç içerisinde karşılaşılabile-
cek hukuki sorunların takibine ilişkin iş ve işlem-

Kurşunlu Camii Restorasyon Öncesi Ve Sonrası (Diyarbakır)

Hz. Süleyman Camii ve Çevresi Öncesi ve Sonrası (Diyarbakır)
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ler bilgi sistemi üzerinden yürütülmektedir. Ay-
rıca web tabanlı bir yapısal analiz programı olan 
YAP. Net Programı (Yapısal Analiz Platformu) ile 
riskli yapı tespitine konu olan bir yapının statik 
analizine esas hesap modelinin oluşturulması, 
oluşturulan bu yapısal modelin statik analizinin 
gerçekleştirilmesi, analiz neticesinde elde edilen 
tüm bu verilerin belli bir format ve düzen altında 
raporlanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi sağ-
lanmaktadır.

YAP.Net Programı ile 6306 sayılı Kanun kapsa-
mındaki tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü ve ka-
yıtların tutulduğu ARAAD bilgi sistemi (Afet Ris-
ki Altındaki Alanların Dönüşümü) entegre halde 
çalışmaktadır. YAP.Net programında yapılacak 
analizler neticesinde elde edilen sonuçların içer-
diği riskli yapı tespit raporu ARAAD bilgi siste-
mine otomatik olarak aktarılmakta ve burada li-
sanslandırılmış kurum ve kuruluşlarca elektronik 
imza ile imzalanarak kayıt altına alınmaktadır. 
Böylelikle riskli yapı tespit sürecine ilişkin tüm 
iş ve işlemler elektronik sistem üzerinden hızlı, 
etkin ve doğru bir şekilde yürütülmektedir. YAP.
Net programı ülke genelinde tüm illerde devreye 
alınmıştır.

Sonuç Olarak; 

Yapılan çalışmalar ile hem kentsel dönüşüm sü-
recini hızlandırmak hem de vatandaşların tam 
katılımı ve rızasıyla tamamlanmış, teknik altya-
pısı, sosyal donatıları ile birlikte tarihi ve kültürel 
anlamda çok daha canlı ve zengin kentler oluştur-
mak hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusun-
da belediyelerle iş birliği içerisinde kentsel dönü-
şüm sürecini yürütmeye devam eden Bakanlık, 
tüm bu dönüşüm faaliyetlerini yürütmek ve kent-
sel dönüşüm projelerinin hızlandırılması amacıy-
la kredi ve faiz desteği yanında kira yardımı gibi 
teşvikler sağlamaya devam etmektedir.

İstanbul, Kayseri, 
Kocaeli ve Konya 
olmak üzere tüm 
şehirlerde sanayi 
alanlarına yönelik 
10 bin bağımsız 
birim üretilmesi için 
çalışmalar devam 
etmektedir.





Türkiye’nin her bir köşesinde altyapıdan, 
millet bahçelerine, konut üretiminden 
çevre yatırımlarına, doğa koruma proje-

lerinden atık yönetimine, kentsel dönüşümden 
coğrafi bilgi sistemlerine, mekânsal planlama- 
dan altyapı çalışmalarına kadar vatandaşların 
ihtiyaç duyduğu ve çağın gerektirdiği tüm çalış-
malar yürütülmektedir. Bu çalışmalar arasında 
konut üretimi, vatandaşların birincil ihtiyacı ola-
rak öncelikli çalışma alanıdır. Dünya kamuoyu da 
barınma ve konut hakkını birincil ihtiyaç olarak 
değerlendirmektedir. İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi’nin kabulü bu anlamda tarihi bir dö-
nüm noktası olmuştur. Beyanname’nin kabulün-
den sonra uluslararası düzeyde insan hakları ve 
temel özgürlükler kapsamında barınma ihtiyacı 
bir insan hakkı olarak kabul görmüştür. Sağlıklı 
ve sürdürülebilir yaşam çevrelerinde herkes için 
yeterli, nitelikli ve ulaşılabilir konut hedefi, bütün 
devletlerin önceliği haline gelmiştir. Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) Türkiye’de sosyal konut üretimin-
den sorumlu ana aktör olarak hem konut üret-
mekte hem de konut politikalarını belirlemekte-
dir. Bir milyon konut hedefine 2021 yılında ulaşan 
TOKİ, kentsel dönüşüm/kentsel yenileme, afet 
sonrası konut üretimi, tarım kent uygulamaları, 
kaynak geliştirme projeleri, sosyal donatı alanları 

üretimi ve yurt dışı uygulamaları ile tüm dünya-
nın örnek aldığı bir sosyal konut modelini hayata 
geçirmiştir.

Güncel verilere göre 81 ilde üretilen 1 milyon 103 
bin konutun %86.90’ının sosyal konut niteliğinde 
olması dar gelirli vatandaşlara yönelik desteğin 
ve bahse konu sosyal konut modelinin ne denli 
önemli olduğunu göstermektedir. Bir insan hak-
kı olarak bireyin konut hakkına temel teşkil eden 
uluslararası düzeydeki çalışmaların Türkiye’de 
TOKİ eliyle konut politikasına dönüşme süreci ve 
bu alanda yapılan somut çalışmalar üzerinde has-
sasiyetle çalışılmaktadır.

Konut Hakkı ve Sosyal Konut

Gelir durumuna bakılmaksızın herkes için yeterli 
konut sağlanması ve konutun bir insan hakkı ol-
duğu Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ger-
çekleştirilen HABITAT I-II-III Konferanslarında 
ele alınmış ve küresel bir eylem planı olarak dün-
yanın gündemine girmiştir. Özellikle 2016 yılında 
Ekvator’un başkenti Kito’da (Quito) gerçekleşti-
rilen III. BM-HABITAT Konferansı’nda “çevresel 
sürdürülebilirlik”, “kimseyi geride bırakmamak”, 
“sosyal ve fiziki altyapıya ve hizmetlere eşit eri-
şim” ve “insanca yaşamaya uygun ve ekonomik 

TÜRKİYE’DE SOSYAL KONUT 
SEFERBERLİĞİ: TOKİ VE BİR 
MİLYON KONUT ÜRETİMİ
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olarak ulaşılabilir konut” ilkeleri benimsenmiştir. 
Ocak 2016’da yürürlüğe giren BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri kapsamında da “2030 yılına 
kadar herkesin yeterli, güvenli ve ekonomik ola-
rak karşılanabilir konuta ve temel hizmetlere eri-
şiminin sağlanması, ayrıca gecekondu alanlarının 
iyileştirilmesi” hedefine yer verilmiştir. Bu anlam-
da dünyada, özellikle farklı gelir gruplarının ihti-
yaçlarına duyarlı konut politikaları kapsamında 
sosyal konut üretimi önemini korumaktadır.

Sosyal konut; yoksul veya dar gelirli ailelerin ba-
rınma gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde 
standartlaştırılmış, en az boyut ve nitelikte, sağ-
lığa elverişli, ucuz halk konutları şeklinde tanım-
lanabilir. Sosyal konut üretiminde öncelik, yeterli 
ve erişilebilir konut üretiminin hedef kitlelerin 
ihtiyaçlarını ve tercihlerini kapsayacak şekilde 
sürdürülebilir politikalar ile hayata geçirilmesidir. 
Nüfus artışı, demografik değişimler, göçler, iklim 
değişikliği ve afet riskleri ile yeni ekonomik ve po-
litik gelişmeler, özellikle gelişmekte olan ülkelerin 
sosyal konut talebinin yeniden modellenmesi ge-
reğini ortaya çıkarmıştır.

Sosyal konut üretimiyle hedeflenen, kentleşen 
dünyada yaşam çevrelerimizin daha sağlıklı, gü-
venilir ve yaşanabilir olmasıdır. Bu hedefe ula-
şabilmek amacıyla, tüm dünyada ulusal ve yerel 
ölçekte sürdürülen politika ve projeler mevcuttur. 
Mevcut politikaların sürdürülmesinde ortaya çı-
kan temel sorunların başında artan yoksulluk, 
göçler, planlama eksiklikleri, yetersiz kaynaklar, 
hukuki ve idari yetersizlikler, çevresel bozulmalar 
ve doğal afetler gelmektedir. 19. yüzyılın sonunda 
Avrupa’da; 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren ise 
diğer dünya ülkelerinde uygulanmaya başlayan 
sosyal konut politikaları ile bu sorunlar giderilme-
ye çalışılmıştır. Dünyada sosyal konut alanında 
ilk büyük uygulama Londra’nın “Bethnal Green” 
bölgesinde, ilk yasal düzenleme de 1889 yılında 
Belçika’da gerçekleştirilmiştir. Günümüzde sosyal 
konut alanında en fazla uygulama örneğinin bu-
lunduğu Hollanda ise ilk kez 1901’de sosyal konut 
üretmeye başlamıştır.

Sosyal konut uygulamalarında ortak yönler bu-
lunmakla beraber her ülkede farklı standartlar 
ve politikalar geliştirilmiştir. Bazı ülkelerde top-
lumun yalnızca yoksul kesimi bu konutlardan 
yararlanabilirken, bazı ülkelerde düşük ücretli 
kesimler, bazı ülkelerde ise orta gelir düzeyine 
sahip kesimler sosyal konutlardan yararlanabil-
mektedir. Türkiye’de ise sosyal konut üretiminde 
TOKİ tarafından uygulanan sosyal konut modeli 
bulunmaktadır.

Türkiye’de Konut Hakkı ve Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ)

Uluslararası belgelerle teminat altına alınan ko-
nut hakkı ve sosyal konut kavramı ülkemizde 
anayasal güvence altına alınmıştır. Konut teşeb-

büslerinin desteklenmesine ilişkin anayasal hü-
küm uyarınca 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 
çıkarılmıştır. Bu kanun ülkemizde konut proble-
minin çözümüne yön veren temel ilkeleri tanımla-
yan, özellikle organizasyon ve finansman konula-
rına yönelik bir çerçeve kanundur. Kanun, konut 
ihtiyacının karşılanması için gereken kamusal 
desteklerin sağlanması ve gerekli olan hizmetin 
bu amaç için örgütlenmiş bir idare eliyle yerine 
getirilmesi için çıkarılmıştır. Bu amaçla 1984 yılın-
da TOKİ kurulmuş, 1984 ile 2002 yılları arasında 



531

DÜNYADA TÜRKİYE

kendi arsaları üzerinde 43 bin 145 konutun üreti-
mini gerçekleştirmiş ve 940 bin konut için kredi 
desteği sağlamıştır.

Türkiye’de konut ve kentleşmeye ilişkin sorunlara 
ulusal düzeyde çözüm üretilmesi, sağlıklı ve yaşa-
nabilir kentsel çevrelerde yeterli ve nitelikli konut 
üretiminin sağlanması doğrultusunda 2002 yılın-
dan itibaren çok önemli gelişmeler kaydedilmiş-
tir. 58. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, konut ve 
barınma sorununa yönelik politikaları öncelikleri 
arasına almış ve tüm ülkede tarihin en büyük ko-
nut seferberliğini başlatmıştır. Açıklanan Konut 
ve Kentleşme Acil Eylem Planı, 1 Ocak 2003’te ka-
bul edilmiştir. Bu plan ile “yenileme”, “dönüşüm” 
ve “nitelikli konut üretimi” gibi hedefler belirlen-
miş, TOKİ’ye bu planı uygulama sorumluluğu ve 
yetkisi verilmiştir. 2003 yılından itibaren gerçek-
leştirilen düzenlemeler ile birlikte Türkiye tari-
hinde ilk kez büyük çapta bir “planlı kentleşme ve 
konut atağı” başlatılmıştır. Sözü edilen acil eylem 
planı ile özellikle Türkiye’nin ekonomik anlamda 
az gelişmiş şehirleri ile kırsal kesimden göç alan 
büyük şehirlerdeki dar gelirli ailelerin barınma 
sorunlarının çözülmesi hedeflenmiştir. Bu dö-
nemde hükûmetin desteği ile birlikte, siyasi karar-
lılık, uygun mevzuatın geliştirilmesi ve kurumsal 
kapasitenin artırılması, merkezi hükûmet ile yerel 
yönetimlerin ve kamu-özel sektör iş birliğinin et-
kin şekilde modellenmesi, TOKİ eliyle gerçekleşti-
rilen projelerde verimliliği ve başarıyı artırmıştır.

TOKİ, hükûmetin desteği ve yerel idarelerle iş 
birliği halinde modern kentleşmeyi destekleme-
ye yönelik olarak kapsamlı bir kentsel yenileme/
dönüşüm faaliyetini yürütmektedir. 6306 sayılı 
“Afet Riski Altındaki Yerlerin Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun” ile Türkiye genelindeki kent-
sel dönüşüm çalışmaları yaygınlaşmış ve TOKİ 
önemli bir konuma gelmiştir.

Türkiye için adeta bir milat olan Marmara Depre-
mi, 2002 yılından sonra şehirciliğe olan bakış açı-
mızda büyük değişimlere yol açmıştır.

Depremden sonra çok önemli yasal düzenlemeler 
ve yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir. 2000 yı-
lında yapı denetim sistemi, 2002 yılında “planlı 
konut seferberliği”, 2012 yılında “kentsel dönü-
şüm seferberliği” tüm bu yıllarda imar mevzua-
tında yapılan devrim niteliğindeki değişimlerle, 
Türkiye’de yeni bir kaçak yapılaşma serüveninin 
yaşanmasına engel olunmuştur. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında “Türki-
ye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” hedefiyle 
başlattığı yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönü-
şüm seferberliği ile toplamda 3 milyon konutun 
dönüşümü tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilme-
siyle birlikte ÇŞİDB’na bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdüren TOKİ, ülkemizdeki konut ihtiyacının 
yaklaşık %10’luk kısmını karşılamayı hedeflemiş-
tir. Bu kapsamda iki temel hedef belirlenmiştir. 
Bunlardan ilki piyasa koşullarında konut sahibi 
olamayan dar ve orta gelirli grupların, gelir ve ta-
sarruf kalıplarına uygun, düşük aylık taksitler ve 
uzun vadelerde ödeme yaparak konut sahibi ol-
malarının sağlanması amacıyla TOKİ mülkiyetin-
deki arsalar üzerinde sosyal konut üretimi sağla-
maktır. İkincisi ise gecekondu ve aşırı yoğunluklu 
kaçak yapı alanları, doğal afet (deprem, sel, heye-
lan vb.) riski yüksek alanlar, tarihi kentsel alanlar 
ile ekonomik ömrünü doldurmuş kentsel alanlar-
da yerel yönetimlerle iş birliği halinde, kentsel ye-
nileme ve dönüşüm projeleri gerçekleştirmektir.

TOKİ faaliyetlerini sosyal konut üretimi, kentsel 
dönüşüm projeleri, tarihi alanların ihyası, yeni sa-
nayi alanları üretimi, millet bahçeleri, afetler son-
rası konut ve sosyal donatı üretimi ve yurt dışında 
konut yapımı gibi yedi farklı alanda yürütmekte-
dir. Bu projeler tasarım, sağlık ve konfor, sosyal 
yapı, enerji verimliliği, su verimliliği ve malzeme 
kullanımı gibi kriterlere uygun bir şekilde hazır-
lanmakta ve uygulanmaktadır.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülü-
ğünde başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği 
2019 yılında yatay mimari açıklamasıyla yeni bir 
boyut kazanmış ve şehircilik anlayışımıza bü-
yük oranda katkı sağlayacak yatay kentleşmenin 
önemi vurgulanmıştır. Yatay yapıların, sağlıklı ve 
düzenli bir yaşam imkanı sunacağı; şehir içindeki 
kontrolsüz yapılaşmayı engelleyerek hem şehir si-
luetine hem de insan ve çevre ilişkisine katkı sağ-
layacağı üzerinde durulmuştur. Temel amaç ise 
çevre dostu, iklim dostu ve yatay mimariye uygun 
şehirler kurmaktır.

TOKİ’nin Sosyal Konut Programı ve Sosyal 
Konut Üretimi

TOKİ’nin sosyal konut programının temelini dar 
ve orta gelir grupları için üretilen projeler oluş-
turmaktadır. Bu kapsamda, Mayıs 2003 ve Mayıs 
2022 tarihleri arasında TOKİ tarafından 251 milyar 
TL yatırımla 81 ilde 1 milyon 103 bin konut üretil-
miş ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Üretilen 
konutların %86.90’ı sosyal konut niteliğindedir. 
TOKİ, 2021 yılında bir milyonuncu konutu Sin-
can ilçesinde tamamlamıştır. Tabloda görüleceği 
üzere 11 şehirde 20 bin ve üzerinde sosyal konut 
üretimi gerçekleştirilmiştir.

İLLER KONUT SAYISI 
(TOPLAM)

Ankara 98.280

İstanbul 90.717

Adana 34.756

Elazığ 34.224

Konya 29.548

Gaziantep 27.156

Van 26.733

İzmir 24.992

Bursa 24.887

Kayseri 21.080

Diyarbakır 20.512

Bunların yanı sıra 2009 yılında TOKİ, gelir dağı-
lımının en alt diliminde yer alan ve herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan yoksul 
gelir grupları için de sosyal konut üretimi ger-
çekleştirmiştir. TOKİ alt ve yoksul gelir grubuna 
yönelik toplamda 156.000 konutun yapımını ta-
mamlamıştır. Bu sayı TOKİ’nin ürettiği toplam 
sosyal konut programı içerisinde %14.82’lik bir 
payı ifade etmektedir. Sosyal konut projelerinin 
%17.33’ü gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme 
projelerinden oluşurken, %7.35’i afet konut uygu-
lamaları, %0.70’i de tarım köy projelerinden oluş-
maktadır. TOKİ, ülkemizde dar gelirli tüm vatan-
daşlarımız ev sahibi oluncaya dek çalışmalarına 
devam edecektir. 

Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileme 
Kapsamında Konut Üretimi

Ülke genelinde yerel yönetimlerle iş birliği halin-
de gerçekleştirilen kentsel yenileme projeleri ile 
riskli ve sağlıksız alanların yeniden kentlere ka-
zandırılması TOKİ’nin asli hedefleri arasındadır. 
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Türkiye’nin deprem kuşağında yer almasına bağlı 
olarak şehirlerde deprem riskini azaltma çabası 
da unutulmamalıdır.

Kentsel yenileme projelerine konu olan alanlar ise 
şu şekildedir:

• Jeolojik durum, zemin özellikleri, depremsel-
lik, tarihi ve doğal miras gibi teknik özellikleri 
nedeniyle tasfiyesi zorunlu olan alanlar

• Afet bölgeleri ile kentsel arazi değeri yüksek 
ancak yapılaşma kalitesi düşük alanlar

• Kentsel kimliğe uyumsuz alanlar.

Kentsel yenileme projesi geliştirilecek alanlar, 
ÇŞİDB ve yerel yönetimler tarafından birlikte 
belirlenmektedir. Sonrasında belediyelerle TOKİ 
arasında yapılan protokoller uyarınca projelerin 
mühendislik ve imalat işleri (konut ve gerekli sos-
yal donatı yapılar (okul, kreş, spor salonu, dini te-
sis, sağlık tesisi, ticaret vb.) TOKİ tarafından yapıl-
maktadır. Belediyeler ise projedeki hak sahipleri 
ile uzlaşma, kamulaştırma, proje alanının tasfiye 
edilmesi, mevcut taşınmazlara ait hukuki sorun-
ların çözülmesi, imar planının yapılması, gerekli 
olduğu durumlarda geçici iskân yardımlarının 
sağlanması gibi sorumlulukları üstlenmektedir. 

TOKİ’nin sosyal konut programı içerisinde doğal 
afetlerden zarar gören bölgelerde konut, altyapı 
ve kamu hizmetlerini yeniden inşa etme projele-
ri de mevcuttur. 2011 yılında meydana gelen Van 
Depremi’nden sonra, şehir adeta yeniden inşa 
edilmiş, bu kapsamda TOKİ tarafından bir yıl geç-
meden sosyal donatılarıyla birlikte 17.500 konut 
üretilmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Van 
Depremi’nden sonra yürürlüğe giren 6306 sayılı 
“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun” ile kentsel dönüşüm çalışmala-
rı Türkiye geneline yaygınlaştırılmış ve TOKİ bu 
alanda öncü bir kuruluş haline gelmiştir. Özellik-
le son yıllarda ülkemizde yaşanan deprem, sel ve 
yangınların yol açtığı afetler nedeniyle başta ba-

rınma olmak üzere ortaya çıkan sorunların gideril-
mesinde TOKİ etkin rol oynamıştır. Afetzedelerin 
yaralarının sarılması için maddi manevi çalışma-
lar başlatılmıştır. Yapımı başlatılan ve kısa sürede 
büyük bir kısmı tamamlanarak teslim edilen ko-
nut projeleri ile vatandaşların barınma ihtiyaçla-
rı bir yıl dolmadan karşılanmıştır. Bu kapsamda 
Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bar-
tın, Antalya ve Muğla’da toplamda 40 bin konut 
ve köy evi, 1.900 işyeri, 2.200 ahır ve sosyal dona-
tı alanı yerel dokuya uygun olarak yeniden inşa 
edilmiştir. Afet sonrası bu şehirlerimizde ülke 
tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşümü (deprem 
dönüşümü) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca konut pro-
jeleriyle birlikte muhtemel afetlerin vereceği za-
rarları en aza indirecek adımlar da atılmıştır.

Mayıs 2022 itibariyle kentsel yenileme projeleri 
kapsamında yapımı gerçekleştirilen konut sayısı 
182.417’e ulaşmıştır. Türkiye’de toplam 9.8 milyon 
bina ve yaklaşık 29 milyon konut bulunmaktadır. 
Bu konutların yaklaşık 6.7 milyonu riskli konut 
kategorisinde yer almakta ve 1.5 milyonunun ise 
acilen dönüşüme girmesi gerekmektedir. Bu nok-
tada TOKİ’nin kritik önemi ortaya çıkmaktadır. 
Bakanlığın ve TOKİ’nin hedefleri doğrultusunda 
afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun ol-
duğu alanlara öncelik verilerek projeler sürdü-
rülmektedir. Yeni projelerin tamamı Türkiye’nin 
iklim dostu yeşil dönüşümü ile uyumlu, afetlere 
karşı dirençli, sıfır atık uyumlu olarak inşa edil-
mektedir.
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Tarım Köy Projeleri Kapsamında Konut 
Üretimi

Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 
üretim ve yaşam alanlarının daha sağlıklı hale ge-
tirilmesi TOKİ’nin önemle yürüttüğü projeleri ara-
sında yer alır. Bu kapsamda geliştirilen Tarımköy 
Projeleri ile atıl durumdaki veya verimli olmayan 
köy/kırsal arazilerin kamu imkânları çerçevesinde 
desteklenerek işler hale getirilmesi hedeflenmek-
tedir.

Kırsalda yaşayan insanımızın sosyal şartlarının 
iyileştirilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesi, yö-
resel mimarinin ve dokunun korunarak yenilen-
mesi, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşanabilir ko-
nutlara kavuşturulması amacıyla 2003 yılından 
itibaren toplamda 7.375 köy konutu tüm donatı 
alanlarıyla birlikte tamamlanmıştır.

Rize, Antalya, Muğla gibi şehirlerimizin kırsal 
alanlarında yaşanan afetlerden sonra ivedi bir bi-
çimde 11.033 köy konutu üretilmeye başlanmıştır. 
Türkiye’nin kırsal dönüşümü kapsamında ve yine 
kırsalda yaşanan afetler sonrasında bu çalışmalar 
titizlikle yürütülmektedir.

Sosyal Konutlar İçin Sosyal Donatı Alanları

TOKİ’nin sosyal konut projelerinin temel amacı, 
kaliteli kentsel yaşamın gerektirdiği tüm altyapı 
ve sosyal donatı alanlarını yapmaktır. Konut pro-
jeleri ile birlikte, hak sahiplerinin her türlü kent-
sel hizmetten faydalanmalarını sağlayacak okul, 
hastane, ticaret merkezi, cami gibi sosyal dona-
tılar da hayata geçirilmektedir. Üretimi yapılan 1 
milyon 103 bin konut ile birlikte 1.385 okul (28.600 
derslikli), 20 üniversite, 997 spor salonu, 84.137 
kişi kapasiteli 215 yurt/pansiyon, 269 hastane, 
99 sağlık Ocağı, 2.113 ticari işyeri, 44 kütüphane, 
912 cami, 327 kamu hizmet binası ve 19 stadyum 
ile birlikte toplamda 26.078 adet sosyal donatı uy-
gulaması tamamlanarak vatandaşların hizmetine 
sunulmuştur. Bu kapsamda ülkemizin önemli kül-
tür projelerinden biri olan mimarisi ve estetiği ile 
dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri haline 
gelen Atatürk Kültür Merkezi, TOKİ tarafından 
inşa edilerek Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönü-
münde İstanbul’a kazandırılmıştır. Yine “tarihe 
saygı, geçmişe vefa’’ sloganıyla tarihimize sahip 
çıkarak, kadim kent meydanlarının iyileştirilmesi 
ve dönüştürülmesi kapsamında çok önemli tarihi 
kent meydanı dönüşüm projeleri gerçekleştiril-
miştir. Bursa, Nevşehir, Samsun, Çankırı, Diyar-
bakır, Erzurum, Kayseri, Konya, Muş, Siirt, Sinop, 
Sivas, Yozgat ve Şanlıurfa illerimizde tarihi dönü-
şüm projeleri devam etmektedir. Bu anlamda sos-
yal konut projelerinin yanı sıra kadim şehirlerimi-
zin barındırdığı medeniyet mirası eserlerimizin de 
korunması kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Yeşil Bina Sertifikası

ABD’de yeşil bir binayı tanımlayacak tasarım ve 
inşaat uygulamalarını derecelendirmek üzere, 
ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından 2000 
yılında kurulan LEED (Leadershipin Energyand 
Environmental Design-Enerji ve Çevresel Tasa-
rımda Liderlik), binalara 7 ana unsur çerçevesinde 
yeşil bina sertifikası vermektedir.
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Leed standartalarına göre TOKİ’nin Kırklareli’nde 
de yapmış olduğu sosyal konut projeleri sosyal do-
natılarıyla birlikte sürdürülebilirlik mevzuatına 
uygunluk göstermektedir. Bu anlamda İstanbul 
Atatürk Havalimanı dünyanın en büyük LEED 
Altın sertifikalı binası seçilmiştir. Türkiye’de 
başlatılan sosyal konut projeleri ve diğer projeler 
sürdürülebilirlik prensipleriyle düzenlenmeye, 
gelecek nesillere aktarılan dünyayı yeşil bina mer-
kezli projelerle büyütmeye devam etmektedir. Bu 
anlamda Türkiye 9 Haziran 2022 tarihi itibariyle 
binalar için yeşil sertifika vermeye başlamıştır. 
Türkiye’nin iklim dostu yeşil dönüşümü hedefleri 
doğrultusunda; 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine 
ulaşmak için konut politikalarında iklim dostu ye-
şil dönüşüm önemli bir araç olmaya, bu anlamda 
benzeri standartları belirlemeye ve uygulamaya 
devam edecektir.

Sosyal Konutların Finansmanı İçin Kaynak 

Geliştirme Projeleri

Toplu Konut Kanunu ile oluşturulan Toplu Konut 
Fonu’nun 2001 yılında kaldırılmasından sonra 
TOKİ mevcut konut ve yerleşim politikalarına 

dair hükûmet kararlarını uygulamak için yenilikçi 
finansal modeller de geliştirmiştir. Bu kapsamda 
geliştirilen “hasılat/gelir paylaşımı modeli” ile İs-
tanbul, Ankara gibi büyük kentlerde İdare mülki-
yetindeki değerli arsalar üzerinde üst gelir grupla-
rı için yapılan projelerden elde edilen kar, sosyal 
konut projelerinin finansmanı için kullanılmak-
tadır. Bu model ile TOKİ’nin kısa vadeli yatırım 
giderleri ile uzun vadeli alacakları arasındaki boş-
luğun kapatılması da sağlanmaktadır. Ayrıca bu 
model ile TOKİ portföyündeki arsalar en verimli 
şekilde, sosyal nitelikli projeler için fon oluştu-
rulmak için kullanılmaktadır. Böylece nakit akışı 
içinde önemli miktarda kaynak oluşturulmakta, 
konut arzını artıracak yeni uygulamaların hayata 
geçirilmesine olanak sağlanmaktadır. Gelir payla-
şımı modeli, son yıllarda az sayıda projede uygu-
lama imkânı bulmuştur.

Sosyal Konut Modelinin Dünyada 

Yaygınlaşması

Türkiye’de sosyal konut alanında yürüttüğü ba-
şarılı projelerle ve finansman modeliyle konut 
ve barınma sorununun çözümüne büyük katkı 

TOKİ’nin sosyal konut 
projelerinin temel 
amacı, kaliteli kentsel 
yaşamın gerektirdiği 
tüm altyapı ve sosyal 
donatı alanlarını 
yapmaktır. 
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sunan TOKİ’nin sosyal konut üretim modeli dün-
ya çapında büyük ilgi uyandırmıştır. Bu anlamda 
103 ülke ile bu model paylaşılmış ve bazı ülkeler-
de hibe kapsamında sosyal konutlar üretilmiştir. 
Örneğin, Güney Asya’da 2004’te meydana gelen 
deprem ve tsunamide evlerini kaybedenler için 
Endonezya’nın Banda Aceh bölgesinde 1.050 ko-
nut ile aynı felakette zarar gören Sri Lanka’da 500 
konut sosyal donatı alanlarıyla birlikte üretilmiş 
ve hizmete sunulmuştur. Yine 2005’te Pakistan’da 
meydana gelen deprem sonrasında Jammu ve 
Kashmir eyaletinde “Muzafferabad Bölge Hükû-
met Yönetimi” kompleksi projesi gerçekleştiril-
miştir. Bu projeyle 2 ilkokul, 2 yurt, 197 konut, 12 
yönetim binası, cami, kolej binası, konferans ve 
sergi salonu, alışveriş merkezi, misafirhane ve 
spor salonu yapılmıştır. 2010 yılında Pakistan’da 
meydana gelen sel felaketinin ardından 4.620 ko-
nut ve 37 sosyal donatı alanı üretilmiştir. Yine So-
mali’de 200 yataklı hastane, 40 derslikli hemşire 

meslek yüksekokulu, kapalı ve açık alanda 2.000 
kişilik ibadethane tesisi yapılmıştır.

Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019 tarihinde meydana 
gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Laç 
şehrinde 522 konutun inşaatı (Türkiye Cumhuri-
yeti’nin Arnavutluk’a hibesi olarak) bir yıl içinde 
tamamlanmıştır. Proje kapsamında konutlar ile 
birlikte 37 ticari ünite, açık ve kapalı otopark inşa 
edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nden hibe olarak 
2020 yılı başında başlatılan yeni bir proje kapsa-
mında ise, Ukrayna’daki Kırım Türklerine yönelik 
toplam 500 adet konutun inşası için teknik çalış-
malar başlatılmış, projeyle ilgili iki ülke arasında 
konut alanında iş birliğine ilişkin Çerçeve Anlaş-
ma, 10 Nisan 2021 tarihinde imzalanmıştır. TOKİ 
uluslararası alanda da az gelişmiş ülkelerde barın-
ma ihtiyacını karşılayacak projeler geliştirmeye 
devam etmektedir.
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Konut Seferberliğinde Bir Milyon Konut 
Hedefi

Bir milyon konut hedefine 2021 yılı içerisinde ula-
şan TOKİ’nin son 20 yıl içinde Türkiye’de üretilen 
toplam 10.5 milyon konutun %10,2’sini inşa etmiş 
olması 2021 yılında ülke genelinde gerçekleşen 
konut satışlarında %13,8’lik bir paya sahip olması 
ciddi bir başarı olarak kaydedilmelidir. TOKİ’nin 
sosyal nitelikli konut üretiminde 3 ana unsur öne 
çıkmıştır. Bunlar; projelerin gerçekleştirildiği şe-
hirlerin mevcut yerel dokusundan uzaklaşmayan, 
az katlı yapıları içeren yatay mimari yaklaşımını 
benimseyen, geleneksel mahalle kültürünü koru-
yan tasarımlar yapmaktır. Bu unsurlar; konut üre-
timinde bugünden yarına başarıyı getirecek mut-
lak kalite prensipleri olarak görülmektedir.

TOKİ, konut sektörünün regüle edilmesi, aşırı fi-
yat artışlarının önüne geçilmesi, dar ve orta gelirli 
vatandaşların konuta ulaşılabilirliğinin sürdürül-
mesi noktasında kampanyalarla destek vermeye 
devam etmektedir. Halen 803 şantiyede 150 bin 
konutun inşaatı devam etmekte olup, sosyal ko-
nuttan kentsel dönüşüme, kamu binalarından 
millet bahçelerine kadar yüzlerce şehrimizde fa-
aliyetlerini sürdürmektedir. Bu verilerle ülke ge-
nelinde ve dünyada en çok sosyal konut yapımı 
gerçekleştiren, en fazla yeşil alan ve insan mer-

kezli sosyal donatı üreten TOKİ’nin yeni projele-
ri, Cumhurbaşkanlığı Programları doğrultusunda 
devam etmektedir. Enerji verimliliği başta olmak 
üzere kentsel yeşil alanların çoğaltılması, iklime 
duyarlı ve ekolojik özellikli yerel mimari ve yerel 
yapı malzemelerinin kullanıldığı projelerin üretil-
mesi temel öncelikler arasında yer almaktadır.





Türkiye’nin enerji politikasında başlıca ön-
celiği, yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
ları potansiyelini değerlendirip karma bir 

enerji üretimi modeli oluşturmaktır. Türkiye, çok 
ciddi bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip-
tir ve son on yılda bu potansiyelini giderek daha 
fazla değerlendirmektedir. Yenilenebilir enerji 
üretiminin büyük kısmını teşkil eden hidro ve 
rüzgâr enerjisi kaynakları toplam enerji kapasi-
tesinin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Öte 
yandan başta güneş enerjisi olmak üzere diğer ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının da elektrik üreti-
mindeki payını yükseltmek için çalışmalar devam 
etmektedir. 

Genel yaklaşım olarak Türkiye, yerli ve yenilene-
bilir enerjinin payını artırmayı amaçlamaktadır 
ve 2023 yılına kadar elektrik üretim kapasitesi 
üçte ikisinin yenilenebilir enerjiden sağlanması 
hedeflenmektedir. 

Enerji sektörünün en önemli alanlarından biri 
olan elektrik üretimindeki kurulu gücümüz 2022 
yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 101,5 GW’a ulaş-
mıştır.  Türkiye, kurulu gücü 100 GW bandını aşan 
dünyada 14, Avrupa’da 6 ülkeden biri olmuştur. 
(Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Rusya, Almanya, 

Brezilya, Kanada, Fransa, Güney Kore, İtalya, İs-
panya ve Birleşik Krallık'ın ardından Türkiye).

Söz konusu kurulu gücün %46’sı termik, %54’ü ye-
nilenebilir kaynaklara dayalı, %65’i ise yerli kay-
naklara dayalı santrallerden oluşmaktadır. 2021 
yılı sonu itibarıyla Türkiye yaklaşık 54 GW’lık 
yenilenebilir kurulu gücüyle Almanya, İspanya, 
Fransa ve İtalya ile Avrupa'da ilk 5 ülke arasında ve 
bu değerle dünyada 12’inci sırada yer almaktadır. 
Ülkemizde 2018-2021 dönemini kapsayan 4 yıllık 
süreçte yapılan elektrik üretim yatırımlarının ise 
%86’sını yenilenebilir kaynaklar oluşturmuştur. 
2021 yılında kurulu gücümüzdeki 4 GW’lık artı-
şın neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan 
gelmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hazırladığı 
mevzuat ile yenilenebilir enerji kaynak alanların-
da (YEKA) geniş çaplı yenilenebilir enerji projele-
ri başlatmıştır. İlk teşvik, 2017 yılı Mayıs ayında 
kurulan bir güneş enerjisi tesisi için sağlanmıştır. 
Bunun yanında Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'da-
ki ilk ve tek entegre güneş paneli üretim tesisini 
Ağustos 2020'de faaliyete geçirmiştir. Ayrıca 2017 
yılında düzenlenen YEKA Rüzgâr Enerji Santrali 
(RES)-1 Yarışması 1000 MW bağlantı kapasitesi 

YENİLENEBİLİR 
ENERJİ
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tahsis edildi. 2019 yılında her biri 250 MW kapa-
siteli dört farklı bölge için toplam 1000 MW ka-
pasiteli YEKA RES-2 yarışmaları düzenlenmiştir. 
2021'de 36 ilde 74 ihaleyi içeren yeni güneş enerji-
si ihaleleri 10, 15 ve 20 MW kapasitelerde, toplam 
1 GW kurulu güçte tamamlanmıştır. Ayrıca 2200 
MW güneş enerjisi için 850 MW güneş enerjisi için 
üç farklı YEKA rüzgar enerjisi ihalesi Resmi Gaze-
te’de yayınlanmıştır.

Türkiye, 2017 yılında Milli Enerji ve Madencilik 
Politikasını duyurmuş ve bu politika ile arz gü-
venliğini, yerelleştirmeyi ve öngörülebilir piyasa 
koşullarını sağlanmayı hedeflemektedir. Türki-
ye'nin önceliği ithalatını azaltmak yerli ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarını kullanarak ve nükleer 
enerji kapasitesini geliştirerek, enerjide dışa ba-
ğımlılığı azaltmaktır. Ayrıca yerli ve yenilenebilir 
enerji kullanımı yanında potansiyel, yerel ekip-
man üretimi de teşvik edilmektedir. Yerel olarak 

üretilen yenilenebilir enerji ürünleri ve teçhizatlar 
için ek teşvikler sunulmaktadır.

Bu hedef için, yenilenebilir enerji kaynak alanı 
(YEKA) modeli oluşturulmuştur. Bunun yanında, 
01 Temmuz 2021- 31 Aralık 2025 dönemi için Yeni-
lenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekaniz-
ması (YEKDEM) 30 Ocak 2021’de revize edilmiş ve 
değişen koşullara cevap verebilecek şekilde gün-
cellenmiştir.

Türkiye, enerji üretim kapasitesini artırmaya yö-
nelik bu girişimlerini, çevre hassasiyetine sahip 
bir şekilde sürdürülebilir modeller geliştirerek 
yürütmektedir. Öte yandan, Türkiye, yenilenebi-
lir enerji sektörünü geliştirirken rüzgâr ve güneş 
enerjisi ile sınırlı kalmamakta, diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarını da geliştirme yönünde çalış-
malar yürütmektedir. 
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Örneğin, Türkiye, jeotermal enerji alanında 
önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye, haliha-
zırda elektrik enerjisi üretiminin %3’ünü jeoter-
mal kaynaklar ile üretmektedir ve gelecekte jeo-
termal enerji üretimini artırmayı planlamaktadır. 
Türkiye potansiyelini değerlendirdiği takdirde 
jeotermal enerjinin enerji üretimine 5 W katkıda 
bulunabileceği öngörülmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile 
MTA Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlayan, 
devam eden ve MTA Genel Müdürlüğünün bilgi 
aktarımı sonucu özel sektör tarafından daha da 
geliştirilerek artırılan çalışmalar sonucunda, ül-
kemiz şu anda jeotermal kaynaklardan elektrik 
üretimi açısından Avrupa’da 1., Dünya’da ise 4. ko-
numa yükselmiştir. 

Yatırıma dönüşen ve yaklaşık 1700 MWe ulaşan je-
otermal elektrik üretimi, 4000 dönümü geçen je-
otermal sera ısıtmamız, 125.000 Konut eşdeğerini 

aşan konut/mekân ısıtmamız ve 400 lere ulaşan 
jeotermal tesis, otel ve kaplıca tesislerimiz ile jeo-
termal enerjiden kurutma faaliyeti, kuru buz elde-
si, balıkçılık gibi yatırımlar, 2005 yılından sonra 
hızla artan jeotermal kaynak arama çalışmaları ve 
özel sektörün jeotermal kaynak yatırımları saye-
sinde olmuştur.

Bir diğer alternatif yenilenebilir enerji kaynağı 
biyoenerjidir. Türkiye’nin biyokütle ile enerji üre-
timinde ciddi bir potansiyele sahip olduğu değer-
lendirilmektedir. Özellikle de Akdeniz Bölgesi ve 
Orta Anadolu’daki tarım alanlarının tarımsal atık-
ları, elektrik üretimi için kullanılmaktadır. 2021 
yılında biyoenerji ile elde edilen enerji miktarı 
2 GW’den 7.6 GW’ye çıkmıştır. Devlet desteği ve 
enerji üretimini teşvik eden genel politika çerçe-
vesinin bir sonucu olarak özel sektör, biyoenerjiye 
yönelik olarak giderek artan bir talep göstermek-
tedir.

Azalan 
Açık Artırma

AR - GE
Yatırımları

Yenilenebilir
Enerji İçin Genel
Yatırım Teşvikleri

Satın Alma
Garantisi

Yerli Teçhizat Üretimi ve
AR-GE veya Yerli Üretim

Teçhizat Kullanımı

YEKA
MODELİ
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Türkiye’nin enerji potansiyeli büyük ölçüde ha-
len daha değerlendirilmemiş vaziyettedir ve bu 
potansiyeli açığa çıkarmak Türkiye’nin başlıca 
gündem maddelerinden biridir. 2021 yılı sonu iti-
barıyla, Türkiye’nin istifade ettiği rüzgâr enerjisi 
elektrik kapasitesi 10,6 GW’dir. Rüzgâr enerjisi 
üretimini 2,07 GW artıracak tesislerin kurulum 
aşamaları devam etmektedir. Türkiye, kıyı havza-
sında 37 GW büyüklüğünde ve denizlerde henüz 
hiç değerlendirilmemiş olan 11 GW büyüklüğünde 
rüzgâr enerjisi potansiyeline sahiptir.

TENMAK ile ilişkili enstitülerden biri olan Temiz 
Enerji Araştırma Enstitüsünün (TEMEN) kurul-
masıyla beraber ülkemizin temiz enerji süreçle-
rinde ürün ve teknolojilerle enerji verimliliği alan-
ları ve yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak 
üzere tüm enerji kaynaklarından üretimi ve bu 
alanlarla ilgili yerli ürün ve teknolojiler geliştiril-
mesi ile ilgili AR-GE ihtiyaçlarının karşılanması 
hedeflenmektedir.

TENMAK’ın bir diğer ilişkili enstitüsü olan Enerji 
Araştırma Enstitüsünün (ENAREN) kurulmasıyla 
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birlikte, ülkemizin enerji kaynaklarının üretimi, 
temini, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili süreçlere yö-
nelik olarak yerli ürün ve teknoloji geliştirilmesi 
için AR-GE çalışmalarının yürütülmesi amaçlan-
maktadır.

Rüzgâr enerjisi alanında kullanılan kapasite 10.6 
GW, 2027 hedefi 16 GW ve potansiyel enerji üre-
timi ise kıyıda 37 GW, denizde ise 11 GW olup top-
lamda 48 GW’dir. 

Güneş enerjisi potansiyeli hususunda ise Türkiye, 
yıllık ortalama 7,5 saat gün ışığı süresi ve 1527.46 
kWh/m2 ortalama yıllık radyasyon ile çoğu Avru-
pa ülkesinden daha büyük bir potansiyele sahip 
olup 2021 yılı sonu itibarıyla güneş enerjisine da-
yalı elektrik kurulu gücü 7.8 GW'a ulaşmıştır.

Yenilenebilir enerjiye yatırım girişimleri, rüzgâr 
türbinleri ve fotovoltaik paneller gibi yenilenebilir 
enerji ekipmanlarına gösterilen talebin artmasına 
neden olacaktır.  Türkiye, yerli üretim ekipmanla-
rına destek sağlayarak yerli üretimi teşvik etmeye 
devam edecektir.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 
Modeli

Türkiye, YEKA modelini, seçili bölgelerde bü-
yük ölçekli YEKA’lar kurarak yenilenebilir enerji 
kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde kullana-
bilmek için oluşturmuştur. YEKA Modeli, Milli 
Enerji ve Madencilik Politikası kapsamındaki ye-
relleşme hedefini de destekleyecek şekilde düzen-
lenmiştir. YEKA modeli, elektrik üretimi ve süreç 
sonunda belirlenen fiyattan elektrik satım hakkı-
nı garanti etmektedir. İhale, yerli ekipman üreti-
mi ve AR-GE faaliyetlerini veya yerli üretim hazır 
ekipman kullanımı koşulunu içermektedir. YEKA 
modeli, planlanan projelerin hayata geçirilmesi 
ve teknoloji transferini hızlandırması açısından 
önemlidir.

Türkiye, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımla-
rını artırmaktadır ve Türkiye’nin bu amaçla kul-
landığı en önemli araçlardan biri YEKA ihaleleri-
dir. Türkiye, 2017 yılında, her biri 1 GW kapasiteye 
sahip bir güneş enerjisi ve bir rüzgâr enerjisi tesisi 
için YEKA ihalesi düzenlemiştir. 2019 yılında, top-
lam 1 GW kapasite ile dört bölgeyi kapsayan yeni 
bir rüzgâr enerjisi tesisi ihalesi düzenlenmiştir. 

2022 yılında ise 1 adet 1 GW kapasite ile kapsam 
alanı üç bölge olan ve 1 adet 1,2 GW kapasite ile 
kapsam alanı 18 il olan toplamda iki güneş enerjisi 
tesisi,  850 MW kapasite ile yirmi bölgeyi kapsa-
yan bir rüzgâr enerjisi tesisi ihalesi düzenlenmiş/
düzenlenecektir.

YEKA İhalelerinin Başlıca Avantajları

1. Elektrik üretim potansiyeli yüksek olan böl-
geler YEKA olarak seçilir. Projelerin büyük 
ölçekli (1 GW civarı) olmasından hareketle, 
ihaleyi kazananların ölçek ekonomisinden 
istifade ederek kâr etmeleri beklenmekte-
dir.

2. İhaleyi kazanan tarafa, belirli bir süre için, 
sabit ve öngörülebilir bir fiyat garanti edil-
mektedir. (ilk ihaleler, 15 yıl için veya ihale 
duyurusunda belirtilen toplam enerji üreti-
miyle sınırlı enerji alım garantisi içermekte-
dir.) İhaleyi kazanan taraf, belirlenen alanı 
kullanma ve bağlantı kapasitesinden yarar-
lanma hakkını elde etmektedir.

3. Eğer ihale, AR-GE faaliyeti içeriyorsa, iha-
leyi kazanan taraf, AR-GE merkezleri için 
sağlanan teşviklerden faydalanma hakkına 
sahiptir. Türkiye’nin teşvik sisteminde ta-
sarlanan diğer teşvikler de enerji veya ilgili 
ekipman üretimi tesislerine sağlanabilir.





Diğer Kamu 
Hizmetleri
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Sağlık

Türkiye’de sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hiz-
metleri öncelikli bir yapıdan 1950’li yıllardan son-
ra tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık veren 
sürekli gelişen bir yapıya doğru evrilmektedir. 

Sağlık hizmetleri koruyucu, tedavi edici ve reha-
bilite edici hizmetler olarak üç ana başlıkta ele 
alınmaktadır. Hizmet sunucuları ise birinci, ikinci 
ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılmaktadır. 
Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri ağır-
lıklı olarak Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Sağlıklı 
Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri 
(TSM) yoluyla sunulmaktadır. 2003 yılında baş-
latılan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en önemli 
bileşeni olan aile hekimliği uygulaması 2010 yı-
lında bütün illerde hayata geçirilmiştir. Koruyucu 
sağlık hizmetleri, tedavi edici hizmetler, evde sağ-
lık hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri, aşılamalar, 
taramalar, birinci basamakta yapılan tetkikler ve 
muayenelerin de dahil olduğu bu  uygulamada 
tüm hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir. ASM 
ve TSM’nin sunmuş olduğu birinci basamak sağ-

lık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere 
ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla sağlıklı hayat 
merkezleri faaliyete geçirilmiştir. Beslenme da-
nışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite 
danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlı-
ğı, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı gibi 
alanlarda faaliyet gösteren bu merkezler, bireyleri 
sağlığa yönelik risklerden korumak amacıyla ça-
lışmalarını devam ettirmektedir. Anne ve bebek 
ölümlerinin önlenmesinde son yirmi bir yılda bü-
yük ilerleme kaydedilmiştir. Bebek ölüm hızı bin 
canlı doğumda 2001 yılında bir yaş altında 36 ve 
5 yaş altı 43,1 iken 2021 yılında bebek ölüm hızı 
bin canlı doğumda 9,1’e  5 yaş altı ölüm hızı ise 
10,6’ya gerilemiştir. Bunda 2000’li yılların başla-
rından itibaren uygulanan genişletilmiş aşılama 
programının önemli payı bulunmaktadır. Mevcut 
durumda DaBT 3 aşılama hızımız %95,5’e ulaş-
mıştır. 2010 yılında hayata geçirilen Aşı Takip Sis-
temi (ATS) ile her yıl ortalama 46 milyon doz aşı 
ve antiserum tedariği, lojistiği, ısı izlemi başarılı 
bir şeklide yürütülmektedir. Koruyucu ve temel 
sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak 
amacıyla özel sağlık kuruluşları da ATS kapsamı-
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na alınmış ve ısı takip cihazlarının toplam sayısı 
artırılmıştır. 2015 yılı başında ATS’nin stok kısmı 
devreye alınarak sistemin ilgili diğer bilgi yönetim 
sistemleriyle entegrasyonu tamamlanmıştır. Ayrı-
ca COVID-19 pandemi döneminde de aşı ile ilgili 
gelişmeler devam etmiş ve Türkiye Sağlık Enstitü-
leri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş 
birliğinde inaktif aşı teknolojisi kullanılarak yerli 
aşı TURKOVAC geliştirilmiştir.

Koruyucu hizmetlere yönelik diğer bir çalışma ise 
kanserde erken teşhis amacıyla yapılan tarama 
programlarıdır. Bu hizmetler, Kanser Erken Teş-
his Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve  mo-
bil tarama araçları yoluyla toplam 336 merkezde 
yürütülmektedir. Ayrıca web tabanlı Halk Sağlığı 
Yönetim Sistemi Kanser Modülü kullanılmaya 
başlanılmıştır. 

Ülkemiz, geçici barınma merkezleri ve göçmen 
sağlığı merkezleri ile sınırları içerisinde bulunan 
göçmen ve mültecilere de ücretsiz sağlık hizmeti 

vermektedir. Göçmen ve mülteci sayısının 20 bi-
nin üzerinde olduğu yerleşim yerlerinde kurulan 
güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezlerinde, 
birinci basamak sağlık hizmetlerine ilave olarak 
dâhiliye, çocuk, kadın-doğum, ağız-diş sağlığı ve 
psikososyal destek hizmetleri sunulmakta; hiz-
metler, görüntüleme üniteleri ve basit hizmet 
laboratuvarları ile desteklenmektedir. 2021 yılı 
verilerine göre 132 Göçmen Sağlığı Merkezi, 792 
Göçmen Sağlığı Birimi ve 37 adet de Güçlendi-
rilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi ile bu hizmetler 
yürütülmektedir. Bu merkezler, “Toplum Sağlığı 
Merkezi ve Bağlı Birimleri Yönetmeliği” doğrultu-
sunda “TSM Bağlı Birimi” olarak oluşturulmakta-
dır.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri Sağlık 
Bakanlığı ile özel kişiler, vakıf, dernek ve üniver-
siteler tarafından sunulur. İleri derecede tetkik ve 
tedavi hizmetlerinin verildiği bu basamakların 
temel yapısını yataklı tedavi kurumları oluştur-
maktadır. 
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2020 yılı itibarıyla ülkemizde toplam 251.180 ya-
tak kapasitesi ile toplam 1.534 hastane bulunmak-
tadır. Bu hastanelerin 13 tanesi, modern teknoloji-
ler ve altyapıları ile kampüs yapısına sahip şehir 
hastaneleridir. Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sa-
yısı 2020 yılında 156.965 iken, 2021 yılında 159.340 
olmuş, üniversite ve özel sektörün hastane yatağı 
sayıları 2020  yılında sırasıyla 41.987  ve 52.230 
iken  2021  yılında 41.157 ve 53.486’ya ulaşmıştır. 
2020 yılında hekime müracaatların %42,2’si birin-
ci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapı-
lırken, %57,8’i ikinci ve üçüncü basamak sağlık ku-
rumlarına yapılmıştır. İkinci ve üçüncü basamak 
yatak kapasitesinin artırılması için halen inşaatı 
devam eden 832 adet ünite bulunmaktadır.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin diğer önemli bir 
ayağını da acil sağlık hizmetleri oluşturmaktadır. 
1994 yılında acil sağlık hizmetlerinin sistemli şe-
kilde kurulması ile yurt genelinde hastane öncesi 
acil sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmıştır.  Sağlık 
Bakanlığı verilerine göre acil sağlık hizmetleri için 
Nisan 2022 itibarıyla 3.221 istasyon, 522’si dona-
nımlı ambulans olmak üzere, toplam 5.840 kara 

ambulansı, 12 ambulans helikopter ve 3 ambu-
lans uçak hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca Ça-
nakkale (Gökçeada), Balıkesir (Marmara adası) 
ve İstanbul'da (Büyükada, Büyükdere) mevcut 6 
adet deniz ambulansı da acil sağlık hizmetlerin-
de kullanılmaktadır. Hizmetin başlangıcından 
bu yana helikopter ambulanslar ile 38.736 hasta, 
uçak ambulanslar ile ise yurt içi 15.308 ve yurt dışı 
1.150 hasta olmak üzere toplam 16.459 hasta, te-
davi merkezlerine nakil edilmiştir. Halihazırda 12 
bölgede (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Er-
zurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, 
Trabzon, Van) konuşlu araçlarla hizmet veril-
mektedir. Hava ambulans araçları ile hasta nakli 
dışında; organ, ilaç, antidot nakli de gerçekleştiril-
mektedir. 

Türk sağlık sisteminin dünyaya örnek olan bir 
diğer hizmeti de afetlerde sağlık hizmetleridir. 
Bu amaçla 30.12.2003 tarih ve 5442 sayılı olurla 
“Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi” uygu-
lamaya konulmuş ve Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekipleri (UMKE) kurulmuştur. Bugün UMKE 
11.555 personel sayısı ile hizmet vermektedir.
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Sağlık turizmi alanında lider ülke olmayı hedefle-
yen ülkemiz 2022 yılı Mart ayı itibarıyla 96 yurt 
dışı kuruluş ile ikili anlaşma sağlamıştır. Bunun 
dışında yurt dışında da sağlık hizmeti sunumu 
devam etmektedir. Bu kapsamda Sudan, Somali, 
Nijer, Filistin gibi ülkelerde yataklı tedavi kurum-
ları bulunmaktadır.Sağlıkta bilişim alanında yapı-
lan çalışmalar kapsamında hizmet odaklı pek çok 
proje hayata geçirilmiştir. Bunlardan en önem-
lisi Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve 
e-Nabız sistemidir. Sağlık kuruluşlarına başvu-
ranların daha huzurlu ve sakin bir ortamda hiz-
met alınması, poliklinik ve hastane önündeki ka-
labalıkların azaltılması, muayene öncesi bekleme 
süresinin azaltılması veya ortadan kaldırılması 
amacıyla kurulan MHRS portalına randevu işlem-
lerini kolaylaştırmak için web ve mobilde e-Devlet 
ile giriş seçeneği, randevu geri alma, randevu tale-
bi uygulaması ile randevu hatırlatma ve alterna-
tif hastaneye randevu uygulaması gibi hizmetler 
eklenmiştir. E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, sağ-
lık kuruluşlarından elde edilen sağlık verilerine 

sağlık profesyonellerinin ve vatandaşların mobil 
cihazlar aracılığı ile internet üzerinden erişebil-
dikleri, her kademedeki sağlık yöneticisine rapor 
oluşturma imkânı tanıyan bir ulusal sağlık sistemi 
yazılımıdır ve bugün 60.078.822 kişi tarafından 
kullanılmaktadır. Sağlık tesislerindeki tetkiklerin, 
tıbbi görüntü verilerinin, radyolojik raporların ve 
klinik dokümanların uluslararası standartlarda 
Sağlık Bakanlığına ait sunucularda saklanması 
ve farklı sağlık tesislerinden bu görüntülere ula-
şılması amacıyla teleradyoloji sistemi kurularak 
hizmete sunulmuştur. 

2011 yılında yayınlanan “Türkiye’de Özellikli Hiz-
met Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023” ça-
lışması ile birlikte özellikli hizmetlerde (kalp ve 
damar cerrahi, onkoloji, kemik iliği ve organ nak-
li, inme merkezleri, el cerrahi merkezleri, yoğun 
bakımlar gibi) ciddi bir gelişim gözlenmiştir. Bu 
sayede birçok özellikli hizmette fiziksel altyapıya 
yönelik uluslararası kriterler yakalanmıştır.
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Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH), günü-
müzde dünyadaki en büyük salgınlardan 
biridir. 2012’de meydana gelen 56 milyon 

ölümün, 38 milyonuna (%68) bulaşıcı olmayan 
hastalıklar neden olmuştur. Bulaşıcı olmayan 
hastalıkların altında yaygın, önlenebilir risk fak-
törleri yatmaktadır. Bu faktörler tütün kullanı-
mı, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve alkolün 
zararlı kullanımıdır. Tütün, alkol ve uyuşturucu 
gibi bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla Ba-
ğımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kurulmuştur. 
Obezite (şişmanlık) küresel boyutta hem yetiş-
kinlerde hem de çocukluk ve ergenlik döneminde 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sağlıklı beslen-
me alışkanlıklarının geliştirilmesi için 2011 yılın-
da yayımlanan Kantin Genelgesi güncellenerek 
2016-2017 öğretim yılında yürürlüğe girmiş 2015 
yılında da Türkiye Beslenme Rehberi yayınlan-
mıştır.  Ayrıca Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Ha-
reketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı 
Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Ey-
lem Planı 2019–2023 hazırlanmıştır.

Toplum temelli sağlık hizmetleri sunmak üzere 
79 ilde 181 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) 
kurulmuştur. Bu merkezlerle birlikte  Psikososyal 
Destek Uygulayıcı Programı, Toplumsal Travma-

lar ve Afetlerde Psikososyal Destek Programı, Ka-
dına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı 
gibi ruh sağlığını korumaya yönelik programlar 
yürütülmektedir. Evde sağlık hizmeti ihtiyacı 
olanlardan karşılananların oranı 2016 yılında 
2017 yılı için belirlenen hedefin üzerine geçerek 
%97’ye ulaşmıştır. 2021 yılına kadar evde sağlık 
hizmetleri verilen hasta sayısı 3.661.606 olarak 
kaydedilmiştir.

TOPLUM SAĞLIĞI 
POLİTİKALARI
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Ülkemizde bireyler sağlık hizmetlerini 
kamu kurumlarından alabildikleri gibi 
özel sağlık kuruluşlarından da alabilmek-

tedirler. 2020 yılı verilerine göre ülkedeki toplam 
1.534 adet hastane sayısının 566’sını özel hasta-
neler oluşturmaktadır. Yapılan düzenlemeler ile 
sağlık hizmeti sunum sürecinde kamunun ağır-
lığı, özel sağlık kuruluşları ile paylaşılarak sağlık 
hizmetlerinin sunulması daha kolay hale gelmiş-
tir. Bu kapsamda kişilerin öncelikle sağlıklarının 
korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâ-
linde ise oluşan harcamaların finansmanını sağla-
yan Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasına ge-
çilmiştir. 1 Ekim 2008 yılında “Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu” yürürlüğe girmiş, 

hasta bireylerin özel sağlık kurumlarına ayaktan 
veya yatarak tedavi için müracaatlarına imkân 
sağlanmıştır. GSS kapsamında bireyler kurum-
la sözleşmeleri olan tercih ettikleri hastanelerin 
birinde daha düşük bir ücret farkı vererek tedavi 
olabilmektedirler. Prim ve vergilerle oluşturulmuş 
olan "GSS kapsamında tüm nüfusa sağlık hizmeti 
eşit ve ücretsiz olarak sunulmaktadır". Herhangi 
bir hastalığı nedeniyle muayene olmak isteyen bi-
rey önce randevu oluşturmakta sonra ise randevu 
oluşturduğu birimde muayene, tetkik, laboratuvar 
hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, ayaktan veya 
yatarak tedavi başta olmak üzere sağlık kurumla-
rının tüm imkanlarından ücretsiz olarak yararla-
nabilmektedir.

ÖZEL SAĞLIK 
ALTYAPISI 
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COVID-19 pandemisi sürecinde Sağlık Ba-
kanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ya-
kın ilişki içerisinde olmuştur.  COVID-19’a 

ilişkin küresel ve bölgesel gelişmeleri takip et-
mek, ülkenin ve diğer ülkelerin deneyim ve stra-
tejilerini en üst düzeyde ele almak amacıyla DSÖ 
Avrupa Bölge Direktörü ile her ay düzenli olarak 
video konferans yöntemiyle görüşmeler gerçek-
leştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, pandeminin baş-
langıcından itibaren salgının etkilerini azaltmak 
ve küresel sağlığa katkıda bulunmak üzere pek 
çok ülkeye yardımda bulunmuştur. 160 ülke ve 14 
uluslararası kuruluşun pandemi ile mücadelesine 
katkı sağlamıştır. 131 ülkeye Sağlık Bakanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kızılay ve Dışişleri 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve dernekler aracılı-
ğı ile ayni yardım yapılmıştır. Bu yardımlar tıbbi 
malzeme ve cihaz hibesi (koruyucu ekipman, tanı 
kiti, ilaç, solunum cihazı) nakdi yardımlar ve satın 
alma/ihracat izni talebi şeklinde gerçekleşmiştir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) pan-
demi ile mücadelesine katkı sağlamak amacıyla 
yapımı Türkiye tarafından üstlenilen 100 yataklı 
pandemi hastanesi inşa edilmiş, Türkiye-Arna-
vutluk Fier Dostluk Hastanesi tamamlanmıştır. 
Yurt dışına yapılan seferlerle COVID-19 riskinin 
yoğun olduğu yerlerde yaşayan vatandaşların en 
kısa sürede yurda dönmelerini sağlamak için tıb-
bi malzeme yardımları ile yüklü kargo uçağı Koca 
Yusuf, Çin’in Vuhan kentine sefer yapmış ve va-
tandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. 

PANDEMİDE ULUSLARARASI 
TAHLİYE VE YARDIMLAR





ULAŞIM VE 
ÖNEMLI 
PROJELER

 --  ULAŞIM ALANINDAKİ GELİŞMELER 

--  DÜNYA TÜNELCİLİĞİNDE ÇIĞIR AÇAN
          PROJE: AVRASYA TÜNELİ 

--  ASYA İLE AVRUPA KITALARI ARASINDA
         KESİNTİSİZ DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI
         SAĞLAYAN MARMARAY

--  YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE 
         KUZEY MARMARA OTOYOLU 

--  1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE
         MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU 
 
--  İSTANBUL HAVALİMANI PROJESİ 
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Türkiye’de ulaşım ve iletişim alanlarında 
2003-2021 döneminde yapılan toplam-
da 172,3 milyar dolarlık yatırım sayesin-

de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya 520,1 milyar dolar, 
üretime 1 trilyon 79 milyar dolar ve istihdama 17,9 
milyon kişi katkı sağlanmıştır.

Bu dönemde “hayat-hayal ikilemi”, “hayat-hayal 
bileşkesi”ne dönüşmüştür. 

Birbiri ardına hayata geçirilen dünya çapındaki 
projeler; Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada söz 
sahibi ülkeler arasına girmesini sağlamıştır. 

Ulaşım ve iletişim alanlarında hâlihazırda 500’ü 
ana proje olmak üzere, toplam 3.111 proje bulun-
maktadır.

Türkiye; değişen, dönüşen ve gelişen dünya stan-
dartlarını belirleyen ülkelerden biri haline gelmiş-
tir.

“Dijitalleşme, mobilite, lojistik” eksenli politika-
lar, gelecek projeksiyonlarında önemli yer tut-
maktadır. 

Modlar arası entegrasyon; insan, yük ve veri taşı-
macılığında eşitlik ve dengeyi sağlamak açısından 
önem arz etmektedir. 

Ulaşım ve iletişim alanlarında 2022-2053 döne-
minde yapılması planlanan toplamda 197,9 milyar 
dolarlık yatırım sayesinde toplam Gayrisafi Yurt 
İçi Hasıla’ya 1 trilyon 8 milyar dolar, üretime 1 tril-
yon 935,9 milyar dolar ve istihdama 27,7 milyon 
kişi katkı sağlanması beklenmektedir.

Türkiye, bölgesel bağlantısallığın geliştirilmesine 
büyük önem atfetmekte, bu amaçla çeşitli girişim-
lere öncülük etmekte ve destek vermektedir. Bu 
çerçevede, “Hazar Geçişli Doğu Batı Uluslararası 
Orta Koridor” girişiminin belkemiğini oluşturan 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı' nın resmi açı-
lışı 30 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Faaliyete geçtiği tarihten itibaren bu hattan net 1 
milyon tondan fazla yük taşınmıştır. Ülkemizin 
son 10 yılda hayata geçirdiği Marmaray, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, 1915 
Çanakkale Köprüsü bölgesel bağlantısallığın artı-
rılmasına katkı sağlayan büyük projeler arasında 
yer almaktadır.

ULAŞIM ALANINDAKİ 
GELİŞMELER 
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Demir Yolu

Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılından 1950 
yılına kadar parlak bir dönem yaşayan demir yolu, 
1950-2003 arası dönemde yılına kadar hak ettiği 
ilgiyi görmemiştir. 

Ancak 2003 yılında başlatılan demir yolu seferber-
liği sayesinde ülkemiz dünya standartlarında demir 
yolu hizmeti vermeye başlamıştır. 

Haziran 2022 itibarıyla toplam demiryolu ağımız 
13.050 kilometredir.

Bunun 7.122 kilometresi sinyalli, 6.052 kilometresi 
ise elektrikli hattır.

Yüksek hızlı ve hızlı hat uzunluğu 1.460 kilometredir.

Türkiye; Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek 
hızlı hat işletmecisi ülkesi konumundadır.

YHT hatlarında Haziran 2022 tarihi itibariyle taşı-
nan yolcu sayısı 64,54 milyondur. 2022 hedefi, 71,97 
milyon yolcudur.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstan-
bul ve Konya-Karaman YHT hatları, demir yolun-
da hızlı ve konforlu seyahat imkânı sağlamıştır.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinde son 
aşamaya gelinmiştir. 

Ankara-İzmir YHT hattında çalışmalar devam 
etmektedir. Orta Anadolu’yu Ege ile bağlayacak 
bu proje ulusal demiryolu ağının entegrasyonuna 
önemli katkı sunacaktır.

Asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray’ın 
ilk etabı olan Ayrılık Çesmesi-Kazlıçeşme arası 
2013’te hizmete girmiştir. Gebze-Halkalı Hattı’nın 
tamamı ise 2019 yılında devreye alınmıştır. 

Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile birlikte 
Modern Demir İpek Yolu’nun en önemli bileşenle-
rinden biridir.  Bu iki projeyle Pekin’den Londra’ya 
kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlanmıştır. Ülke-
mizin dünya ticaret hacminden daha fazla pay 
alması ve milletimizin ekonomik ve sosyal refah 

 Doğu Expresi
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düzeyinin artırılması sağlanmıştır. 

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Demir Yolu 
Projeksiyonu'na  göre;

• Yolcu taşımacılığı payı yüzde 0,96’dan yüzde 
6,20’ye, yük taşımacılığı payı yüzde 5,08’den 
yüzde 21,93’e çıkarılacaktır.

• Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sa-
hip olan il sayısı 8’den 52’ye yükseltilecektir.

• Yıllık yolcu taşımacılığı 19,5 milyondan 269,8 
milyona çıkarılacaktır.

• Yıllık yük taşımacılığı 55 milyon tondan 448 
milyon tona ulaşacaktır.

• Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir demir 
yolu altyapısına sahip olunacaktır.

• Toplam enerji ihtiyacının %35'i yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılanacaktır.

• Lojistik merkez sayısı 13’ten 26’ya çıkarılacak-
tır.

• Lojistik performans endeksi sıralamasında 
ilk 10 ülke arasında yer alınacaktır.

• Kuru liman sistemi geliştirilecek ve yaygınlaş-
tırılacaktır.

• Orta koridorda lojistik bir üs haline gelinecek-
tir.

• Uluslararası standartlarda etkin işletme yö-
netiminin benimsendiği lojistik merkez sayısı 
artırılacaktır.

• Dijital dönüşüm desteklenecektir.

• Gümrük kontrol süreçleri hızlandırılacak ve 
etkinliği artırılacaktır.

Kara Yolu

Haziran 2022 itibarıyla bölünmüş yol uzunluğu 
28.664 kilometredir. 

Bunun 3.633 kilometresi otoyoldur.  

Coğrafi konumu nedeniyle Avrupa ve Asya’dan 
gelen pek çok taşımacılık bağlantısına güzergâh 
sağlayan Türk kara yolu ulaşım ağı, uluslararası 
ana arterlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

2018 yılında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
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uluslararası ticaretin gelişmesinde büyük rol üst-
lenmiştir.

2016 yılında devreye alınan Avrasya Tüneli, dün-
yanın en önemli ticaret şehirlerinden biri olan 
İstanbul’un kent içi trafiğini rahatlatmakla kal-
mamış, aynı zamanda dünyada denizin altına 
yapılan tüneller arasında prestijli bir konum elde 
etmiştir.

2022 yılında hizmet vermeye başlayan 1915 Ça-
nakkale Köprüsü ise Asya-Avrupa arasındaki 4. 
köprü olarak ülkemizin prestij ve gurur kaynakla-
rından biri olmuştur. Açıldığı andan itibaren özel-
likle Ege ve Batı Anadolu’daki yolcu ve yük potan-
siyelinin Avrupa kıtasına taşınmasında büyük rol 
oynamaya başlamıştır. 

2003-2021 döneminde kara yoluna yapılan 112,4 
milyar dolarlık yatırımın getirileri; Gayrisafi Yurt 
İçi Hasıla’ya 122,9 milyar dolar katkı, üretime 265 
milyar dolar katkı, istihdama 5,3 milyon kişi katkı 
olarak gerçekleşmiştir.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Kara Yolu 
Projeksiyonu'na  göre;

• Yıllık yük taşımacılığı payı yüzde 71,39’dan 
yüzde 57,47’ye düşürülecektir.

• Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, 
hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kaza oranları 
azaltılacaktır.

• Yolculuk planlamalarına göre elektrikli şarj 
altyapısı tesis edilecektir.

• Elektrikli araçlar için uygun altyapılar oluştu-
rulacaktır.

• Karayollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve 
alternatif enerji kullanımı artırılacaktır.

Denizcilik

2003 yılından itibaren yeniden ele alınarak ihya 
edilen Türk denizciliği, ülkemizin ticaret hacmi-
nin artmasında önemli rol oynamıştır. 

2003-2021 döneminde yapılan hummalı çalışma-
lar sayesinde Türk bayraklı gemiler kara listeden 
çıkmış, Beyaz Liste’deki yerlerini almıştır.

Filyos Limanı
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Türkiye’nin kurulu tersane kapasitesi 4,65 milyon 

detveyt tona ulaşmıştır. 

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına 

ulaşılan 2021'de dış ticaretin büyük bölümü deniz 

yoluyla yapılmıştır. 

İhracat hatlarında deniz yolu 133 milyar 961 mil-

yon dolarla ilk sırada yer almıştır. Deniz yolu ile 

yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 

59,4 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin 2021 yılında yaptığı 225,4 milyar do-

larlık ihracatın 133 milyar 961 milyon doları ve 

271,4 milyar dolarlık ithalatın 157 milyar 434 mil-

yon doları deniz yoluyla gerçekleştirilmiştir.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Denizcilik 

Projeksiyonu'na  göre;

• Liman tesisi sayısı 217’den 255’e çıkarılacaktır.

• Yeşil Liman uygulamaları yaygınlaştırılacak-
tır.

• Limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılacaktır.

• Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve liman-
larda otonom sistemler ile elleçleme verimlili-
ği artırılacaktır.

• Limanların aktarma hizmeti kapasitesi arttı-
rılacak ve bölge ülkelerine hizmet verebilecek 
çok modlu ve kısa mesafeli deniz taşıma alt-
yapısı geliştirilecektir.

• Kanal İstanbul projesi ile İstanbul Boğazı’nda 
seyir emniyeti arttırılacak ve gemi trafiği azal-
tılacaktır.



DİĞER KAMU HİZMETLERİ

566

Hava Yolu

Türk sivil havacılık tarihinde en önemli atılımlar 
2003-2021 döneminde gerçekleşmiştir. 

Türk Hava Yolları, Avrupa’nın ve dünyanın en 
prestijli markalarından biri olarak hizmet ver-
mektedir. 

İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin sivil havacılık 
alanında dünya ulaştırma sistemleri ağına hedi-
ye ettiği en prestijli projelerden biri olarak hizmet 
vermektedir. Dünyanın en büyük havalimanların-
dan biri olan İstanbul Havalimanı, devreye girdiği 
2018 yılından bu yana hem ulusal hem de ulusla-
rarası uçuşların yapıldığı en modern havaliman-
larından biri konumundadır. İstanbul Havalimanı 
sayesinde ülkemiz, dünyanın “hub”larından biri 
haline gelmiştir.

Denizin üzerine yapılan ve 2015’te hizmete gi-
ren Ordu-Giresun Havalimanı’ndan sonra yine 
denizin üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı 

2022’de devreye girmiştir. Bu havalimanları, ül-
kemizde mühendislik standartlarının ne kadar 
gelişmiş olduğunu gösteren değerlerdir. Ayrıca 
ülkemizin dünya nezdindeki imajını perçinleyen 
projelerdir. 

Haziran 2022 tarihi itibariyle; 

Aktif havalimanı sayısı 26’dan 57’ye çıkarılmıştır. 

Terminal kapasitesi yıllık 60,2 milyon yolcudan 
334,7 milyon yolcuya ulaşmıştır. 

Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı 
81’den 173’e çıkarılmıştır.

Yurt dışında 341 noktaya uçuş gerçekleştirilmek-
tedir. 

Toplam 579 büyük gövdeli uçak sayısıyla Türkiye, 
dünya sivil havacılığının öncü ülkelerinden biri 
haline gelmiştir. 
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2021 yılında 128,56 milyon yolcu hava yolunu 
kullanmayı tercih etmiştir. 2022 yıl sonu hedefi 
193,28 milyon yolcudur.  

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı-
na ulaşılan 2021'de 271,4 milyar dolarlık ithalatın 
26,08 milyar dolarlık kısmı hava yoluyla gerçek-
leştirilmiştir.

Aynı dönemde yapılan 225,4 milyar dolarlık ihra-
catın 18,7 milyar dolarlık kısmı hava yoluyla ger-
çekleştirilmiştir. 

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hava yolu 
projeksiyonuna göre;

• Yıllık ortalama yolcu sayısı 112,4 milyondan 
344,4 milyona yükseltilecektir.

• Emisyon izleme, raporlama, doğrulama altya-
pısı oluşturulacak ve karbon emisyonları stra-
tejik bir şekilde yönetilecektir.

• Hava yolu taşımacılığında çevre dostu bio-ya-
kıt ve/veya sentetik yakıt üretimi yapılacaktır.

• Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığı geliştiri-
lecektir.

Rize-Artvin Havalimanı 
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Avrasya Tüneli
20 Aralık 2016 Tarihinde açılmıştır.



Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa Kıtalarını de-
niz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk 
ve tek karayolu tünelidir. Proje; hem yapım 

hem de işletme aşamalarında pek çok ilki başarıyla 
gerçekleştirerek dünya tünelciliğinde yeni bir çağ aç-
mış, bugüne kadar cesaret edilmemiş birçok proje için 
yüreklendirici olmuş; daha derine, daha büyük çapta, 
daha uzağa yeni bir tünelcilik akımını başlatmıştır. 

5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstan-
bul’da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme 
- Göztepe Hattı'nda yaklaşım yollarıyla beraber top-
lamda 14,6 kilometrelik bir güzergâhta hizmet ver-
mektedir.

Tünel, Göztepe – Bakırköy Hattı'nı yaklaşık 10 ki-
lometre kısaltarak, bu güzergah için ortalama 100 
dakikaya ulaşan seyahat süresini 15 dakikaya ka-
dar indirmektedir.

Yatırımın önemi nedeniyle, dünya çapında refe-
rans sahibi firmalar bu çok özel Projenin tasarım 
ve denetiminde görev almışlardır. Projenin tüm 
Mühendislik Tedarik ve İnşaat (EPC) Sözleşmesi 
Yapı Merkezi liderliğinde SK ecoplant ile kurulan 
YMSK-JV ortak girişimi tarafından üstlenilmiştir.

Projenin İnşaatı

Yapımına 2013 yılında başlanan proje, planlanan-
dan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda, 22 Aralık 2016 tarihin-
de tamamlanmıştır. Toplam 5 km uzunluğundaki 
tünel, insanın beyin gücü ve makinenin teknolojisi 
ile tamamlanmış örnek yapılardan biridir. En derin 
noktası deniz seviyesinin 106,4 metre altında olan 
3,4 kilometrelik boğaz geçiş etabı, Proje için özel 
olarak üretilen tünel açma makinesi, “TBM” kulla-
nılarak tamamlanmıştır. TBM; 33,3 kW/m2’lik kesici 
kafa gücü ile proje başlangıcında dünyada 1. sırada, 
12 barlık tasarım basıncı ile 2. sırada ve 13,7 metre-
lik kazı çapı ile 6. sırada yer almıştır. 

Güzergah

DÜNYA TÜNELCİLİĞİNDE 
ÇIĞIR AÇAN PROJE: AVRASYA 
TÜNELİ 
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TBM 

TBM tünel inşaat işleri, üç ekip 7 gün/24 saatlik 
çalışma temposuyla 476 günde, 11.243 saatte, 7 m/
günlük ortalama ilerleme hızı ile bitirilmiştir. Kazı 
sırasında, sürekli değişen jeolojik şartlar nedeniyle 
4 kez " özel eğitimli dalgıçlar " tarafından hiperba-
rik bakım-onarım operasyonu yapılması gerekmiş 
ve tümü başarıyla tamamlanmıştır. Bu operasyon-
ların biri, tünelin yaklaşık en derin noktasına rast-
lamıştır. 10,8 bar gibi bugüne kadar denenmemiş 

bir basınç ortamında yapılmak zorunda kalınan 
tamir-bakım operasyonunun başarıyla tamamlan-
ması ile dünyada bir "ilk" gerçekleştirilmiş ve kazı-
nın devamı sağlanmıştır. 

Avrasya Tüneli’ni dünyanın en özel yapılarından 
biri haline getiren özelliklerinden bir diğeri, depre-
me dayanıklılığını artırmak üzere tünelde kullanı-
lan sismik bileziklerdir. Kuzey Anadolu Fayı’na 17 
kilometre uzaklıkta bulunan tünel, sismik aktivite-
lerden doğacak gerilme ve yer değiştirmeleri kabul 
edilebilir düzeye indirmek amacıyla tasarlanan iki 
sismik bilezikle desteklenmiştir.
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Jeolojik Profil 

Geometrik boyutları ve maruz kalacağı sismik 
aktivite seviyesi dikkate alındığında, TBM tünel-
cilik sektöründe bu özelliklere sahip "ilk" uygula-
ma olmuştur. 

Sadece tasarım ve mühendislik açısından değil, 
insan odaklı iş yaklaşımı ile de Avrasya Tüneli 
örnek bir projedir. Yüzde 95’i Türk olmak üzere, 
toplam 700 mühendis ve 12.000’den fazla kişinin 
14 milyon adam/saat çalışmasıyla tamamlanmış-
tır. Yapımı boyunca, ölümlü kaza veya ciddi bir 
yaralanma yaşanmaması, en büyük kazanımlar-
dan birisi olmuştur. 

Hem inşaat hem de işletme döneminde, projenin 
olası çevresel ve sosyal etkileri titizlikle analiz 
edilmiş, uluslararası ve yerel standartlara uygun 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Avrupa yaka-
sında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 
metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle 
olan bağlantısı geliştirilmiştir. Avrupa yakası sa-
hil parkına 11.642 adet yeni ağaç dikilmiş, 2,7 km 
uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa 
edilmiş, oyun ve egzersiz alanları yenilenmiştir. 
Engelli standartlarına uygun yaya üst geçitleri ve 
hemzemin yaya geçitleriyle İstanbulluların yeni-
lenen sahil parkına erişimi kolaylaştırılmıştır. 

Avrasya Tüneli’nin iç mimari ve aydınlatma ta-
sarımlarında, yaklaşım kemerlerinde ve portal 
girişlerinde, tarihe ve Mimar Sinan’a olan saygıyı 
göstermek üzere; "gülbezek" ve "çarkıfelek" gibi 
motif ve çizgiler tercih edilmiştir. 

Gülbezek- Çarkıfelek bulunan tünel portali

Proje kapsamında hava kalitesine özel önem at-
fedilmiştir. Avrupa yakasındaki havalandırma 
bacası çevresinde 7.300 m2’lik alanda Türkiye’de 
ilk uygulama niteliğindeki yeşil konsept “biyofilt-
rasyon uygulaması” hayata geçirilmiştir. 

Biyofiltrasyon

Projenin işletme merkezi yeşil bina olarak tasar-
lanmış; enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sürdürüle-
bilirlik gibi temel başlıklarda topladığı puanlarla 
LEED Gold Sertifikası almaya hak kazanmıştır. 
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İşletme ve Bakım 

Avrasya Tüneli’nin inşaat aşamasında uygulanan 
titiz yaklaşım, işletme döneminde de güvenli ve 
verimli trafik akışını sağlamak üzere ömür boyu 
ölçümleme ilkesi ve akıllı sistemlerin kullanılma-
sı ile devam etmektedir. Muhtemel tüm acil du-
rumlar için gerekli “koruma” planları “önce insan” 
ilkesi gözetilerek hazırlanmış ve SCADA Sistemi-
ne tanımlanmıştır. Enerji, havalandırma, aydın-
latma, trafik işaretleri, radyo anonsları ve geçiş 
kontrolü gibi tüm sistemler bir bütünlük içerisin-
de otomatik olarak çalışabilmektedir. Kaza, araç 
arızası gibi olağandışı durumlar 400’den fazla ka-
mera ve otomatik olay algılama sistemiyle anında 
tespit edilebilmektedir.

Kontrol Merkezi
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Acil durumlarda, uzman acil durum ekipleri tara-
fından, tünel yapısına uygun olarak özel üretilen 
motosikletlerle müdahale edilmektedir. Müdaha-
le süresi işletme ilk açıldığında ortalama üç daki-
ka iken 20 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapılan 
iyileştirmeler sayesinde iki dakikanın altına indi-
rilmiştir. 

Türkiye’de ilk kez bir tünelde kullanılan LED ay-
dınlatma çözümüne ek olarak Haziran 2020’den 
itibaren uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Ha-
reketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker) ile araçla-
rın hızlarının sabitlenmesi sağlanmıştır. 

Finansman Modeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yap- 
İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilen projenin 
toplam yatırım maliyeti 1.245 milyar Amerikan 
dolarıdır. Bu tutarın 285 milyon Amerikan doları 
özkaynak olarak yatırımcılar Yapı Merkezi ve SK 
Ecoplant tarafından sağlanmıştır. Geri kalan 960 
milyon Amerikan doları ise 18 yıllık uluslararası 
kredilerden oluşmaktadır. Söz konusu finans-
man, 18 yıllık vadesi ile Türkiye’de bugüne kadar 
gerçekleştirilen yap-işlet-devret altyapı projeleri 
arasında en uzun vadeye sahip kredi paketi ol-
muştur. 

Ekonomik Etkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verileri baz alı-
narak yapılan analize göre 5 işletme yılı sonunda 
4,7 milyon farklı plakalı aracın tam 77 milyon kez 
kullandığı tünel, 2021 yılında kullanıcılarına 1 sa-
atlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt, 
emisyon ve kaza maliyeti de eklendiğinde günlük 
çift yönlü seyahatlerde ortalama 137 TL’lik kazanç 
sağlamıştır. Proje, 103 milyon saat zaman tasarru-
fu, 139 bin ton yakıt tasarrufu, 50 bin ton emisyon 
azalımı, 325 milyon araç,-km azalması ile oluşan 
kaza maliyeti tasarrufu sonucunda beş yılda ülke 
ekonomisine yaklaşık 972 milyon dolar katkıda 
bulunmuştur. 

Avrasya Tüneli yapımında birçok ilki ve başarı-
lı uygulamayı barındıran özellikleriyle dünyada 
sektörel paydaşlar tarafından her zaman ilgiyle 
takip edilen, örnek bir proje olmuştur. Alanının 
en saygın kuruluşları tarafından çeşitli kriterlerin 
titizlikle incelenmesi sonucu proje, 5'i uluslararası 
inşaat ödülü olmak üzere; toplam 14 ödüle layık 
görülmüştür. Dünyanın en modern projelerinden 
biri olan Avrasya Tüneli, sadece bugün değil ge-
lecekte de önemli bir misyon üstlenmeye devam 
edecektir.

Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kı-
talarını deniz tabanının altından bir-
leştiren çift katlı ilk ve tek karayolu 
tünelidir.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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Marmaray



Marmaray’ın Asırlık Öyküsü 

Marmaray Projesi,  ilk olarak 1860’lı yıl-
larda Sultan Abdülmecid tarafından 
dile getirilmiştir. 

1892 yılında Sultan 2. Abdülhamit Han,  Fransız-
lara bugünkü ile aynı olmayan proje çizdirmiştir. 

1979 yılında Marmaray tekrar gündeme gelmiş, 
ancak somut bir adım atılamamıştır.  

Bundan sonraki yıllarda da zaman zaman gün-
deme gelen Marmaray Projesi’nin ihalesi 2003 yı-
lında yapılmış ve 9 Mayıs 2004’de temeli atılarak 
projenin inşaatına fiilen başlanmıştır. 

Marmaray Boğaz Tüp Geçişinin Özellikleri

Marmaray’ın denizin altında bulunan 1.4 kilo-
metrelik kısmında uç uca birleştirilmiş 11 tüp yer 
almaktadır.  Denizin dibi TBM (Tunnel Boring 
Machine) diye tabir edilen tünel delme makinesi 
ile delinmiştir. Daha sonra tüpler buraya yerleşti-
rilirken üzerine kaya dolgular yapılarak üstü ka-
patılmıştır. Dolayısıyla denizin dibine inildiğinde 

Marmaray Boğaz Tüp Geçişini görmek mümkün 
değildir.  

Türk ve Japon firmaların ortaklığında ileri tekno-
loji ile inşa edilen Marmaray, dünyanın birçok ül-
kesinde kullanılan güvenilir bir sistemdir ve dep-
reme dayanıklıdır. 

Marmaray Setlerinin Özellikleri

• Marmaray setlerinin maksimum hızı 105 km/
saat, işletme hızı 80 km/saat.

• 20 adet 5’li setlerin kapasitesi 1637 (oturan 
248, ayakta 1387 yolcu)

• 34 adet 10’lu setlerin kapasitesi 3.056 (oturan 
508, ayakta 2548 yolcu)

• Bütün vagonlarda klima, kamera izleme sis-
temi, yangın ihbar sistemi ile hem yazılı hem 
sesli yolcu bilgilendirme sistemleri bulun-
maktadır. 

• Setlerin her vagonunda engelli yolcular için 
ayrılmış özel bölümler yer almaktadır.

ASYA İLE AVRUPA KITALARI ARASINDA
KESİNTİSİZ DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI
SAĞLAYAN MARMARAY
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İşletmeye açıldığı günden Haziran 2022 tarihine 
kadar yaklaşık 715,3 milyon kişiye hizmet veren 
Marmaray’da 2022 yılında günde ortalama 499 
bin yolcu taşınırken bu sayı bazı yoğun günlerde 
648 bine kadar ulaşmıştır.

Asrın Projesi Marmaray, hem İstanbul’un şehir içi 
toplu ulaşımının hem ana hat yolcu taşımacılığı-
nın hem de kıtalar arası yük taşımacılığının mi-
henk taşı olarak hizmet vermektedir. 

Yüksek hızlı trenler Marmaray’dan geçiş yaparak 
Halkalı’ya kadar ulaşarak İstanbul’un Avrupa yaka-
sındaki  vatandaşlar için büyük kolaylık sağlamak-
tadır. 

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Orta Ko-
ridor’un altın halkasını oluşturan Marmaray ile 
Çin’den Avrupa’ya kadar olan büyük bir hinterlant-
taki yükler kesintisiz bir şekilde taşınmaktadır. Mar-
maray’dan yük treni geçmeye başladığı 17.04.2020 
tarihinden 17.05.2022 tarihine kadar Avrupa yönüne 
958, Asya yönüne 870 olmak üzere toplam 1828 yük 
treni Marmaray’dan geçiş yaptı. Büyük çoğunluğu 
uluslararası yük olan 1828 tren ile 1,5 milyon ton yük 
Marmaray‘dan geçiş yaparak taşınmıştır.

• Asrın Projesi Marmaray ile Asya 
ve Avrupa Kıtaları arası sadece 4 
dakikadır.

• 1892 yılında ortaya atılan fikir 
2013 yılında hayata geçti. Asırlık 
hayal gerçeğe dönüştü.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ?
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Marmaray, metrobüs, tramvay ve diğer raylı sis-
temlerle entegrasyon halinde hizmet vermektedir.  
Böylece İstanbul’un birçok yerine ekonomik, hızlı ve 
konforlu bir şekilde ulaşmak mümkün olmaktadır.

Dünya şehri İstanbul’un şehir içi toplu ulaşımına 
köklü çözümler getiren Marmaray ile ayrıca bin-
lerce araç sahibinin Marmaray'ı tercih ederek tra-
fikten çekilmesi, binlerce ton zehirli gazın çevreye 
salınımı engellenirken binlerce liralık zehirli gaz 
maliyetinden de tasarruf sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, Marmaray'ı tercih edenlerin diğer 
ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir 
saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında,  
milyonlarca saat zaman tasarrufu yapılmaktadır. 

Marmaray’da Bulunan Kalıntılarla İstan-
bul’un Tarihi Değişti  

Marmaray Projesi tarihi gerçekleri de değiştirmiş-
tir.  Bulunan tarihi kalıntılarla İstanbul'un bilinen 
tarihi 6 bin yıldan 8 bin 500 yıllık bir sürece da-
yandığı belirlenmiştir.

Marmaray, Dünyanın En Önemli Projelerin-
den Birisidir

Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir-
yolu taşımacılığına imkân sağlayan Marmaray, 
dünyanın en önemli projelerinden birisidir. 

İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının bel kemiği 
olan Marmaray’ın 13.6 kilometrelik Ayrılık Çeş-
mesi-Kazlıçeşme kesimi Cumhuriyetimizin 90. 
yıl dönümü olan 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete 
alınmıştır. Böylece adeta bir rüya gerçeğe dönüş-
müştür.  1.4 km’lik Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ile 
Asya ile Avrupa kıtalarına demiryolu ile 4 dakika-
da geçmek mümkün hale gelmiştir.  

Projenin tamamını kapsayan 76.3 kilometrelik 
Gebze-Halkalı kesimi ise 13 Mart 2019 tarihinde 
işletmeciliğe açıldı.

43 istasyona sahip Marmaray ile Gebze-Halkalı 
Hattı'nda seyahat süresi ortalama 108 dakikaya 
inmiştir.
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Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un ba-
tısından başlayıp, Sakarya ilinin Akyazı 
ilçesi yakınlarında sona eren toplam 443 

km uzunluğunda ülkemizin en önemli ulaştırma 
yatırımlarından birisidir. Kuzey Marmara Oto-
yolunda yapım çalışmalarına Yap İşlet Devret 
Modeliyle 2013 yılında başlanmış olup 398 km’si 
geçtiğimiz yıllarda etaplar halinde ve muhtelif ta-
rihlerde hizmete açılmıştır. Geriye kalan 45 km’lik 
Nakkaş-Başakşehir güzergâhında yapım çalışma-
larına devam edilmektedir. 

Kuzey Marmara Otoyolu; Marmara Bölgesi'nin 
kuzeyinden İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi yoğun 
sanayi, endüstri ve sosyo-kültürel faaliyetlerin ce-
reyan ettiği, bu anlamda ülkemizin can damarı de-
nilebilecek büyük nüfus alanları ile iskân edilmiş 
kentlerinin çevrelerinden geçmektedir. Bu otoyol 
sayesinde söz konusu kentlerin merkezlerine ve 
bu kentlerdeki önemli organize sanayi bölgelerine 
doğrudan erişim imkânı temin edilmektedir.  Öte 
yandan Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul-E-
dirne Otoyolu, İstanbul-Ankara Otoyolu ve Geb-
ze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gibi mevcut otoyol 
ağına da doğrudan bağlantısı bulunmakta olup 

Marmara Bölgesi içerisindeki diğer ana ulaşım 
aksları arasında tam bir entegrasyon sağlanmıştır. 
Bu entegrasyon sayesinde İstanbul’un çevre illere, 
Ege ve Akdeniz Bölgelerine ulaşımı kolaylaşmış-
tır. 

Kuzey Marmara Otoyolu, güzergâh üzerindeki şe-
hirlerin, özellikle İstanbul kent merkezinin trafik 
yoğunluğunun azalmasına önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır. Kuzey Marmara Otoyolu dünyanın 
en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul 
Havalimanı'na erişim sağlayan en önemli ulaşım 
aksı olmasının yanında, üzerinden raylı sistemle-
rin geçişine imkân sağlayacak şekilde tasarlanan 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile de kara, hava ve 
demir yolu ulaşım modlarının entegrasyonunu 
sağlamış olacaktır. Değişik ulaşım modlarını bir-
leştiren Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde Asya 
ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ülkemizin taşıma-
cılık alternatifleri ve ticaret kapasitesi artacaktır.  

Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhı üzerinde yer 
alan en önemli yapı kuşkusuz Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’dür. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kıta-
ların birbirine yaklaştığı, İstanbul’un Garipçe ile 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 
VE KUZEY MARMARA OTOYOLU
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Poyrazköy yerleşimleri arasında İstanbul Boğazı 
üzerindeki üçüncü uzun açıklıklı köprü olarak ya-
pılmıştır. Tasarımı, yapım yöntemleri ve malzeme 
teknolojileriyle ileri düzey bir mühendislik yapısı 
olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuşku yok ki dün-
ya mühendislik tarihi için bir kilometre taşıdır.

Birçok "en"leri bünyesinde barındıran Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü, taşıyıcı sisteminin seçimiyle 
de dünyadaki mühendislik yapıları arasında seç-
kin bir konuma sahiptir. Asma köprü ile gergin 
eğik askılı köprünün bir kombinasyonu şeklinde 
dizayn edilen Köprü’de, asma köprülerin başlıca 
taşıyıcı elemanı olan ana kablo ve bu kabloya bağ-
lanan askı halatları ile gergin eğik askılı köprü-
lerde, tabliyenden kuleye direkt olarak bağlanan 
eğik askı kabloları birlikte bulunmaktadır. Yük-
sek rijitlikli asma köprü veya hibrid köprü olarak 
adlandırılan bu tasarımı ile kendi kategorisinde 
benzersiz bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nitekim bu tasarım uluslararası kuruluşlar nez-
dinde de ödüllendirilmiştir. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, gidiş ve geliş isti-
kametlerinde 4’er karayolu şeridi ile karayolu plat-
formlarının ortasında konumlandırılan ve hızlı 
trenler ile yük trenlerinin geçişine imkân tanıyan 
2 demiryolu şeridi olmak üzere toplam 10 şerit bu-
lunmaktadır. Böylelikle köprü genişliği 59 metreye 
ulaşmakta olup dünyanın en geniş asma köprüsü-
dür. Öte yandan ana açıklığında 83.072 metrekareyi 
bulan tabliye alanı, on adet büyük futbol sahasının 
alanına eş değerdir.

Yüksekliği 322 metre olan kuleleri ile Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü dünyanın en yüksek kulesine 
sahip asma köprüsü niteliği taşımaktadır. 1.408 
metre ana açıklığı ve 378’er metrelik yan açıklık-
ları ile beraber Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 
toplam boyu 2.164 metreye ulaşmaktadır. Bu yönü 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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ile üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun 
asma köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. 
Single deck olarak tabir edilen karayolu ve demir-
yolu şeritlerinin aynı seviyede konumlandırıldığı 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, estetik güzelliğiyle de 
oldukça etkileyicidir.  

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1408 m’lik ana 
açıklığının 1360 m’si çelik olarak imal edilmiştir. Çe-
lik tabliye, ülkemizdeki çeşitli fabrikalarda, yüksek 
mukavemetli sacların kesilmesi, bükülmesi ve kay-
nak ile birleştirilmesiyle oluşturulan segmentlerin 
inşaat alanında montajlanmasıyla oluşturulmuştur. 
Toplam 59 adet segmentten meydana gelen çelik 
tabliyenin standart bir segmentin ağırlığı 900 ton’u 
bulmaktadır. Segment imalatının yapıldığı fabrika-
lardan gemilerle köprü inşaat alanına teker teker 
getirilen segmentler, köprü üzerinde kurulan özel 
vinçler yardımıyla tabliye seviyesine kaldırılarak yol 
platformu teşkil edilmiştir. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde başlıca, ana 
kablo, askı halatları ve eğik askı kabloları olmak 
üzere üç grup kablo mevcut bulunmaktadır. Bu 
kablolar, yüksek mukavemetli çelik tellerin fab-
rikalarda bir araya getirilmeleriyle değişik çap ve 
boylarda oluşturulmuşlardır. Kabloları oluşturan 
çelik tellerin toplam uzunlukları ise 124.832 km 
olup bu uzunluk dünyanın çevresinin 3 kez do-
laşılması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte 
köprü inşaatında 229.500 m3 betonarme betonu, 
74.400 ton yapısal çelik ve 42.500 ton donatı çeli-
ği kullanılmıştır.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, çağdaş, estetik, kul-
lanılan gelişmiş malzeme ve mühendislik teknik-
leriyle 2023 yılında yüzüncü yaşını kutlayacak 
olan Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını taçlandıra-
cak sembol yapılardan birisidir. 

• Aerodinamik Tasarım

Aerodinamik davranışın belirlenmesi için Fransa ve İtalya’daki rüzgâr tüne-
li test merkezlerinde kule ve tabliye modelleri ile full aeroelastik modeller 
üzerinde testler yapılmıştır. Tasarım rüzgâr hızının ve aerodinamik para-
metrelerin belirlenmesi için, bölgedeki son 40 yıllık rüzgâr kayıtları incelen-
miştir. Poyrazköy’deki rüzgâr istasyonundan ve çevrede mevcut olan diğer 
meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler göz önüne alınarak tasarım 
rüzgâr hızı belirlenmiş ve bu verilerle aerodinamik tasarım yapılmıştır. 

• Sismik Tasarım

Deprem etkilerinin belirlenmesi için, yerel zemin koşulları, faylanma, tarih-
sel depremler ve diğer faktörlerde göz önüne alınarak elde edilen verilerle 
deprem etkileri belirlenmiş, deprem tasarımı bu verilerin ışığında ulusal ve 
uluslararası şartnamelerde belirlenen esaslar dâhilinde yapılmıştır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?
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1915  Çanakkale Köprüsü 



1915 Çanakkale Köprüsü; Malkara-Çanakkale 
Otoyolu Yap-İşlet-Devret Projesi kapsamında 
yapılmıştır.

“Malkara-Çanakkale Otoyolu (1915 Çanakkale 
Köprüsü Dahil)” 89 km Otoyol ve 12 km bağlantı 
yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda-
dır. Otoyol Uygulama Sözleşmesi Yürürlük Tarihi: 
16.03.2018’dir. 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamla-
nan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakka-
le Köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
işletmeye açılmıştır.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale 
Köprüsü; kazandırdıkları ve sahip olduğu özellik-
lerle gelecekte ülkemizde yapılacak benzer proje-
lere örnek teşkil edecek ve gurur verecek bir pro-
jedir. 

Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamında; 1 adet 
asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 2 adet be-
tonarme viyadük, 6 adet alt geçit köprüsü, 6 adet 
hidrolik köprü, 43 adet üst geçit (1 adedi ekolojik), 
40 adet alt geçit, 236 adet çeşitli ebatlarda menfez, 

12 adet kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar 
dahil), 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım 
işletme merkezi, 5 adet ücret toplama istasyonu 
inşaa edilmiştir.

Bu otoyolla birlikte Çanakkale ilimiz şanlı tarihine 
ve 21. yüzyıla yaraşır bir “Eser Proje”ye kavuşmuş; 
Çanakkale kentinin önemi ve dinamiğine uygun, 
estetik ve çağdaş bir asma köprü ile taçlanmıştır.

Özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet 
eden yolda; trafik güvenliği, can ve mal emniye-
tinin tam olarak sağlanması, seyahat süresinin 
kısaltılması, yöredeki turizm ve sanayinin geliş-
mesine katkıda bulunulması, sanayinin ihtiyaç 
duyduğu yeni yatırım alanlarının oluşturulması, 
bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sis-
temlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegras-
yonunun sağlanması amaçlanarak yapılan otoyo-
lun işletmeye açılması ve Gebze-İzmir Otoyolu’na 
bağlanmasıyla, Marmara’yı çevreleyen otoyol zin-
cirinin halkaları birleşerek İstanbul Boğazı geçişi-
ne yeni bir alternatif oluşturulmuştur. 

Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemli bir parçası 

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE 
MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU 
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tamamlanmıştır. Proje tarihi İpek Yolu’nu canlan-
dırarak “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” kapsamında, 
Türkiye'nin öncülük ettiği "Orta Koridor" girişimi-
nin bir parçası olarak, Pekin’den Londra’ya kesin-
tisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan 
katkı sunacaktır.

Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin hizmete 
girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyas-
la yaklaşık 40 km’lik kısalma sağlanmıştır. Aynı 
zamanda feribot ile karşıya geçişlerde yaşanan 
zaman kayıpları dikkate alındığında Çanakkale 
Boğazından daha hızlı bir geçiş sağlanarak se-
yahat süresinde azalmalar meydana gelmiştir. 
Çanakkale Boğazı’nı geçmek için bayram ve tatil 
dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme 
süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında sü-
ren seyahat süresi, altı dakikaya inmiştir.

Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin;

• Toplam yıllık zaman tasarruf tutarının 1,244 
Milyar TL, 

• Akaryakıt tüketiminde vergiler dahil toplam 
yıllık tasarruf tutarının 1,044  Milyar TL,

• Çevre Tasarruf tutarı 26 Milyon TL,

• Yıllık istihdama etkisi 60.000 kişi,

olmak üzere toplam yıllık zaman, akaryakıt ve 
çevre tasarruf tutarının 2022 yılı fiyatları ile 2,314 
Milyar TL olacağı tahmin edilmektedir.

1915 Çanakkale Köprüsü 

Toplam uzunluğu 2.023 metre orta açıklık, 770’er 
metre yan açıklıklar ile beraber 3.563 metre uzun-
luğundadır. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viya-
dükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu 4.608 
metreye ulaşmaktadır. Asma Köprü 2 x 3 trafik 
şeritlidir. Köprü tabliyesi 45,06 metre genişlikte 
ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak pro-
jelendirilmiştir. Asma Köprü Kule Temelleri Asya 
tarafında -45 m, Avrupa tarafında ise –37 m derin-
likte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe otur-
muştur. Köprü çelik kule yüksekliği 318 m’dir. (Ku-
lelerin üzerine Seyit Onbaşı’nın kaldırmış olduğu 
top mermisi figürünün yerleştirilmesiyle kule 
yüksekliği 334 m’ye ulaşacaktır).

Asma köprülerin büyüklükleri, esas olan ana 
açıklıkları ile belirlendiğinden, bu kritere göre 
Dünya’nın 1’nci en büyük orta açıklıklı asma köp-
rüsüdür.

1915 Çanakkale Köprüsü
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Simgeleri

• Kulelerin kırmızı beyaz rengi Al Bayrağımızı temsil etmektedir.

• Asma Köprü’nün iki çelik kulesi arasındaki 2.023 metrelik orta açıklık Cumhuriyeti-
mizin 100. Kuruluş Yıl Dönümü'ne işaret etmektedir.

•  Asma Köprü’nün 318 metrelik çelik kuleleri Türk ve Dünya Tarihi açısından çok bü-
yük öneme sahip olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915‘i işaret eder. 

•  318 metrelik çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek olan top mermisi figürü dünya ta-
rihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı’nın en kritik anına ve Türk 
Milletinin bağımsızlığına işaret eder. Kule yüksekliği 334 m’ye ulaşacaktır.

•  Bağ kirişlerindeki motifler Türk - İslam Motiflerini temsil etmektedir.

•  Viyadük ayakları Çanakkale Şehitler abidesi'ni Sembolize etmektedir.

1915 Çanakkale Köprüsünün Enleri

• 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür.

•  318 m’lik  yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsüdür.

•  Ana kablodaki 162.000 km’lik toplam tel uzunluğu ile dünyanın çevresi 4 kez dönü-
lebilmektedir.

•  1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları (74 m x 83,3 m = 6,2 dönüm) alan olarak kı-
yaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğündedir. 

•  1915 Çanakkale Köprüsü'nde kullanılan 227 bin m³’lük beton ile 100 m²’lik 5.900 adet 
daire, ~ 25.000 nüfuslu bir ilçe kurulabilmektedir.

•  1915 Çanakkale Köprüsünde kullanılan 177 bin ton çelik ile 177 bin adet binek otomo-
bil üretilebilmektedir.

•  1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin üst bağ kirişinin yerleştirilmesi esnasında ağırlık 
(155 ton) / yükseklik (318 m) parametreleri baz alındığında dünyada yapılan en bü-
yük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirilmiştir.

•  Deprem riski açısından, kule temelleri için çelik kazıklarla güçlendirilmiş zemin 
üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçilmiştir. Kule temellerinin 
bulunduğu bölgede yapılan zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında Asya kule 
temelinde 165 adet ve Avrupa kule temelinde 203 adet 2,5 metre çapında çelik kazık 
çakılmıştır.

•  1915 Çanakkale Köprüsü, zorlu rüzgâr ve deprem koşulları göz önünde bulundurula-
rak, bu risklere karşı koyabilecek mukavemete sahip bir şekilde tasarlanmıştır.

•  Çanakkale bölgesinin yüksek rüzgâr hızları dikkate alınarak, 1915 Çanakkale Köprü-
sü’nde dokuz metre orta refüj boşluğu ile birlikte toplam 45,06 metre genişliğe sahip 
ortotropik ikiz kutu kesitli çelik tabliye kullanılmıştır. 
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İstanbul Havalimanı projesinin 03.05.2013 
tarihinde Yap-İşlet-Devret modeli ile ihalesi 
gerçekleştirilmiştir. İstanbul’un Karadeniz 

kıyısında 76,5 milyon m2 alanda yapımına baş-
lanan projenin, 4 etapta gerçekleşmesi planlan-
mıştır. 01.05.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak 
yatırım dönemi başlatılan projenin 1. Etap 1. Fazı 
29.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen törenle Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete açılmıştır. Havalimanının ge-
lişimine büyük katkı sunacak 3. bağımsız paralel 
pist, hava trafik kontrol kulesi, devlet konukevi ve 
cami açılışı ise 14.06.2020 tarihinde gerçekleşmiş-
tir. 

Şehir merkezinden 35 kilometre mesafede yer 
alan İstanbul Havalimanı’nda 566 adet check-in, 
228 adet pasaport kontrol noktası bulunmaktadır. 
Bu sayede yolcuların havalimanında uçuş için ge-
rekli işlemlere ayıracağı sürenin en aza indirilme-
si hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Hava-
limanı 18 bini kapalı ve 22 bini açık olmak üzere 
toplam 40 bin araç kapasitesine sahip otoparkı ile 
de diğer havalimanlarından ayrışmaktadır.

Bugün; 120’den fazla ülke, 60’tan fazla başkent, 
250’den fazla dış hat noktası, 50 iç hat noktasına 
ulaşım sağlayan İstanbul Havalimanı’nda 3 saat 

içinde farklı kıtalardan toplam 146 noktaya uçuş 
yapılabilmektedir. Toplam 79 hava yolu şirketinin 
uçuş düzenlediği havalimanından tam kapasitey-
le hizmete açıldığında 300’den fazla destinasyona 
uçuş düzenlenecektir.  

Büyük taşınmanın gerçekleştirildiği 06.04.2019’dan 
2021 yılsonuna kadar iç hatta 30.521.074, dış hatta 
81.752.236 olmak üzere toplamda 112.273.310 yolcu 
trafiği gerçekleştirilmiştir.

Havalimanının tüm etapları tamamlandığında;

• Toplamda yaklaşık 2 milyon m2 kapalı alanlı, 
yıllık yolcu kapasitesi 150-200 milyon olan, 
yolcu köprülü ve aralarındaki ulaşım raylı 
sistem bağlantısı ile sağlanacak olan terminal 
binaları,

• 6 adet pist,

• Paralel taksiyolları,

•  Yaklaşık 6,5 milyon m2 büyüklüğünde apron,

• VIP binası,

• Kargo ve genel havacılık terminalleri,

• Devlet konukevi,

• Yeterli kapasiteye sahip açık ve kapalı otoparklar,

• Teknik blok ve kuleler,

İSTANBUL 
HAVALİMANI PROJESİ
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• İtfaiye, garaj binaları, kuvvet santralleri, arıt-
ma ve çöp toplama tesisleri gibi tüm havali-
manı destek binaları,

• Hastane, otel, ibadethaneler, müze, konferans 
ve sergi salonları vb. sosyal tesisler,hizmete 
girmiş olacaktır.

Proje Kazanımları:

10.247.000.000 € yatırım bedeli ve idareye öde-
necek 22.152.000.000 € + KDV kira bedeli ile top-
lamda 32.399.000.000 €’ya ulaşan bu rakam, ha-
vacılık sektörüne kazandırılacaktır.

Özellikle Türkiye ekonomisinin kalbi konumunda 
bulunan İstanbul, 3.000 km yarıçaplı uçuş mesa-
fesi içerisinde yer alan Avrupa, Asya ve Afrika’da-
ki ülkelere durmaksızın uçuş yapma imkânı sağ-
lamaktadır. 

İstanbul, Türkiye'nin ekonomik açıdan en önem-
li kentidir. Türkiye'de en çok istihdam sağlanan, 
hizmetler sektörünün en gelişmiş olduğu bu kent-
te yapılacak yeni ve daha iyi bir havalimanı, oluş-
turacağı katalitik etkilerle havacılık sektörü ile 
ileri ve geri bağlantısı olan tüm sektörleri olumlu 
etkileyecektir. 

Modern bir havalimanında olması gereken tüm 
tesisleri içeren, havacılık sektörünün tüm konfo-
runa haiz, Avrupa’nın en büyük havalimanı İstan-
bul’da hizmete girmiş olup önemli bir hub konu-
mundadır.

Havalimanı projesi; kendi enerjisini üreten, çevre-

ci, doğa dostu, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak 
gerçekleştirilmiştir.

Havalimanı-şehir bağlantısını sağlayacak ulaşım 
modları (karayolu, denizyolu ve raylı ulaşım) ha-
valimanı projesi ile eş zamanlı olarak yürütül-
mektedir.

Otel, yeme-içme ve alışveriş alanlarıyla; müze, kü-
tüphane, cami ve meslek lisesiyle; her dönemde 
aktif, yenilikçi ve toplumun nabzını tutan etkinlik-
leri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla; gençlere 
sunduğu “Youth Lounge” ile ve aile/çocuk dostu 
alanlarıyla; güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve 
sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile sadece 
havacılık operasyonu yapan bir merkez olmanın 
çok ötesinde bir konumda yer almaktadır. 

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) 
tarafından verilen 16. ACI Europe Ödülleri kapsa-
mında, “Dijital Dönüşüm Ödülüne” layık görülen 
İstanbul Havalimanı, dijital dönüşüm dalında 
“Avrupa’nın En İyi Havalimanı” unvanına kavuş-
muştur. 17. ACI Europe Ödülleri’nde ise 40 milyon 
yolcu üzerinde kategorisinde “Avrupa’nın En İyi 
Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödül-
lerine layık görülmüştür.. Tasarım aşamasından 
itibaren oluşturduğu erişilebilirlik kültürü ve en-
gelsiz havalimanı konseptiyle ve terminalde hem 
kara hem hava tarafında oluşturduğu özel yolcu 
hizmet noktaları, görüntülü çağrı merkezi, sesli 
adımlar, yetişkin alt değiştirme odaları gibi farklı 
hizmetleriyle dikkati çekmiştir. 
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İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörü-
nün prestijli yayınları arasında gösterilen “Air 
Transport Awards” ödüllerinde 2021 ve 2022’de 
üst üste “Yılın Havalimanı” seçilmiştir. 

New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Lei-
sure Dergisi’nin “World’s Best Awards 2021” anke-
tinde “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” sıralama-
sında ikinci olmuştur. 

Dünyanın en önemli yayın gruplarından Conde 
Nast’ın; lüks seyahat konusunda otorite sayılan, 
gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan se-
yahat ve yaşam dergisi Condé Nast Traveler’ın 
“Okuyucuların Seçimi” anketi de İstanbul Havali-
manı’nı 2021’de dünyanın en iyi ikinci havalimanı 
olarak ilan etmiştir.

2020 yılında, uluslararası alanda en önemli hava-
cılık kuruluşlarından Skytrax’in değerlendirme-

sine göre “5 Yıldızlı Havalimanı” unvanına layık 
görülen İstanbul Havalimanı, salgına karşı aldığı 
önlemler sayesinde de “5 Yıldızlı COVID-19 Ön-
lemli Havalimanı” derecelendirmesinin sahibi 
olarak her iki unvanı aynı anda alan dünyadaki iki 
havalimanından biri olmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve uluslararası 
standartlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 
İstanbul Havalimanı, 2020 yılında İstanbul Ha-
valimanı’ndaki ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını ba-
şarıyla tamamlayarak, uluslararası belgelendirme 
kuruluşu İngiliz Standartları Enstitüsü (British 
Standards Institution) tarafından sertifikalandı-
rılmıştır.





EĞITIM 

--  TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

--  TÜRKİYE MAARİF VAKFI EĞİTİM    
 KURUMLARI

--  TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ

--  YURT DIŞI EĞİTİM

--  ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
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Türk Milli Eğitim Sistemi

Devletin temel işlevlerinden biri olan eğitim, Türkiye’de devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmak-
tadır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim hizmetlerinin sunumundan sorumludur. Eğitim hakkı Anayasa 
ile güvence altına alınmıştır.
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Eğitimde Mevcut Durum (2020-2021 Öğretim Yılı)

Eğitim Kademesi Okul/Sınıf Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı
Okul Öncesi Eğitim 30.978 1.225.981 95.049

İlköğretim 43.601 10.541.360 677.735

Ortaöğretim 12.972 6.318.602 382.109

ÖRGÜN EĞİTİM 87.551 18.085.943 1.154.893

YAYGIN EĞİTİM 18.092 9.250.777 92.742

TOPLAM 105.643 27.336.720 1.247.635

Türk millî eğitim sistemi, bireylerin eğitim ih-
tiyaçlarını karşılayacak şekilde örgün eğitim ve 
yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluş-
maktadır.

Örgün Eğitim

Örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, or-
taöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim örgün eğitimin ilk basamağı 
olup zorunlu eğitim çağına gelmemiş çocukların 
eğitimini kapsamaktadır. Zorunlu bir eğitim ka-
demesi olmamakla birlikte her çocuğun en az bir 
yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlaması 
hedeflenmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, 
bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 27,5 milyon öğrenci öğrenim görmüştür
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örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları 
bünyesinde açılan ana sınıfları ile mesleki ve tek-
nik ortaöğretim kurumları bünyesinde uygulama 
sınıfı olarak açılabilmektedir. Okul öncesi eğitimi-
nin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçla-
rına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini 
ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 

2. Onları ilköğretime hazırlamak; 

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden 
gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı 
oluşturmak; 

4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuş-
malarını sağlamaktır. 

2020-2021 eğitim öğretim yılında 30.978 okul ön-
cesi eğitim kurumunda 1.225.981 çocuk öğrenim 

görmüş, 95.049 öğretmen görev yapmıştır.

İlköğretim

İlköğretim 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim 
ve öğretimini kapsar. Tüm yurttaşlar için zorun-
ludur ve devlet okullarında parasızdır. İlköğretim 
kurumları 4 yıl süreli ilkokullar ile 4 yıl süreli or-
taokullardan oluşur.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 24.576 ilkokul-
da, 5.328.391 öğrenci öğrenim görmüş ve 306.937 
öğretmen görev yapmıştır.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 19.025 ortaokul-
da, 5.212.969 öğrenci öğrenim görmüş ve 370.798 
öğretmen görev yapmıştır.

Resmî ilköğretim okulu öğrencilerinin ders kitap-
ları, devlet tarafından ücretsiz olarak verilmekte-
dir.

Okul öncesi eğitim 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsamaktadır.
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Kırsal kesimde okulu bulunmayan köy ve köy altı 
yerleşim birimlerinde bulunan ve taşıma yoluyla 
eğitime erişim imkânı bulunmayan ortaokul ka-
demesindeki çocukların eğitim-öğretim hizmet-
lerine kavuşturulması amacıyla yatılı bölge ortao-
kulları (YBO) açılmıştır. YBO’larda öğrenim gören 
öğrencilerin her türlü gideri devlet tarafından kar-
şılanmaktadır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 
286 Yatılı Bölge Ortaokulu’nda toplam 57.050 ya-
tılı öğrenci öğrenim görmüştür.

Okulu bulunmayan, nüfusu az ve dağınık yerle-
şim birimlerinde bulunan ilköğretim çağındaki 
çocuklar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 
okullarda bulunan öğrencilerin, daha kaliteli eği-
tim-öğretim imkânına kavuşturulması için taşı-
malı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. 2020-
2021 eğitim öğretim yılında 41.845 okul ve okulsuz 
yerleşim biriminden 722.119 öğrenci, 12.058 okula 
günübirlik taşınmıştır.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ilköğretim 
düzeyinde verilen eğitimi desteklemek amacıyla 
uzaktan eğitim hizmeti verilmektedir. Bu hizmet-

lerin en açık örneği olan Açık İlköğretim Okulu 
uygulaması; daha önce ilkokuldan mezun olmuş, 
ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam ede-
memiş yurt içi veya yurt dışındaki tüm yurttaşlara 
8 yıllık ilköğrenimi tamamlama olanağı sağlayan 
bir eğitim sistemidir. 2020-2021 eğitim-öğretim 
yılında 128.433 öğrenci açık öğretim ortaokulu 
kapsamında öğrenim görmüştür.

Ortaöğretim

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorun-
lu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesle-
ki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim 
merkezlerinin tümünü kapsar.

Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan lise-
lerden meydana gelir. İlköğretimini tamamlayan 
ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her 
öğrenci ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim 
imkânlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Genel Ortaöğretim anadolu, fen ve sosyal bilimler 
liselerinden oluşmaktadır. Mesleki ve teknik orta-
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öğretim ise; mesleki ve teknik anadolu lisesi, çok 
programlı anadolu lisesi, mesleki eğitim merkez-
lerinden oluşmaktadır. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 12.972 ortaöğ-
retim kurumunda, 6.318.602 öğrenci öğrenim gör-
müş ve 382.109 öğretmen görev yapmıştır.

Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması Projesi 
kapsamında ortaöğretimde öğrenim gören öğren-
cilerin ders kitapları da 2021-2022 eğitim-öğretim 
yılında ücretsiz verilmeye devam etmektedir. Ay-
rıca mesleki ve teknik anadolu liselerinin meslek 
ders kitapları 2021-2022 öğretim yılından itibaren 
öğrencilere ücretsiz verilmektedir.

Ortaöğretime devam edemeyen kişilere fırsat ta-
nıyarak öğrenimlerini tamamlamaları için uzak-
tan eğitim hizmetleri verilmektedir. Bu eğitimler; 
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulunda 
verilmektedir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 

1.452.331 öğrenci açık lise kapsamında öğrenim 
görmüştür.

Özel Eğitim

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için zorunlu eği-
tim okul öncesi dönemden başlayarak ortaöğreti-
mi de kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup özel 
eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim hakları başta 
Anayasamız olmak üzere çeşitli uluslararası söz-
leşmeler ve kanunlarla güvence altına alınmıştır. 

Özel eğitim okul ve kurumlarında; görme yeter-
sizliği, işitme yetersizliği, bedensel yetersizliği, 
zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozuk-
luğu olan öğrenciler ve özel yetenekli öğrencilere 
eğitim hizmetleri verilmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan birey çeşitli nedenlerle 
bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilik-
leri açısından akranlarından beklenilen düzeyden 
anlamlı farklılık gösteren bireydir. 

Ortaöğretim kapsamındaki okullarda gerçekleştirilen uygulamalarla eğitime destek verilmektedir.
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Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her 
tür ve kademedeki eğitimlerini öncelikle kaynaş-
tırma/bütünleştirme yoluyla akranları ile birlikte 
aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıfla-
rında yarı zamanlı olarak sürdürmeleri esastır.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında özel eğitim ve-
ren 1.517 okul/kurum/sınıfta toplam 425.816 öğ-
renci öğrenim görmüş ve 16.671 öğretmen görev 
yapmıştır. Bununla birlikte özel eğitim sınıfların-
da 49.194, diğer okullar bünyesinde ise 319.881 en-
gelli, kaynaştırma eğitimi almıştır. 150 özel eğitim 
okulu bünyesinde bulunan ana sınıflarında da 
1.249 öğrenci bulunmaktadır.

Rehberlik ve araştırma merkezi

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değer-
lendirme ve tanılamalarına yönelik iş ve işlemler 
rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) yü-
rütülür. Bu kapsamda toplam 277 Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi  (RAM) hizmet vermektedir.

Bilim ve sanat merkezleri

Ülkemizde özel yeteneklilere yönelik çalışmalar; 
bilim ve sanat merkezleri, araştırma, geliştirme, 
eğitim ve uygulama merkezi ve destek eğitim oda-
ları aracılığıyla yürütülmektedir. Bilim ve sanat 
merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin bireysel 
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasite-
lerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını 
sağlamak amacıyla açılmış olan proje tabanlı ba-
ğımsız destek eğitim kurumlarıdır. Bu merkezler-
de öğrencilere ders dışı saatlerde ilgi alanları ve 
okul müfredatları göz önünde bulundurularak gü-
zel sanatlar, yaratıcı yazarlık, drama, yazılım, ya-
bancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay 
bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, 
havacılık, akıl ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, 
arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarla ilişki-
lendirilen zenginleştirilmiş eğitim programı uy-
gulanmaktadır. Türkiye’nin tüm illerinde hizmet 

veren 340 bilim ve sanat merkezinde; ilkokul, or-
taokul ve lise çağındaki 67.375 özel yetenekli öğ-
renci eğitim almaktadır. 

Özel Öğretim

Her kademe ve türdeki özel okullar, özel öğretim 
kursları, özel motorlu taşıt sürücü kursları, özel 
muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezleri, özel öğretim kurumları kapsamına 
girmektedir.

Türk eğitim sisteminde kalite odaklı eğitim hiz-
meti verilmesine katkı sağlamak amacıyla faali-
yet gösteren özel öğretim kurumları, son yıllarda 
nitelik ve nicelik olarak artış göstermektedir. Özel 
okullarda kayıtlı öğrenci sayısının örgün eğitim 
kademelerindeki toplam öğrenci sayısına oranı, 
2012- 2013 eğitim ve öğretim yılında %3,31 iken, 
bu oran 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında (açık 
öğretim hariç) %7,9 olmuştur. Örgün eğitim içeri-
sindeki özel okul sayılarının toplam okul sayısına 
oranı ise %20,1’dir.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında (örgün+yaygın) 
30.116 özel öğretim kurumunda 3.785.654 öğrenci/
kursiyer öğrenim görmüş ve 239.487 öğretmen gö-
rev yapmıştır

Yaygın Eğitim (Resmi+Özel)

Yaygın eğitim; örgün eğitim sistemine hiç girme-
miş, örgün eğitim sisteminin herhangi bir kade-
mesinde bulunan veya bu kademelerden birinden 
ayrılmış olanlara, ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda 
örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen 
eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

73 alan altında 1.040’ı genel, 2.771’i mesleki ve 
teknik olmak üzere 3.811 yaygın eğitim kurs prog-
ramı ile yaygın eğitim faaliyetleri sürdürülmek-
tedir. Yaygın eğitim amaçlı kurslara 2020-2021 
eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 9.250.777 kişi 
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katılmıştır. Bu eğitimler, 18.092 kurumda 92.742 
öğretmen tarafından verilmiştir.

Halk Eğitimi

Türkiye’nin 81 ilinde her ilçede en az bir tane ol-
mak üzere 998 halk eğitimi merkezi, 24 olgun-
laşma enstitüsü, 1.022 yaygın eğitim kurumu ve 
5 farklı tür ve düzeyde açık öğretim okulu bulun-
maktadır. 

Halk eğitimi merkezleri her vatandaşın ilgi, istek, 
yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, 
toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlar-
da ücretsiz olarak düzenlediği kurslarla il, ilçe ve 

köylerde; ceza ve tevkif evleri, rehabilitasyon mer-
kezleri, hastaneler, kamuya ve özel kuruluşlara ait 
iş yerleri, örgün eğitim kurumlarına ait binalar ve 
bunların dışında ihtiyaç duyulan her yerde halka 
eğitim hizmeti götürmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının köklü eğitim kurum-
larından olan olgunlaşma enstitüleri; kültürel 
değerleri ve geleneksel sanatları araştıran, özel-
liklerini bozmadan geliştiren, arşivleyen, gelecek 
kuşaklara aktaran ulusal ve uluslararası alanlarda 
tanıtımını sağlayan eğitim kurumlarıdır. Eğitim 
öğretim, araştırma, tasarım ve üretim, tanıtım ve 
pazarlama bölümleri bulunan olgunlaşma ensti-

Halk eğitim merkezlerinde çeşitli yaş ve eğitim düzeyindeki kişilere kurslar verilmektedir.
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tülerinde, sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalış-
malarının yanı sıra kurs programları ve her türlü 
yatay ve dikey geçişlere elverişli denklik program-
ları uygulanmaktadır.

Açık öğretim okulları örgün eğitim yaş sınırını ge-

çen vatandaşlar ile engel durumu, tutukluluk hali, 
hastalık, yaşadığı yerde okul olmaması gibi neden-
lerle öğrenimine devam edemeyen vatandaşlara ör-
gün eğitim düzeyinde eğitim hizmeti sunmak için 
açılmış uzaktan eğitim yapan okullardır. 
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 
17 Haziran 2016’da TBMM 
tarafından kabul edilen 

6721 sayılı kanunla kurulan, kâr 
amacı gütmeyen bir kamu vakfıdır. 
Devlet teşkilatında herhangi bir 
kamu kurumuna bağlı, ilgili veya ilişkili bir yapı arz 
etmeyen TMV, özerk yönetimli bir kurumdur. Vak-
fın gelirleri, kamu bütçesinden yapılan tahsis, eği-
tim faaliyetlerinden elde edilen gelir ve bağışlardan 
oluşmaktadır.

TMV’nin üç ana organı bulunmaktadır. Ana karar 
organı olan Mütevelli Heyeti yedisi Cumhurbaşka-
nı tarafından atanan, beşi ilgili kurum ve kurullar 
tarafından görevlendirilen toplam on iki üyeden 
oluşmaktadır. Görevlendirilen beş üyenin ikisi Millî 
Eğitim Bakanlığı, diğerleri ise Dışişleri Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından görevlendirilmektedir. TMV’nin 
yürütme organı ise başkan dahil yedi kişiden olu-
şur ve Mütevelli Heyeti tarafından atanır. TMV’nin 
faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyen Denetim 

Kurulu ise, aralarında Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 
da temsilcilerin yer aldığı beş üye-
den oluşur. Bu ana organlar dışında 
TMV’nin faaliyetleri Genel Merkez-
deki daire başkanlıkları ve eğitim 

faaliyetleri gerçekleştirilen ülkelerdeki ülke temsil-
cilikleri vasıtasıyla icra edilmektedir. 

TMV’nin amaçları, 6721 sayılı kanunun 1. mad-
desinde şu şekilde sıralanmaktadır: Yurt dışında 
insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak 
örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliş-
tirmek; bu amaçla okul öncesi eğitimden üniversite 
eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar 
vermek; okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi 
tesisler açmak; yurt içi de dâhil olmak üzere bu 
kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştir-
mek; bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme 
çalışmaları yapmak; yayınlar yapmak ve metotlar 
geliştirmek; faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına 
uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI 
EĞİTİM KURUMLARI
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TMV “bütün dünyada insanlığın ortak birikimi ile 
Anadolu’nun kadim irfan geleneğini esas alan yetkin 
eğitim faaliyetleri yürütmek” misyonu ile “ilmini ve 
irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak er-
demli bireyler yetiştiren, alanında öncü, güvenilir bir 
eğitim kurumu olmak” vizyonu çerçevesinde faaliyet-
ler gerçekleştirmektedir.

Anadolu irfan geleneği ve insanlığın ortak birikim ve 
değerlerini esas alarak, Türkiye Cumhuriyeti adına 
yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri veren 
TMV’nin misyonu ve vizyonu, BM 2030 Vizyon Bel-
gesinde deklare edilen “sürdürülebilir kalkınma için 
kaliteli eğitim” ve 21. yüzyıl becerilerinin kazanımına 
ilişkin OECD’nin “Eğitim ve Becerilerin Gelişimi: Eği-
tim 2030” belgesinde belirtilen hedeflerle de örtüş-
mektedir.

TMV, Mayıs 2022 itibarıyla dünya genelinde 104 ül-
keyle resmî temas sağlamış olup 55 ülkedeki temsil-
cilikleri vasıtasıyla 67 ülkede faaliyetler yürütmekte-
dir. Bu 67 ülkenin 49’unda ise açmış olduğu eğitim 
kurumlarında örgün ve yaygın eğitim hizmeti ver-
mektedir. Bu eğitim kurumlarının 405’i okul önce-
si, ilk ve orta öğretim (K-12) düzeyinde eğitim veren 
okullar, biri üniversite, 21’i ise yaygın eğitim hizmeti 
veren Eğitim Merkezlerinden oluşmaktadır. Top-
lamda 427 eğitim kurumunun 234’ü eskiden FETÖ 
iltisaklı olup, TMV’nin ilgili ülkelerle gerçekleştirdiği 
diplomatik müzakereler neticesinde kapattırılmış, 
ardından Vakfın uhdesine devredilmiştir. 
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TMV’nin Faaliyet Alanları

TMV’nin 6721 sayılı kanunla belirlenmiş faaliyet 
alanları dört ana başlıkta şu şekilde özetlenebilir:

-	 Eğitim-Öğretim: TMV örgün ve yaygın eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Örgün eğitim 
için okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim, yük-
seköğretim kurumları açmaktadır. Yaygın eğim 
alanında ise kurslar, etüt merkezleri, kültür ve 
eğitim merkezleri açmaktadır.

-	 Yayıncılık ve Program Geliştirme: TMV eğitim 
metot ve usulleri ile müfredat geliştirmeye yö-
nelik bilimsel araştırmalar, AR-GE çalışmala-
rı yapmakta; eğitim programları ve içerikleri 
üretmekte; eğitim amaçlı bilimsel yayınlar yap-
maktadır. “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Programı ve Müfredatı” TMV tarafından hazır-
lanmış olup; Vakfın kendi özgün eğitim ve akre-
ditasyon programı olan Uluslararası Maarif ’in 
(International Maarif - IM) hazırlık çalışmaları 
devam etmektedir.

-	 Eğitime Destek: TMV, yurt dışında açmış oldu-
ğu eğitim kurumlarında icra ettiği eğitim faali-
yetlerini kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve 

spor tesisleri gibi tamamlayıcı birimlerle des-
teklemektedir. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere 
eğitim araç ve gereçleri de sağlamaktadır.

-	 Burs ve Barınma: TMV başarılı öğrencilerine 
burs vermektedir. Ayrıca öğrencilerinin ve çalı-
şanlarının barınma ihtiyaçlarına destek olmak 
amacıyla yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler 
de kurmaktadır.

TMV Eğitim Kurumları

Türkiye Maarif Vakfı 6721 sayılı kuruluş kanunu 
uyarınca hem örgün hem de yaygın eğitim faaliyet-
leri gerçekleştirmektedir. TMV, örgün eğitim faali-
yetlerini Maarif Okulları ve üniversitesi; yaygın eği-
tim faaliyetlerini ise Eğitim Merkezleri aracılığıyla 
gerçekleştirmektedir. Maarif Okulları, üniversite ve 
eğitim merkezleri “TMV Eğitim Kurumları” olarak 
tanımlanmaktadır.

Maarif Okulları, TMV’nin yurt dışında faaliyet gös-
terdiği ülkeyle karşılıklı mutabakata varıp, uluslara-
rası bir antlaşmaya dayanarak açmış olduğu, ulusal 
ve uluslararası düzeyde meşru, eğitim lisansı olan, 
ücretli uluslararası okullardır. Maarif Okullarında 
ilgili ülkenin ve diğer ülkelerin vatandaşları ile Yurt 
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dışındaki Türkler eğitim görmektedir. Birçok ülke-
de öğrencilerin Maarif Okullarında eğitim görmeye 
hak kazanmaları için, TMV tarafından tertip edilen 
Maarif Okullarına Giriş Sınavında (MAGİS) başarılı 
olması gerekmektedir.

Maarif Okullarında uygulanan müfredatın tespi-
tinde, ilgili ülkenin Eğitim Bakanlığıyla müzakere 
edilmektedir. Temelde faaliyet gösterilen ülkenin 
millî müfredatı esas alınarak verilen maarif eğiti-
minde, ihtiyaç duyulması halinde ve ilgili ülkenin 
Eğitim Bakanlığının da onayı alınarak Uluslarara-
sı Bakalorya (IB) veya Cambridge gibi uluslararası 
programlar da uygulanmaktadır. Diğer taraftan 
Vakfımız, AR-GE faaliyetlerine de ağırlık vermek-
te, “Uluslararası Maarif” (International Maarif-IM) 
ismiyle kendi özgün uluslararası müfredatını ve 
akreditasyon programını da oluşturmaktadır. Bu-
nunla birlikte, yerel ve uluslararası programlarda 
TMV tarafından güncellemeler, kısmi değişiklikler 
ve ilaveler de yapılmakta, bütün programlara Türk-
çe dersi dahil edilmektedir. 

Maarif okullarında uygulanan yerel, uluslararası 
veya IM programları beş ana sütun üzerine inşa 
edilmektedir: Modern fen bilimleri, sosyal bilimler, 
bilgi teknolojileri, yetkin dil becerisi, yerel kültür 
ve değerler. Bu beş sütundan ilk üçü uluslararası 
ölçekli bütün okulların da müfredatının olmazsa 
olmazlarıdır. Ancak dördüncü ve beşinci sütunlar-
da TMV, muhatap uluslararası okullardan farklılaş-
maktadır. Maarif Okullarında iyi derece dil öğreni-
mine önem verilmektedir ve öğrencilerin öncelikle 
yerel dillerini ve Türkçeyi öğrenmeleri, ilaveten bir 
yabancı dili de öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ma-
arif öğrencileri öncelikle ana dillerini çok iyi düzey-
de öğrenmek durumundadır. Böylece kendi milli 
değerlerini unutmadan, kendi ülkesine fayda sağ-
layabilen nesillerin yetişmesine katkı sunulmak-
tadır. Maarif öğrencileri, ayrıca Türkçe ve yabancı 
bir dildeki okuryazarlıklarını da geliştirmektedir. 
Beşinci sütun olan yerel kültür ve değerler dersleri 
Maarif Okullarındaki yerel öğretmenler tarafından 

verilmektedir. Tıpkı ana dil becerisinin gelişimine 
verilen önem gibi, Maarif Okullarında yerel kültür 
ve değerler dersleri de öğrencilerin gelişimi için el-
zem görülmektedir. Böylece, Maarif öğrencilerinin 
aidiyetini taşıdıkları ülkenin değerlerine göre yetiş-
me hakkının muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır.

Koronavirüs salgını döneminde Maarif Okullarında 
eğitim-öğretim kesintisiz devam etmiştir. TMV ku-
ruluşundan itibaren eğitim-öğretim sistemleri alt 
yapısına önemli yatırımlar yapmış, uzaktan eğitim 
ve LMS programları konusunda ciddi bir kapasiteye 
ve tecrübeye sahip olmuştur. TMV salgın dönemin-
de faaliyet gösterdiği ülkelerin alt yapısına uygun 
olacak şekilde, 13 farklı uygulama ve 500 sanal sı-
nıfla Maarif Okullarında uzaktan eğitim hizmeti 
vermiştir. Ayrıca TMV, bazı ülkelerde Eğitim Ba-
kanlıklarının talebi üzerine uzaktan eğitim desteği 
de sağlanmıştır. Örneğin TMV, Afganistan’da hem 
Maarif okullarında uzaktan eğitim uygulanmış 
hem de Afganistan Eğitim Bakanlığına 3 bine yakın 
ders videosu çekimiyle uzaktan eğitim konusunda 
çok güçlü destek vermiştir.

Türkçe öğretimi, Maarif Okullarında üzerinde has-
sasiyetle durulan bir konudur. Maarif Okulları-
nın açıldığı ilk yıllarda Yunus Emre Enstitüsünün 
Türkçe öğretim setlerini kullanan Vakıf, bir taraftan 
da kendi Türkçe eğitim programını geliştirmiş ve 
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“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programını ve 
Müfredatını” oluşturmuştur. Okul öncesinden lise 
son sınıfa kadar, her eğitim kademesinde uygula-
nacak şekilde oluşturulan bu programda, Türkçe 
öğretimi uluslararası dil standartlarına göre hazır-
lanmış olup, Maarif Okullarında okuyan her öğren-
cinin en az B2 seviyesinde Türkçeyi kullanma be-
cerisiyle mezun olması hedeflenmektedir. Program 
kılavuzu ve eğitim setleri hazırlanmış olan bu prog-
ram Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
tarafından da onaylanarak ulusal ve uluslararası dil 
öğretimi uygulamalarında kabul edilen bir program 
olma niteliği kazanmıştır.

Türkiye Maarif Vakfı dünya geneline yayılmış Maa-
rif eğitim kurumlarının takibini, yine kendi kurmuş 
olduğu “E-Maarif Sistemi” ile gerçekleştirmektedir. 
Maarif eğitim kurumlarına ve Maarif öğrencileri-

ne ait bilgi ve süreçlerin yönetilmesini sağlamak 
amacıyla Mart 2018’de kullanıma açılan E-Maarif 
Sistemiyle, öğrenci sayıları, öğrenci finansal bilgi-
leri ve öğrenci/okul ekseninde muhtelif verilerin 
tek bir sistemden raporlanması ve takip edilmesi 
mümkün hale gelmiştir.

Maarif Okullarından mezun olan öğrenciler, 
TMV’nin Mezun Takip sistemiyle mezuniyetleri 
sonrası kariyer planlamalarında da desteklenmek-
tedir. Yükseköğretim ve iş hayatına girişte TMV, 

öğrencilerine danışmanlık ve rehberlik desteği sun-
maktadır. Bu destek süreci ve yine TMV tarafından 
kurulan “Maarif Ajansı” ile Maarif Okullarından 
mezun öğrencilerden yükseköğretim için Türki-
ye’yi tercih edenlerin sayısı üç bini aşmış durum-
dadır. Maarif Ajansı sadece Maarif Okullarından 
mezun öğrencileri değil, yurt dışında düzenlediği 
eğitim fuarlarıyla uluslararası öğrencilerin yükse-
köğretimde Türkiye’yi tercih etmelerini sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Mayıs 2022 itibarıyla, TMV’nin 49 ülkede açmış ol-
duğu 405 Maarif Okulunun 97’si okul öncesi, 97’si 
ilkokul, 103’ü ortaokul ve 108’i lise düzeyindedir. 

TMV’nin yüksek öğretimde ise halihazırda bir 
üniversitesi bulunmaktadır. TMV, 2018-2019 eği-
tim-öğretim yılı itibarıyla Arnavutluk’un ilk özel 
üniversitesi olan Tiran New York Üniversitesinde 
yükseköğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Üni-
versitenin Hukuk ve Sosyal Bilimler, Ekonomi ve 
İşletme, Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinde 
ve enstitülerinde 750 lisans ve lisansüstü öğrenci 
eğitim görmektedir. Ayrıca Üniversite bünyesinde 
geçen sene Balkan Araştırmaları Merkezi de kurul-
muştur.

TMV yükseköğretimde Ayrıca ilgili ülkelerin en 
prestijli üniversiteleriyle gerçekleştirilen iş birliği 
antlaşmalarına dayanarak üniversite kampüslerin-
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de “Türkiye Çalışmaları Merkezleri” de açmaktadır. 
Bu merkezlerde, Türkiye hakkında uluslararası 
alanda gerçekleştirilen akademik çalışmaları des-
teklemek, Türkiye hakkında karşılaştırmalı, di-
siplinlerarası araştırmalar yapmak, siyasi, sosyal, 
ekonomik, tarihî ve kültürel alanlarda araştırma-
ları teşvik etmek; Türkiye ile diğer ülkeler arasın-
da yükseköğretimde köprü kurmak, ortak projeler 
geliştirmek, akademik değişim programlarını teş-
vik etmek; Türkiye’nin eğitimde uluslararasılaşma 
stratejisine katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bu 
amaçlarla Vakıf 2021 yılında Kolombiya’da Nasyo-
nal Üniversitesi, Kamerun’da Younde-II Üniversi-
tesi, Fildişi Sahili’nde Felix Houphounet-Boigny 
Üniversitesi’nde Türkiye Çalışmaları Merkezleri 
kurmuştur. Merkezlerde, ilgili üniversitelerin lisans 
ve lisansüstü programlarında kredili seçmeli ders 
niteliğinde Türkçe, Türkiye tarihi, Türk dış politi-
kası gibi dersler verilmektedir. Merkezlerde ayrıca 
Türkiye ve ilgili ülke hakkında akademik yayın-

lar yapılması, uluslararası konferanslar verilmesi 
planlanmaktadır. Vakıf, Türkiye’deki üniversiteler-
le imzalamış olduğu iş birliği protokolleri uyarınca 
Türkiye’den bu merkezlere öğretim üyesi de görev-
lendirmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı örgün eğitim dışında, açmış 
olduğu eğitim merkezlerinde yaygın eğitim faali-
yetleri de gerçekleştirmektedir. Mayıs 2022 itiba-
rıyla on iki ülkede yirmi bir eğitim merkezi hizmet 
vermektedir. Avrupa’daki vatandaşlarımız ve soy-
daşlarımız başta olmak üzere, TMV Eğitim Mer-
kezlerimizde akşam okulları, haftasonu kursları, 
üniversiteye hazırlık kursları, Türkçe öğretimi, kül-
türel etkinlikler, sanat atölyeleri gibi faaliyetler ger-
çekleştirilmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı küresel gelişmeleri takip ede-
bilen, donanımlı ve küresel düzeyde iddiası olan, 
millî değerlerini öğrenmiş ve özümsemiş, yerel 
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kültürünün ve geleneklerinin farkında olan, Türki-
ye’yi ve Türkçeyi doğru kaynaklardan öğrenmiş ve 
Türkiye’ye müzahir yeni nesiller yetiştirmeyi amaç-
lamaktadır. Bu gayeyle TMV, henüz altıncı yılında, 
küresel ölçekli uluslararası eğitim kurumlarıyla re-
kabet etmeyi başarmış, Türkiye’nin dünyaya açılan 
penceresi haline gelmiştir. Bu kısa sürede elli, hatta 
yüz yıllık geçmişi olan uluslararası okul zincirleriy-
le rekabet edebilmesinde, Vakfın AR-GE’ye verdiği 
önem oldukça etkili olmuştur. Müfredat oluştur-
ma, uluslararası akreditasyon programı geliştirme 
gibi zorlu süreçlere ilaveten, uluslararası eğitim 
alanındaki güncel tartışmaları takip etmek, eğitim-
deki yeni trendler, eğitimin geleceği, uluslararası 
müfredat, eğitimde dijitalleşme, eğitim ve sosyal 
adalet gibi konuları akademik düzeyde ele almak 
için İstanbul Eğitim Zirvesi uluslararası konferans 

serisini başlatmıştır. İlki Kasım 2021’de gerçekleşen 
Zirvenin düzenli olarak her yıl gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Ayrıca uluslararası eğitim alanın-
da yaşanan gelişmeleri ve tartışmaları yılda dört kez 
yayımladığı Uluslararası Maarif Dergisiyle ulusal ve 
uluslararası akademide gündem yapmaktadır. Bu 
AR-GE faaliyetleri ve uluslararası konferans ve ya-
yın serileri ile uluslararası eğitimde yaşanan geliş-
meleri yakından takip eden TMV, Eğitim Kurumla-
rındaki kaliteli ve nitelikli eğitim çizgisini her geçen 
gün daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlamaktadır.
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Türkiye’de yükseköğretim sistemi, lise mezu-
nu öğrencilerin yükseköğrenim düzeyinde 
eğitimlerine devam ederek mesleki ve aka-

demik beceriler edinmelerine olanak sağlamak-
tadır. Yükseköğretim kurumlarında yürütülen ön 
lisans ve lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, yılda bir kez 
yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınmakta-
dır.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Türkiye’de 
129’u devlet, 75’i vakıf üniversitesi ve 4’ü bağım-
sız vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere top-
lam 208 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. 
2021-2022 öğretim yılında, açıköğretim dahil ol-
mak üzere, yükseköğretim gören toplam öğrenci 
sayısı 8.296.959, toplam öğretim elemanı sayısı ise 
184.702’dir.

Yükseköğretim

Ortaöğretime dayalı ön lisans, lisans veya lisansüs-
tü düzeyde eğitim-öğretim veren ve en üst seviyeli 
insan gücü ile bilimsel araştırma alanlarına yönelik 
eleman yetiştirmeyi amaçlayan eğitim sistemidir. 
Yükseköğretimde ön lisans, lisans ve lisansüstü dü-
zeylerde eğitim-öğretim yapılmaktadır. 

 Yükseköğretim Kurumları

Üniversiteler ile kendilerine bağlı fakülteler, yüksek-
okullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları, 
enstitüler ve uygulama-araştırma merkezleri ile bir 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı 
olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak 
şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksek 
okullarıdır.

 Ön Lisans

Ortaöğretimden sonra ve en az dört yarıyıllık prog-
ramı tamamlamanın akabinde verilen derecedir. 
Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiş-
tirmeyi amaçlayan, uzaktan eğitim seçeneklerinin 
de mevcut olduğu program türüdür. 

 
Lisans

Ortaöğretimden sonra ve sekiz yarıyıllık eğitimi 
tamamladıktan sonra verilen derecedir. Diş hekim-
liği, veterinerlik ve eczacılık bölümleri için eğitim 
süreleri on yarıyıl iken, tıp için on iki yarıyıldır. Bu 
dört alanda kazanılan yeterlilikler yüksek lisans de-
recesine eş değerdir. 

TÜRKİYE’DE 
YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ
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 Lisansüstü

Yüksek lisansta, doktorada, sanatta yeterlilikte, tıp-
ta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekim-
likte uzmanlık eğitimlerini ve akademik araştırma-
larını kapsar. Usul ve esasları ile öğrenim sürelerine 
göre aşağıdaki kademelere ayrılır:

Yüksek Lisans

Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Sosyal Bi-
limler ve Fen Bilimleri dereceleri olarak verilen dört 
yarıyıllık programdır. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki 
türdedir. Tezli yüksek lisans programları öğrencinin 
bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgile-
re erişme, bilgileri derleme, yorumlama ve değer-
lendirme yeteneğini kazanmasına odaklanırken, 
tezsiz yüksek lisans programları öğrenciye mesleki 
konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygu-
lamada daha etkili kullanmasına ağırlık verir. Tezli 

program toplamda en az 120 kredilik müfredatın ve 
akabinde bir tezin sunulmasıyla tamamlanırken, 
tezsiz programlar ise 90 kredilik müfredatın ve bir 
dönem projesiyle tamamlanır.

Doktora

Lisans veya yüksek lisans derecelerini tamamla-
dıktan sonra verilen, öğrenciye bağımsız araştırma 
yapma, bilimsel problemler ile verileri geniş ve de-
rin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, ana-
liz etme ve yeni sentezlere ulaştırmak için gerekli 
becerileri kazandırmayı amaçlayan bir yükseköğre-
tim programıdır. Genellikle sekiz yarıyıldan oluşur. 
Doktora derecesini almak için, toplamda 180-240 
kredilik müfredatın tamamlanmasından sonra, öğ-
rencinin yeterlilik sınavını geçmesi ve ardından da 
tez komitesine tezini sözlü olarak savunması gerek-
mektedir. 



DİĞER KAMU HİZMETLERİ

615

Sanatta Yeterlik

Lisans veya yüksek lisans derecesinin tamamlanma-
sından sonra, özgün bir sanat eserinin ortaya kon-
ması ile müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygu-
lamayı ve yaratıcılığı artırmayı amaçlayan doktora eş 
değeri bir yükseköğretim derecesidir.

Uzmanlık Programları (Tıpta, Diş Hekimliğinde, 
Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık)

İlgili kurum tarafından düzenlenen, esaslara göre 
yürütülen ve ilgili alanlarda özel yetenek ve yetki 
sağlamayı amaçlayan doktoraya eş değer bir yüksek 
öğretim derecesidir.

Yükseköğretim Kurumları ve Akademik 
Birimler

Üniversite

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip 
yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, 
yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksek 
okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir 
yükseköğretim kurumudur.

Fakülte

Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma 
ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir 
yükseköğretim kurumudur. 

Enstitü

Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla 
benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir 
yükseköğretim kurumudur. Enstitüler; yüksek lisans, 
doktora ve sanatta yeterlik dereceleri sağlamaktadır.

Yüksekokul

Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık ve-
ren bir yükseköğretim kurumudur.

Konservatuvar

Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir 
yükseköğretim kurumudur.

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin 
desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama 
ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek 
faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştır-
maların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumu-
dur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Kasım 1981 tarihli 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’yla kurulmuş-
tur. Bu kanun ile yükseköğretimde akademik, ku-
rumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine 
girilmiştir ve ülkemizdeki tüm yükseköğretim ku-
rumları YÖK çatısı altında toplanmıştır. Akademiler 
üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine 
dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek yük-
sekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Anayasa’nın 
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130. ve 131. maddeleriyle yükseköğretim kurumları-
na ilişkin görev ve yetkiler, kamu tüzel kişiliğe sahip 
YÖK’e devredilmiştir.  YÖK, esas olarak, yükseköğ-
retimde stratejik planlamalardan, üniversiteler ara-
sı eşgüdümden sorumlu olan,  planlama ve uzlaşma 
noktasında yükseköğretim kurumlarından sorum-
lu bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. 

Yükseköğretim Kanunu’na göre YÖK’ün amacı, 
yükseköğretim sistemi ile ilgili amaç ve ilkelerin 
belirlenmesi, yükseköğretim kurumlarının ve üst 
kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile 
ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.  
YÖK, yükseköğretim kurumlarının kurulması, ge-
liştirilmesi, ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının 
yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve 
uzun vadeli planlar hazırlamakta, bu uygulamaları 
takip etmekte, yükseköğretim kurumları arasında-
ki iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktadır.

YÖK,  tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yüksek 
öğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren ka-
nunla, kendisine verilen görev ve yetkiler çerçeve-
sinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir 
kuruluştur. Cumhurbaşkanı tarafından atanan on 
dört, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen ve 

Cumhurbaşkanı tarafından atanan yedi üye olmak 
üzere toplam 21 üyeden oluşur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl 
süreyle bir Başkan seçer. Kanun ve yönetmelik hü-
kümleriyle Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yürüt-
me Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu 
olan Başkan, Kurulu temsil eder, seçimi Kurula ve-
rilen akademik personelin ve diğer kişilerin atama-
larını yapar. Yürütme Kurulu Başkan dahil dokuz 
kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna katılacak olan ve 
Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek iki başkan 
vekilinden biri Kurul Başkanınca; diğeri ise Genel 
Kurul tarafından seçilir. Başkan, Yükseköğretim 
Genel Kurulu ile Yürütme Kuruluna başkanlık eder. 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yürütülen Bazı 
Güncel Programlar ve Projeler

YÖK Destek Bursu (Lisans)

YÖK tarafından, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişi-
mi ile refahı için önemli olan alanlara öncelik tanı-
mak suretiyle belirlenen devlet üniversitelerindeki 
lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt 
yaptıran öğrencilere 2016-2017 eğitim öğretim yı-
lından beri destek bursu verilmektedir.

100/2000 YÖK Doktora Bursu

Öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan 
ihtiyacın karşılanması amacıyla YÖK 100/2000 
Doktora Burs Programı 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılı bahar dönemi itibarı ile başlatılmıştır. Program 
kapsamında her çağrı döneminde Başkanlığımız 
tarafından belirlenen/revize edilen 100 öncelikli 
tematik alanda, devlet üniversitelerindeki doktora 
programlarında öğrenim gören öğrenciler destek-
lenmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilere Verilen Burslar

Yabancı Uyruklu Öğrencilere Verilen YÖK Bursu 
kapsamında, YÖK’ün iş birliği protokolü ve/veya 
mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve 
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devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen 
yabancı uyruklu öğrencilerin; lisans ve lisansüstü 
öğrenim ücreti, Türkçe dil eğitim gideri, genel sağlık 
sigortası primi, yurt ücreti karşılanmakta ve/veya 
bu kapsamdaki öğrencilere burs verilmektedir.

YÖK Türkoloji Bursu

YÖK’ün iş birliği ve/veya mutabakat zaptı imzala-
dığı ülkeler öncelikli olmak üzere, YÖK tarafından 
belirlenecek yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim 
kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve 
Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulun-
duğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine 
yönelik bir burs programıdır.

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı

Bu program kapsamında ilk olarak, 2006 ve sonra-
sında kurulmuş olan üniversitelerin, bulundukları 
ilde/bölgede yürütecekleri faaliyetler ile bölgesel 
kalkınmada aktif rol oynamalarını amaçlayan Böl-
gesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşma Programı başlatılmıştır. Misyon fark-
lılaşması ve ihtisaslaşma çalışmalarının ikinci adı-
mı olan Araştırma Üniversiteleri Programında ise, 
köklü üniversitelerin araştırma odağında misyon-
larının farklılaştırılmasıyla küresel anlamda daha 
rekabetçi bir yapı kazanmaları amaçlanmıştır.

Engelsiz Üniversite Ödülleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak engellile-
rin sağlık ve bakımdan kaynaklanan sorunlarının 
yanında, eğitim, sosyal ve kültürel sorunlarının çö-
zümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler kapsa-
mında, 2018 yılında ilki verilen Engelsiz Üniversite 
Ödülleri, üniversitelerimizi fiziksel mekânlarda, 
eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilir 
kılmak için özendirici, teşvik edici olmuş ve pek çok 
üniversitemiz bu konuda komisyonlar oluşturarak 
çalışmalarına hız kazandırmıştır.

Üstün Başarı Ödülleri

Yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yeni-
likçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma 
ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlik-
ler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştır-
ma-geliştirme projeleriyle ilgili çalışma ve uygula-
maları teşvik etmek üzere, YÖK tarafından Bireysel, 
Kurumsal ve Özel Alan olmak üzere YÖK Üstün Ba-
şarı Ödülleri verilmektedir.

Doktoralı Genç Araştırmacılar için Yabancı Dilde 
Bilimsel Metin Yazma Programı

Bu programla genç bilim insanlarının uluslararası 
dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini 
geliştirmek ve Türkiye’de yapılan bilimsel araştır-
malarını uluslararası düzeyde daha görünür kılmak 
için öğretim elemanlarımızın yabancı dilde akade-
mik yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflen-
mektedir.

Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi

Ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Yükseköğreti-
mine önemli ivmeler kazandırması hedefiyle 2022 
yılının Mayıs ayında Büyük Veri Projesi başlatılmış-
tır. İTÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, İzmir Kâtip Çe-
lebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniver-
sitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi 
olmak üzere toplam 8 üniversitenin pilot üniversite 
olarak belirlendiği projede Türkiye’de uygulamaya 
konulan Dijital Dönüşüm Projesi’nin ileri aşamala-
rının üniversitelerde uygulanması amaçlanmakta-
dır.

Akademik Hareketlilik Projesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından; ön-
celikle 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerde 
öğretim üyesi desteği sağlamak, üniversiteler ara-
sında öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve 
öğrencileri farklı üniversitelerden öğretim üyeleriy-
le buluşturmak amacıyla geliştirilmiştir.
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Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla 
Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştir-
me Programı (YLSY)

YLSY ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen yurt dışı lisansüstü (yüksek lisans ve 
doktora) öğrenim bursluluk programıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere veri-
len bursun yanı sıra okul ödemeleri, sağlık harca-
maları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri ve kırtasiye 
harcamaları da karşılanmaktadır.

Program esasen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alan-
larda kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü 
öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönde-
rilmesi ve öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin 
yurt dışında burslu olarak geçirdiği sürenin iki katı 
kadar süreyle yükseköğretim kurumları ve kamu 
kurumlarında istihdam edilme süreçlerini kapsa-
maktadır.

Hâlihazırda 51 farklı ülkede, 125 üniversite ve 39 

farklı kamu kurumu adına toplam 4.160 öğrenci bu 
program kapsamında öğrenim görmektedir.

Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuk-
larının millî ve kültürel kimliklerini koruyucu, ya-
şadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı 
ve eğitim düzeylerini yükseltici önlemler alınmak-
ta, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ihtiya-
cına binaen gerekli görülen ülkelerde okullar açıl-
makta; yurt dışındaki okullar için, sosyal ve kültürel 
faaliyetleri planlamak, uygulamak ve desteklemek, 
Türkçeyi ve Türk kültürünü yaygınlaştırmak ama-
cıyla Türkçe öğretim merkezleri açılmaktadır.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yurt dı-
şında 14 ülkede 63 okul ile 2 Türkiye Türkçesi Eği-
tim Öğretim Merkezi bulunmaktadır. Okul/kurum-
larımızda toplam 8.437 öğrenci/kursiyer öğrenim 
görmektedir. Yurt dışındaki okul ve kurumlarımızın 
bulunduğu ülkeler ve okul/kurumlarımızın bulun-
madığı ülkelerdeki Türkçe ve Türk kültürü Dersleri 
kapsamında toplam 51 ülkede 1.405 öğretmenimiz 

YURT DIŞI 
EĞİTİM
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ile yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji kürsüle-
rinde toplam 111 okutmanımız görev yapmaktadır. 

Yurt Dışı Eğitim Teşkilatı ve Türk 
Cumhuriyetleri ile Eğitim İlişkileri 

Türk kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtıl-
ması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim 
hizmetlerini düzenlemek üzere Millî Eğitim Bakan-
lığı (MEB) yurt dışı örgütleri oluşturmuştur.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim 
ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi, Türk kültü-
rünün yurt dışında tanıtılması ve korunmasına dair 
faaliyetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı-
nın 63 ülkede 60 Eğitim Müşavirliği ve 31 Eğitim 
Ataşeliği bulunmakta olup hâlihazırda 49 ülkede 
46 Eğitim Müşavirliği ve 29 Eğitim Ataşeliği ile hiz-
met vermektedir. 

MEB iş birliğinde; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ro-
manya ve Moldova’da açılan öğretim kurumlarında 
çeşitli branşlardan toplam 228 öğretmen görev yap-
maktadır.

Uluslararası İş Birliği

Birleşmiş Milletler (BM), BM Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Teşkilatı (UNESCO), Avrupa Konseyi (AK), İkti-
sadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü (KEİ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 
Dünya Bankası, Türk Konseyi, Uluslararası Eğitim 
Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (İEA) gibi 
uluslararası kuruluşlar ile Avrupa Birliği'nin eğitim 
ve öğretime ilişkin faaliyetleri yakından takip edil-
mektedir. Okullarda ASPnet Okulları ve UNESCO 
Kulüpleri programları yürütülmektedir. 

MEB, OECD Eğitim ve Beceriler Direktörlüğü ça-
tısı altında bulunan Eğitim Politikaları Komitesi 
(EDPC), Eğitimde Araştırma ve Yenilik Merkezi 

(CERI), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Prog-
ramı (PISA), Uluslararası Öğretme ve Öğrenme 
Anketi (TALIS) ile Uluslararası Eğitim Sistemleri 
Göstergeleri (INES) programlarına aktif olarak katı-
lım sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının EDPC 
Türkiye Delegasyonu, CERI Yönetim Kurulu, PISA 
Yönetim Kurulu ve TALIS Yönetim Kurulunda tem-
siliyeti bulunmaktadır.

Eğitim uygulamalarının paylaşıldığı bir diğer plat-
form ise G20’dir. Eğitimin ilk olarak 2018 yılında 
Arjantin dönem başkanlığında G20 gündemine 
dâhil edilmesi ile birlikte Türkiye G20 kapsamında 
oluşturulan eğitim çalışma gruplarına dâhil olmuş 
ve çalışma gruplarının gündemleri çerçevesinde 
eğitim alanındaki uygulamalarımız toplantılar ve 
üretilen dokümanlar yolu ile diğer ülkelerle payla-
şılmıştır.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

EİT bünyesinde, Kültür Enstitüsü (İran/Tahran), 
Bilim Vakfı (Pakistan/İslamabad) ve Eğitim Ensti-
tüsü (Türkiye/Ankara) olmak üzere üç ihtisas kuru-
luşu bulunmaktadır.  

EİT Eğitim Enstitüsü

EİT Eğitim Enstitüsünün en önemli yasal belgesi 
olan Enstitü Kurucu Belgesi ülkemizle birlikte Af-
ganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, 
Pakistan ve Tacikistan tarafından imzalanmıştır. 
Belgenin onay süreci ülkemiz, Afganistan, İran, Kır-
gızistan, Azerbaycan, Pakistan ve Tacikistan tara-
fından tamamlanmıştır.  

EİT Eğitim Enstitüsü Ankara’da yerleşik olup Ens-
titünün en üst politika oluşturma ve karar organı 
Mütevelli Heyeti’dir. EİT Eğitim Enstitüsü Mütevelli 
Heyeti; Enstitü Başkanı, EİT Genel Sekreteri ve üye 
ülkelerin Eğitim Bakanlarından oluşmakta olup 
EİT Eğitim Enstitüsü I. Mütevelli Heyeti Toplantı-
sı 2012 yılında, II. Mütevelli Heyeti Toplantısı 2017 
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yılında İstanbul’da, III. Mütevelli Heyeti Toplantısı 
ülkemiz ev sahipliğinde 12 Ağustos 2020 tarihinde 
salgın koşulları nedeniyle çevrim içi olarak düzen-
lenmiştir.

Enstitünün kurumsallaşma sürecine ilişkin ev sa-
hibi ülke olarak ülkemizin ve EİT Eğitim Enstitü-
sü’nün karşılıklı görev ve sorumluluklarını düzenle-
mek amacıyla hazırlanan “EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık 

ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması” 
23 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmış olup “Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında Eİ-
TEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev 
Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun” 01 Nisan 2022 tarihli ve 
31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.



DİĞER KAMU HİZMETLERİ

622



Üniversite, araştırma merkezi ve akademis-
yen sayılarındaki artış ve uluslararasılaşma 
ile birlikte ülkemiz son dönemde yükse-

köğretim alanında büyük bir değişim yaşamakta-
dır. Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğin-
deki artışla da uyumlu olarak, ev sahipliği yapılan 
uluslararası öğrenci sayısı oldukça artmıştır.

Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma ça-
lışmaları temelde 4 esasa dayanmaktadır:

• Akademik gelişme ve etkileşim

• Sosyal ve kültürel etkileşim

• Ekonomik kalkınma ve dayanışma

• Siyasî ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi

Yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmalarına 
katkı sağlayan önemli unsurlardan biri de ülkemiz 
tarafından verilen burs imkânlarıdır. Bu çerçeve-
de 1992 yılında yurt dışındaki öğrencilere yönelik 
başlatılan ilk sistemli bursluluk programı “Büyük 
Öğrenci Projesi”, YTB tarafından çağın ihtiyaçlarına 

göre yeniden yapılandırılmış ve 11 Ocak 2012 tarihli 
Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu ka-
rarıyla “Türkiye Bursları” programı hayata geçiril-
miştir.

Türkiye Bursları kapsamında, uzun dönemli olarak 
“Lisans Burs Programı” ve “Lisansüstü Burs Progra-
mı”; kısa dönemli olarak ise “Başarı” “Araştırma” ve 
“Kamu Görevlileri ve Akademisyenler için Türkçe 
İletişim Programı (KATİP)” isimli programlar yer 
almaktadır. “Başarı Bursu”, Türk üniversitelerinde 
kendi imkânlarıyla okuyan uluslararası öğrenciler-
den başarılı ve ihtiyaç sahibi olanlarının desteklen-
mesi; “Araştırma Bursu”, ülkemizdeki bir üniversi-
teden kabul alan doktora seviyesindeki uluslararası 
öğrencilerin yararlı bulunan tez veya araştırmaları-
nın desteklenmesi; “KATİP” ise Türkçe öğrenmek 
isteyen ve başka bir ülkenin vatandaşı olan kamu 
görevlileri ve akademisyenlerin desteklenmesi 
amacıyla oluşturulmuştur. Kısa dönemli program-
lar dışında, çeşitli uluslararası organizasyonlar ve 
kurum-kuruluşlar ile iş birliği hâlinde “Ortak Burs 
Programları” da yürütülmektedir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 
HAREKETLİLİĞİ
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Türkiye Bursları kapsamındaki tüm burs prog-
ramlarına, uygulamanın yürürlüğe konmasından 
bu yana geçen on yıllık süre zarfında 170’den faz-
la ülkeden bir milyonu aşkın başvuru yapılmıştır. 
Türkiye Bursları programından yararlanan ulusla-
rarası öğrencilere “doğrudan üniversiteye yerleştir-
me, üniversite harcı, aylık burs, Türkçe dil eğitimi, 
barınma, genel sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak 
bileti ile akademik, sosyal ve kültürel programlara 
ücretsiz katılma imkânları” sunulmaktadır. Türkiye 
Bursları için çevrimiçi sistem üzerinden sekiz dilde 
yapılabilen başvurular; adayın akademik başarısı-
na, müfredat dışı faaliyetlerine ve diğer meslekî ye-
terliliklerine göre değerlendirilmekte ve adayların 
başvurdukları programın ölçütlerine uygunlukları, 
akademik ve sosyal başarıları da göz önünde bulun-
durulmaktadır. Programa yapılan başvuruların de-

ğerlendirme ve seçim süreci “ön-inceleme, uzman 
değerlendirme, mülakat ve nihai karar aşaması” 
olmak üzere dört safhadan oluşmaktadır.

Türkiye Bursları Programı ile uluslararası öğrenci 
hareketliliğine sağlanan büyük katkı, temel olarak 
şu değerlere dayanmaktadır:

• Tüm adaylar için objektif kriterler merkeze ko-
nularak, liyakat esasına dayalı bir burslandır-
ma anlayışı benimsenir.

• Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kültü-
rel, sosyal ve ekonomik bir etkileşim sağlanma-
sı amaçlanır.

• Burslandırılan öğrencilerin, kendi ülkelerin-
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deki kalkınmaya katkıda bulunabilmeleri için 
kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesi 
hedeflenir.

• Eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine dönen me-
zunların; anavatanları ile Türkiye arasında var 
olan akademik, kültürel, sosyal, siyasî ve eko-
nomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunma-
ları amaçlanır.

• Özellikle lisansüstü düzeyde burslandırılan 
öğrencilerin, eserleri ve çalışmaları ile bilim 
dünyasına ve literatüre katkıda bulunmaları 
beklenir.

• Ayrıca en az gelişmiş ülkelerde ya da insanî kriz 
durumunun mevcut olduğu ülkelerde eğitim-
lerini sürdürme imkânından yoksun bırakılan 
öğrenciler, liyakat ilkesi çerçevesinde burslan-
dırılırlar.

Ülkemizdeki eğitimlerine devam eden Türkiye 
Burslusu öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel 
kapasitelerinin güçlendirilmesine, hem akademik 
hem alan dışı çalışmalarına destek olunmasına ve 
eğitim gördükleri alanlardaki akademisyenler baş-
ta olmak üzere yazar, fikir adamı ve sanatçılarla et-
kileşim kurabilmelerine katkı sunulması için, sivil 
toplum kurumları ile iş birliği hâlinde “Uluslararası 
Öğrenci Akademisi” oluşturulmuştur. “Giriş Semi-
nerleri”, “İhtisas Programları” ve “Türk Sanatları ve 
Sporları Programları” olmak üzere üç başlık altın-
da yürütülen akademiye günümüze kadar binler-
ce bursiyer katılmıştır.

Türkiye Bursları Programı kapsamında burslan-
dırılan her öğrencinin bir yıl süreli ücretsiz Türk-
çe eğitimi alması, bilhassa eğitim ve bilim dili 
olarak Türkçenin yaygınlık kazanması yolunda 
atılmış önemli bir adım olarak görülmektedir. 
Akademik başarıları ile kendi ülkelerinde öne 
çıkmış öğrencilerin titiz bir değerlendirme sonu-
cunda Türk yükseköğretimine kazandırılmaları 
ve Türkiye Burslularının çok boyutlu olarak aka-
demik literatüre, kültürel ortama ve sosyal hayata 
sağladıkları katkı dikkate değerdir.

 





GENÇLIK VE 
SPOR 

--  GENÇLİK

--  GENÇLERE YÖNELİK KAMUSAL    
 HİZMETLER

--  SPOR DİPLOMASİSİ: ULUSLARARASI   
 İLİŞKİLER VE ORGANİZASYONLAR

--  SPOR HİZMETLERİ 

--  ULUSLARARASI SPOR CAMİASINDAKİ   
 BAŞARILAR



DİĞER KAMU HİZMETLERİ

628



Türkiye nüfusunun 
%23’ünü genç nüfus 
(15-29 yaş grubu) 

oluşturmaktadır. Yaklaşık 
20 milyon gencin bulunduğu 
ülkemizde gençlerin ilgi, ihti-
yaç, istek ve sorunlarının belirlenmesi, gençlere 
yönelik etkili politikaların geliştirilmesi ve uygu-
lanması için ilgili vakıf, dernek, ulusal ve ulusla-
rarası kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği 
içinde çalışmalar yürütülmektedir. Gençlere dö-
nük proje ve programlar aşağıdaki gibidir. 

Genç Gönüllülüğü

Yaklaşık 20 milyon ile Avrupa’nın en büyük ve dina-
mik genç nüfusuna sahip olan ülkemizin sürdürü-
lebilir kalkınması için gönüllülüğe ayrı bir önem ve-
ren Türkiye, güçlü hayırseverlik ve vakıf kültürünü 
gençlere aktarmaktadır. Bu konuda farklı kurum ve 
kuruluşlar tarafından pek çok çalışma gerçekleşti-
rilmektedir. Cumhuriyet tarihinin 11. Kalkınma Pla-
nı (2019-2023) genç gönüllülüğü başta olmak üzere 
gönüllülük hedeflerine ilişkin önemli politikalar 
içermektedir. Yeni hükûmet sistemine geçilmesi-

nin ardından Cumhurbaşkan-
lığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile “Gençlerin gönüllülük 
bilincini artırıcı ve özendirici 
faaliyetlerde bulunmak” göre-

vi Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) verilmiştir. 
Bu yasal dayanak, gönüllülüğe dair çalışmalara 
ivme kazandırmış ve ülkede tüm paydaşların tam 
katılımıyla bir gönüllülük seferberliği başlatmak 
amacıyla “2019 Gönüllülük Yılı” ilan edilmiştir. 
2019 Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi yayınlanmış ve 
belge uyarınca Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve pek 
çok belediye ile “Gönüllülük Alanında İş Birliği Pro-
tokolleri” imzalanmıştır. Bu kapsamda, Bağımlılıkla 
Mücadele Yüksek Kurulunda temsil edilen 12 farklı 
kurum ve kuruluşun katılımlarıyla hazırlanarak uy-
gulamaya konulan Gönüllülük Eylem Planı'nın her 
yıl güncellenerek gönüllülük çalışmalarında yol gös-
terici olması hedeflenmiştir. Yine, YÖK Başkanlığı ile 
iş birliği içerisinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılın-
dan itibaren üniversitelerde “Gönüllülük Çalışmaları 
Dersi” seçmeli ders olarak okutulmaya başlamıştır.

GENÇLİK 
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Gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri açı-
sından gönüllülüğün en önemli araçlardan biri 
olduğu düşüncesiyle, GSB tarafından 2015 yılın-
da “GönüllüyüzBİZ Platformu” kurularak www.
gonulluyuzbiz.gov.tr web adresi üzerinden hizmet 
vermeye başlamıştır. Ülkede gönüllülük kültürünü 
yaygınlaştırmak amacıyla “Sen de gönül ver!” sloga-
nıyla çalışan ve altı farklı kategoride yüzlerce gönül-
lülük fırsatı sunan platform, gönüllü arayan kurum 
ve kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri tek nokta-
da buluşturmaktadır. 

GönüllüyüzBiz Platformunda Mayıs 2022 tarihi iti-
bariyle gönüllü sayısı 286.201, kurumsal üye sayısı 
3.045 ve yayınlanan ilan sayısı 29.000 olarak ger-
çekleşmiştir. 

Sistem, gençlerin katıldıkları gönüllülük faaliyetle-
rini belgeleyerek, ileride iş ve burs başvurularında 
referans sunmalarını sağlamaktadır. Böylece bir 
yandan gönüllülük faaliyetleriyle topluma karşılık 
beklemeksizin hizmet ederek kişisel ve sosyal be-
cerilerini geliştiren gençler, diğer taraftan kariyer 
planları için önemli referanslar elde etmektedirler.

Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) 

Gençlik Grupları, Gençlik Toplulukları, Gerçek ve 
Tüzel Kişilere Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında proje desteği verilmektedir. 2012-2022 
tarihleri arasında “Gönüllülük”, “Kişisel Gelişim”, 
“Fiziksel Aktivite”, “Egzersiz ve Spor, Çevre”, “Hay-
vanların Korunması”, “Sağlıklı Yaşam ve Spor”,  “Ba-
ğımlılıkla Mücadele”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi 
Fikir”, “Sosyal Uyum”, “Kitap Kahve”, “Mobil Genç-
lik Merkezi”  konu başlıklarında desteklenen 5.114 
projeye verilen destek tutarı toplam 331.311.968 
Türk lirasıdır.
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Gençlerin okuma, anlama ve düşünme yetileri ile 
liderlik becerilerini artırmak, gençlerin serbest za-
manlarını etkin ve verimli değerlendirmek için fi-
ziksel, sosyal, sanatsal, sportif, bilişsel ve kültürel 
gelişimlerini destekleyici faaliyetleri yaygınlaştır-
mak ve kişisel, sosyal gelişimleri ile kariyer planla-
malarına katkı sağlayacak programlar uygulamak 
amacıyla hayata geçirilen “Hayat Becerileri Eğitim 
Modülü Projesi” ile gençliğin çağımızın gerektirdiği 
niteliklere sahip olmalarını sağlayarak yaşamın her 
alanında mutlu, başarılı, etkili ve verimli olabilme-
leri hedeflenmektedir. 

Kendisini iyi tanıyan, kişilerarası iletişim becerileri 
gelişmiş olan, çalışma yaşamı için gerekli nitelikleri 
kazanmış ve evrensel değerlere sahip gençler ülke-
mizin daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınmasını 
sağlayacakları anlayışıyla gerçekleştirilen “Hayat 
Becerileri Eğitim Modülü Projesi” kapsamında 21. 
yüzyılın gerektirdiği hayat becerileri incelenerek 10 
konu başlığı altında gruplandırılmış ve becerilerin 
özelliklerine göre uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, 
uygulamalı eğitim veya diğer yöntemlerle 120 saat-
lik bir programla gençlere bu becerilerin kazandırıl-
ması hedeflenmiştir. Yılda 100 eğitmen ile 500 bin 
gence ulaşmak ve genç/kursiyer başına 10 saat gö-
nüllülük faaliyeti katılımı planlanmaktadır. 

Hayat Becerileri Eğitim Modülü Projesi
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Değişimin ve gelişimin öncüsü bir gençliğin 
Bakanlığı olarak; ülkemizin gençliğini ve 
sporunu günümüz şartları ile uyumlu, ge-

leceğin zorluklarına karşı hazırlıklı, yerli değerlere 
duyarlı aynı zamanda evrensel kültüre saygı duyan 
bir düzeye ulaştırmak, Türkiye’nin gençlik ve spor 
alanlarında uluslararası boyutta başarılı bir şekilde 
temsil edilmesini sağlamak Gençlik ve Spor Bakan-
lığının ana amacıdır. Bu doğrultuda gençlere yöne-
lik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Gençlik merkezleri, gençlerin serbest zamanları-
nı verimli değerlendirmelerine yardımcı olmak, 
onları sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif 
faaliyetlere yönlendirmek, gelişimlerine katkıda 
bulunmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak, her 
türlü zararlı alışkanlıklara ve bağımlılıklara karşı 
bilinçlendirmek, önleyici ve koruyucu faaliyetler 
yürütmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleyen 
merkezlerdir. 2021 yılı sonu itibariyle 81 ilde 397 
gençlik merkezinin 2.665.329 üyesi bulunmaktadır. 

Gençlik merkezi faaliyetleri, Gençlik Merkezleri 
Akademisi ve Gençlik Merkezleri Kulüpleri ana 
başlıklarında toplanmaktadır. Gençlik Merkezleri 
Akademisi; belirli bir müfredat ile teorik eğitimlerin 
verildiği uygulamalı atölyelerden oluşmakta olup 
bu atölyeler; Kişisel Gelişim Atölyesi, İnovasyon 
Atölyesi, Güzel Sanatlar Atölyesi, Değerler Atölyesi, 
Sosyal Bilimler Atölyesi, Dil Eğitimleri Atölyesi, Dini 
İlimler Atölyesi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi’dir.

Gençlik Merkezleri Kulüpleri; gençlerin her türlü 
faaliyeti (tiyatrolar, konserler, gösteriler, sergiler, 
turnuvalar, festivaller vs.) bizzat planlayıp gerçek-
leştirdikleri sivil inisiyatif alanları olup bu kulüpler; 
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü /Merkezim 
Her Yerde, Güzel Sanatlar Kulübü, Bilim ve Tekno-
loji Kulübü, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü, Gönül-
lülük Kulübü’dür.

GENÇLERE YÖNELİK 
KAMUSAL HİZMETLER
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Gençlerin bulunduğu yerlerde faaliyetlerin düzen-
lenmesi ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla 
bir Gençlik Merkezine bağlı olarak okullarda, üni-
versitelerde, yurtlarda, spor salonlarında ve özel 
kriterlere göre belirlenecek olan mahallelerde kuru-
lan ofislerdir. Genç Ofisler Ocak 2019 tarihi itibarıy-
la kurulmaya başlanmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla

•	 Üniversite Genç Ofis sayımız 95, 

•	 Yurt Genç Ofis sayımız 71, 

•	 MEB Genç Ofis sayımız 80, 

•	 Mahalle Genç Ofis sayımız 30, 

•	 Spor Salonu Genç Ofis sayımız 17 olmak üzere 
toplam Genç Ofis sayımız 293’tür.

•	 2021 yılında 137 genç ofisimiz açılmıştır.

Gençlik kampları, gençlerimize gelişimleri için her 
türlü katkıyı sunmak, özgüven duygusu ve planlı 
yaşam alışkanlığı kazanımına destek olmak, genç-
lerin milli, manevi, etik ve insani değerler konusun-

da farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen 
organizasyonlardır. 43 kamp tesisinde gençlere 
kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma im-
kânı sunulmaktadır. Gençlik kamplarımıza 2021 yı-
lında 75.000 genç katılmıştır. 12-22 yaş grubuna yö-
nelik gerçekleşen gençlik kamplarımızın yaş aralığı 
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve talimatla-
rı ile 12-25 olarak güncellenmiştir.

Her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı ve Gençlik Haftası yurt genelinde kutlan-
makta olup 81 ilimiz ve KKTC’den temsilci gençleri-
miz de katılım sağlamaktadır.
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Uluslararası gençlik faaliyetleri kapsamında Ulus-
lararası Gençlik/Uzman Değişimleri, tarih ve mede-
niyet programları düzenlenip uluslararası toplantı, 
konferans, festival ve etkinliklere katılım sağlan-
maktadır.

Gençler arasında bilgi paylaşımının yaygınlaştı-
rılması, gençlere yarışma kültürünün kazandı-
rılması, araştıran, okuyan ve öğrenen bir gençlik 
yetiştirilmesi amacıyla her yıl “Gençler Arası Bilgi 
Yarışmaları”, Orta Asya’dan beri geleneksel sanat 
dallarımızdan biri olan müziğin, şiirin, tiyatronun 
gençlerimizce yaşatılması, bu alanda başarılı olan 
gençlere yeteneklerini sergileyebileceği bir plat-
form oluşturmak amacıyla “Gençler Arası Ses ve 
Müzik Yarışmaları” “Gençler Arası Şiir Yarışması”, 
“Gençler Arası Tiyatro Yarışması” ile gençlerimi-
zin duygu ve düşüncelerini doğru ve sistematik bir 
biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan 
sanata, tarihten bilim-teknolojiye kadar birçok ko-
nuda bilgi birikimlerini artırmak ve gençlerimizin 
sosyal hayata katılımlarını daha etkin hale getir-
mek amacıyla  “Türkiye Münazara Ligi Yarışmaları” 
düzenlenmektedir. 

Bunların yanı sıra önemli gün ve haftalarda da 
gençlerimizin katılımıyla çeşitli faaliyetler düzen-
lenmektedir.

Yurt Hizmetleri 

Bakanlığa bağlı olarak hizmet vermekte olan Kredi 
ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün görevi kapsamın-
da 05.05.2022 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 81 
il, 251 ilçe ve 5 adet K.K.T.C.’de olmak üzere toplam 
778 yurtta 746.507 yatak kapasitesiyle örgün eğitim 
gören üniversite öğrencilerine hizmet verilmekte-
dir. 

Bunun yanı sıra 5 Temmuz 2019 tarihli ve 30822 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun” ile yükseköğrenim düze-
yinde; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve 
yemeksiz öğrenci yurtları ile buna benzer kurum-
ların açılması, işletilmesi, denetlenmesine ilişkin iş 
ve işlemler konusunda GSB yetkilendirilmiştir. Bu 
kapsamda, 11.05.2022 tarihi itibariyle 1.983 yükse-
köğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren 
kurumda 175.129 öğrenci barınmaktadır.
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Öğrenci Eğitimi, Sosyal, Kültürel ve Sportif 
Faaliyetleri 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yurt-
larda barınan öğrencilerin milli, manevi ve kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayat boyu 
öğrenme çerçevesinde ders dışı zamanları eğitim, 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendir-
mek, öğrencilerin sosyal sorumluluk ve gönüllülük 
faaliyetlerine katılımını sağlamak, öğrencilerin kül-
tür ve medeniyet bilincini geliştirmesine yönelik fa-
aliyetler gerçekleştirilmektedir.

Yurt müdürlüklerinde dil kursları, Türk İslam sa-
natları, el sanatları, müzik ve görsel sanatlar, değer-
ler eğitimi, uluslararası öğrenci projeleri ve mesleki 
gelişim kursları düzenlenmektedir. Düzenlenen 
kurslara 2021-2022 eğitim öğretim döneminde (Ey-
lül-Mayıs) toplam 87.994 genç katılmıştır.

Yurt müdürlüklerinde insan ve toplum, dini ilimler 
ve edebiyat atölyeleri düzenlenmektedir. Düzenle-
nen atölyelere 38.863 genç katılmıştır.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde (Eylül-Ma-
yıs) düzenlenen tematik kış kamplarına 1.500 genç 
katılmıştır. Toplam gezi ve kamp programlarına 
15.667 genç katılmıştır.

Yurt müdürlüklerinde kalan gençlerin sosyal so-
rumluluk ve gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını 
artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlenmek-
tedir. Düzenlenen faaliyetlere 2021-2022 eğitim 
öğretim döneminde (Eylül-Mayıs) toplam 111.600 
genç katılmıştır.

Yurt müdürlüklerinde kalan öğrencilere yönelik 
yurt içi, yurtlar arası ve iller arası turnuvalar ger-
çekleştirilmektedir. 2021-2022 eğitim öğretim dö-
neminde (Eylül-Mayıs) düzenlenen turnuvalara 
toplam 30.792 genç katılmıştır.

Yurt müdürlüklerinde kalan öğrencilerimize yö-
nelik sportif kurslar ve etno spor kursları açılmak-
tadır. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde (Ey-
lül-Mayıs) düzenlenen kurslara toplam 38.926 genç 
katılmıştır. 
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Yurt müdürlüklerinde kalan gençleri kötü alışkan-
lıklardan korumak amacıyla bağımlılıkla mücadele 
konferansları yapılmaktadır. 2021-2022 eğitim öğ-
retim döneminde (Eylül-Mayıs) düzenlenen farkın-
dalık konferanslara 74.263 genç katılmıştır.

Burs ve Kredi Hizmetleri 

Bakanlığımız yükseköğrenim gençliğine Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 42’nci maddesi “Devlet, 
maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, 
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve 
başka yollarla gerekli yardımları yapar.” Cumhur-
başkanlığı Hükûmet Sistemi 1 nolu Kararname 184. 
Madde (h) bendi hükümleri doğrultusunda,

1962 yılından itibaren, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Burs Hizmetleri Kanunu gereğince öğrenim kredisi,

 1985 yılından itibaren, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu gereğince katkı kredisi, (2012 yılında öğ-
renci katkı payı kaldırıldığından) sonlandırılmıştır.

 2004 yılından itibaren, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim 
Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun 
gereğince burs verilmektedir.

Ayrıca; 2011-2012 öğretim yılından itibaren de, 6082 
sayılı Kanun ile 351 sayılı Kanunda yapılan düzenle-
meye istinaden; Yurt dışında yükseköğrenim gören 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere burs/
öğrenim kredisi verilmektedir.

6 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5102 sayılı 
Kanunla; diğer kurum ve kuruluşların burs ve kredi 
verme yetkileri kaldırılmıştır.

Bakanlık burs ve kredi verme konusunda tek yetki-
li kılınmıştır. Böylece mükerrerlik önlenerek daha 
fazla sayıda öğrenciye daha fazla miktarda yardım 
yapılması imkânı sağlanmıştır.
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GSB, Türkiye’nin spor diplomasisinde etkinli-
ğini artırmak ve uluslararası imajına katkı-
da bulunmak için uluslararası ortaklıklarda 

önemli bir itici güç olma özelliği taşıyan uluslararası 
kuruluşlarla ilişkilerimizi, temsil ve etkinlik nokta-
sında artan çalışmalarla ve proaktif bir yaklaşımla 
sürekli geliştirmektedir. Bu bağlamda Bakanlık, 
uluslararası yeni iş birliği sahaları ve platformlar 
keşfetmek ve ülkemizin gençlik ve spor alanında-
ki potansiyelinin küresel ölçekte sergilenebileceği 
zeminler oluşturabilmek için çabalamaktadır. Tür-
kiye; Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı, Türk Devletleri Teşki-
latı ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere 
uluslararası kuruluşların gençlik ve spor alanındaki 
toplantılarına ve çeşitli etkinliklerine mümkün olan 
en üst düzey temsille katılmakta ve uluslararası 
kuruluşların bazı önemli faaliyetlerine ev sahipliği 
yapmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu “Dünya Anti Doping Ajansı (WADA)” 
Mütevelli Heyeti üyeliğine Avrupa Konseyi’ni tem-
silen 2022-2024 yılları için seçilmiştir. Dopingle 
mücadele alanında önemli gündem oluşturan ulus-
lararası toplantıları (UNESCO’nun evsahipliğinde 
düzenlenen Sporda Dopingin Önlenmesi Uluslara-
rası Sözleşmesi Taraf Ülkeler Konferansı (COP), Av-

rupa Konseyi’nin himayesinde düzenlenen Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı Özel Avrupa Komitesi 
(CAHAMA) Toplantısı vb.) Dopingle Mücadele Ulu-
sal Komisyonu ile iş birliği halinde yakından takip 
edilmektedir. Buradaki amaç, dünyadaki spor mü-
sabakalarını ve yönetimini ilgilendiren konularda 
pasif bir uygulayıcı olmak yerine aktif karar alıcı 
olmaktır. 

Bakanlığın “Türk Devletleri Teşkilatı” üye (Azer-
baycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, 
Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti) ve 
gözlemci ülkeleriyle (Macaristan, Türkmenistan) 
ikili ve kurumsal temasları kesintisiz devam et-
mektedir. Gençlik ve spor alanında 2016 yılından 
bu yana dönüşümlü olarak her yıl bakanlar toplan-
tıları düzenlenmekte ve bu toplantılarda önceki yıl 
gerçekleştirilen ve bir sonraki yıl gerçekleştirilecek 
iş birliği faaliyetleri görüşülmektedir. Türk Cumhu-
riyetleri ile gençlik alanında değişim programları, 
kamplar, festivaller, genç liderler forumları, genç-
lik platformu, gönüllülük eğitimi, genç girişimciler 
forumu gibi çeşitli alanlarda faaliyetler her yıl alfa-
betik sıraya göre farklı ülkelerin ev sahipliklerinde 
düzenlenmektedir. 2022 yılında Çok Taraflı Genç-
lik Değişim Programı ve Genç Gönüllüler Eğitim 
Programı’nın ilk defa ülkemizde gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Ayrıca Cumhuriyetimizin kuru-

SPOR DİPLOMASİSİ: 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
VE ORGANİZASYONLAR
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luşunun, bağımsızlığımızın 100. yıl dönümü anı-
sına 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik Başkenti 
Programı ve İkinci Genç Girişimciler Forumu Tür-
kiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecektir. Teşkilatın 
6. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı’na Bursa-İz-
nik’te düzenlenecek olan “Dördüncü Dünya Göçebe 
Oyunları” marjında Eylül ayı sonunda Türkiye ev 
sahipliği yapacaktır.

Ülkeler arasında birlikte yaşama kültürünü göste-
ren geleneksel spor dalları, centilmenlik ve hoşgö-
rüyü merkeze alarak dayanışmanın güçlenmesini 
sağlamaktadır. Bunun bir örneği olarak Türk ka-
vimlerinin hayatına ve medeniyetine ışık tutmak ve 
göçebe uygarlık kültürünü yeniden canlandırmak 
için düzenlenen “Dünya Göçebe Oyunları”, Türk 
Devletleri Teşkilatı’nın katkılarıyla Kırgız Cumhu-
riyeti’nde başlatılmış ve ilk üç oyun, Kırgız Cumhu-
riyeti’nin Çolpan-Ata şehrinde Issık Gölü kıyısında 
düzenlenmiştir. 3 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen 
Türk Devletleri Teşkilatı Altıncı Zirvesi'nde karar-
laştırıldığı üzere Dünya Göçebe Oyunları'nın dör-
düncüsü, 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti 
ilan edilen Bursa’da (İznik) 29 Eylül-2 Ekim 2022 
tarihleri arasında düzenlenecektir. Gelenek, saygı, 
dayanışma ve barış ilkelerini temel alarak düzen-
lenecek organizasyonda yetmişin üzerinde ülkenin 
2.000’i aşkın sporcu ve yöneticisi ile binlerce vatan-
daş ağırlanacak ve bu sayede gençlerin ve halkımı-
zın geleneksel spor dallarına teşvik edilmesine kat-
kıda bulunulacaktır.

Bunun yanında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Teş-
kilatın gençlik ve spordan sorumlu bağlı kuruluşları 
olan İstanbul’da mukim İslam İşbirliği Gençlik Fo-
rumu (İİGF) ve Riyad’da mukim İslami Dayanışma 
Spor Federasyonu (ISSF) ile yakın iş birliklerimiz 
devam etmektedir. İİGF ile 2019 yılı Mart ayında 
imzalanan İş Birliği Protokolü dayanak gösterile-
rek her yıl İş Birliği Programları üzerinde mutabık 
kalınarak İslam Dünyası’nın gençlerinin gelişimi ve 
güçlendirilmesi için çeşitli faaliyetler planlanmakta 
ve uygulanmaktadır. Bunların arasında gönüllülük 

ve medya başlıkları altında ev sahipliği yaptığımız 
Uluslararası Gençlik Kampları öne çıkmaktadır. 
Her yıl İİGF’nin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı gibi Bakanlığın iş birliği içinde bulunduğu farklı 
kurum ve kuruluşlarla da çeşitli temalarda ulusla-
rarası gençlik kampları gerçekleştirilmektedir. 2019 
Gönüllülük yılı etkinliklerimiz çerçevesinde 2019-
2020 yıllarında İİGF ile bir de Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya dünyanın çe-
şitli ülkelerinden binin üstünde (1.122) genç, üç bi-
nin üstünde (3.186) fotoğraf ile katılım sağlamıştır. 
Yarışmada dereceye girenler; İzzet Keribar, Cengiz 
Karlıova, Sami Türkay, Hilaneh Mahmoudi ve Mu-
rat Gür gibi fotoğraf dünyasının kıymetli isimlerin-
den oluşan jüri heyeti tarafından belirlenmiştir. Ya-
rışmanın sergi açılışı ve ödül töreni, İİGF’nin 2020 
yılı Eylül ayında düzenlediği İİT Gençlik Günü 
Programı kapsamında Üsküdar Bilim Merkezi’nde 
gerçekleştirilmiştir.

ISSF’nin en majör organizasyonu olarak öne çıkan 
“İslami Dayanışma Oyunları”nın beşincisi 9-18 
Ağustos 2022 tarihleri arasında “Birlik Güçtür” 
(Unity is Power) sloganıyla Konya’da düzenlene-
cektir. Türkiye’nin Oyunlara evsahipliği kararı 2019 
yılı Nisan ayında Suudi Arabistan, Cidde’de düzen-
lenen ISSF Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınmıştır. 
Oyunların Ev sahibi Ülke Anlaşması, 2019 yılı Ara-
lık ayında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen görkemli bir törenle imzalanmış ve tören-
de Oyunların logosunun lansmanı yapılmıştır. İİT 
üyesi 56 ülkenin 3.000’i aşkın sporcu ve yönetici-
sinin katılmasının beklendiği Oyunlarda, gelenek-
sel ve paralimpik branşlar da dahil olmak üzere 24 
spor branşının yer alması planlanmaktadır. Oyun-
ların düzenlenmesiyle 2022 İslam Ülkeleri Spor 
Başkenti de seçilen Konya’da, ülkemizin tanıtımını 
katkıda bulunma ve İİT üyesi devletlerarasında da-
yanışma ve kardeşliği güçlendirme amacıyla 2022 
yılında çeşitli sportif, sanatsal ve kültürel etkinlik-
ler de düzenlenecektir.
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GSB, Balkan ülkeleriyle de spor diplomasisi ara-
cılığıyla ilişkilerini derinleştirmeye özel bir önem 
atfetmiştir. İkili anlaşmaların yanı sıra, özellikle 
ülkemizin Temmuz 2020 ila Temmuz 2021 aralı-
ğını kapsayan Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci 
(GDAÜ) Dönem Başkanlığı marjında 13 Balkan ül-
kesinin gençlik ve spordan sorumlu Bakanlarını 
davet ederek “Komşular Sporla Birlikte Görür” te-
ması ile GDAÜ Birinci Gençlik ve Spor Bakanları 
toplantısına 9 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da 
ev sahipliği yapmıştır. Gençlik ve spor alanında 
müşterek politika yaklaşımlarının oluşturulmasına 
yönelik bir ortak bildirinin kamuoyuyla paylaşıldı-
ğı toplantı vesilesiyle Balkan ülkeleriyle sürmekte 
olan diplomasimize etkin iletişim kanalları kurula-
rak yeni bir ivme kazandırılmıştır.

Ülkemiz, gençlik alanında Avrupa Konseyi’nin ve 
Avrupa Birliği’nin politika standartlarını takip et-
mekte ve bu politika ve bağlı stratejilerin güncel-
lenmesine katkı sağlamaktadır. Avrupa Konseyi ile 
bilhassa spor alanında son yıllarda güçlenen iş bir-
liğimiz, iki taraf için de verimli sonuçlara yol açmış-
tır. Avrupa ölçeğinde sporu daha adil, daha güvenli 
ve etik kılmak bakımından önemli roller üstelenen 
Avrupa Konseyi’nin Genişletilmiş Kısmi Spor An-
laşması’na (EPAS) üyeliğimiz 2020 yılı Ocak ayında 
başlamıştır. Üyeliğimiz süresince Avrupa Konseyi 
ile Avrupa Spor Şartı’nın güncellenmesi başta ol-
mak üzere birçok faaliyette etkin bir iş birliği tesis 
edilmiştir. Avrupa Konseyi ile spor alanındaki iş 
birliğimizde özellikle sporda güvenlik ve emniyet 
konusu ile dopingle mücadele konusu öne çıkmak-

tadır. Temmuz 2020 itibarıyla tarafı olduğumuz  
“Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında 
Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yakla-
şımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi” çerçeve-
sinde sporda düzensizlik ve şiddetle mücadelede 
son yıllarda ülkemizde kaydedilen ilerlemelerin 
uluslararası standartlarda pekiştirilmesi hedeflen-
mektedir. Bu Sözleşme çerçevesinde ilgili kurul ve 
komitelerde yer almak suretiyle gösterdiğimiz aktif 
tutum, 11 Mart 1993 bu yana tarafı olduğumuz Do-
pingle Mücadele Sözleşmesi çerçevesinde de kararlı 
bir şekilde sürdürülmektedir. 

Avrupa Konseyi ile spor alanında geliştirdiğimiz 
bu verimli iş birliği, Avrupa Konseyi 17. Spordan 
Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın 25-27 Ekim 2022 
tarihlerinde Antalya’da ülkemiz ev sahipliğinde dü-
zenlenmesiyle daha ileri bir noktaya taşınacaktır. 
Bu Konferansla, Avrupa Konseyi’nin Kültür Sözleş-
mesi’ne taraf olan 50 ülkenin Spor Bakanları ile 30’a 
yakın uluslararası spor kuruluşunun başkanlarının 
ülkemizde en iyi şekilde ağırlanması planlanmak-
tadır. Konferans sonucunda, sporu geniş kitlelere 
yaymak ve sporu herkes için erişilebilir kılmak 
bakımından teorik yaklaşımlarla sınırlı kalmayan, 
uygulama alanında da somut tedbirlere ulaşılması 
hedeflenmektedir.
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Gençlik ve Spor Tesisleri

Gençlik ve Spor Bakanlığının amacı, ülkemiz 
kaynaklarını verimli kullanarak; tüm vatan-
daşlarımızın spor yapabilmesi ve sürdürü-

lebilir sportif başarıyı etkin kılmak için gençlik ve 
spor tesisleri inşa ederek ülkemize katma değeri 
yüksek tesisler kazandırmaktır.

Ülke genelinde; kalite standartlarından taviz veril-
meden stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahala-
rı, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pist-
leri vb. gençlik ve spor tesislerinin yapımı, mevcut 
tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonlarını 
gerçekleştirilmekte, üstlenilen çeşitli uluslararası 
spor organizasyonlarında kullanılmak üzere tesis-
ler inşa edilmektedir.

7/24 hizmet sağlayan tesisler; nüfus yoğunluğu, 
iklim ve demografik yapının yanı sıra bölge hal-
kının ilgi, istek ve ihtiyaçları, yörenin spor potan-

siyeli (Aktif spor kulüpleri ve branşlar)  dikkate 
alınarak, sosyal-kültürel ihtiyaçlar da göz önünde 
bulundurularak optimal düzeyde fayda sağlayan, 
yerel düzeyde planlama oluşturulması sayesinde o 
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda mahalle bazlı 
tesislerin yapılması ile toplumun tüm kesimlerinin 
tesislere kolay ulaşımı ve daha çok kişinin istifade 
etmesi hedeflenmektedir. 

2002 yılı öncesinde ülkemizde 1.575 adet gençlik 
ve spor tesisi bulunuyorken son 20 yılda büyük bir 
tesisleşme atılımı gerçekleştirerek, 2002 yılı sonra-
sında 2.552 adet tesis daha ülke gençliğine kazan-
dırılarak toplamda 4.127 adet gençlik ve spor tesisi 
sayısına ulaşılmıştır.

Tesis yapımında izlenen politika sayesinde sporun 
tabana yayılma hedefine büyük oranda ulaşılmış-
tır ve ülkemizin, uluslararası sportif başarılarının 
devamlılığını sağlamada da büyük katkılar sağlan-
maktadır.
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Sporcu Eğitim Merkezleri

Sporcu Eğitim Merkezlerinde 2021 yılında atıcılık, 
atletizm, badminton, boks, jimnastik, dağcılık, es-
krim, güreş, halter, judo, kano, kayak, kürek, tenis, 
yelken ve yüzme olmak üzere toplam 16 olimpik 
spor dalında faaliyetlerini sürdürmektedir. Gün-
düzlü statüde 1.471, yatılı statüde 430 olmak üzere 
toplam 1.901 sporcu öğrenci merkezlerde eğitim 
görmektedir.  Ülke genelindeki antrenör sayısı ise 
273.542 ulaşmıştır. 2021 yılında Uluslararası mü-
sabakalarda 1.164 altın, 1.111 gümüş, 1.505 bronz ol-
mak üzere toplam 3.780 madalya kazanılmıştır.

Olimpiyatlar, Paralimpik Oyunlar ile Avrupa ve 
Dünya Şampiyonalarına hazırlanacak sporculara 
tıbbi ve bilimsel destek sağlanmakta, periyodik sağ-
lık ve performans takipleri yapılmakta ve eğitimler 
düzenlenmekte ve ülkemizin anti-dopingle ilgili 
uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri 
yerine getirilmektedir. Toplam  10.913.906 lisanslı 
sporcumuz bulunmaktadır. 

Spor Kulüpleri 

2021 yılı sonu itibarıyla; GSB bünyesinde 19.169  tes-
cilli spor kulübü ve 2043 okul spor kulübü vardır.

Ulusal Spor Projeleri

Bakanlık bünyesinde toplumun her kesimine spor 
yaptırmak, sporu tabana yaymak, spor kültürünü 
oluşturarak bireylerin hayatlarında sporu bir ya-
şam tarzı haline getirmek için Ulusal Spor Projeleri 
yürütülmektedir.

Yürütülmekte olan spor projeleri; Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın, Anadolu Yıldızlar Ligi, Sokaklar Bizim, 
Evinin Sultanları, Koşabiliyorken Koş, GSB Spor 
Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, Sosyal Hiz-
metler Merkezlerinde Barınan Çocuklara Yönelik 
Spor Projesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının Yaz Ku-
ran Kurslarına Katılan Çocuklara Yönelik Spor Pro-
jesi ve Mutlu Çarşamba projesinden oluşmaktadır.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın: Yüzme bilmeyen 
tüm vatandaşlarımızı kapsayan projemiz; 4 yaşın-
dan büyük her bireye yüzme öğretmeyi amaçla-
maktadır. Bu amaçla Bakanlık bünyesindeki yüz-
me havuzları ve özel yüzme havuzları vasıtasıyla 
ücretsiz yüzme kursları verilmektedir. Projemizin 
hayata geçirildiği 2019 senesinden günümüze ka-
dar 3.220.000 vatandaşımız projemizden yararlan-
mıştır.

Anadolu Yıldızlar Ligi: Daha fazla müsabaka-
nın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı 
oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir 
üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora 
kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yete-
nek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının 
sporun gelişimi için iş birliği içerisinde bulunmala-
rının sağlanması hedeflemektedir. Proje, faaliyetle-
rini 27 spor dalında devam ettirmektedir.2013-2014 
sezonundan bugüne kadar toplam 36.500 vatanda-
şımız projeden faydalanmıştır.

Sokaklar Bizim: Özellikle çocuk ve gençlerimizi 
sokaklardan gelecek tehlikelere karşı yalnız bırak-
mamak, mahalle kültürünü yeniden canlandırmak 
ve bireylerin spor yapmalarına imkan sağlamak 
spor projesinin ama amacını oluşturmaktadır. 
2019’da başlayan proje kapsamında günümüze ka-
dar 33.500 vatandaşımız yararlanmıştır. 
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Evinin Sultanları: Kadınlara spor imkânı sağ-
lamak projenin esas amacını oluşturmaktadır. 
2019’da hayata geçirilen proje kapsamında günü-
müze kadar 33.000 vatandaşımız yararlanmıştır.  

Koşabiliyorken Koş: Türkiye genelini kapsayan 
proje ile ülkemizde spor kültürünü yaygınlaştır-
mak, antrenörler tarafından her yaştan bireylere 
sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlığı kazandı-
rılarak toplum sağlığını koruyup geliştirmeye katkı 
sağlamak amaçlanmaktadır. 2012 senesinde hayata 
geçirilen proje kapsamında bugüne kadar toplam 
3.885.000 vatandaşımız yararlanmıştır.

Spor Okulları:  5-18 yaş grubundaki çocuk ve 
gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendir-
mek, spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak, 
katılımcıların en az bir spor dalında uzmanlaşması-
nı ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağla-
mak amaçlanmaktadır. Yetenekleriyle ön plana çı-
kan sporcu çocuklarımız Anadolu Yıldızlar Ligi ve 
okul spor faaliyetlerine yönlendirilmektedir. 2001 
senesinde hayata geçirilen projemiz kapsamında 
şimdiye kadar 15 milyondan fazla vatandaşımız 
faydalanmıştır.

GSB Engelsiz Spor Okulları: Antrenörlerin ilk 
grup eğitimleri ile başlayan projede, 1800 antrenör 
“Bedensel Engelliler Federasyonu, Görme engelliler 
Federasyonu, İşitme Engelliler Federasyonu ve Özel 

Sporcular Federasyonu” başkanlıkları iş birliği ile 
kurslarını tamamlayarak, engelli bireyleri yetiştir-
meye başlamıştır. Bu sayede engelli bireylerin spora 
erişimlerini kolaylaştırmak, topluma entegrasyon-
larını hızlandırmak ve potansiyeli yüksek engelli 
bireylerin kulüp sporcusu olmalarını sağlamak 
hedeflenmektedir. 2014 senesinde hayata geçirilen 
proje kapsamında şimdiye kadar 32.000 vatandaşı-
mız faydalanmıştır.

Sosyal Hizmetler Merkezlerinde Barınan Ço-
cuklara Yönelik Spor Projesi: Sosyal Hizmetler 
Merkezlerinden hizmet alan çocukların ve engelli 
vatandaşların, sosyal hayata daha aktif katılımla-
rını sağlamak ve oyun, spor ve fiziksel etkinliklere 
erişimlerini artırmak amaçlanmıştır. 2013 senesin-
de hayata geçirilen proje kapsamında şimdiye ka-
dar 255.000 vatandaşımız faydalanmıştır.
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Yaz Kuran Kurslarına Katılan Çocuklara Yö-
nelik Spor Projesi: A-B-C grubu Kur’an kursları ile 
yaz Kur’an kurslarına katılan gençlere sporu sevdir-
mek ve fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarını 
sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmayı hedef-
lemektedir. 2013 senesinde hayata geçirilen proje-
den 496.000 vatandaşımız faydalanmıştır. 

Mutlu Çarşamba: Özel statüdeki vatandaşlarımı-
zın fiziksel aktivite yapmalarına imkan tanıyarak 
sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla 
engelli bireylerin topluma uyum sağlamaları nok-
tasında yardımcı olan “Mutlu Çarşambalar” projesi 
vasıtasıyla her çarşamba günü illerde bulunan özel 
statüdeki vatandaşlarımızın katılımıyla sağlıklı ya-
şam için spor yapmaları ve sosyal hayata daha aktif 
katılmalarını sağlamaları ve toplumun bir parçası 
olduklarını hissettirmek hedeflenmektedir. 2019 
senesinde hayata geçirilen proje kapsamında şim-
diye kadar 22.300 vatandaşımız faydalanmıştır.

Okul Spor Faaliyetleri 

Okul Sporları; farklı spor dallarında ve oyun türle-
rinde, okullarını temsil eden öğrenci sporcuların 
kendi yaş gruplarında birbirleriyle mücadele ede-
rek, başarmak, paylaşmak, kaynaşmak, sosyalleş-
mek ve sağlıklı bir birey olabilmek adına okullardan 
olimpiyatlara sloganı ile fairplay çerçevesinde katıl-
dıkları organizasyonların tümünü ifade etmektedir.

2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılından bu yana Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce koordine, Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüklerince ise organize edilmekte-
dir.

Okul Spor Faaliyetleri, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim 
yılından itibaren 19 spor federasyonundan toplam 
21 spor dalında düzenlenmekte iken 2011 yılından 
itibaren birçok aşamadan geçerek ve gelişerek 54 
spor federasyonundan toplam 76 spor dalında dü-
zenlenmektedir.

Okul Spor Faaliyetleri, ilkokul, ortaokul ve lise kade-

melerinde mahalli, grup, yarı final ve türkiye birin-
ciliği yarışma aşamalarında organize edilmektedir.  

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faali-
yetlerinde 437 grup, 60 yarı final ve 175 Türkiye bi-
rinciliği yarışmaları planlanmış 1.500.000 öğrenci 
sporcuya ulaşılarak yürütülmeye devam etmekte-
dir.

Milli Sporcu Bursu

Bakanlık ile Vakıf Üniversiteleri arasında imzala-
nan mutabakat metni sayesinde, 75 vakıf üniver-
sitesinde, başarılı sporcuların %100 eğitim burslu 
olarak öğrenim görmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu kapsamda 2020 yılında 18 federasyondan 76 
milli sporcumuz 26 vakıf üniversitesine, 2021 yı-
lında ise 20 federasyondan 67 milli sporcumuz 22 
vakıf üniversitesine yerleşerek %100 eğitim bursu 
imkânından faydalanmışlardır.

Başvuruları uygun görülen ve gerekli şartları taşı-
yan çok daha fazla sporcumuzun vakıf üniversite-
lerine yerleştirilebilmesi için Bakanlık birimlerimiz, 
federasyonlarımız ve üniversitelerimizle koordineli 
bir çalışma yürütmektedir.    

Özel Eğitim Kurumları İle Yapılan Protokoller

29.12.2020 tarihinde Bakanlık ile Özder’e (Özel Öğ-
retim Derneği) bağlı eğitim kurumlarıyla başarılı 
sporcuların yüzde yüz burs ile okumalarına imkân 
sağlayacak “Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birli-
ği Protokolü” imzalanmıştır.

Söz konusu protokol ile başlayan, farklı özel okul 
ve kolejlerin de protokol ve taahhütleri ile kapsamı 
genişleyen özel öğretim kurumları sporcu bursu 
ile olimpik ve paralimpik branşlarda ilgili spor or-
ganizasyonlarında son 2 yıl içerisinde altın, gümüş 
ve bronz madalya aldığı bakanlık tarafından belge-
lendirilen sporcu öğrencilere %100 oranında eğitim 
bursu imkânı sağlanmıştır.
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11.05.2022 tarihi itibarıyla 81 ilden 4561 kişilik eği-
tim bursu kontenjanına ulaşılmış ve 544 öğrenci 
söz konusu eğitim bursundan faydalanmıştır.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora 
Yönlendirme Programı

GSB ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 2018 yı-
lında başlatılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması 
ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında erken 
yaşta spora yatkın olan çocukları tespit etmek ve 
spor kültürünü geliştirmek amacıyla bugüne kadar 
“2 Milyon 344 Bin 755” 3. sınıf öğrencisinin bilimsel 
test ve ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Test ve öl-
çüm sonuçlarına göre spora daha yatkın bulunan 

146 Bin öğrenci, GSB uhdesinde antrene edilmek 
üzere Temel Spor Eğitimlerine davet edilmiştir. 

Tüm test ve ölçümler ile spor eğitimlerini tamamla-
yan 28.977 öğrenci çeşitli spor branşlarına yönlen-
dirilmiştir. Program kapsamında taranan yaklaşık 
3593 engelli öğrencinin ve bundan sonraki tarama-
lara katılacak engellilerin sosyalleşmelerine spor 
yoluyla katkı sağlamak, engel durumlarına yönelik 
oluşturulacak özel antrenmanlar aracılığıyla para-
limpik branşlara hazırlanmaları için spor eğitim ve 
sınıflandırma çalışmalarına devam edilmektedir. 
2018 yılında proje olarak başlatılan tarama, eğitim 
ve yönlendirme faaliyetleri, her yıl uygulanmaya 
devam etmektedir.
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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri 
(TOHM)

Olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel 
sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performansla-
rının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişim-
lerinde standart bir uygulamanın sağlanması için 
kurulmuş olup 23 Kasım 2013 tarihinde 13 ilde 164 

(108 Yatılı – 56 Gündüzlü) sporcu ile faaliyete geç-
miştir. 

Bu kapsamda; Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezle-
rimiz bugün 24 ilde 21 olimpik branşta yatılı 476 ve 
gündüzlü 643 olmak üzere 1119 sporcu ile faaliyetle-
re devam etmektedir.

MEVCUT TOHM İLLERİ (24 İL)

ANKARA DİYARBAKIR KONYA

AFYON EDİRNE MALATYA

AKSARAY ERZURUM MANİSA

ADANA GAZİANTEP MERSİN

ANTALYA İZMİR RİZE

ARTVİN KAHRAMANMARAŞ SAKARYA

BOLU KAYSERİ SAMSUN

BURSA KOCAELİ TRABZON

21 OLİMPİK BRANŞ

ATICILIK GÜREŞ TENİS

ATLETİZM HALTER TRİATLON

BİSİKLET JUDO OKÇULUK

BOKS KANO YELKEN

BUZ PATENİ KAYAK YÜZME

JİMNASTİK KÜREK

CURLİNG MODERN PENTATLON

ESKRİM TAEKWONDO
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TOHM faaliyete başladıktan sonra Olimpiyat 
Oyunları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna 
TOHM' dan 259 sporcu girmeye hak kazanmıştır.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na TOHM’da yer 
alan ve TOHM’dan Olimpik Havuza geçen toplam 
32 sporcu kota almış ve 1 altın, 3 bronz olmak üzere 
toplam 4 madalya kazanmıştır.

2018 Akdeniz Oyunları'na, TOHM’dan Olimpik Ha-
vuza geçen toplam 52 sporcu katılmış ve 12 altın 5 
gümüş 11 bronz olmak üzere toplam 28 madalya ka-
zanmışlardır.

2019 2. Avrupa Oyunları'na, TOHM’dan Olimpik 
Havuza geçen toplam 37 sporcu katılmış ve 1 gü-
müş, 2 bronz madalya kazanmıştır.

2019 EYOF’da  43 TOHM sporcumuz mücadele ede-
rek, 8 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 
madalya kazanmıştır.

Merkezlerimizde faaliyetlerine devam eden sporcu-
larımız uluslararası müsabakalarda 1518 madalya 
kazanmıştır.

2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan ma-
dalya hedefli sporcularımızı yetiştirmek amacıyla 
hazırlanmış proje doğrultusunda, merkezlerimiz-
de Akademik Danışmanlar ve 309 uzman antrenör 
nezaretinde bilimsel temellere dayanan antrenman 
programları uygulanmaktadır.    
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Londra 2012 Olimpiyatlarından sonra en fazla 
sporcuyla katıldığımız olimpiyat oyunları ol-
muştur.

2020’de Tokyo’da yapılması planlanan Olimpiyat ve 
Paralimpik Oyunları COVID-19 nedeniyle ertelenmiş 
ve 2021 yılında yapılmıştır. 

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi 50’si 
kadın 58’i erkek olmak üzere toplam 108 sporcu 18 
branşta temsil etmiştir.  

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında sporcularımız; 2 
altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 13 ma-
dalya almıştır. Oyunlar tarihinde en yüksek madalya 
sayısına ulaştığımız olimpiyatlar olmuştur.

Tokyo 2020, ülkemizin Londra 1948’te kazandığı 12 
madalyanın üzerine çıkarak, 13 madalya ile en çok sa-
yıda madalyayı, en fazla spor dalında kazandığı Olim-
piyat Oyunları olmuştur.

Daha önce 6 branşta olimpiyat madalyası kazanmış 
olan Türkiye, bu branşlara Tokyo 2020’de 3 yeni branş 
eklemiştir. Türkiye okçuluk, jimnastik ve karatede ilk 
kez olimpiyat madalyası kazanmıştır.

ULUSLARARASI 
SPOR CAMİASINDAKİ 
BAŞARILAR
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Madalya Kazanan Sporcularımız:  

Okçuluk – Mete Gazoz – Altın

Boks – Busenaz Sürmeneli – Altın

Boks- Busenaz Çakıroğlu- Gümüş 

Karate- Eray Şamdan- Gümüş

Jimnastik- Ferhat Arıcan- Bronz

Karate- Ali Sofuoğlu- Bronz

Karate- Merve Çoban- Bronz

Karate- Uğur Aktaş- Bronz

Güreş- Rıza Kayaalp- Bronz

Güreş- Taha Akgül  - Bronz

Güreş - Yasemin Adar- Bronz

Taekwondo – Hatice Kübra İlgün- Bronz

Taekwondo - Hakan Reçber

Türkiye; daha önce bir olimpiyatta en fazla 4 bran-
şta madalya kazanmışken (2000-2004 ve 2016), 
Tokyo 2020’de 6 branşta madalya kazanma başa-
rısı göstermiştir. (okçuluk, boks, karate, jimnastik, 
taekwondo, güreş)

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi madalya ka-
zanan toplam kadın sporcu sayımız 5 iken; Tokyo 
2020’de 5 kadın sporcumuz madalya kazanmıştır.

Rio 2016 Paralimpik Oyunlarından sonra en fazla 
sporcuyla katıldığımız Paralimpik Oyunları olmuş-
tur.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında ülkemizi 44’ü 
kadın 43’ü erkek olmak üzere toplam 87 sporcu 13 
branşta temsil etmiştir.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında sporcuları-
mız; 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere top-
lam 15 madalya kazanmıştır.  Oyunlar tarihinde en 
yüksek madalya sayısına ulaştığımız Paralimpik 
Oyunları olmuştur.

Madalya Kazanan Sporcularımız:

Abdullah Öztürk - Altın

Goalball Kadın Takım- Altın

Nihat Türkmenoğlu- Gümüş 

Ayşegül Pehlivanlar- Gümüş 

Öznur Cüre- Bülent Korkmaz (Karışık Takım) - 
Gümüş 

Meryem Betül Çavdar- Gümüş 

Besra Duman- Bronz

Nesim Turan- Bronz

Recep Çiftçi- Bronz

Ali Öztürk- Bronz

Kübra Korkut- Bronz

Zeynep Çelik- Bronz

Sevilay Öztürk- Bronz

Bahattin Hekimoğlu- Bronz

Mahmut Bozteke- Bronz

Tokyo 2020, ülkemizin Londra 2012’de kazandığı 
10 madalyanın üzerine çıkarak, 15 madalya ile en 
çok sayıda madalyayı, en fazla spor dalında (8 bran-
şta) kazandığı Paralimpik Oyunları olmuştur.Daha 
önce 7 branşta paralimpik oyunlar madalyası ka-
zanmış olan Türkiye, bu branşlara Tokyo 2020’de 2 
yeni branş ekledi. Türkiye, yüzme ve para taekwon-
do’da ilk kez paralimpik oyunlar madalyası kazan-
mıştır.Türkiye; önceki oyunlarda en fazla 6 branş-
ta madalya kazanmışken Tokyo 2020 Paralimpik 
Oyunlarında 8 branşta 15 madalya kazanarak bu 
alanda kendi adına yeni bir rekor kırmıştır.Tokyo 
2020 Paralimpik Oyunlarına 44 kadın ve 43 erkek 
olmak üzere 87 sporcu ile katılım sağlamıştır. Para-
limpik Oyunlar tarihimizde ilk defa kadın sporcu 
sayımız erkek sporcu sayımızdan fazladır.

GSB bünyesinde bugün 67 özerk (37 tane Olimpik, 3 
tane paralimpik, 1tane deaflimpik, 26 tane olimpik 
olmayan) spor federasyonu faaliyet göstermektedir.
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Atletizm

Özellikle 2000’li yıllarda uluslararası şampiyona-
larda başarıları artan Türkiye’de atletizm federas-
yonu, 2012’de 90. yaşını kutlarken, o yıl İstanbul’da 
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası organize edil-
miştir. 171 ülkeden katılımla rekor kırılan bu orga-
nizasyon, Türkiye’nin atletizmde düzenlediği ilk 
dünya şampiyonası olmuştur.

2016’da Yasmani Copello, Milli Takım’ın tarihin-
deki üçüncü Olimpiyat madalyasını getirmiştir. 
Rio Olimpiyatları finalinde 400 metre engellide 
47.92’lik derece koşan Yasmani, bu derecesiyle Tür-
kiye rekoru kırarak bronz madalya kazanmıştır.

2016’da Avrupa Kros’ta tarihte ilk kez madalya sıra-
lamasında birincilik ve tüm Balkan şampiyonala-
rında zirveye çıkan Türkiye, bölgesinde önemli bir 
atletizm gücü haline gelmiştir.

2017’de Ramil Guliyev, Londra’da Türk atletizm 
tarihinde büyüklerde dünya şampiyonluğu kaza-
nan ilk isim olma başarısı göstermiş olup, Guliyev, 
aynı yıl içinde İslami Dayanışma Oyunları’nı, bir yıl 

sonra Akdeniz Oyunları ve Berlin’deki Avrupa Şam-
piyonası’nı da kazanmıştır. Türkiye son yıllarda gi-
derek artırdığı uluslararası madalyaları ve çıkardığı 
yıldız atletlerle Avrupa’nın önde gelen atletizm ül-
keleri arasına adını yazdırmıştır.

Son yıllarda Türkiye Atletizm takımları, gençlerde 
de büyük başarılar elde etmiştir. 2013’te Emel De-
reli gülle atmada, 2017’de Mizgin Ay 100 metrede 
Dünya U18 şampiyonluğu kazanırken, yürüyüşte 
Meryem Bekmez hem U18’de hem U20’de dünya 
ikinciliğine ulaşmıştır. 2021’de Berke Akçam, 400 
metre engellide Dünya U20 şampiyonluğu kazana-
rak bu kategoride Türkiye’ye tarihindeki ikinci altın 
madalyayı getirmiştir. Avrupa U20 Şampiyona-
sı'nda ise 2019’da 10 madalya kazanan Milliler, bir 
seferde en fazla madalya kazandığı organizasyonu 
yaşamıştır. Tokyo’daki son Olimpiyat Oyunları’nda 
dört branşta ilk sekiz içinde yer alan milli atletler, 
toplam altı finalle bu anlamda en başarılı olimpiya-
tını geçirmişlerdir.

Bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan Türkiye Atletizm 
Federasyonu, ülkemizdeki en popüler spor dalla-
rı arasında bulunan atletizmdeki 180 bini aşkın 
lisanslı sporcu, 1000’in üzerinde kulübe hizmet 
etmektedir. Türkiye Atletizm Federasyonunun tak-
viminde dokuz ayrı lig yarışması, onlarca yurt dışı 
teması olmak üzere her yıl 200’ün üzerinde faaliyet 
yer almaktadır.

Geride kalan 100 yıllık geçmişte, Türk atletler Olim-
piyat Oyunları’nda 1 gümüş, 2 bronz, Dünya Atle-
tizm Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, Avrupa At-
letizm Şampiyonası'nda 11 altın, 8 gümüş, 9 bronz, 
Akdeniz Oyunları’nda 23 altın, 31 gümüş, 39 bronz 
madalya elde etmiştir. Alt yaş gruplarındaki Dünya 
ve Avrupa Şampiyonaları, Balkan Şampiyonaları 
ve İslami Dayanışma Oyunları gibi bölgesel organi-
zasyonlarla birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu, 
1700’ün üzerinde madalya kazanarak Ay Yıldızlı 
Bayrağı layıkıyla temsil etmenin grurunu yaşatmış-
tır.
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Atıcılık

Atıcılık faaliyetleri Türkiye İdman Cemiyetleri çatı-
sı altında 1923 yılında başlamıştır.

1923 yılında kurulan Atıcılık Federasyonu 21 Eylül 
2006 tarihinden bu yana özerk olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 2 ana branşı bulunmaktadır. Bun-
lar plak atışları ve havalı ve ateşli silahlar branşla-
rıdır.

16-25 Mart 2019 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyo-
nası 10 M Havalı Tabanca Gençler kategorisinde 
ülkemizi temsil eden Şevval İlayda Tarhan, bir ilke 
imza atarak Gençler Avrupa rekorunu kırarak altın 
madalyanın sahibi olmuştur.

03-17 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Plak 
Atışları Avrupa Şampiyonası Trap Genç Erkekler 
kategorisinde yarışan Murat İlbilgi, aynı başarıyı 
iki yıl üst üste göstererek Gençler Avrupa Rekorunu 
kırarak Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla 
ülkeye dönmüştür.

12-23 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Ateş-
li Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda yarışan milli 
sporcularımız Yusuf Dikeç, Yavuz Keskin ve Murat 
Kılıç takım halinde attıkları puanlarla atıcılık tari-
hinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Millilerimiz 25 M 
standart tabanca takım kategorisinde altın madal-
ya kazanmıştır.

08-19 Mart 2022 tarihleri arasında GKRY'de düzen-
lenen Plak Atışları Dünya Kupası Trap Erkekler ka-
tegorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz 
Oğuzhan Tüzün, İstiklal Marşımızın kabulünün 
101. yıl dönümünde yarıştığı madalya maçından al-
tın madalya kazanarak İstiklal Marşımız eşliğinde 
bayrağımızı dalgalandırmıştır.

08-19 Mart 2022 tarihleri arasında GKRY'de düzen-
lenen Plak Atışları Dünya Kupasında ülkemizi tem-
sil eden Murat İlbilgi ve Rümeysa Pelin Kaya’dan 
oluşan karışık takımımız, altın madalyanın sahibi 
olmuştur.

Bisiklet

Osmanlılar dönemindeki ilk bisiklet yarışları Sela-
nik’te yapılmıştır. Bu yarışlardan iyi gelir sağlandı-
ğını gören özel girişimciler ile bisiklet ithalatçılığıyla 
uğraşan Leon Efendi ve ortağı Papazyan, 1910-1912 
yıllarda ilk bisiklet yarışlarını düzenlemişlerdir. 
1923’te İdman Cemiyetleri İttifakı’nın kurulmasın-
dan sonra oluşturulan ve aynı yıl FIAC üyeliğine ka-
bul edilen Bisiklet Federasyonu, bisiklet sporunun 
tüm ülke çapında gelişmesinde önemli rol oynamış-
tır. İhtisas kulüplerinin kurulması ile bisiklet sporu 
günden güne ivme kazanmıştır. Türkiye’deki ilk bi-
siklet kulübü, 1968 yılında kurulan İstanbul Bisiklet 
İhtisas Kulübüdür.

İstanbul’da düzenlenen Balkan Bisiklet Şampiyo-
nası’nda yol yarışını Erol Küçükbakırcı kazanmıştır. 
1980 yılında Uluslararası Atatürk Bisiklet Yarışı’nda 
Hasan Can birinci gelmiş, Romanya’da yapılan Bal-
kan Şampiyonası’nda ise İbrahim Pekcan gümüş 
madalya elde etmiştir.

1991 yılında Bisiklet Federasyonu tarafından ilk kez 
“Dağ Bisikleti yarışması” düzenlenmiş, aynı yıl Ro-
dos’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda Genç Milli 
Takım 3. olmuştur. 1994 yılında kulüp sayısı 26’ya 
yükselmiş, antrenör ve hakem sayıları ile bisiklet 
orantısı paralelinde sporcu sayısında da artış göz-
lenmiştir.
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1995 yılında gittikçe popüler bir spor olan motosik-
let branşı, Bisiklet Federasyonundan ayrılarak Oto-
mobil Sporları Federasyonuna bağlanmıştır. Aynı 
yıl federasyonun ismi Bisiklet ve Triatlon Federas-
yonu olarak değiştirilmiştir.

2007 yılında yeniden yapılanmaya giren Bisiklet 
Federasyonu AR-GE sistemlerini geliştirerek Ulus-
lararası arenada boy göstermeye başlamıştır. Bu-
nun başlangıcını 2007 yılında düzenlenen Avrupa 
Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın ülkemizde düzen-
lenmesi sağlamıştır. Nitekim uluslararası düzeyde 
önemli bir organizasyon arz eden Cumhurbaşkan-
lığı Bisiklet Turu  2008 yılında kategori atlayarak 
2.2'den 2.1’e yükselterek yıllarca itinayla düzenlen 
bu organizasyon artık uluslararası arenadaki yeri-
ni almayı başarmış ve 2008 yılı ile 2009 yıllarında 
başarılı organizasyonuyla da Cumhurbaşkanlığı 

Bisikleti Turunu 2010 yılında 2.0 kategorisine yük-
selterek kısa sürede başarılması zor bir başarıya da 
imza atmıştır. Bu başarılı çalışmalarına bir yenisi 
daha ekleyen Federasyon 2010 yılı Avrupa Yol Şam-
piyonası’nı ülkemizde yapılmasını sağlamıştır.

Portekiz’de 26-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında 
yapılan 23 Yaş Altı ve Gençler Pist Bisikleti Avrupa 
Şampiyonası’nda Türk sporcuların başarısı sevinç 
yaşatmıştır. Türk bisiklet tarihinde bir ilki gerçek-
leştiren Ahmet Örken (18) pist bisikletinde çoklu bir 
müsabaka olan ve 6 disiplinden oluşan ‘’Omnium’’ 
branşında gençler Avrupa Şampiyonu olmuştur. 

Briç

1856’daki Kırım Savaşı sırasında İstanbul’a gelen İn-
giliz askerleri ile Türkler’in ortaklaşa ortaya çıkar-
dığı bir oyun olarak kabul edilen briçin ana vatanı 
Türkiye’dir. Oyunun ilk kuralları 1871’de konmuştur. 

Ülkemizde ilk briç turnuvası 1954 yılında düzenlen-
miş, ilk milli takımımız 1969’da Oslo’da yarışmıştır.

Türkiye Briç Federasyonu 1997 yılında kurularak, 
Spor Bakanlığına bağlanmıştır.

1958 yılında kurulan Dünya Briç Federasyonu tara-
fından ilk Briç Olimpiyatı 1960 yılında düzenlen-
miştir. 2004 yılında yapılan 12'nci Briç Olimpiyatı 
83 ülke ve 3000 kişinin katılımı ile İstanbul’da ya-
pılmıştır.

2006 Dünya Şampiyonluğu

2006 Senyör Kategorisi Avrupa Şampiyonluğu

2008 Senyör Kategorisi Avrupa Şampiyonluğu

2008 1.Dünya Akıl Oyunları 3 Dünya Şampiyonluğu

2009 Mixed İkili Avrupa Şampiyonluğu

2019 Senyör Kategorisi Avrupa Şampiyonluğu
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Bocce, Bowling, Dart

22 Ocak 2006 tarihinde özerk statüye kavuşan Fe-
derasyonun Bocce’nin 4 alt disiplini olan raffa, pe-
tank, volo ve çim topu, dartın çelik uçlu ve elektro-
nik dart sistemleri ve modern bowlingin en yaygın 
biçimi olan on pin bowling sistemlerinde faaliyet 
gösteren günümüzde 81 ilde temsilciliği ve etkinlik-
leri bulunmaktadır. 

Boccede tüm kategorilerde milli takımlarımız Av-
rupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmakta, ayrı-
ca Akdeniz Oyunları, Cimnazyad, Dünya Oyunları 
gibi çok sporlu organizasyonlarda ülkemizi temsil 
etmektedir. Bu temsillerde önemli başarılara imza 
atan milli takımlarımız, 2013 ve 2018 Akdeniz 
Oyunları'nda altın madalya kazandığı gibi son yapı-
lan Bocce Kadınlar Dünya Kupası'nda da şampiyon 
olarak çok önemli bir sonuca imza atmıştır. 

Federasyon geride kalan yıllarda ülkemizde 2 Av-
rupa Şampiyonası, 2 Akdeniz Kupası ve uzun yıllar 
devam eden 2 ayrı uluslararası puanlı turnuvaya ev 
sahipliği yapmıştır. Son olarak 2019 yılında 18 ülke-
nin katıldığı Akdeniz Kupası'nda Türk milli takımı 
genel klasmanda şampiyon olarak tarihi bir başarı-
ya imza atmıştır. 

2007 yılından itibaren Dünya Federasyonu onaylı 
uluslararası Turkish Open Turnuvası'nı düzenle-
meye başlayan federasyon, daha sonra buna Tur-
kish Masters Turnuvası'nı ve 2016 yılından itibaren 
de Mediterranean Open Turnuvası'nı eklemiştir. 
Ayrıca geride kalan süre içerisinde, 1 Dünya Şampi-
yonası, 4 Avrupa Şampiyonası, 1 Akdeniz Kupası ve 
1 Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası federasyon 
ev sahipliğinde ülkemizde düzenlenmiştir. 

Boks

Türkiye Boks Federasyonu (TBF), 1924 yılında 
kurulmuş, 1927 yılında Uluslararası Amatör Boks 
Birliği (AIBA) üyeliğine kabul edilmiştir. Boks Fe-

derasyonunun başına da Eşref Şefik getirilmiştir. 
Sadece amatör boksa izin veren federasyon, ferdi 
ve kulüpler arası Türkiye Şampiyonaları ile Ulus-
lararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nı düzenlemiştir. 
Boksta ilk Milli Türk Takımı 1928 yılında kurulmuş 
ve aynı yılda ilk uluslararası başarımız SSCB’de 
(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) kazanıl-
mıştır. Türk boksunda yeni bir dönem başlatan ve 
yaptığı 359 maçın 358’ini kazanan Melih Açba, 1938 
yılında Amerika’da yapılan “Altın Eldiven” Şampi-
yonası’nda birinci olmuştur. Ayrıca 1946’da ilk kez 
düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda Vural 
İnan “En Teknik Boksör” seçilmiş, Halit Ergönül 
de Avrupa karmasına çağrılmıştır. Kısa bir süre için 
Güreş Federasyonuna bağlanan boks, 1942’de yeni 
bağımsız bir federasyona kavuşmuştur. Ülkemiz, 
uluslararası şampiyonalarda 1946’dan bu yana bok-
sörlerimizce temsil edilmektedir.

2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Büyükler Kategori-
sinde Busenaz Sürmeneli 75 kg. birinci, Buse Naz 
Çakıroğlu 51 kg. ikinci olmuştur.

2019 yılında Rusya’da düzenlenen Dünya Şampi-
yonası'nda Büyük Kadınlar Kategorisinde Busenaz 
Sürmeneli 69 kg. ile birinci olmuştur.
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2021 yılında Polonya’da düzenlenen Dünya Şampi-
yonası'nda Genç Kadınlar Kategorisinde Büşra Işıl-
dar 81 kg. birinci olmuştur. 

Jimnastik

1957 yılında Esat Kazancı Bey’in gayretleri ile müs-
takil olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu kurul-
muş, ancak ismi ‘Cimnastik ve İzcilik Federasyonu’’ 
olarak geçmiştir.  1960 yılında İzcilik Federasyo-
nundan ayrılmış ve Türkiye Cimnastik Federasyo-
nu olarak adı değişmiştir. 

Özellikle son 10 yılda yapılan çalışmalarla alınan 
uluslararası başarılar branşın gelişimine önemli bir 
katkı sağlamıştır.   

İlk olimpiyata giden sporcu, Göksu Üçtaş Şanlı 2012 
Londra Olimpiyatları'nda katılmıştır.

İbrahim Çolak, 2019 yılında Artistik Jimnastik ilk 
Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın ma-
dalya kazanmıştır.

2020 yılında Grup Milli Takımı Ritmik Jimnastik 
Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmış-
tır.

Ümit Şamiloğlu, 2008 yılında Artistik Jimnastik 
Avrupa Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz 
madalya kazanmıştır.

Ayşe Begüm ONBAŞI, 2021 yılında Aerobik Jimnas-
tik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazan-
mıştır.

Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 
paralel aletinde bronz madalya kazanmıştır.

Curling

2010 yılı itibari ile faaliyetlerini Türkiye Buz Pateni 
Federasyonu Başkanlığı bünyesinde yürüten Cur-
ling branşı, 20 Ocak 2015 tarihli ve 78 sayılı Bakanlık 
onayı ile bağlı federasyon olarak “Türkiye Curling 
Federasyonu Başkanlığı” ismi altında kurulmuştur.

Türkiye’de 2009 yılında hayatımıza giren Curling 
sporuna o dönemlerde başlayan gençler, bugün Av-
rupa ve Dünyada Türkiye’nin adını ve bayrağını gu-
rurla taşımaktadırlar.

Türkiye ilk uluslararası başarısını 2010 yılında Av-
rupa C Grubu Curling Şampiyonası'nda kazandığı 
gümüş madalya ile almıştır. Kadın takımın aldığı 
bu başarıyı 2011 yılında erkek takım takip etmiş ve 
aynı şampiyonada erkek takımı bronz madalya ka-
zanmıştır.

2012 yılında hem erkek hem de kadın takım Avrupa 
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C Grubu Curling Şampiyonası'nda birlikte yarıştılar 
ve erkek takım altın, kadın takım ise gümüş madal-
yayı ülkemize getirmiştir.

2015 yılında Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ya-
rışan erkek genç takımı bronz, kadın genç takımı 
ise gümüş madalya kazanmışlardır. Genç takımla-
rın bu başarısı ile tarihimizde ilk defa 2016 yılında 
Gençlik Kış Olimpiyat Oyunlarına katılım sağlan-
mış ve karışık takım kategorisinde 8. olunmuştur. 
2017 yılında yarıştığımız Dünya Gençler B Grubu 
Curling Şampiyonası'nda hem kadın hem erkek ta-
kım ile 2'nci olmuş ve gümüş madalya kazanmışlar-
dır.

2018 yılında Dünya Karışıklar Şampiyonası'nda 35 
ülke ile birlikte yarışan Türkiye, şampiyonayı 5'nci 
olarak tamamladı. Yine aynı yıl Estonya’da düzenle-
nen Avrupa B Grubu Curling Şampiyonası'nda yarı-
şan kadın takımımız 3'üncü olarak bronz madalya-
yı ülkemize getirmiştir.

2019 yılında takımlarımız Avrupa ve dünya sahne-
sinde toplam 4 madalya kazanmışlardır.

Erkek Milli Takımımız 2021 yılında Norveç’te dü-
zenlenen Avrupa B Grubu Curling Şampiyonası'n-
da birinci olmuş ve altın madalya kazanmıştır. Bu 
başarıları ile A grubuna yükseldiler.

E-Spor

E-Spor:  Elektronik bir cihaz vasıtasıyla çevrimiçi 
veya çevrimdışı ortamda gerek bireysel gerekse ta-
kım halinde katılım gösterilen her türlü aktiviteyi 
kapsamaktadır.

Türkiye E-spor Federasyonu Başkanlığı 24 Nisan 
2018 tarihinde kurulmuştur.

2020 yılında Avrupa E-spor Federasyonunu 24 
ülkeden 19 ülkenin oyunu alarak kurucu yönetim 
kurulu üyesi olarak kurmuştur. Ayrıca TESFED 

Uluslararası E-spor Federasyonu (IESF) tam üyesi 
ve Global E-spor Federasyonu (GEF) Kurucu üyesi 
olarak uluslararası faaliyetlerini sürdürmektedir. 
2022 yılında da Global E-spor Federasyonunun iko-
nik etkinliği olan Global Esports Games'i diploma-
tik girişimlerle İstanbul’a taşımıştır ve 100’ e yakın 
ülkeye ev sahipliği yapmayı planlamaktadır.

1- European Nations Cup 2021 Türkiye, Ukrayna ’da 
düzenlenen PES turnuvasında rakiplerini yenerek 
Avrupa 2.’si olmuştur.

2- NBA 2K20 - FIBA Avrupa Espor Basketbol Şam-
piyonası
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3- NBA 2K21 - FIBA Avrupa Espor Basketbol Şam-
piyonası

2020 ve 2021 yıllarında FIBA Esports Open adı al-
tında yapılan Avrupa Basketbol Espor Şampiyona-
sı’ nda ülkemiz üst üste 2 yıl şampiyon olmuştur. 

4- IESF 2020 EILAT2020 12th Esports World 
Championship

Türkiye DOTA2 Milli Takımı Dünya Şampiyonası 

için Avrupa elemelerinde Avrupa 3'sü olmuştur. 

Eskrim

Eskrim sporu, ilk kez 1923 yılında federasyon çatısı 
altında toplanmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise 
Türk eskriminde önemli bir değişim ve dönüşüm 
süreci başlamıştır. 2007 yılı itibariyle, daha önce 
çok daha az kentte yapılan eskrim sporu Anadolu 
illerinde hızla yayılmaya başlamış ve tanınan bir 
branş haline gelmiştir. Faal sporcu ve kulüp sayısı 
artmış; Türk eskrim tarihinin 99 yıllık serüveninin 
son 10 yılına, daha önceki yıllarda elde edilemeyen 
çok önemli uluslararası madalyalar sığdırılmıştır. 
2016 yılında ilk defa eleme müsabakaları neticesin-
de Rio Olimpiyatları’na katılım sağlanmış ve 2021 
yılında da Tokyo Olimpiyat Oyunları’na direkt kota 
alınarak çok önemli bir başarı elde edilmiştir. 

İbrahim Ahmed Acar/ 2017 Yıldızlar Gençler Av-
rupa ve Dünya Şampiyonası yıldız erkekler kılıç 
kategorisi altın madalya (Tarihimizin ilk Avrupa ve 
Dünya Şampiyonlukları)

Kadın Kılıç Takımı/ 2017- 23 Yaş Altı Avrupa Şam-
piyonası altın madalya (Takım kategorisinde tari-
himizin ilk Avrupa Şampiyonluğu)

Nisanur Erbil/ 2019 Yıldızlar Gençler Avrupa Şam-



DİĞER KAMU HİZMETLERİ

660

piyonası-yıldız kızlar kılıç kategorisi altın madalya  
kazanmıştır.

Görme Engelli Spor Dalları 

Ülkemizdeki görme engelli sporu 1990-2000 yılları 
arası Türkiye Özürlüler Federasyonu çatısı altında 
faaliyet göstermiş, 12/07/2000 tarih ve 5812 sayılı 
Bakanlık onayı ile Bağımsız Spor Federasyonu sta-
tüsüne kavuşmuş olup, goalball, hiç görmeyenler 
futbol, az görenler futsal, atletizm, satranç, halter, 
judo, yüzme, bisiklet branşlarında faaliyet göster-
mektedir. 2009 yılında Miami’de düzenlenen Dün-
ya Şampiyonası'nda Ömer Galip Kesim 1. olarak 
ülkemize görme engelli sporunda ilk dünya şampi-
yonluğunu getirmiştir.

2014 yılında Galler’de düzenlenen Avrupa Atletizm 
Şampiyonası'nda Semih Deniz, Mehmet Nesim 
Öner birer altın, Öznur Yılmazer ise 3 altın madalya 
kazanmıştır.

2015 yılında İngiltere’nin Hereford kentinde düzen-
lenen Sesi Görenler Futbol Avrupa Şampiyonası'n-
da tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmuştur. 
2015 yılında Litvanya’nın Kaunas kentinde düzen-
lenen Avrupa Goalball Şampiyonası'nda Türkiye 
kadın ve erkek milli takımları aynı anda Avrupa 
Şampiyonu olarak Avrupa’da bir ilki gerçekleştir-
miştir.

2016 Brezilya Rio Paralimpik Oyunları'nda Kadın 
Goalball Milli Takımımız altın madalya alarak şam-
piyon olmuştur. Bu şampiyonluk Türkiye’nin olim-
piyat tarihinde takım sporlarında aldığı ilk şampi-
yonluk olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir.

2016 Yılında İtalya’nın Grossetto kentinde yapılan 
Avrupa Para-Atletizm Şampiyonası'nda Öznur Ala-
nur 1500 m. Semih Deniz 1500 m.de 4.11,97 ile (Av-
rupa rekoru kırarak) ve Hasan Hüseyin Kaçar 5000 
m.de altın madalya kazanmışlardır. 

2017 İngiltere Walsall kentinde yapılan Avrupa Pa-
ra-Judo Şampiyonası'nda Zeynep Çelik kadınlarda 
Avrupa Şampiyonu olmuştur.

2018'de Portekizde yapılan Para-Judo Dünya Şam-
piyonası'nda Zeynep Çelik Türk milli takımlar tari-
hinde ilk kez dünya şampiyonluğunu kazanmıştır.

2019 Almanya Rostock’da düzenlenen Avrupa Go-
alball Şampiyonası'nda kadın millî takımımız Avru-
pa Şampiyonu olmuştur. Şampiyonada Sporcumuz 
Sevda Altınoluk 39 golle gol kraliçesi olmuş olup, bu 
rekor şu ana kadar egale edilememiştir.

2021 Polonya'da yapılan Avrupa Para-Atletizm 
Şampiyonası'nda Büşranur Tırıklı disk atma, Oğuz 
Akbulut 400 m.  de Avrupa şampiyonu olmuşlar-
dır. Büşranur Tırıklı’nın disk atmadaki bu derecesi 
Türk atletizm tarihinde bir ilktir.

Kadın Goalbaall Milli Takımımız 2022 Tokyo Para-
limpik oyunlarında 2. kez Paralimpik Dünya Şam-
piyonu olarak ülkemize yine bir ilk ve tek yaşat-
mıştır. Sevda Altınoluk 43 golle gol kraliçesi ve bu 

Paralimpik judocu Zeynep Çelik
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alanda şu ana kadar kırılamayan bir rekorun sahibi 
olmuştur. Sevda Altınoluk, BBC tarafından hazırla-
nan 2021 yılının en etkili 100 kadını listesinde yer 
almıştır.

Halter

Türkiye’de çağdaş anlamda halter sporu, 19. yy’nin 
sonlarında, aletli jimnastiğin bir parçası olarak Ga-
latasaray Lisesi’nin Fransız öğretmenleri öncülü-
ğünde başlamıştır. Bu sporu benimseyen ilk Türk 
ise Faik Üstünidman’dır. Uluslararası bir organizas-
yonda ilk defa temsil edilmemiz 1924 Paris Olimpi-
yatları’nda gerçekleşmiştir.

1986’da Avustralya’da yapılan Dünya Şampiyona-
sı’nda Bulgaristan adına yarışan Türk asıllı Naim 
Süleymanoğlu’nun yarışmalardan hemen sonra 
Türkiye’ye iltica etmesi, 1987 Akdeniz Oyunları’n-
da da Levent Erdoğan’ın üç dalda altın madalya 
alması yurdumuzda haltere duyulan ilgiyi yeniden 
canlandırmıştır. Fakat Türk halterinde asıl gelişme, 
bu spor dalında en gelişmiş ülkelerin arasında yer 
almamız, Bulgaristan’dan zorunlu göç nedeniyle 

ülkemize gelen halterci ve antrenörlerin yerliler-
le olumlu ilişkiler kurmasından sonra başlamış-
tır. 1988 Avrupa Şampiyonası’nda 3 dünya rekoru 
Seul’da yapılan Olimpiyat Oyunları’nda 9 olimpiyat 
ve 6 dünya rekoru kıran, 1992 Barcelona Olimpiyat-
ları’nda toplamda 320 kg ile altın madalya kazanan 
Naim Süleymanoğlu, Türk ve dünya halterinin en 
başarılı isimlerinden birisi olduğunu kanıtlamıştır. 

1990 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 
yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda 56 kiloda 
Hafız Süleymanoğlu, koparmada 132.5 kiloyla dün-
ya şampiyonu olmuştur. 1991 yılında Polonya’da 
organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda 
Hafız Süleymanoğlu şampiyon olmuştur. Sunay 
Bulut ve Halil Eroğlu’nun kendi sıkletlerinde ilk 3’e 
girmesiyle toplam 8 madalya kazanılmış ve takım 
halinde üçüncü oluşumuzla Türk halterinin dün-
yada tanıtımı en iyi şekilde yapılmıştır. 1992 yılında 
Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) sıklet 
değişikliği kararı ile de Naim Süleymanoğlu’nun 
dört rekoru ölümsüzleşmiştir. Bu yeni sistemle ha-
len Naim Süleymanoğlu’nun elinde bulunan 56 kg 
toplam rekoru 300 kg ile 60 kg’daki üç rekor, bir 

daha kırılmayacak şekilde tarihe 
geçmiştir.

2010 Dünya Büyükler Halter 
Şampiyonası ülkemizde düzen-
lenmiş ve   5 altın, 7 gümüş ve 3 
bronz madalya kazanılmıştır. 
Ayrıca 2012 Avrupa Büyükler 
Halter Şampiyonası ülkemizde   
düzenlenerek sporcularımız   6 
altın, 8 gümüş ve 8 bronz madal-
ya kazanmıştır. Olimpiyat oyun-
larında güreşten sonra en çok 
madalya kazanılan branş olmuş-
tur. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 
bir gümüş madalya kazanılmış-
tır. 2013 Büyükler Avrupa Halter 
Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2014 
Büyükler Avrupa Halter Şampi-

Naim Süleymanoğlu
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yonası'nda 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya, 2014 
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş 
madalya, 2015 Büyükler Avrupa Halter Şampiyo-
nası'nda 6 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya, 2015 
Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 1 altın, 1 
bronz madalya, 2016 Büyükler Avrupa Halter Şam-
piyonası'nda 8 altın,  2 gümüş, 2 bronz madalya, 
2017 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 al-
tın, 1 gümüş, 5 bronz madalya, 2019 Büyükler Dün-
ya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş, 2019 
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 
6 gümüş, 5 bronz madalya, 2021 Büyükler Avrupa 
Halter Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş, 11 bronz 
madalya kazanılmıştır. 

Hentbol

Türkiye’de hentbol ilk kez 1927-1938 yılları arasında 
açık alan hentbolu olarak başlamıştır. Ülkemizdeki 
salon hentbolu ile ilgili ilk ciddi çalışmalar 1974-
1975 yıllarına dayanmaktadır.  4 Şubat 1976 yılında 
22. federasyon olarak Hentbol Federasyonu kurul-
muştur.

1992 yılında, İzmir’de gerçekleştirilen ve Romanya, 
Bulgaristan ve Yunanistan’ın iştirak ettiği Balkan 
Şampiyonası sonunda Genç Milli Hentbol Erkek 
Takımımız Balkan Şampiyonu olmuştur. 1993 yılı-
nın Kasım ayında düzenlenen Balkan Şampiyona-
sı’nda A Milli Hentbol Erkek Milli Takımı hentbol 
tarihimizde ilk kez Balkan şampiyonu olmuştur.

2008 Üniversiteler Dünya Şampiyonası kadın mil-
li takımımız İtalya’nın Venedik şehrinde yapılan 
şampiyonada dünya şampiyonu olmuştur.

2013 Yılı Mersin Akdeniz Oyunları'nda A Erkek Mil-
li Takımımız 3. olmuş ve bronz madalya almıştır.

Kano

Kano sporu, ülkemizde yeni gelişmekte olan spor 
dallarından biridir. Ülkemizin doğa şartlarına ve tu-

rizm potansiyeline uygun bir spor dalı olarak kabul 
edilen kanoda, 2011 yılında gençler kategorisinde 
Mustafa Gülbahar, Durgunsu Kano U 23 ve Genç-
ler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazan-
mıştır. 2016 yılında Büyükler kategorisinde Lasma 

Liepa, Durgunsu Kano Avrupa Şampiyonası'nda 
altın madalya kazanmıştır. 2021 yılında Büyükler 
kategorisinde Lasma Liepa Durgunsu Kano Dünya 
Kupası'nda gümüş madalya kazanmıştır.

Karate

Amerika ve Avrupa kıtasında 1950 yılının ikinci 
yarısından itibaren hızla yayılan karate çalışmala-
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rının sportif anlamda ulusal federasyonlar halinde 
örgütlenecek büyüklüğe kavuşması 1961-1963’lü yıl-
lara denk gelir. İlk Avrupa şampiyonasının organize 
edildiği tarih 1966, ilk dünya şampiyonası tarihi ise 
1970’tir. Avrupa’da birçok ülkenin ulusal federas-
yonlarını kurmaları, Kıta Karate Birliğinin oluşup 
kıta ve dünya şampiyonalarının yapılmaya başlan-
masından sonra ülkemizde Karate-DO çalışmaları 
başlatılabilmiştir. Bunun yanında 1969-1970 yılları 
arasında Sensei Hakkı Koşar ile birlikte İstanbul’da 
başlatıldığı da söylenebilir. Bugün Türk karatesini 
Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil eden 
gençlerimiz, bireysel ve takım karşılaşmalarında 
aldıkları derecelerle Türk sporunun gurur kaynağı 
olmuşlardır. 

Her sportif branşın ulaşmak istediği zirve olimpiyat 
oyunlarıdır. 2021 yılında gerçekleştirilen 2020 Tok-
yo Olimpiyat Oyunlarında toplamda 8 kategoride 
gerçekleştirilen karate müsabakalarında ülkemizin 
sporcuları 7 kategoride kota alma başarısı göster-
miştir. Oyunların sonunda milli sporcularımız ka-
rate branşında 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazana-
rak tarihe geçmişlerdir. 

Kızak

23 Mayıs 2008 tarihinde Türkiye Kızak Federasyo-
nu kurulmuş olup, sporcularımız günümüze kadar 
birçok  uluslararası faaliyette ülkemizi başarıyla 
temsil etmiştir. “2014 Gençler Artificial Asya Kupa-
sı”nda sporcularımızdan Buse Çakır birinci, Berfin 
Şefkatlioğlu ise ikinci olarak ülkemize madalyalar 
kazandırmışlardır.

Kürek

1957 yılında kurulan Federasyonun önemli sportif 
başarıları aşağıda belirtilmiştir.

2004 yılında ilk kez sporcularımız Ahmet Yumru-
kaya ve Emre Vural Hafif Kilo 2- (iki tek) kategori-
sinde altın madalya kazanarak U23 Dünya Şampi-
yonu olmuşlardır.

2016 yılında ilk kez sporcularımız Enes Kuşku ve 
Hüseyin Kandemir hafif kilo 2x (iki çifte) katego-
risinde olimpiyat kotası alarak olimpiyata gitmeyi 
başarmışlardır.

2021 yılında ilk kez sporcularımız Mervenur Uslu ve 
Elis Özbay hafif kilo bayan 2x (iki çifte) kategorisin-
de U23 Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmuşlardır.

Modern Pentatlon

Fransız Baron Pierre de Coubertin tarafından geliş-
tirilen modern pentatlon; yüzme, atletizm, atıcılık, 
eskrim ve binicilik olmak üzere 5 disiplinden olu-
şan olimpik bir branştır.

İkinci kez katıldığımız Tokyo 2022 Olimpiyatları’n-
da milli pentatletimiz İlke Özyüksel olağanüstü bir 
performans göstermiş ve yüzme, eskrim, binicilik, 
koşu ve atış disiplinlerinde finale kalan 36 sporcu-
dan 32’sini geride bırakarak beşinci olmayı başar-
mıştır. Bu modern pentatlon için tarihi bir başarıdır.

Okçuluk

Dünyada okçuluğun bir spor olarak kabul edilmesi 
1931 yılında Uluslararası Okçuluk Federasyonunun 
(World Archery) kurulması ile olmuştur. Türkiye 
Okçuluk Federasyonu, 31 Mayıs 2006 tarihinde ida-
ri ve mali özerklik kazanmıştır.
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Türkiye Okçuluk Milli Takımı, uluslararası alanda 
her zaman bireysel ve takım yarışmalarında altın 
madalya kazanmaya aday bir takım olmayı başar-
mıştır. Bugüne kadar sporcularımız birçok ulusla-
rarası yarışmada ferdi ve takım olmak üzere altın, 
gümüş veya bronz madalyalar kazanmışlardır. 
Madalyaların yanı sıra sporcularımız yarışmalar-
da kırdıkları Avrupa, Dünya ve Olimpiyat rekorları 
ile dünyanın sayılı sporcuları arasında yer almayı 
başarmışlardır. Pandemi sebebiyle ertelenen 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi başarıyla 
temsil eden Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 
hem ülkemizin hem federasyonumuzun göğsünü 
kabartmıştır. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 
ikilimiz, branşımıza eklenen Karışık Takımlar kate-
gorisinde 4.’lük kazanmıştır. Bu başarının üzerine, 
Klasik Yay Erkekler kategorisinde sporcumuz Mete 
Gazoz, adını tarihe altın harflerle kazıyarak Olimpi-
yat Şampiyonu unvanını kazanmış ve altın madal-
yayı göğüslemiştir. 

Oryantiring

Türkiye’de oryantiring, 1970’lerden beri silahlı kuv-
vetlere bağlı kurumlar ve diğer kamu kurumları 
bünyesinde yapılmaktadır. Oryantiring Federasyo-
nu 21 Eylül 2006 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye Oryantring Federasyonunun en önemli ba-
şarısı olarak Ülkemizin Güneydoğu Avrupa İş Bir-
liği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığı (2020 Tem-
muz–2021 Temmuz) sürecinin hemen öncesine 
denk gelmesi nedeniyle 2019 yılında gerçekleştiri-
len “9. Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyona-
sı”nın sayılması mümkündür.  Küçükler, Yıldızlar, 
Gençler ve Büyükler kategorilerinde katılım sağla-
dığımız Güneydoğu Avrupa Oryantiring Yarışları'n-
da sporcularımız toplam 4 altın, 7 gümüş ve 6 bronz 
madalya kazanmıştır.
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Otomobil Sporları

Ülkemizdeki otomobil sporları organizasyonları, 
1960’ların sonunda düzenli olarak yapılmaya baş-
lanmış ve 1972’de ülkemizde ilk defa Avrupa Şam-
piyonası’na dahil bir yarış organize edilmiştir. İlk 
dönemde Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
(TTOK) bünyesinde düzenlenen yarışlar, 1991’de 
TOSFED’in kurulmasıyla federasyon çatısı altına 
alınmış ve böylece otomobil sporlarının ileriye git-
mesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Her sene Mart ve Kasım ayları arasında koşulan 
yurt içi yarış sezonunda, ralli, pist, offroad, karting, 
tırmanma, rallikros, drift ve klasik otomobil olmak 
üzere sekiz ulusal branş ve otodrag, baja, offroad 
challenge, extreme, otokros ve slalom yarışlarının 
da aralarında bulunduğu toplam 14 ayrı branşta 
mahalli organizasyonlar gerçekleştirilmekte ve top-
lamda 100’e yakın yarış düzenlenmektedir. 

Uluslararası arenadaki başarılarıyla da ülkemizi 
gururla temsil eden sporcu ve takımlarımız, son 
dönemde FIA GT Takımlar Kupası Şampiyonluğu 
(Ayhancan Gücen – Salih Yoluç), Le Mans 24 Saat 

Yarışı Sınıf Birinciliği ve Dünya Dayanıklılık Şam-
piyonası Sınıf İkinciliği (Salih Yoluç - Racing Team 
Turkey), Porsche Süper Kupa ikinciliği ve Porsche 
Carrera Fransa Kupası Şampiyonluğu (iki kez, Ay-
hancan Güven), Dünya Ralli Şampiyonası Takımlar 
Kupası üçüncülüğü (Serkan Yazıcı - Team Atakan), 
Dünya Ralli Şampiyonası WRC2 Takımlar Kupası 
şampiyonluğu (TOK Sport), Avrupa Ralli Kupası 
Sürücüler (Yağız Avcı, Murat Bostancı, Mustafa Ça-
kal) Şampiyonluğu, Avrupa Ralli Kupası Takımlar 
Şampiyonluğu (Castrol Ford Team Türkiye), Balkan 
Ralli Kupası Şampiyonluğu (Mustafa Çakal) ve Bal-
kan Ralli Kupası Gençler Şampiyonluğu (Ali Türk-
kan) gibi başarılara imza atmıştır. 

Tenis

2004 yılında özerk yapıya kavuşan Türkiye Tenis 
Federasyonu, 240 federe kulüp, 70 binin üzerinde 
lisanslı tenisçiye sahip ülkemizde tenis sporunu 
en iyi seviyeye getirmek için çalışmaktadır. Son 
dönemde ülkemiz tenisinde önemli başarılar kay-
dedilmiştir. Türkiye dünyada en fazla uluslararası 
turnuva düzenleyen ülkelerden biri haline gelmiş 
ve Madalya sayımızda 2016’dan bu yana yüzde 30 
artış yaşanmıştır.

2016 yılında düzenlenen TEB BNP Paribas Istanbul 
Cup, Türk tenis tarihinin en özel turnuvası olarak 
zihinlere kazınmıştır. Çağla Büyükakçay teklerde 
Türkiye adına ilk şampiyonluk kupasını kaldırır-
ken, İpek Soylu Türkiye’ye ilk WTA çiftler şampi-
yonluğunu kazandırarak TEB BNP Paribas Istanbul 
Cup’ta ülkeye çifte zafer yaşatmıştır. Türkiye’nin en 
büyük uluslararası tenis turnuvalarından İstanbul 
Open ATP’nin turnuva takvimine 2015 yılı itibariyle 
dahil oldu. Istanbul Open’da Roger Federer teklerde 
şampiyonluk sevinci yaşayan ilk isimdir. Türkiye’ye 
bu turnuvada kupayı 2017 yılında çiftlerde partneri 
Alessandro Motti ile ikinci olan Tuna Altuna ka-
zandırmıştır. 2017’den bu yana erkekler tenisinin 
önemli isimlerini buluşturan Antalya Open Matteo 
Berettini, Alex De Minaur, Fabio Fognini ve Domi-
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nic Thiem gibi klasmanda ilk 10’a girmiş oyuncuları 
ağırlamıştır. Antalya Open genç tenisçilerimiz için 
de kariyer ilklerini yaşadıkları bir organizasyon ol-
muş ve Antalya’yı tüm dünyaya tanıtarak ülke tu-
rizmi açısından da önemli bir misyon üstlenmiştir. 
2020 yılından itibaren ise TTF İstanbul Tenis Mer-
kezi’nde TEB BNP Paribas Tennis Championship 
Istanbul turnuvası ile dünya yıldızları her yıl Nisan 
ayında Türkiye’de buluşmaktadır.

Mayıs 2017’de milli tenisçilerimiz toplam 6 altın, 2 
gümüş madalya kazanarak Azerbaycan’ın başken-
ti Bakü’de düzenlenen İslami Dayanışma Oyun-
ları’na damga vurmuştur. Haziran 2018’de İspan-
ya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18. Akdeniz 
Oyunları’nda 2 altın ve 1 bronz madalya alan millî 
takımımız, tenis branşında madalya sıralamasın-
da ilk sırayı almıştır. Temmuz 2018’de Yankı Erel, 
Wimbledon’da çiftler şampiyonluğu elde ederek bir 
Grand Slam turnuvasında şampiyonluk sevinci ya-
şayan ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçmiştir. Mart 
2019’da Tennis Europe, Milli Tenisçimiz Çağla Bü-
yükakçay’ı Kariyer Ödülü’ne layık görmüştür.  

Ocak 2020’de Atakan Karahan 14 yaş klasmanında 
Avrupa birinciliğine yükselerek Türk tenis tarihin-
de bir ilki gerçekleştirmiştir. Tokyo 2020 Olimpiyat 
Oyunları'nda tenis hakemimiz Esin Kıratlı bütün 
Grand Slam turnuvalarında ve olimpiyatta görev 
alarak “Golden Slam” yapmış, Temmuz 2021’de 
ülke sınırları dışında ilk kez iki milli tenisçimiz ATP 
Challenger turnuvasında final oynamıştır. İspan-
ya’da düzenlenen Pozoblanco Open turnuvasında 
tarihi Türk finalinde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel 
ülkemizi temsil etmiştir. A Milli Erkek Takımımız 
4-5 Mart 2022 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te düzenlenen Davis Cup Dünya Grubu I 
Play-Off serisinde Özbekistan’ı 3-2 yenerek tari-
hi bir başarıya imza atıp, Dünya Grubu I’e yüksel-
miştir. Türkiye Eylül 2021’de 16 ülkeden 32 takımın 
yarıştığı Gençlerin Dünya Kupası niteliğindeki Jr 
Davis Cup-Jr Billie Jean King Cup Finalleri’ne tari-
hinde ilk kez ev sahipliği yapmıştır.

Özel Sporcular

2000 yılında kurulan federasyonumuz;  15 branş-
ta, 81 ilimizde, 730 spor kulübümüz ile yüzbinlerce 
otizm, mental ve down sendromlu özel sporcumuza 
spor yaptırmaktadır. Özel sporcularımız, Avrupa ve 
Dünya Şampiyonaları’nda 140  altın, 100  gümüş ve 
126 bronz olmak üzere toplam 366 madalya kazan-
mıştır. 2020 Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi 3 
özel sporcumuz Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz ve 
Fatma Damla  altın ile temsil ederek tarihi bir başarı 
yakalamıştır. Kadın Para Atletizm milli takımımız 
9-14 mart 2021 tarihinde düzenlenen Avrupa Salon 
Atletizm Şampiyonası’nda 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz 
madalya ve toplamda 32 puanla birincilik elde et-
mişlerdir. Down Futsal Milli Takımımız Ekim 2021 
İtalya’da Avrupa Şampiyonu olmuştur.

Sualtı Sporları

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 1980 yılında 
kurulmuştur.

2006 yılında Serbest Dalış Küp Apnea Branşında 
Devrim Cenk Ulusoy ile dünya şampiyonluğu elde 
edip, dünya rekoru kırılmıştır. 
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2006 yılında Sualtı Görüntüleme branşında Alp-
tekin Baloğlu dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 
2007 tarihinde İtalya Bari’ de düzenlenen CMAS 
Dünya Şampiyonası’nda Serbest Dalış Küp Apnea 
branşında Devrim Cenk Ulusoy’ la dünya birinciliği 
elde etmiştir.

Eylül 2014 tarihinde Azor Adaları/Portekiz’de dü-
zenlenen 1. CMAS Sualtı Fotoğraf Avrupa Şampi-
yonası’nda Sualtı Görüntüleme branşında milli 
takımımız toplamda en fazla puanı alarak Avrupa 
Şampiyonu olmuştur.

Temmuz 2017 tarihinde Avustralya Hobart’ta dü-
zenlenen CMAS U23 Sualtı Hokeyi Dünya Şampi-
yonası’nda millî takımımız namağlup olarak dünya 
şampiyonu olmuştur. 

5. CMAS Sualtı Hokeyi U24 Dünya Şampiyonası 16-
24 Ağustos 2019 tarihleri arasında Sheffield/İngilte-
re’de düzenlenmiştir. Sualtı Hokeyi U24 Erkek Milli 
Takımımız, final maçında ev sahibi İngiltere’yi 3-1 
yenerek bir kez daha dünya şampiyonu olmuştur. 
Ay Yıldızlılar, Dünya Şampiyonluğu kupasını üst 
üste 3. kez kazanan ilk ve tek takım unvanına da sa-
hip olmuştur. Atlas Okyanusu’nun benzersiz sualtı 
habitatında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’n-
da, TSSF Sualtı Fotoğrafı Milli Takımı’ndan Taner 
Atılgan-Çağlar Atılgan’ın çektiği fotoğraf tema ka-
tegorisinde dünya şampiyonluğu elde etmiştir. Ta-

ner Atılgan, Hakan Başar, dalış eşleri olarak Çağlar 
Atılgan ve Ersin Tohumat’tan oluşan millî takımı-
mız 5 kategoride de finale kalarak ilk 10 içerisinde 
yer aldı ve alınan toplam puana göre takım sırala-
masında 21 ülke içerisinde 3. olmuştur.

CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası 
3-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tomsk/ Rus-
ya’da düzenlenmiştir. 29 ülkenin katıldığı CMAS Pa-
letli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda TSSF 
Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı Sporcusu De-
rin Toparlak erkekler 1500 m. su üstünde  muhte-
şem bir performans ortaya koyarak 12.38.27 dk.'lık 
derecesiyle dünya şampiyonu olmuştur. 

CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası 
23-27 Eylül 2021 tarihleri  arasında Kolombiya’nın 
Santa Marta kentinde düzenlenmiştir. Dünya Şam-
piyonası’nda ülkemizi temsil eden  Paletli Yüzme 

Milli Takım Sporcumuz Derin Toparlak, 5 bin met-
re su üstü mücadelesinde  rakiplerini geride bıra-
karak altın madalyaya palet vurmuştur. Milli Spor-
cumuz, son derece zorlu bir kategori olan paletli 
yüzme açık su yarışlarında tarihimizdeki ilk dünya 
şampiyonluğumuza imza atmıştır. 
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Ragbi

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve  Ragbi  
Federasyonunun ismi, Türkiye Ragbi Federasyonu 
olarak değiştirilmiştir, 14 Nisan 2011 tarihinde res-
mi gazetede yayınlanarak  yürürlüğe girmiştir.

2018 yılında Hırvatistan Zagrep’te düzenlenen Av-
rupa 7'li Ragbi Kadınlar Conferans 1 Şampiyona-
sı'nda ülkemiz 2. olmuştur. 

2019 yılında Sırbistan Belgrat’da düzenlenen Avru-
pa 7’li Ragbi Erkekler Conferans 1 Şampiyonası'nda 
ülkemiz 2. olmuştur. 

Rafting

Ülkemizde rafting, spor dalı olarak ilk kez 2002 yı-
lında Kano ve Rafting Federasyonu çatısı altında 
yapılmaya başlanmıştır. 2008 yılında Gelişmekte 
Olan Spor Branşları Federasyonu (GSBF) bünyesi-
ne dâhil edilerek resmi olarak ilk kez 2009 yılında 
müsabakalara başlanmıştır. Türkiye Rafting Fede-
rasyonu ise 5 Haziran 2018 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye’de toplam 55 spor kulübü bulunmakta olup 
bunların 32'sinde aktif olarak kulüp bünyesinde 
Rafting spor branşı yapılmaktadır.

Rafting Federasyonu Başkanlığı olarak Avrupa ve 
Dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde 

edilmiş olup, bunların en önemlilerinden bir tane-
si, 2017 ve 2018 yılında Japonya ve İtalya’da yapılan 
Rafting dünya Şampiyonası'nda gençler kategori-
sinde bir branşta madalyaların tümünü alarak on 
yıldır brezilyanın kırılamayan rekoru da kırarak 75 
madalya alarak dünya şampiyonu olunmasıdır. 

Taekwondo

Taekwondo sporunun ülkemize gelişi 1960’lı yılla-
ra rastlamaktadır. 1968 yılında resmi olarak Judo 
Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye 
başlamış ilk defa 1976 yılında resmi olarak Avrupa 
Şampiyonasına katılmış ve ülkemiz takım halinde 
Avrupa ikincisi olmuştur.
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Türk Taekwondosu başarı çıtasını sürekli artırmış, 
Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyona-
larında sürekli zirvede yer alan bir kimliğe bürün-
müştür. Katıldığı tüm olimpiyat oyunlarından ma-
dalya ile ayrılan Türk Taekwondosu 2012 yılında 
Servet Tazegül ile Londra Olimpiyat Oyunları’nda 
altın madalya kazanarak zirveye çıkmıştır.

Londra 2012’de Servet Tazegül altın, Nur Tatar gü-
müş madalya alırken Nur Tatar Rio 2016’da bronz 
madalyayla dönmüştür. 2012 yılında Londra’da gü-
müş madalya kazanan Nur Tatar ise, 2016 yılında 
Rio Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya elde 
ederek üst üste 2 olimpiyat oyununda madalya ka-
zanan ilk Türk kadın sporcu unvanını kazanmıştır.

Tokyo 2020’de  Hakan Reçber  ile Hatice Kübra İl-
gün’ün aldığı bronz madalyalarla Türkiye’nin ta-
ekwondoda kazandığı olimpiyat madalya sayısı 9’a 
çıkmıştır.

Hakan Reçber, Türkiye adına olimpiyat madalyası 
alan 6. farklı taekwondocu olurken, Hatice Kübra 
İlgün de 7. isim olarak adını tarihe yazdırmıştır.

Taekwondo Milli Sporcuları bugüne dek Dünya 
Şampiyonalarında 76 altın, 135 gümüş ve 205 bronz 
madalya olmak üzere toplamda 416 madalya; Av-
rupa Şampiyonalarında ise 372 altın, 296 gümüş 
ve 360 bronz madalya ile toplamda 1028 madalya 
kazanmıştır.
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ÇALIŞMA HAYATI 
VE SOSYAL 
GÜVENLIK 

--  ÇALIŞMA HAYATINDA BİREYSEL VE   
 TOPLU İŞ HUKUKU

--  SOSYAL ORTAKLAR

--  SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE YAPISI
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Türkiye’de anayasa güvencesi altında olan 
çalışma hayatı yasalarla düzenlenmiştir. 
Anayasa’ya göre herkes istediği alanda çalış-

makta ve sözleşme yapmakta serbesttir.

Bireysel İş Hukukundaki Genel Hükümler

Genel olarak iş süresi haftada en çok kırk beş saat-
tir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde 
haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanmaktadır. Yer altı maden işlerinde çalışan 
işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, 
haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. 

İş Hukuku’na göre iş sözleşmeleri nitelik, işin süresi, 
çalışma biçimi gibi açılardan farklı türlerde oluştu-
rulabilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre; bir yıl veya daha 
uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılması şart-
tır. İşverenin onayı ile işçinin iş yerinde çalışması 
durumunda da iş ilişkisi kurulmuş olmaktadır. İş 
sözleşmesine bir deneme kaydı konulması halinde 
deneme süresi en çok iki aydır. Ancak bu süre toplu 

ÇALIŞMA HAYATINDA 
BİREYSEL VE TOPLU 
İŞ HUKUKU
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iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilmekte-
dir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini 
bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız 
feshedebilmektedir. Ancak işçinin çalıştığı günler 
için ücret ve diğer hakları saklı kalmaktadır.

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en 
az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş söz-
leşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden 
veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin 
veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir 
sebebe dayanmak zorundadır. Ancak yer altı iş-
lerinde çalışan işçilerde en az altı aydır çalışıyor 
olma şartı aranmamaktadır. İş sözleşmesi feshe-
dilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği 
veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadı-
ğı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden 
itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahke-
meleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya 
başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti 
sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son 
tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki haf-
ta içinde iş mahkemesinde dava açılabilmektedir. 
Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş 
mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebil-
mektedir. Kesinleşen ret kararının da resen tebli-
ğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya baş-
vurulabilir. İşverence geçerli sebep gösterilmediği 
veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme-
ce veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin 
geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir 
ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvu-
rusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise 
işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tu-
tarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

İş Kanunu kapsamında çalışan işçiler, iş yerinde 
işe başladıkları günden itibaren, deneme süresi 
de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olmak 
şartıyla yıllık ücretli izine hak kazanmaktadır. İş-
çinin iş yerinde bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl 
dâhil) hizmeti varsa yıllık izin süresi 14 günden; 
beş yıldan fazla 15 yıldan az hizmeti varsa 20 gün-
den; 15 yıl (dâhil) ve daha fazla hizmeti varsa 26 
günden az olamayacaktır. Yer altı işlerinde çalışan 
işçiler için bu süreler dörder gün artırılarak uygu-
lanmaktadır. 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 
50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık 
ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır. Bu 
yıllık ücretli izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu 
iş sözleşmeleri ile artırılabilmektedir.

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması 
yasaktır. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu 
ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; be-
densel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine 
ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına 
engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilecekler-
dir. 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, 
zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime 
devam edenlerin okullarına devamına engel ol-
mayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde 
yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı 
izin almak şartıyla çalıştırılabileceklerdir.

Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon 
ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında ça-
lışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve 
her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır. Sa-
nayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve 
genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.
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Çalışma Hayatında Asgari Ücret

Asgari Ücret Yönetmeliği’nde asgari ücret; “İşçi-
lere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve 
işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür 
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerin-
den asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.” 
şeklinde tanımlanmıştır.

Ülkemizde 2014 yılında asgari ücrette 16 yaş ayrı-
mı kaldırılarak yaş yönünden tek bir Ulusal asgari 
ücret uygulamasına geçilmiştir. 

İş sözleşmesiyle çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin 
ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi 
için ücretlerin asgari hadlerinin, işçi, işveren ve 
kamu kesimi temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu aracılığı ile Asgari Ücret Yönet-
meliği’nde belirlenen ilke ve esaslara göre belirle-
neceği öngörülmüştür. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun; 16.12.2021 ta-
rihli ve 2021/1 sayılı Kararı ile işçinin bir günlük 
normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01.01.2022-
31.12.2022 tarihleri arasında günlük 166,80 TL 
(yüz altmışaltı lira seksen kuruş) olarak tespit 
edilmiştir. Söz konusu Karar, 17.12.2021 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

2022 yılı asgari ücreti brüt 5.004 TL, net 4.253,4 
TL’dir. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre 
%50,51 oranında artış yapılmıştır. Net asgari ücret 
2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıkmış; 
aynı dönemde reel olarak ise (Nisan ayı itibarıyla) 
%124,52 oranında artış gerçekleşmiştir.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak 
asgari ücret, brüt 6 bin 471  TL, net 5 bin 500,35 
TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemi-
ne göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 ora-
nında artış yapıldı. 2021 yılına göre ise net asgari 
ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 

oldu. Asgari ücrette yapılan bu artış, tüm çalışan-
lar bakımından da vergi istisnası tutarının artışı 
kadar ek gelir avantajı sağlamaktadır Bununla bir-
likte tarihi bir adım atılarak; yapısal bir dönüşüm 
sağlanmış, tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari 
ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga ver-
gileri kaldırılmıştır. Böylece, çalışma hayatında 
uzun süredir üzerinde tartışılan bu konuda kalıcı 
olarak bir iyileşme sağlanmıştır.  

Bütün işkollarını kapsayacak şekilde ulusal olarak 
tespit edilen asgari ücret, kamu düzeni ile ilgili 
olup, işçilere Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 
belirlenen miktarın altında bir ücretin ödenmesi 
mümkün bulunmamaktadır. 

Asgari ücretin üzerindeki ücret ve sosyal haklar 
ise işçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşme-
leri  ve taraflar arasında bağıtlanan toplu iş sözleş-
meleriyle veya iş yeri personel yönetmelikleriyle 
serbestçe belirlenebilmektedir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Hayatının 
Denetimi

Türkiye; çalışanların iyilik hallerinin korunma-
sında önleyici yaklaşım politikasını benimsemiş-
tir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, AB direktifleri 
ile uyumlaştırılmış ve bu doğrultuda müstakil bir 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlanarak yü-
rürlüğe konulmuştur. Kamu veya özel sektör ayrı-
mı olmaksızın tüm işlere, iş yerlerine ve çalışanla-
ra ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili politika ve strateji-
lerin belirlenmesi için yürütülen çalışmalara tüm 
tarafların katılımları sağlanmakta ve devlet-çalı-
şan-işveren diyaloğunu sürdürülebilir kılmak adı-
na iletişim kanalları aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu çerçevede her yıl, dünyanın birçok ülkesinden 
alanlarında öncü akademisyenlerin, uzmanların, 
sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve ulusal ve 
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uluslararası kuruluşların yetkililerinin katılımı ile 
İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı/Kongresi dü-
zenlenmektedir.

İşe bağlı tehlikelerin olumsuz etkilerini önlemek 
amacıyla araştırmalar yapmak, tedbirler geliş-
tirmek, iş yerlerine yönelik ortam ölçüm, analiz, 
test ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak, 
eğitim faaliyetleri düzenlemek, sektörel düzeyde 
projeler geliştirmek, yayınlar hazırlayarak güncel 
teknolojik gelişmelere ve uluslararası standartla-

ra uyum sağlamak üzere kurulmuş olan bir Araş-
tırma ve Geliştirme Enstitüsü bulunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında; yetişmiş insan 
gücünü temin etmek için özel eğitim kurumla-
rı, iş yerlerinde rehberlik faaliyetlerini yürütmek 
maksadıyla iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, 
iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek 
üzere ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve iş hijye-
ni ölçüm, test ve analizlerini yapan laboratuvarlar 
yetkilendirilerek bu alanda yetkin bireylerin ve 
kurumların görev alması sağlanmaktadır.

Türkiye’de her işveren, çalışanlarının işle ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İş 
yerlerinin daha güvenli ve sağlıklı yerler haline 
getirilebilmesi adına her işyerinde; çalışanlara 
eğitim verilmesi ve periyodik olarak sağlık gö-
zetimlerinin yapılması, risk değerlendirmesi ya-
pılması, acil durum planlarının hazırlanması ve 
tatbikatların yapılması gibi birçok uygulamanın 
hayata geçirilmesi adına gerekli mevzuat altyapı-
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sı tesis edilmiştir. İşverenler, kendisine rehberlik 
etmek üzere iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri 
görevlendirebilmektedir.

Uluslararası alanda aktif rol alan Türkiye, iş sağlığı 
ve güvenliğine yönelik bilgi ve deneyimini artırma 
ve paylaşma noktasında G20 İş Sağlığı ve Güven-
liği Ağı’nın Eş Başkanı, İslam İş Birliği Teşkilatı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Ağı’nın Daimi Sekretaryası 
ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın Odak 
Noktası rollerini üstlenmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması-
nın izlenmesi ve denetlenmesi görevi Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmektedir. 
Yapılan denetimlerde ve iş kazası ile meslek has-
talıkları istatistiklerinde öne çıkan hususlar hak-
kında mevzuat değişiklikleri, politikalar ve proje-
ler hayata geçirilmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadele etmek amacıyla 
da sosyal güvenlik alanında reform niteliğinde 
birçok yapısal değişiklik yapılmıştır. Kayıt dışı 
istihdamla ilgili denetimlerde 
etkinliğinin artırılması ama-
cıyla risk odaklı denetim anla-
yışı benimsenmiş, veri payla-
şımına dayalı çapraz denetim 
mekanizmaları devreye sokul-
muş, tüm denetim sürecinin 
elektronik ortamda yürütül-
mesini sağlayacak otomasyon 
programları hazırlanmış ve de-
netim kapasitesinin artırılması 
amacıyla denetim ve kontrol 
ile görevli personel sayısı artı-
rılmıştır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Türkiye İş Kurumu istihdamın korunmasına, ge-
liştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin 
önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsiz-
lik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurul-
muştur. 24 Haziran 2003 tarihinde kabul edilen 
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile Ku-
rum, günün ihtiyaç ve koşullarına göre yeniden 
yapılandırılmış, bununla birlikte yönetimde sos-
yal tarafların da temsil edilmesi ve özel istihdam 
bürolarının kurulması imkânı sağlanmıştır. 2011 
yılında çıkarılan 665 sayılı KHK ile Kurum, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mevzuattan 
kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken gö-
revlerden de sorumludur. Bununla birlikte 2012 
yılında iş ve meslek danışmanlarının göreve baş-
lamasıyla danışmanlık faaliyetlerinde iş arayan, 
işveren ve okul portföyleri üzerine kurgulanmış 
portföy temelli bir sisteme geçilmiş, danışmanlık 
hizmetleri sistematik bir şekilde sunulmaya baş-
lamış, nicelik ve nitelik anlamında önemli ilerle-
meler yaşanmıştır.
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Dinlenme ve Tatil Hakkı

Anayasa’nın 50. maddesine göre dinlenmek çalı-
şanların hakkıdır. Resmi ve bayram tatilleri, üc-
retli izin hak ve şartları kanunlar aracılığıyla dü-
zenlenmektedir. 

İş Kanunu'na göre çalışanlara tatil gününden önce 
iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi 
günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 
saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan 
hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş kar-
şılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak öden-
mektedir. Kamu kurumlarında istihdam edilenler 
için ise haftalık tatil süresi 2 gündür.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerle-
rinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi 
veya iş sözleşmeleriyle kararlaştırılır. Sözleşme-
lerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu 
günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı 
günü kamu kurum ve kuruluşları tatil edilmek-
tedir. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
ve 30 Ağustos ise Zafer Bayramı resmî bayram 
günleridir. Dinî bayramlar ise İslami takvime göre 
her yıl günü değişen Kurban ve Ramazan Bay-
ramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise 
1 Ocak yılbaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.

Kıdem Tazminatı 

Aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışan ve 
kıdem tazminatını hak edecek şekilde iş sözleş-
mesi sona eren işçi, tüm sosyal haklar dâhil giydi-
rilmiş son aylık brüt ücreti üzerinden çalıştığı yıl 
sayısı kadar kıdem tazminatına hak kazanmakta-
dır. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üze-
rinden ödeme yapılmaktadır. 

Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine 
değiştirilerek kıdem tazminatının, 30 günlük üc-
ret tutarının üzerinden ödenmesinin kararlaştırıl-
ması mümkündür.

İşçinin giydirilmiş son brüt ücreti üzerinden ala-
cağı kıdem tazminatı miktarı, Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna bir 
hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikrami-
yesini geçememektedir.

Toplu İş Hukuku ile İlgili Düzenlemeler

Türkiye’de işçiler ve işverenler üyelerinin çalış-
ma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hakları ile 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek için önceden 
izin almaksızın sendika ve üst kuruluşlar kurma 
hakkına sahiptir. Sendikalara üye olmak ve üye-
likten ayrılmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya 
üye olmaya, sendikada üye kalmaya ve üyelikten 
ayrılmaya zorlanamaz. Herhangi bir iş yerinde ça-
lışmak, işçi sendikasına üye olmayı veya olmama-
yı gerekli kılmamaktadır. 

Sendikal Çalışmalarla İlgili Hükümler

Sendika ve konfederasyonlar, 6356 sayılı Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndaki kuruluş 
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usul ve esaslarına uyarak önceden izin almaksızın 
kurulabilmektedir. Sendikalar kuruldukları iş ko-
lunda faaliyette bulunabilmektedir. Kamu işveren 
sendikalarının, aynı iş kolundaki kamu işverenle-
ri tarafından kurulması ve faaliyette bulunması 
şartı aranmamaktadır.

Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merkezinin 
bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli olarak 
kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik ka-
zanmaktadır. Sendikalar için kurucuların kurucu 
olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden 
yazılı beyanları; üst kuruluşlar için ilgili kuruluş-
ların genel kurul kararları dilekçeye eklenmekte-
dir. 

Kuruluşun ve şubelerinin organları; genel kurul, 
yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin ku-
ruludur. Kuruluşlar ihtiyaca göre başka organlar 
da kurabilmektedir. Ancak genel kurul ile yöne-
tim, denetim ve disiplin kurullarının görev ve yet-
kileri bu organlara devredilememektedir. 

Üst kuruluş (konfederasyon) üyeliğine başvuru 
genel kurul kararına bağlıdır. Üst kuruluş üyeli-
ği, tüzükte belirlenen yetkili organın kabulüyle 
kazanılmaktadır. Aynı zamanda birden fazla üst 
kuruluşa üye olunamamaktadır. Üst kuruluş üye-
liğinden çekilme de genel kurul kararına bağlıdır. 
Üst kuruluş üyeliğinden çıkarılma ise üst kuruluş 
genel kurulu kararıyla olmaktadır.

Kuruluşlar; tüzüklerinde gösterilen amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere uluslararası işçi ve işveren 
kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara 
serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir, iş 
birliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir 
veya kabul edebilir ve dış temsilcilik açabilmekte-
dir. Uluslararası işçi ve işveren kuruluşları Dışiş-
leri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri 
Bakanlığının izniyle Türkiye’de temsilcilik açabil-
mekte ve üst kuruluşlara üye olabilmektedir. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt ile İlgili 
Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve 
üç yıldan fazla süreli olamamaktadır. İstisna ola-
rak faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulan-
mak üzere toplu iş sözleşmesinin süresi bir yıldan 
az olabilmektedir. Toplu iş sözleşmelerinin süresi 
sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca 
hiçbir şekilde değiştirilememektedir.

Toplu iş sözleşmelerinden yalnızca, taraf işçi sen-
dikalarının üyeleri yararlanabilmektedir. Taraf 
sendikaya üye olmayanlar ise dayanışma aidatı 
ödemek suretiyle sözleşmeden faydalanabilmek-
tedir.

Toplu iş sözleşmeleri; iş sözleşmesinin yapılması, 
içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içer-
mektedir. Toplu iş sözleşmeleri ayrıca tarafların 
karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulan-
ması ile denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü 
için başvurulacak çözüm yollarını düzenleyen hü-
kümleri de kapsayabilmektedir. Bir toplu iş söz-
leşmesi, aynı iş kolunda bir veya birden çok iş yeri 
için de geçerli olabilmektedir. Bunun yanında işçi 
sendikası ile işveren sendikası arasında birden 
çok üye işverene ait aynı iş kolunda kurulu işyer-
lerini ve işletmeleri kapsayan “grup toplu iş söz-
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leşmesi” ve Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil 
edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi 
ve işveren sendikaları arasında iş kolu düzeyinde 
“çerçeve sözleşme” de yapılabilmektedir.

İstihdam

2022 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye genelinde top-
lam istihdam 30 milyon 769 bin kişi olmuştur. 
2022 yılı 1. Çeyrek (Ocak-Şubat-Mart) verilerine 
göre dört ana sektör incelendiğinde; toplam is-
tihdam içerisinde tarımın payı %14,8, sanayinin 
payı %22,2, inşaatın payı %5,5 ve hizmetlerin payı 
%57,4 olarak gerçekleşmiştir.  

Yine 1. Çeyrek verilerine göre istihdam edilenlerin 
%62,9’u erkek, %40,2’si lise altı eğitimlidir. İstih-
dam edilenlerin %70,9’unu ücretli veya yevmiye-
liler, %16,7’sini kendi hesabına çalışanlar, %4,5’ini 
işverenler, %7,9’unu ücretsiz aile işçileri oluştur-
maktadır.

 İş Gücüne Katılım Oranı

2022 Mayıs ayı itibarıyla işgücüne katılım ora-
nı %53’tür. Bu oran erkeklerde %71,3, kadınlarda 
%35,1 olmuştur.  

2022 yılı 1. Çeyrek (Ocak-Şubat-Mart) verilerine 
göre lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı 

%45,1 iken, yükseköğretim mezunlarında bu oran 
%77,4’tür. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma 
oranı erkeklerde %64,4 iken, kadınlarda %25,5’tir. 
Lise mezunlarında iş gücüne katılma oranı erkek-
lerde %70,5 iken, kadınlarda %33,9’dur. Yükseköğ-
retim mezunlarında iş gücüne katılma oranı er-
keklerde %84,9 iken, kadınlarda %69,2’dir. 

Türkiye’de İŞKUR tarafından kamu istihdam hiz-
metlerinin bir parçası olarak aktif istihdam politi-
kalarına büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda 
ekonomik ve sosyal sorunların yaşanmasına ne-
den olan işsizlik sorunuyla mücadele etmek üze-
re aktif iş gücü piyasası programları kapsamında 
mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, 
özel proje ve uygulamalar düzenlenmektedir. 

Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara 
meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mes-
leki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam 
edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlenmek-
tedir. İşbaşı eğitim programları ise kuruma kayıtlı 
işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik 
eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı gör-
mesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması 
amacıyla düzenlenmekte olup işsizlerin mesleki 
yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edine-
cekleri bir programdır.

Bu kapsamda İŞKUR tarafından 2002-2021 yılla- 
rında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 



DİĞER KAMU HİZMETLERİ

681

1.854.112 kişi yararlanmış, kursiyerlerin %58’ini 
kadınlar oluşturmuştur. 2009 yılından itibaren 
uygulanan işbaşı eğitim programlarından ise 2021 
yılsonuna kadar 2.376.437 kişi yararlanmış, ka-
tılımcıların %51’ini 15-24 yaş grubunda yer alan 
gençler oluşturmuştur.  

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ise mes-
leki eğitim kurslarından 8.341 kişi yararlanmış 
kursiyerlerin %58’ini kadınlar oluşturmuştur. Aynı 
dönemde işbaşı eğitim programlarından 105.827 
kişi yararlananmış katılımcıların %44’ünü 15-24 
yaş grubunda yer alan gençler oluşturmuştur. 

Türkiye’den yurt dışına düzenli iş gücü göçü, Fe-
deral Almanya ile 30 Ekim 1961 tarihinde yapılan 
İş Gücü Anlaşması ile başlamıştır. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2021 sonu 
itibarıyla yurt dışındaki Türk nüfusu, 5,8 milyonu 
AB üyesi ülkelerde olmak üzere toplam 7 milyona 
yaklaşmaktadır. Bunların 3 milyonu aşkın kısmı-
nın bulundukları ülkenin vatandaşlığına geçtiği 
bilinmektedir.

Yurt dışında yaşayan Türklerin çalışma hayatın-
dan, sosyal güvenlikten ve diğer sosyal alanlardan 
kaynaklanan haklarının korunması için her türlü 
girişimde bulunulmakta, ayrıca yaşadıkları ülke-
ler ile yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleriyle 
bu haklar garanti altına alınmaktadır. Bu anlaş-
maların uygulanması yakından takip edilmekte 
ve ihtiyaç görülmesi durumunda günün koşulla-
rına uyarlanması için yabancı muhataplarımızla 
temaslar ve çalışmalar yürütülmektedir.
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Türkiye’de toplumsal uzlaşma fikrinin yerleş-
tirilmesi ve sorunların çağdaş bir yaklaşım-
la çözülmesi amacıyla işçi-işveren-hükûmet 

arasında üçlü diyalog ve iş birliğinin kurumsallaştı-
rılmasına yönelik çabalar her zaman ön planda tu-
tulmuştur. Çalışma hayatına ilişkin bütün düzenle-
melerde sosyal diyalog mekanizmaları etkin olarak 
kullanılmaktadır. İş Kanunu’nun 114. maddesi ile 
düzenlenen Üçlü Danışma Kurulu sosyal diyaloğa 
destek sağlayan bir yapı olarak oluşturulmuştur. 
1995 yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulmuş, 
11 Nisan 2011 tarih ve 4641 sayılı “Ekonomik ve Sos-
yal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas Ve Yöntemle-
ri Hakkında Kanun” ile yasal statüye kavuşmuştur. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kamu Personeli Da-
nışma Kurulu gibi araçlarla sosyal taraflar ve Hükû-
met görüş alış verişinde bulunabilmektedir.

Ayrıca Anayasamızın 53. maddesine eklenen fıkra 
ile memurların da örgütlenmesi sağlanmış ve me-
mur sendikaları da kurulmuştur. 12 Eylül 2010 ta-
rihli Anayasa değişikliği ile kamu görevlilerine toplu 
sözleşme yapma hakkı getirilmiştir. Toplu sözleşme 
hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden 
iki mali yıl için geçerlidir.

İşçi ve İşveren Sendikaları

Sendikaların kurulması ilk kez 20 Şubat 1947 tarihli 
ve 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika 
Birlikleri Hakkında Kanun ile mümkün olmuştur. 

SOSYAL 
ORTAKLAR
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İşçiler, belirli illerde sendika birlikleri ve belirli iş 
kollarında sendika federasyonları oluşturmuştur. 
1963 yılında yürürlüğe giren 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu ile işçilere hem grev hem de top-
lu iş sözleşmesi hakkının verilmesi ve sendikaları 
güçlü duruma getirecek yeni iktisadi imkânların 
sağlanması Türk işçi hareketi açısından önemli 
bir dönüm noktası olmuştur. 1982 Anayasası’ndan 
sonra toplu iş ilişkileri 2821 ve 2822 sayılı Kanun-
larla düzenlenmiştir. 

2012 yılında uluslararası normlar dikkate alınarak 
ve sosyal tarafların da mutabakatıyla hazırlanan 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu 07 Kasım 2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, işçi ve 
işveren sendikaları ile konfederasyonların kurulu-
şu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve ör-
gütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve 
işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal 
durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere 
toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları 
barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta 
başvurmalarına ilişkin usul ve esaslar bu Kanunla 
düzenlenmiştir.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ)

Bağlı sendikaların üye sayıları itibarıyla en çok 
üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonu olan 
Türk-İş, 1952 yılında faaliyetlerine başlamış ve iş-
çilere grev hakkının tanınmadığı 1952-1963 döne-
minde, temsil ettiği üyeler lehine yasalar çıkarıl-
ması ve görüşmeler yoluyla ücretlerin artırılması 
doğrultusunda gayret göstermiştir. 1963 sonrasın-
da Türk-İş’e bağlı sendikaların ve bu sendikalarda 
kayıtlı işçilerin sayısı artış göstermiştir. 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve 
Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz 
Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ’e göre Türk-İş’e 

üye 33 sendika bulunmakla birlikte üye sayısı 
1.256.438’dir. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK)

DİSK, 1967 yılında kurulmuştur. 6356 Sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğin-
ce; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye 
Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri 
Hakkında Tebliğ’e göre DİSK’e üye 21 sendika bu-
lunmakla birlikte üye sayısı 220.357’dir. 

Türkiye Hak İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (HAK-İŞ)

HAK-İŞ 1976 yılında kurulmuştur. 6356 Sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; 
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye 
Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri 
Hakkında Tebliğ’e göre Hak-İş’e üye 20 sendika 
bulunmakla birlikte üye sayısı 762.439’dur. 

Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜM-İŞ)
Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2015 yılın-
da kurulmuştur. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki 
İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 
2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ’e 
göre Tüm-İş’e üye 11 sendika bulunmakla birlikte 
üye sayısı 1.624’dür. 

Ülkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ÜLKEM-İŞ)

Ülkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2019 yı-
lında kurulmuştur. 6356 Sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki 
İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 
2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ’e 
göre Ülkem-İş’e üye 10 sendika bulunmakla birlik-
te üye sayısı 3.491’dir. 
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Anadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ANADOLU-İŞ)

Anadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2020 yı-
lında kurulmuştur. 6356 Sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki 
İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 
2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ’e 
göre Anadolu-İş’e üye 4 sendika bulunmakla bir-
likte üye sayısı 610’dur. 

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (YENİDEN MİSK)

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu 2021 yılında kurulmuştur. 6356 Sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; 
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye 
Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri 
Hak- kında Tebliğ’e göre Yeniden Misk’e üye 6 sen-
dika bulunmakla birlikte üye sayısı 225’dir. 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve 
Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz 
Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ’e göre Türki-
ye’de bağımsız 113 işçi sendikası bulunmakla bir-
likte bu sendikalara üye 35.101 kişi bulunmakta-
dır. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK)

Endüstri ilişkilerinde işveren kesimi temsil eden 
üst kuruluştan biri olan TİSK, 1962 yılında ku-
rulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
kayıtlarına göre TİSK’e üye 20 işveren sendikası 
bulunmaktadır.

Tüm İşverenler Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSKO)

İşveren kesimini temsil etmek üzere kurulan bir 

diğer konfederasyon olan TİSKO, 2019 yılında ku-
rulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
kayıtlarına göre TİSKO’ya üye 5 işveren sendikası 
bulunmaktadır.

Kamu Görevlileri Sendika Konfederasyonları

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Top- 
lu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri 
Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına 
İlişkin 2022 Temmuz İstatistikleri Hakkında Teb-
liğ’e göre 4688 sayılı Kanuna tabi 12 konfederas-
yon ve 231 sendika bulunmaktadır. Söz konusu 
Tebliğ’e göre Kamu Emekçileri Sendikaları Kon- 
federasyonuna (KESK) bağlı 11 sendika ve 150.338 
üye; Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Kon-
federasyonuna (TÜRKİYE KAMU-SEN) bağlı 11 
sendika ve 526.684 üye; Memur Sendikaları Kon-
federasyonuna (MEMUR-SEN) bağlı 11 sendika 
ve 1.054.642 üye ve diğer konfederasyonlara bağlı 
veya bağımsız 198 sendika ve 263.181 üye bulun-
maktadır. 
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Ülkede yaşayan Türk ve yabancı vatandaş-
lar ile yurt dışında yaşayan Türk vatan-
daşlarının sosyal güvenliği; Anayasa ve 

yasalar ile ikili ve çok taraflı uluslararası sosyal 
güvenlik sözleşmeleriyle teminat altına alınmış-
tır.

Anayasa’nın 60. maddesinde; “Herkes, sosyal gü-
venlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağ-
layacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” 
hükmü yer almaktadır. 5502 sayılı Kanun gereğin-
ce; SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR, Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiş-
tir. Ülkede sosyal güvenlik sisteminin finansmanı 
devlet, işçi ve işveren tarafından sağlanmaktadır.

SGK, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, 
adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan 
sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal gü-
venlik sistemini yürütmekle görevlidir.

2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla SGK’da toplam aktif 
sigortalı sayısı 25.303.323’e; SGK’dan aylık alan 
kişi sayısı ise 13.801.016’a ulaşmıştır. 

Öte yandan “Sosyal Güvenlik Reformu” çerçeve-
sinde çıkarılan, 1 Ekim 2008 tarihinde tüm hü-
kümleri yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta 
hak ve yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak 
sürdürülebilir tek bir emeklilik sigortası siste-

SOSYAL GÜVENLİK 
SİSTEMİ VE YAPISI
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minin kurulması; nüfusun tamamına eşit, kolay 
ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu 
finanse eden genel sağlık sigortası sistemi oluştu-
rulmuştur.

5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra 
ilk defa işe başlayanlar için yaşlılık ve emeklilik 
aylığı almaya hak kazanma şartları; 2036 yılına 
kadar tüm statülerde kadınlar için 58, erkekler 
içinse 60 yaş olacak, 2036 yılında sonra yaşlar ka-
demeli olarak artırılıp 2048 tarihi itibarıyla kadın 
ve erkekler için 65 olarak eşitlenecektir. Bu yasa 
ile ayrıca ülkedeki herkes genel sağlık sigortası 
kapsamına alınmış ve 18 yaşına gelmemiş olan 
her bireyin, hiçbir şart aranmaksızın sağlık hiz-
metlerinden yararlanması sağlanmıştır.

İşsizlik Sigortası

 “İşsizlik Sigortası” 25 Ağustos 1999 tarihinde 
TBMM tarafından 4447 sayılı Kanun’la kabul edi-
lerek Türk çalışma hayatındaki yerini almıştır. 

İşsizlik sigortası, kapsama giren tüm sigortalılar 
için zorunlu olup ülke düzeyinde 1 Haziran 2000 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

İşsizlik sigortası kapsamında beş farklı uygulama 
bulunmakta olup işsizliğin birey, aile ve toplum 
üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik 
zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan, prim 
ödeme ve çalışma süresi şartlarını sağlayan kişi-
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lere, ödedikleri prim gün sayısına bağlı olarak 6, 
8 ve 10 ay süreyle “İşsizlik Ödeneği” ödemesi ya-
pılmaktadır.

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zor-
layıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma 
sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında 
azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın 
iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en 
az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş 
yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışa-
madıkları dönem için “Kısa Çalışma Ödeneği” ile 
gelir desteği sağlanmaktadır.

Konkordato ilan edilmesi, aciz vesikası alınması, 
iflas veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işvere-
nin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin 
üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak 
amacıyla “Ücret Garanti Fonu Uygulaması” yürü-
tülmektedir.

Doğum yapan kadınlar ile üç yaşından küçük ço-
cuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanların 
analık izninin bitiminden itibaren doğum sayısı 
ve durumuna bağlı olarak 60 ila 360 gün arasın-
da haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izin kullandığı dönemde, gerekli başvuru ve prim 
ödeme şartlarını sağlayanlara “Doğum ve Evlat 
Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği” öden-
mektedir.





ILETIŞIM VE 
MEDYA 

--  MEDYA 

--  DEVLET MİLLET İLETİŞİMİ: CİMER

--  TÜRKİYE İLETİŞİM MODELİ 
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MEDYA

İletişim sektörünün,  iç ve dış kamuoyunu bilgi-
lendirme gücü teknolojik gelişmelerin de etkisiyle 
günümüz sosyal yaşamının vazgeçilmez unsuru 

haline gelmiştir. Artık yerel ve bölgesel düzeydeki ge-
lişmelerin sadece söz konusu coğrafyayı paylaşanlar 
için değil, tüm dünya için siyasi, sosyal ve en önem-
lisi de ekonomik sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 
Türkiye ise tarihî bağları, coğrafi konumu,  bölgesin-
de ve dünyadaki güçlü pozisyonu ile tüm kamuoyları 
için önemli bir haber merkezi konumundadır. Nite-
kim belirsizliklerle ve anlık gelişmelerle dolu bir ulus-
lararası sistemde Türk medyası ve Türkiye’de bulu-
nan uluslararası medya, hiç olmadığı kadar stratejik 
hâle gelmiş bulunmaktadır. Yeni sistemde bu sürece 
cevap vermek üzere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı kurulmuş ve belli başlı fonksiyonları yerine 
getirmek üzere kurumsallaşmıştır. 

Türk Basın Tarihi

Osmanlı döneminde Avrupa’daki gelişimine göre 
matbaanın geç gelmesi sonucu Türk basınının geli-
şimi geç başlamış ancak genç nüfus ve teknolojinin 
gelişimi paralelinde günümüzde Türk medyası kali-
teli içerikle dünyanın birçok yerine ulaşacak nitelikte 
yayınlar yapar hâle gelmiştir. Bugün kamu yayıncılığı 
alanında küresel bir marka olan Türkiye Radyo Te-
levizyon Kurumu (TRT), dünyayı dünyaya anlatma 
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misyonuyla ve “uluslararası etki” vizyonuyla “TRT 
World", “TRT Arabi”, “TRT Deutsch”, “TRT Russi-
an”, “TRT Français” ve "TRT Balkan” ile yabancı 
dilde yayın sayılarını artırarak hedef coğrafyalara 
derin ve kapsamlı içerikler üretmeyi amaçlamakta-
dır. Kaynağını, manevi medeniyet mirasının yanın-
da kültürel ve insani değerlerden ve hayatın içinden 
alan farklı ve özgün programlarıyla lokomotif kanal 
“TRT 1”, Türkiye’nin en çok izlenen haber kana-
lı “TRT Haber”, çocukların ve ailelerin ilk tercihi 
“TRT Çocuk”, kültür ve sanat kanalı “TRT 2”, hayatı 
ekranlara taşıyan “TRT Belgesel”, sporun değişmez 
adresi “TRT Spor”, olimpik spor kanalı “TRT Spor 
Yıldız”, “TRT Müzik”, eğitim kanalları “TRT EBA 
İlkokul”, “TRT EBA Ortaokul”, “TRT EBA Lise”, par-
lamentodan yayın yapan “TRT 3 Spor-TBMM TV”, 
yüksek çözünürlüklü yayın yapan “TRT 4K”, dün-
yaya farklı bir perspektifle yeni bir habercilik üslu-
bu sunan İngilizce haber kanalı “TRT World”, Tür-
kiye ve Arap dünyasının iletişim köprüsü Arapça 
haber kanalı “TRT Arabi”, Kürtçe yayın yapan “TRT 
Kurdi”, Türk kültür coğrafyasına yayın yapan ve 
Türk dünyasının sesi olan “TRT Avaz”, Avrupa’da 
yaşayan Türkleri hedefleyen “TRT Türk” ile yedi 
kıtaya seslenen TRT, Türkiye’yi dünyaya, dünyayı 
Türkiye’ye ve dünyayı dünyaya anlatan yayınlar 
yapmaktadır. 

Televizyon yayınlarıyla birlikte 1927’den beri devam 
eden radyoculuk serüveni müzik, eğlence, haber te-
malı radyo kanalı “Radyo 1”, pop ve çağdaş müzik 
odaklı “TRT FM”, modern Batı müziği ve klasik mü-
zik temalı “Radyo 3”, Türk sanat müziği odaklı “TRT 
Nağme”, Türk halk müziği temalı “TRT Türkü”, ha-
ber yayını odaklı “TRT Radyo Haber”, günün belirli 
saatlerine yayılacak şekilde Türkiye’nin 5 farklı böl-
gesinden yayın yapan “Bölge Radyoları (Antalya, 
Çukurova, GAP Diyarbakır, Erzurum, Trabzon)”,  
41 dilde yayın yapan "TRT VOT WORLD", İngilizce 
haber yayını yapan “TRT Radyo World”, Arapça ha-
ber yayını yapan “TRT Radyo Arabi”, Kürtçe yayın 
yapan “TRT Radyo Kurdi”, Avrupa’daki Türklere 
yönelik yayın yapan “TRT Türkiye’nin Sesi Radyo-
su” ve tüm dünyadaki Türklere yönelik yayın yapan 
“TRT Memleketim FM” ile devam etmektedir.   

TRT, ortak yapım sinema projeleri ile dünya perde-
lerinde milyonlarca insana ulaşmayı ve hem Türk 
hem dünya sinemasına katkı sunmayı amaçlamış-
tır. Ayrıca, uluslararası standartlarda stüdyolara sa-
hip platolar oluşturarak, kalitesiyle yerli ve yabancı 
bütün yapım kuruluşlarının çalışmak isteyeceği, 
“TRT Uluslararası Film Platoları”, TRT yapımları-
na ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın en prestijli 
senaryo danışmanları, ortak yapım direktörleri ve 
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yönetmelerinin buluştuğu “12 Punto TRT Senar-
yo Günleri”, genç nesil yayıncıların gelişimlerine 
katkı sunmak için “TRT Geleceğin İletişimcileri”, 
dünyanın dört bir yanından katılımcılarla fiziki ve 
çevrimiçi düzenlenmekte olan “TRT World Forum”, 
TRT’nin, okulu olduğu alanlarından biri olan bel-
geselciliğin, daha da gelişmesi ve yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen “Ulus-
lararası TRT Belgesel Günleri” ve 43 yıldır 120 farklı 
ülkeden ülkemize misafir olarak gelen çocuklarla, 
ev sahibi çocuklarımızın bir araya geldiği uluslara-
rası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk şenliği “TRT 
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” öne çıkan et-
kinlikler arasında yer almaktadır. 

TRT köklerinden beslenen güçlü yayıncılık temelle-
ri ile Türkiye’de yayıncılığın belleğini oluştururken, 
“Dijitalleşme” vizyonuyla geleceğe de yön veren 
seç-izle platformu “TRT İzle”, müzik-radyo-sesli 
kitap-podcast uygulaması “TRT Dinle”, çocuklar 
için özel tasarlanmış kütüphane uygulaması “TRT 
Çocuk Kitaplık” ile oyun uygulaması “TRT Çocuk 
Oyun Dünyası”, soru-cevap oyun uygulaması “TRT 
Bil Bakalım” gibi projeler üretmektedir.

124 uyruktan 3.000'in üzerinde çalışanı ve yurt dı-
şında 41 ofisi ve 100 ülkede temsilciliği bulunan 

Anadolu Ajansı, Türkçe, İngilizce, Arapça, Boşnak-
ça, Rusça, Fransızca, Kürtçe/Sorani, Kürtçe/Kur-
manci, Farsça, Arnavutça, Makedonca, Endonezce 
ve İspanyolca olmak üzere 13 dilde yayın yapmak-
tadır.

Yazılı Basın

Osmanlı topraklarında ilk Türk matbaası 1727’de 
kurulmuştur. İbrahim Müteferrika tarafından ku-
rulan bu ilk matbaadan sonra devlet ve şahısların 
kurduğu matbaalar ile kitapçılığın ve gazeteciliğin 
yolu açılmıştır. 1831 yılında ilk Türk gazetesi Tak-
vim-i Vekayi çıkarıldıktan bir süre sonra Fransız-
ca, Rumca, Farsça, Ermenice ve Arapça nüshaları 
yayımlanmıştır. Bu durum, Türk basınının kökle-
rinde iç ve dış kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacına 
verdiği önemi göstermektedir. İlk özel gazete ise 
Tercüman-ı Ahval adıyla 1860 yılında çıkarılmıştır. 
Ardından çıkarılan birçok gazete ile hürriyet fikri 
artmıştır. Bunun yanı sıra 1. Dünya Savaşı ve Kurtu-
luş Savaşı dönemlerinde de Türk basını iç ve dış ka-
muoyunu bilgilendirme ve millî savunmaya destek 
verme konusunda önemli roller üstlenmiştir. Bu ko-
nuda atılan önemli adımlardan biri de yeni Meclisin 
açılması öncesi kurulan Anadolu Ajansı olmuştur. 
Yeni Cumhuriyet ile birlikte basının gelişimine kat-
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kı sunan isimlerin pek çoğunun basın sektörünün 
yanı sıra Türk edebiyat, siyaset ve bürokrasi tari-
hinde yer edinmiş isimler olduğu görülmektedir. 
Çok partili demokrasinin gelmesiyle çok sesli bası-
nın gelişiminin de hız kazandığı görülmüştür. Gü-
nümüzde Türk medyası gelişen teknoloji ile birlikte 
internet medyasında da gelişmelere ayak uydurmuş 
ve bu alanda kendine önemli bir yer bulmuştur.

Radyo ve Televizyon

Türkiye’de radyo yayıncılığı 1927 yılında İstanbul 
Radyosunun yayınları ile başlamış, 1928 yılında 
Ankara Radyosunun yayınları ile devam etmiştir. 
Türkiye’deki ilk televizyon yayını ise İstanbul Tek-
nik Üniversitesinin 1952 yılında kendi bünyesinde 
yapmış olduğu televizyon yayınıdır. Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu (TRT) devlet adına radyo ve te-
levizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla 1964 
yılında özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğine sahip 
olarak kurulmuş ve 1990 yılına kadar Türkiye’de 
televizyon ve radyo yayıncılığı yapan tek kurum 
olarak hizmet vermiştir. 1964 yılından itibaren TRT 
bünyesinde devam eden radyo ve televizyon yayın-
ları, vericilerinin güçlendirilmesi ile daha geniş kit-
lelere ve alana ulaşmıştır. Türkiye’de özel radyo ve 
televizyon yayınları, 1990 yılında, herhangi bir ya-
sal düzenlemeye tabi olmaksızın başlamıştır. 1993 
yılında Anayasa değişikliği yapılarak radyo ve te-
levizyon yayınları üzerindeki kamu tekeli ortadan 
kaldırılmış, özel radyo ve televizyon yayınlarının 
yapılmasına olanak sağlanmıştır. Radyo ve televiz-
yon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi 
amacıyla 1994 yılında Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu kurulmuştur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anayasanın 
133’üncü maddesi kapsamında üyeleri TBMM Ge-
nel Kurulunca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tü-
zel kişiliğidir. Üst Kurula tahsis edilen frekans bant-
ları çerçevesinde televizyon kanal ve radyo frekans 
planlamalarını yapmak veya yaptırmak ve uygu-
lamak; medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın 

lisansı talebinde bulunabilmeleri için gerekli idari, 
mali ve teknik şartları belirlemek ve bu kuruluş-
lardan şartları sağlayanlara yayın lisansı vermek, 
denetlemek ve gerektiğinde iptal etmek; medya 
hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerini, 6112 sa-
yılı Kanunda yer alan hükümlere ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmala-
ra uygunluğu açısından izlemek ve denetlemek; 
yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyu araştırmaları 
yapmak veya yaptırmak ve bu araştırmaların so-
nuçlarını ilgili taraflar ve kamuoyuyla paylaşmak 
RTÜK’ün başlıca görevleri arasındadır.

Türkiye’de yayın hizmetleri, 6112 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hak-
kında Kanun ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde 
karasal, kablo, uydu ve internet ortamlarından ger-
çekleştirilmektedir. 6112 sayılı Kanun’da medya hiz-
met sağlayıcı kuruluşlara her bir yayın türü, tekniği 
ve ortamına ilişkin olarak ayrı ayrı lisans verilmesi 
öngörülmüştür. Bu bağlamda, lisans başvurusun-
da bulunan kuruluşlara gerekli şartları sağlamaları 
halinde Üst Kurulca her ortam için ayrı ayrı olmak 
üzere radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmet-
leri (İBYH) lisansları verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet-
te bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının 
yayınları 6112 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve Tür-
kiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara 
uygunluğu açısından denetlenmektedir. Yayınların, 
yayın hizmeti ilkelerine uygunluğu RTÜK Uzmanla-
rı tarafından resen denetlenmekle birlikte Radyo ve 
Televizyon Üst Kuruluna, 444 1 178 ile ALO 178 Çağ-
rı Hattı, web sayfası üzerindeki e-form, RTÜK Mobil 
ve e-Devlet aracılığı ile gelen vatandaş bildirimleri 
de denetimlerde dikkate alınmaktadır. Ayrıca, med-
ya hizmet sağlayıcı kuruluşlarca yayıncılık etik ilke-
leri ile izleyici temsilciliği müessesesi üzerinden öz-
denetim gerçekleştirilmektedir. Uzmanların yayın 
ihlalleriyle ilgili raporları her hafta düzenli olarak 
toplanan Üst Kurulun gündemine alınır ve değer-
lendirilir. Yayın ilkelerini ihlal eden medya hizmet 
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sağlayıcı kuruluşlara, Üst Kurulca ihlalin ağırlığı ile 
yayın alanı ve ortamı göz önünde bulundurularak 
idari para cezası, program durdurma ve geçici yayın 
durdurma yaptırımları uygulanabilmektedir.

Türkiye’de Medya Sektörü 

Türkiye’de medya, serbest piyasa koşullarında fa-
aliyet gösteren ve farklı bakış açılarını ifade eden 
ulusal ve yabancı medya kuruluşlarını kapsayan 
oldukça rekabetçi bir sektördür. Bir medya şirketi 
sahibi olmak isteyenler için geniş bir özgürlük alanı 
vardır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de, Mayıs 2019 
itibarıyla 2.474 gazete, 3.650 süreli yayın, 899 rad-
yo istasyonu ve 108 televizyon kanalı mevcuttur. 
Bu sayılar içinde yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte 
yayın yapan medya kuruluşları yer almaktadır. De-
mokrasinin kılcal damarları olarak nitelendirilen 
yerel medya, Türkiye’de oldukça etkilidir. Pek çok 
şehirde yerel gazete, televizyon ve radyo istasyonu 
bulunmaktadır.

Güçlü bir medya sektörü, kamusal işlevlerinin yanı 
sıra büyük bir ekonomik alan da oluşturur. Reklam 
Ajansları Birliği verilerine göre 2020 yılının ilk altı 
ayında medya ve reklam yatırımları 7 milyar 867 
milyon TL, bu yılın ilk altı ayında medya yatırımları 
6 milyar 294 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de başlıca büyük medya grupları şunlardır:

· Albayrak Medya Grubu

· Ciner Medya Grubu

· Demirören Medya Grubu

· Doğuş Holding Medya Grubu

· İhlâs

· Turkuvaz Medya Grubu

· Türk Medya Grubu

Türkiye’de güçlü bir kamu televizyon yayıncılığı 

geleneği vardır. Anayasa’da güvence altına alınan 
özerkliği ve tarafsızlığı ile TRT, tüm medya plat-
formlarında faaliyet gösteren bir kamu hizmeti ya-
yıncısı olarak hizmet vermektedir. TRT, 18 televiz-
yon kanalı, 17 radyo kanalı, 7 dijital haber platformu, 
4 basılı süreli yayın ve diğer dijital platformlarıyla 
41 dilde ve lehçede dünyanın yedi kıtasına ulaşarak, 
Türkiye’ye ve tüm dünyaya seslenmektedir.

Türkiye’de Basın Hakları

Gazetecilik, Türkiye’de prestijli mesleklerden biri 
olarak kabul edilmektedir. Ayrıca gazetecilerin 
özlük hakları 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalı-
şanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun (Basın İş Kanunu) ile 
korunmaktadır. Basın İş Kanunu gazetecilerin ça-
lışma koşullarını ve haklarını düzenlemektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti medya alanında oldukça 
özgürdür. 1982 Anayasası’nın 26. maddesi düşün-
ce ve fikir özgürlüğünü, 28. maddesi ise basın öz-
gürlüğünü düzenlemektedir.

Anayasanın 28. maddesinin ilk iki fıkrasına göre 
“Basın özgürdür ve sansür edilemez. Basımevi 
kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartı-
na bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hür-
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riyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.” Bu nedenle, 
basın özgürlüğü anayasal garanti altındadır. Ay-
rıca 2004 yılında yürürlüğe giren 5187 sayılı Ba-
sın Kanunu, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün 
kullanılmasını düzenlemektedir.

Medyayı Güçlendirmek İçin Yapılan 
Faaliyetler

İfade ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesi, güç-
lü bir medya altyapısının kurulması ve dünyadaki 
gelişmelerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğ-
ru şekilde yansıtılması amacıyla Türkiye’nin yeni 
yönetim biçimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı kurulmuştur. 

Başkanlığın ana faaliyet alanlarından biri, iletişim 
faaliyetlerini gerçekçi, sürdürülebilir ve sağlam bir 
temelde yürütme bilinciyle, ulusal ve uluslararası 
kamuoyu için her düzeyde algılama, anlatım, an-
lam ve değer katmaya yönelik çalışmalar yapmak-
tır. Başkanlık, yerel ve ulusal medyanın yanı sıra 
uluslararası medya ile yakın iş birliğine de büyük 
önem vermektedir. Uluslararası medya ve düşün-
ce kuruluşları takip edilerek değerlendirme, ana-
liz, raporlama yapılmaktadır. Basın mensuplarının 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla basın 
kartı ve akreditasyon gibi rutin prosedürlerin yürü-
tülmesi ve bu işlemlerin geliştirilmesi, ayrıca medya 
mensupları için artan eğitim, öğretim ve bilgilen-
dirme ihtiyacının karşılanması faaliyetleri gerçek-
leştirilmektedir. Başkanlık, uluslararası kurumlarla 
sürekli, nitelikli ve çok yönlü ilişkiler sürdürerek 
dünya kamuoyunda gerçekçi bir Türkiye algısı oluş-
turmayı hedeflemektedir.

Başkanlık tarafından bir yandan basın mensupla-
rının çalışmalarını kolaylaştırmaya ve medya men-
suplarının mesleki yetkinliğini artırmaya yönelik 
faaliyetler yürütülürken diğer yandan ulusal ve 
uluslararası medyayla ilişkilerde medya kurum ve 
kuruluşlarının devlet kurumlarıyla iş birliğini artır-
maya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede;

•	 Medya mensuplarının basın kartı ve basın tra-
fik kartlarının düzenlenmesi, 

•	 Yurt dışına çıkışta hizmet damgalı pasaport al-
malarının sağlanması,

•	 Mesleki kıdemlerinin tutulması ve çeşitli akre-
ditasyon işlemleri,

•	 Basın mensuplarının çalışma şartlarının iyi-
leştirilmesi, mesleki hayatlarının kolaylaştırıl-
ması, mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve 
mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorun-
ların çözülmesi,

•	 Düzenlenen organizasyonlarda medya akredi-
tasyonlarının yapılması,

•	 Sahada yönlendirme, bilgilendirme ve ulaşım 
gibi hizmetlerin verilmesi,

•	 Medya mensuplarının afet ve kriz dönemle-
rindeki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 
basın masaları, basın merkezleri ile basın tırı 
uygulamalarının hayata geçirilmesi yürütülen 
faaliyetler içerisinde yer almaktadır.

Medya ve iletişim alanında faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının kapasite geliştirme prog-
ram ve projelerini desteklemenin yanı sıra iletişim 
fakültesi öğrencileri ve yerel medya mensuplarına 
yönelik çeşitli mesleki yayınlar ve eğitimler gerçek-
leştirilmektedir.

Ulusal ve uluslararası medyaya yönelik Türkçe ve 
İngilizce hazırlanan günlük bilgilendirme notları 
ile kritik meselelerle ilgili anlık verilen içeriklerle 
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağ-
lanmaktadır. 

Türkiye’de akredite uluslararası basın mensupla-
rına yönelik Başkanlık tarafından çevrim içi Türk-
çe dil kursu düzenlenmesinin yanı sıra ülkemizde 
kaldıkları sürece mesleki iş ve işlemlerinde bazı 
kolaylıklar sağlayacak bilgileri sunmak amacıyla, 
Türkiye’deki Uluslararası Medya Mensupları İçin 
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Rehber (Çalışma Hayatı ve Gündelik Yaşam) kitabı 
İngilizce olarak hazırlanmıştır. 

Yerel ve ulusal medyaya yönelik pek çok çalıştay, 
panel, buluşma ve etkinlik düzenlenmekte, Türki-
ye’deki gelişmelerin ilk kaynaktan ulusa ve dünya-
ya en doğru şekilde ulaşması sağlanmakta,  ayrıca 
medyanın gelişimine katkıda bulunulmaktadır. 

Yerel medyanın sorun-
larının tespiti ve bu 
sorunlara çözüm öne-
rilerinin geliştirilmesi 
amacıyla belli aralık-
larla düzenlenen “Yerel 
Medya Buluşmaları”, 
sektörün sorunları-
nın ele alındığı “Basın 
Mensuplarının Hak-
larının İyileştirilmesi 
Çalıştayı” ve “İnternet 
Medyası ve Habercili-
ği Çalıştayı” ve “Türk 

Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu” 
bunlara örnek niteliktedir.

Basını güçlendirmek ve desteklemek görevi bulu-
nan diğer bir kurum ise Basın İlan Kurumudur. 1961 
yılında resmî ilanların gazetelere adil dağıtılması 
amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz kurulan Basın 
İlan Kurumu, fikir ve içerik farkı gözetmeksizin ara-
cılık hizmetini yürütmektedir.

Kurum, Türkiye genelinde resmî ilan ve reklam 
yayımlama hakkı bulunan 982 gazeteyi resmî ilan 
yayımlama hakkının devamı bakımından düzenli 
olarak denetlemektedir.

Resmî ilan ve reklamların yayımlanmasıyla basına 
sağlanan; özellikle yerel gazeteler için hayati öne-
me sahip kamu desteği, 2021 yılı sonu itibarıyla 613 
milyon TL’yi bulmuştur. Çeşitli sosyal ve ekonomik 
görevler de üstlenen Kurum, gazete işletmelerine 
kredi, basın derneklerine nakdi yardım ve basın 
mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlara faizsiz 
borç vermeyi sürdürmektedir. Kurum Ayrıca Lozan 
Barış Antlaşması kapsamında ülkemizde azınlık 
statüsünde sayılan Rum, Ermeni ve Yahudi cema-
atlerince çıkarılan gazetelere de maddi desteğini 
sürdürmektedir.
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DEVLET MİLLET 
İLETİŞİMİ: CİMER

Kamu yönetiminin tek taraflı, merkeziyetçi ve 
katı bürokrasisinin değişen toplumun ihti-
yaçlarını tam anlamıyla karşılayamaması, ya-

şanan ekonomik krizler yeni arayışları beraberinde 
getirmiş ve bu arayış kamu yönetiminde paradigma 
değişimine sebep olmuştur. Bu değişim beraberin-
de katılımcı, etkin, şeffaf, hesap verebilir ve hukuku 
üstün tutan uygulamaları ön plana çıkaran “iyi yöne-
tişim (good governance)” anlayışını getirmiştir. Yeni 
yönetişim anlayışı, yönetim kavramının doğasında 
bulunan yöneten ve yönetilen ayrımının sınırlarını 
esneterek, “halk için halka rağmen” yerine “halk için 
halk ile birlikte” yönetim anlayışını esas almaktadır. 
Bu anlayış kamusal alanda iyi yönetişimi gerçekleştir-
mek için vatandaşın yalnızca oy kullanma biçiminde 
siyasi katılımını değil, yönetimin her türlü sürecinde 
yer almasını hedefleyerek vatandaş-devlet ilişkileri 
geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve kamuda yönetimin 
daha etkin hâle getirilmesi için önemli araçlar oluş-
turmuştur.
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Küresel çapta yaşanan bu gelişmelerden Türki-
ye de etkilenmiş, bu etkileşim 2000’li yıllardan 
sonra kamu yönetiminde değişim ve dönüşümü 
amaçlayan hükûmetlerin işbaşına gelmesiyle 
ivme kazanmıştır. Bireyin ve sivil toplumun hak-
lar bağlamında geliştirilmesi, demokratikleşme 
sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olarak 
düşünülmüştür. Bu amaçla öncelikle bireylerin 
bilgi edinme haklarının tanınmasını ve etkin kul-
lanımını sağlayacak yasal altyapının oluşturul-
ması sağlanmış, hayata geçirilen halkla ilişkiler 
mekanizmalarıyla devlet ile birey arasındaki me-
safenin azaltılmasına çalışılmıştır. 

2000’li yıllarda yapılan reformlarla katılım düze-
yinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Yine, 2004 
yılında çıkarılan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu ile bilgiye erişimin kural, sınırlamanın 

istisna (BEHK, 2003) hâline getirilmesi katılımı 
teşvik ederek yönetimde şeffaf ve hesap verebilir 
olma yönünde yasal bir zemin hazırlamıştır. Ayrı-
ca 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
5393 sayılı Belediye Kanunu, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezi (CİMER) ve E-Devlet uygulama-
ları aktif katılımı sağlayan ve reform niteliğindeki 
düzenlemelere iyi birer örnektir. 

Türk Kamu Yönetiminde Merkezi Düzeyde 
İlk Katılım Uygulaması: BİMER (Başbakanlık 
İletişim Merkezi )

Vatandaş odaklı yönetim anlayışının gelişmesi 
ülke genelinde merkezi bir sistemin uygulamaya 
konulması fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultu-
da 2006 yılında 2006/3 Başbakanlık Genelgesi ile 
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kurulmuş-
tur. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından 
olan halkın yönetime katılması, BİMER ile artık 
merkezî yönetim düzeyinde sağlanmaya başla-
mıştır. 

2006/3 Başbakanlık Genelgesi “Başbakanlık İle-
tişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık 
olarak isimlendirilen düzenleme ile vatandaşlar 
BİMER’e internet, mektup, faks, ALO 150 telefon 
hattı ve kurumlarda oluşturulan halkla ilişkiler 
bürolarına şahsen müracaat yoluyla talep, şikâ-
yet, bilgi edinme, görüş ve öneri türünde başvu-
rularını iletmişlerdir. Sisteme kaydedilen baş-
vurular, uzman personel tarafından incelenerek 
ilgili kamu kurumuna sevk edilmiş, en kısa sürede 
cevap verilmesi sağlanmıştır. Kurumların Dilekçe 
Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara 
30 gün içinde, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kap-
samında yapılan başvurulara ise 15 iş günü içinde 
cevap verme yükümlülüğü bulunmaktaydı. 

BİMER sistemi aynı zamanda ilaç temini ve tedavi 
gibi ivedilik gerektiren taleplerin çözüldüğü, acil 
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yardıma muhtaç insanlarla telefon yoluyla hızlı 
iletişime geçilen, vatandaşlara izleyecekleri hu-
kuki ve idari yollar konusunda sistem aracılığıyla 
idari danışmanlık hizmetinin verildiği elektronik 
bir platform olmuştur. 

2006- 2018 Yılları Arasında BİMER’e Yapılan 
Başvuru Sayıları

Sistem, vatandaşların ve kamu personelinin ihti-
yaçları doğrultusunda gelişen teknolojiyle birlikte 
sürekli güncellenerek hizmet kalitesini arttırma 
eğiliminde olmuştur.

BİMER sisteminin ilk kurulduğu 2006 yılında 
başvuru sayısı 129.297 iken bu sayı her geçen yıl 
artarak 2018 yılında 2500000 başvurunun üzeri-
ne çıkmıştır. 

16 yıl kadar önce kurulan bu sistem, başka ülkeler-
deki benzer örnekleriyle kıyaslandığında Türki-
ye’nin kamu yönetimi anlayışında ne kadar ileride 
olduğunu göstermesi bakımından da önemlidir. 

Devlet ve Vatandaş Arasındaki İletişim Plat-
formu: CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Merkezi ) 

21 Ocak 2017 tarihinde TBMM tarafından kabul 
edilen ve 11 Şubat 2017 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanan 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun” gereği olarak 16 Nisan 2017’de yapılan halk 
oylaması neticesinde Türk siyasi tarihinde yeni 
bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sis-
temi 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren resmen 
uygulanmaya başladı. Parlamenter sistem yerine 
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Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilme-
siyle beraber kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi 
ile ilgili önemli dönüşümler yaşandı. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile güçlü bir 
devlet yönetimi oluşturma, her alanda istikrar 
sağlama ve vatandaş odaklı olma anlayışı doğ-
rultusunda devlet ve millet arasındaki iletişimin 
güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 1 Sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile birlikte faaliyete geçen 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 14 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vatandaşların 
şikâyet, talep, görüş ve önerilerinin derhal işleme 
alınıp değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve il-
gilisine süratle cevap verilmesini sağlamak, Bil-
gi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi 
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir 
şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri 
almak ve vatandaşların kamu kurum ve kuruluş-
larının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik 

işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve 
hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve 
inceleme faaliyetlerini yürütmek ile ilgili görevlendi-
rildi.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatlarıyla devlet ve vatandaş arasındaki 
iletişimin güçlendirilmesi amacıyla 2006/3 Başba-
kanlık Genelgesi ile kurulan Başbakanlık İletişim 
Merkezi (BİMER) sisteminin devamı niteliğinde 
olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 
İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde yerini aldı. 

CİMER’e günlük ortalama 17 bin başvuru yapılmakta 
ve vatandaşlar “CİMER Otomasyon” ile başvuruları-
nın içeriğine göre ilgili kurumları seçerek doğrudan 
başvuruyu gönderebilmektedirler. CİMER Türki-
ye geneli kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 
60.000 idari birimde kayıtlı 100.000 kamu perso-
neli aracılığıyla hizmetlerini sürdürmektedir. Bütün 
başvurulara yasal süresinde  cevap verilmesine özen 
gösterilmektedir. Bu nedenle konusu bilgi edinme 

hakkı kapsamına giren başvurulara en geç 15 iş günü; 
konusu dilekçe hakkı (istek, şikâyet) kapsamına gi-
ren başvurulara ise en geç 30 gün içinde cevap veril-
mektedir.

2017-2021 Yılları Arasında CİMER’e Başvuru Sa-
yısı

CİMER’in bilinirliliğinin ve sisteme olan güvenin de 
artmasıyla her geçen yıl başvuru yapan vatandaş sa-
yısında da artış gözlenmektedir. Son 5 yılın verilerine 
bakıldığında başvuru yapan vatandaş sayısındaki en 
yüksek artış %80 oranla 2020 yılında gözlenmiştir. 
2019 yılında 1 milyon 900 bin olan başvuru yapan va-
tandaş sayısı 2020 yılında 3 buçuk milyona yüksel-
miştir. 2021 yılında ise  %5’lik bir artış yaşanmıştır.
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2017-2021 Yılları Arasında Başvuru Türüne 
Göre Dağılım

2021 yılında yapılan başvuruların %43’lük kısmı 
“İstek”, %40’lık kısmı “Şikâyet”, %8’lik kısmı “Bilgi 
Edinme”, %4’lük kısmı “İhbar”, %5'lik kısmı ise “Gö-
rüş/Öneri” başvurularından oluşmaktadır. 

2020 yılından itibaren CİMER üzerinden “Teşek-
kür” başvuruları da alınmaya başlanmış ve bu 
başvuru şekliyle vatandaşların kamu personeli ile 
kamu hizmetlerinden duydukları memnuniyetle-
rini dile getirebilmelerine imkân verilerek hizmet 
veren kamu personelinin motivasyonunun artma-
sına imkân doğmuştur.  

CİMER, kurulduğu günden beri vatandaşlarının 
görüş ve önerilerini tespit ederek üst makamla-
ra rapor olarak sunmayı ve bu raporların politika 
oluşturma sürecinde etkin bir şekilde kullanılma-
sını sağlamayı görev edinmiştir. 2021 yılında faa-
liyete geçirilen CİMER üzerinde “Yönetime Katıl” 
uygulamasıyla da süreç desteklenmiştir. “Yönetime 
Katıl” uygulamasıyla her meslek gurubundan ve 
her kesimden vatandaşın kamu ile ilgili gerçekleş-
tirilen faaliyetlerde yerel ve ulusal düzeyde fikir, 
öneri ve katkıları da alınabilmektedir. Hâlihazırda 
aktif olan “Yönetime Katıl” uygulamasına “www.
cimer.gov.tr” adresinden ulaşılabilmekte olup va-
tandaşın görüşüne sunulacak başlıkların ülke gün-
demine göre değişiklikler gösterebileceği öngörü-
süyle sürekli güncel tutulmaktadır.

Ayrıca İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çağrı merkezi 
ile de CİMER, vatandaşlar ile bire bir görüşme sağ-
lamak suretiyle devletin vatandaşlarının her daim 
yanında olduğunu hissettirmektedir.

Çağrı merkezi personeli, vatandaşların başvuru-
larının akıbeti hakkında bilgi verilmesi, verilen 
olumsuz cevaplara karşı başvuru yolları ile ilgili 
idari danışma hizmeti sunulması ve acil müdahale 

gerektiren durumlardaki çağrılar için ilgili kurum-
larla irtibata geçilerek müdahale edilmesinin sağ-
lanması konularında büyük bir özveri ile çalışmak-
tadır. Sistem çağın koşullarına göre ve vatandaş 
odaklı kamu anlayışı gereği hem personel olarak 
hem de teknik geliştirmeler bakımından sürekli 
kendini yenilemektedir.

Kuruluşundan bu yana CİMER’in gelişimi özetle-
necek olursa; 

• CİMER’in hem millet ile devlet arasında güçlü 
bir iletişim köprüsü hâline gelmesi sağlandı. 

• CİMER’in, hem de dünyanın en büyük kamu 
iletişim platformu olması sağlandı. 

• Aylık ortalama 600 bin CİMER başvurusunun 
cevaplanması sağlandı. 

• Cevap verme süresinin 14 güne düşmesi sağ-
landı.

• CİMER’in 2019 ve 2020 yıllarında Cenevre 
merkezli Uluslararası Telekomünikasyon Bir-
liğinin,  Londra merkezli Uluslararası Halkla 
İlişkiler Derneğinin ve Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneğinin “Birincilik ödülü”ne layık görüle-
cek kaliteye ulaşması sağlandı.
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TÜRKİYE İLETİŞİM MODELİ 

21. yüzyıl, medya teknolojilerinde meydana 
gelen köklü/yıkıcı değişimin daha önce 
görülmemiş sonuçlar doğurmasına tanıklık 

etmektedir. Devlet ile iletişim paydaşları arasındaki 
ilişki şekli ve kapsamı itibarıyla çok hızlı bir 
değişim sürecindedir. Bu sistemsel değişim, 
kamuoyunun devlet tarafından bilgilendirilmesini 
kolaylaştırırken akabinde bir dizi yanlış 
bilgilendirme ve bağlı formlarından kaynaklanan 
sorunları beraberinde getirmiştir.Hibrit tehditlerin 
arttığı bu dönemde; algoritmalar kullanıcıları, yankı 
odalarına hapsetme sevdasındadır. İnsanların haber 
ve iletişim alışkanlıkları manipüle edilmektedir. 
Demokratik süreçlere ve seçimlere dezenformasyon, 
manipülasyon operasyonları ile müdahaleler 
gözlemlenmektedir.

Söz konusu bu hızlı teknolojik değişim ve yeni 
kavramların ortaya çıkması, iletişimi müstakil 
bir politika alanı yapmıştır. Bu sürecin iyi 
yönetilmesi stratejik iletişimin kurumsallaşması 
ile mümkündür. Bu global çerçeve içinde Türkiye 
dinamik ve artan nüfusu ile sadece bulunduğu 
coğrafyanın değil küresel ilişkilerin odağında bir 
ülke olarak iletişimi çok yönlü ve bütüncül bir 
şekilde ele almakta ve çağına uyum sağlamaktadır.   

Bu kapsamda;

• bilginin ulaştırılması için yeni medya 
teknolojilerini takip etmek,

• bilginin kaynağından temin edilebilmesi 
için devlet ile millet arasındaki iletişimi 
kolaylaştırmak, 

• bilginin doğru ve güvenilir bir şekilde 
yayılmasını temin edebilmek için elindeki 
imkânları verimli bir şekilde kullanmak, 

• kurumlar arası söylem birliğini sağlamak,

Türkiye’nin iletişim faaliyetlerinin arkasındaki 
tetikleyici unsurlardır.

Bu kapsamda; İletişim Başkanlığı, Türkiye 
Cumhuriyeti adına belirlenmiş hedeflere göre 
yürütülen ayrıntılı ve amaca matuf bir iletişim 
pratiği olan stratejik iletişim faaliyetlerini hayata 
geçiren kurumdur. Türkiye’nin 2018 yılında 
geçmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi ile birlikte birçok alanda başlattığı 
yenilenme sürecinde müstakil bir politika alanı 
olarak iletişim faaliyetleri İletişim Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. 
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Türkiye İletişim Modeli

İletişim faaliyetlerinin her geçen gün daha kap-
samlı hâle gelmesi nedeniyle İletişim Başkanlığı 
en güncel teknolojik bilgiyle sürece hızlı enteg-
rasyonu sağlamaktadır. Başkanlık bünyesinde 
yürütülen çalışmalar “Türkiye İletişim Modeli” 
oluşturulması ve böylece Türkiye markasının 
güçlendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Söz 
konusu model hazırlanırken Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu temel 
alınmıştır. Bu vizyon; insan odaklı, hakikat yolun-
dan ayrılmayan, adalet duygusu güçlü ve gönülleri 
kazanma odaklı sürekli daha ileriyi hedeflemek-
tedir. Bu amaçla söz konusu model, beş temel il-
keye dayandırılmıştır. Bunlar:

• Türkiye markasını güçlendirmeye dayalı Stra-
tejik İletişim

• Öne çıkan Kamu Diplomasisi

• İnsana dokunan somut adımlar atılan Halkla 
İlişkiler

• İlişkilerin yeniden inşa edildiği ulusal ve ulus-
lararası Medya  

• Global ölçekte Söylem Üstünlüğü

Temel yaklaşımı Türkiye markasını güçlendirmek 
olan Türkiye İletişim Modeli, kapsayıcı ve 360 de-
rece bir iletişim stratejisi çerçevesinde yürütülen 
faaliyetleri içerir. Bu nedenle Türkiye’nin kurum-
sal ve dijital iletişim hafızasının desteklenmesi, 
kriz iletişimi alanlarında tepki süresinin azaltıl-
ması ve sağlıklı iletişim kanalları oluşturması için 
halkla ilişkilerden kamu diplomasisine, dezen-
formasyonla mücadeleden kriz yönetimine kadar 
birçok başlık stratejik iletişim çalışmaları içerinde 
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yer almaktadır. Burada temel amaç; ürün, veri ta-
banı, kampanya, yayın, iş birlikleri ve proje dön-
güsünü çağın gereksinimlerine uygun olarak plat-
form ve ekosistem yaklaşımıyla 365 gün yaşayan, 
anlık takip, tespit ve proaktif süreçleri koordine 
eden bir strateji ile çalışmaktır. 

Türkiye İletişim Modeli oluşturulması kapsamın-
da yukarıdaki ilkelerle çıkılan yolda birçok proje 
ve faaliyet hayata geçirilmiş, birçoğunun da altya-
pısı hazırlanmıştır. Bunlardan öne çıkanlar ara-
sında “Stratcom” başlığı altında başlatılan bir dizi 
etkinlikle, söz konusu modelin teorik ve eylemsel 
boyutları kamuoyu ile paylaşılmış; söylem birli-
ği hamlesi altında kamu terim bankası altyapısı 
oluşturulmuş; farkındalık oluşturmak için dijital 
gösterim merkezleri kurulmuş; kamuoyunu ay-
dınlatmak için güncel ve kapsamlı panel ve kon-
feranslar düzenlenmiştir.  

Türkiye İletişim Modeli kapsamında hazırlanan 
tüm projelerin yanı sıra bazı temel konularda 
kampanyalar da Başkanlık tarafından yürütül-
mektedir. Örneğin; 

• Türkiye Cumhuriyeti’nin kampanya ve tanı-
tım faaliyetlerine Başkanlık tarafından yön 
verilmektedir. Bu kapsamda 24 Ekim 2020 ta-
rihli 2020/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel-
gesi ile 100. Yıl Kutlamaları’nın planlanması 
ve yürütülmesi İletişim Başkanlığınca sürdü-
rülmektedir. “Türkiye Markasının Güçlendi-
rilmesi” hedefiyle Türkiye İletişim Modelinin 
temel prensipleri ve 2023 – 2053 – 2071 viz-
yonları çerçevesinde makro iletişim strateji 
planları hazırlanmaktadır. 

• 2019/11 sayı ve 31 Mayıs 2019 tarihli 15 Tem-
muz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Etkinlik-
leri başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
koordinasyon görevleri İletişim Başkanlığı ta-
rafından yürütülmektedir. 

• 4 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınla-
nan 31679 sayılı ve Marka Olarak Türkiye İba-
resinin Kullanımı konulu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesine göre Türkiye ibaresinin, Türk 
milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en 
iyi şekilde temsil ve ifade edeceği belirtilmiş-
tir ve uluslararası kullanımda Türkiye ifadesi-
nin yer alması kararı alınmıştır. Bu konunun 
uluslararası kamuoyu ile paylaşılmasını sağ-
layacak proje ve kampanyalar İletişim Baş-
kanlığınca yürütülmektedir.

Dezenformasyonla Mücadele

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iletişim 
konusu beraberinde yanlış ve yalan bilgiyle müca-
deleyi getirmiştir. Hakikat ötesi çağda neyin doğ-
ru olduğu değil, bilgiye ulaşımın kim tarafından 
gerçekleştirildiği daha önemli hâle gelmiştir. Ha-
kikate yönelik saldırıların gerçekleştiği bu çağda 
baş gösteren sorunlar arasında dezenformasyon 
sorununun ayrı bir önemi bulunmaktadır.

Dezenformasyon; en basit tanımıyla, doğru olma-
yan bir bilginin kasıtlı olarak yayılması anlamına 
gelmektedir. Dijital medya da dâhil olmak üzere 
iletişimin yapıldığı her tür mecrada görülebilen 
dezenformasyon faaliyetleri, hedef alınan toplum-
da belirli bir konunun etkisini, radikalleştirmeyi, 
şiddeti, toplumsal güvensizliği artırma; demokratik 
yapıyı zayıflatma, hedef alınan toplumun maddi ve 
manevi kayıplar vermesini sağlama gibi saiklerle 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye terör örgütlerinin 
hedefindeki bir ülke olması sebebiyle, yerli ve ya-
bancı birçok medya kuruluşunun ve çıkar odağının 
organize ettiği dezenformasyon kampanyalarının 
muhatabı olmaktadır. 

Dezenformasyonla mücadelenin ön plana çıktığı 
günümüz dünyasında Türkiye’nin bu yöndeki çalış-
maları da İletişim Başkanlığınca koordine edilmek-
tedir. 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 
dezenformasyona karşı faaliyette bulunmakla görev-
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lendirilen kurum olan İletişim Başkanlığı bünyesinde 
sorumlu olan birim tarafından dezenformasyonun 
görülmekte olduğu alanlarda tematik raporlar hazır-
lamakta ve en hızlı şekilde karşılık verilecek ortamı 
sağlamaktadır.

Türkiye’nin dezenformasyonla mücadelesi kapma-
sında dijital mecralarda denetimin artırılması, ya-
lan haber yaymanın cezalandırılması ve yalan içe-
riklerin kaldırılmasında dijital mecraların sorumlu 
tutulması gibi önlemler hayata geçirilmiştir. Bunun 
yanı sıra TRT ve Anadolu Ajansının uluslararası ya-
yınlarıyla birlikte Türkiye hakkındaki gerçeklerin 
uluslararası kamuoyuna doğrudan ulaştırılması için 
gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Kamu kurum ve 
kuruluşları arasında söylem birliğinin sağlanması 
ve dezenformasyonla mücadele konusunda iş birli-
ğinin artırılmasında Başkanlık öncü rol oynamakta-
dır.

Kriz İletişimi:

İletişim Başkanlığı bünyesinde üstlenilen görevler-
den biri de kriz iletişimidir. Türkiye geniş bir coğ-
rafi alana yayılmış bir ülke olması sebebiyle doğal 
afetlere ve göç akımlarına oldukça açıktır. Bu yönde 
ortaya çıkan sorunlarda resmi kaynaklardan temin 
edilen bilginin kamuoyuna aktarımı stratejik bir 
önemi haizdir. 

14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin stratejik iletişim ve kriz yö-
netimine ilişkin politikalarını belirlemek ve bu 
kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütü-
lecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluş-
ları arasında koordinasyonu sağlamak görevleri 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 
yürütülmektedir.

Bu bağlamda;

• devletin stratejik amaç ve hedefleri ile dev-
letin ve milletin menfaatleri doğrultusunda 
gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda 
yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak strate-
jik iletişim politikalarını belirlemek,

• ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim 
ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu 
kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş bir-
liği yapmak,

• kriz, afet, olağanüstü hâl dönemleri ile yakın 
savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde 
devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaş-
mak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi fa-
aliyetlerinde bulunmak,

• görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak

İletişim Başkanlığınca üstlenilen sorumluluklar 
arasındadır. 
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Sivil Hazırlık Stratejik İletişim Planı İletişim Baş-
kanlığı tarafından hazırlanırken Ulusal Kriz Yöne-
timi Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı, Türkiye 
Afet Risk Azaltma Planı, Kimyasal Savunma Stra-

teji Belgesi ve Eylem Planı ve Hibrit Tehditlere 
Mukabele Strateji Planı gibi Türkiye’nin önemli 
afet planlarında da paydaş kurum olarak faaliyet 
göstermektedir. 
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KATKI SAĞLAYAN KURUMLAR
Tarihçe

Başlangıcından Cumhuriyete Genel Hatları ile Türk Tarihi Türk Tarih Kurumu

Cumhuriyet Tarihi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Anayasa, Yönetim Şekli ve Siyasi Yapı

Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yasama Türkiye Büyük Millet Meclisi 
 

Yürütme T.C. Cumhurbaşkanlığı

Yargı Adalet Bakanlığı

Toplumsal Yaşam

Dini ve Kültürel Yaşam Diyanet İşleri Başkanlığı

Önemli Günler (Dini ve Milli Bayramlar) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Kadın ve Toplum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Göç ve Sığınmacılar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sivil Toplum ve Kuruluşları Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türk Dış Politikası ve Güncel Meseleler 

Türkiye’nin Girişimci ve İnsani Politikası Dışişleri Bakanlığı  

Bin Yıllık Bir Geçmişe Şekil Veren 1915 Olayları Türk Tarih Kurumu

Doğu Akdeniz Dışişleri Bakanlığı  

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı  

Teröristle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı

15 Temmuz Darbe Girişimi İçişleri Bakanlığı

Dış Savunma ve Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı

İnsani Yardımlar Türk Kızılay - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD)

Kalkınma İş Birliği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız ve Akraba Topluluklar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)-
Dışişleri Bakanlığı

Turizm

Turizm Ülkesi Türkiye

Türkiye’deki Tarihi Yerler, Turizm ve Kültür Rotaları

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Türkiye

Turizm Türleri

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)
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Kültürel Yaşam 

Edebiyat
Güzel Sanatlar 
Geleneksel Sanatlar
Türkiye’deki Mimari Kültürel Miras
Müzik
Opera ve Bale
Tiyatro
Sinema
Türk Dizileri
Festivaller
Fuarlar
Müzecilik
Yayımcılık ve Kütüphaneler

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Millet Kütüphanesi CB Millet Kütüphanesi

Türk Mutfağı
Türk Mutfak Kültürü Mirası

Türk Mutfağında Öne Çıkan Lezzetler

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehirleri 

Türk Mutfak Kültür Mirasına Dönük Çalışmalar 

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 

 

Sanayi, Bilim ve Teknoloji 

Dünyaya Açılan Türk Sanayisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

AR-GE Alanındaki Gelişmeler TÜBİTAK

Sektör Bazında Sanayi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Savunma Sanayii Alanındaki Gelişmeler Savunma Sanayii Başkanlığı

Havacılık Teknolojileri Alanındaki Gelişmeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Uzay Teknolojileri Alanındaki Gelişmeler Türkiye Uzay Ajansı (TUSAŞ)

Enerji Alanındaki Gelişmeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İletişim Sektöründeki Gelişmeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Ekonomi

Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ticaret Bakanlığı

Çok Taraflı ve Bölgesel İlişkiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye’de Yatırım Olanakları ve Teşvikler Hazine ve Maliye Bakanlığı

Çevre ve İklim Değişikliği

İklim Değişikliği İle Mücadelede Uluslararası İş Birliği ve 
Türkiye’nin Uyum Politikaları

Türkiye’nin İklim Değişikliğiyle Mücadelesi

Millet Bahçeleri Projesi

Türkiye’de Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Politikasına Geçiş

Korunan Alanlar ve Tabiat Varlıkları 

Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Seferberliği

Türkiye’de Sosyal Konut Seferberliği: TOKİ ve Bir Milyon 
Konut Üretimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Enerji Geçişi- Yenilenebilir Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Sağlık
Toplum Sağlığı Politikaları   

Özel Sağlık Alt Yapısı 

Pandemide Uluslararası Tahliye ve Yardımlar

Sağlık Bakanlığı

Ulaşım ve Önemli Projeler
Ulaşım Alanındaki Gelişmeler 

Dünya Tünelciliğinde Çığır Açan Proje: Avrasya Tüneli 

Asya ile Avrupa Kıtaları Arasında Kesintisiz Demir Yolu 
Taşımacılığı Sağlayan Marmaray

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu 

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 

İstanbul Havalimanı Projesi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Eğitim 

Türk Milli Eğitim Sistemi Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kurumları Maarif Vakfı

Türkiye’de Yüksek Öğretim Sistemi Yükseköğretim Kurumu (YÖK)

Yurt Dışı Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 

Gençlik ve Spor
Gençlik
Gençlere Yönelik Kamusal Hizmetler
Spor Diplomasisi: Uluslararası İlişkiler ve Organizasyonlar
Spor Hizmetleri 
Uluslararası Spor Camiasındaki Başarılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Çalışma Hayatı, Sosyal Güvenlik
Çalışma Hayatında Bireysel ve Toplu İş Hukuku
Sosyal Ortaklar
Sosyal Güvenlik Sistemi ve Yapısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İletişim ve Medya 

Medya
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu (TRT), Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı

Devlet Millet İletişimi: CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Türkiye İletişim Modeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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