


YÜZ ÖLÇÜMÜ 785.347 km2

İL SAYISI   81
İLÇE SAYISI  921
TOPLAM NÜFUS 80.810.525

TÜRKİYE



Sevgili dava ve yol arkadaşlarım,

AK Parti, kurulduğu günden beri siyasetteki yerini hep milletin durduğu yer olarak tarif etmiştir, şimdi de aynı 
tarifi yapmaktadır. 

Nitekim, 3 Kasım seçimlerinde partimiz iktidara geldiğinde, bize oy vermiş olsun olmasın, milletimizin neredeyse 
tamamı rahatlamış, geleceğine ümitle bakmaya başlamıştır. 

AK Parti'yi güçlü kılan ve bunca yıldır ayakta tutan, milletimizin işte bu umudu sürekli diri tutmasıdır. 

Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin gündemi değişmiştir, öncelikleri değişmiştir, sıkıntıları değişmiştir, beklentileri 
değişmiştir; değişmeyen tek şey, tüm bunları karşılayabilen yegane partinin AK Parti olduğu gerçeğidir. 

AK Parti olarak sürekli hedeflerimizin çıtasını yükselterek, kemiyetle birlikte keyfiyete de önem vererek, çözüm 
odaklı bir anlayışla çalışarak, milletimiz nezdindeki itibarımızı korumayı başardık. 

Kerameti hiçbir zaman kendimizde görmeden, işin sırrının yaptığımız hizmetler olduğunun bilinciyle, kendimizi 
sürekli geliştirerek, hep ilk günkü heyecanla çalıştık. 

Bu uzun, meşakkatli, sabır gerektiren yolculukta elbette yorulanlar, hatta yolunu kaybedenler olmuştur ama AK 
Parti olarak bizim hizmet aşkımız ve kararlığımız asla zayıflamamıştır. 

İnşallah bundan sonra da, yine Rabb'imin yardımı ve milletimizin yol göstermesiyle hizmetlerimize devam 
edeceğiz.

Türkiye'nin FETÖ'yle, PKK'yla, DEAŞ'la, diğer terör örgütleriyle mücadelesini, daha da ötesi artık 7 düvele karşı 
verildiği çok açık beka kavgasını, işte bu anlayışla yürütüyoruz. 

15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihimizde eşi benzeri olmayan ihanetlere rağmen, ülke ve millet olarak dimdik 
ayakta bir şekilde hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürüyoruz. 

İstiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” 
ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak, bu mücadeleyi zafere ulaştıracağımıza inanıyoruz. 

Geçtiğimiz 15 yılda yaptıklarımız, 2023 hedeflerimize ulaşmak başta olmak üzere, bundan sonra yapacaklarımızın 
teminatıdır. 

Nereden geldiğimizi bilmezsek, nerede durduğumuzu ve nereye gittiğimizi de doğru tespit edemeyiz. 

AK Parti’nin 15 yıllık icraatlarını anlatan bu kitapçığı, nereden geldiğimizi ve şu anda nerede bulunduğumuzu 
gösteren tarihî bir belge olarak görüyorum. 

Teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımız ile partimize gönül vermiş tüm kardeşlerimizden, bugüne kadar 
yaptıklarımızı milletimize her fırsatta ve en doğru şekilde anlatmalarını bekliyorum.

Aziz milletime selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Genel Başkan, Cumhurbaşkanı



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruluşunu ilan eden AK Parti, 
meşru olan her fikre, her inanca, her ideale aynı yakınlıkta duran ve kendini toplumun herhangi bir unsuruyla değil 
bütünüyle ifade eden bir siyasetin temsilcisi olarak halkın huzuruna çıkmıştır. 

AK Parti geniş toplumsal kesimler tarafından sahiplenilmiş ve kuruluşundan 15 ay sonra katıldığı ilk seçimde yüzde 
34’ü aşkın bir oy başarısıyla tek başına iktidara gelmiştir. 
Bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kazanan AK Parti, milletin sürekli artan teveccühüne mazhar olmuştur. 

AK Partinin, Türk siyasetinin pusulasını daha çok demokratikleşmeye, kalkınmaya ve topyekûn güçlenmeye ayarlayan 
siyaset anlayışı; milletimizden daima güven ve takdir duygularıyla karşılık bulmuştur. 

AK Parti iktidarıyla geçen 15 yıl boyunca devlet – millet arasındaki soğuk duvarların yıkıldığına, mesafelerin ortadan 
kalktığına ve milli iradenin tam manasıyla tecelli ettiğine milletimiz şahittir. 

Kurulduğu günden bugüne millete hizmet yolunda durmadan ilerleyen bu hareket, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle bir “Erdemliler Hareketi”dir. Son 15 yılda Türk siyasetine damga vuran hadiseler, ülkemiz 
için fikir, proje, iş, hizmet ve yatırım üretenlerle; sıkıntı, kavga ve kriz üretenlerin farkını, açıkça ortaya çıkarmıştır.
AK Parti, siyaseti dar ve hizipçi kalıplar içine hapsetmeden, toplumun değişim taleplerine cevap vermeyi, evrensel 
insani değerleri sahiplenerek bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edinen bir partidir. 

AK Parti, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine neresinde yaşarsa yaşasın her insanını aynı samimiyetle 
kucaklayan, her karış toprağını aynı duyguyla seven, istisnasız bütün vatandaşların hukukunu korumayı şiar edinen bir 
siyasi ekolün adıdır. İnsanımızın ve ülkemizin hukukunu dava edinen bu hareketin her bir neferi demokrasiye, adalete, 
insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletinin gereklerine ve ülkemizin gelecek ideallerine yürekten bağlıdır.  
AK Parti siyasetinin ilkelerini, uzun yıllar boyunca siyasi ve ekonomik buhranların acı tecrübelerini yaşayan milletimiz 
belirlemiştir. 

Sadece seçim başarısını hedefleyen ve bu başarı üzerinden siyaset yapan partilerin aksine AK Parti, milletimizin hak 
ve adalet mücadelesine sahip çıkarak hizmetlerini sürdürmüştür. AK Parti hareketini milletimizin her geçen gün daha 
çok sahiplenmesinin gerçek sebebi budur. 
Bu harekete gönül veren insanlar, terör hadiseleri, gezi eylemleri, karalama kampanyaları ve 15 Temmuz darbe girişimi 
gibi haince tertipler karşısında saflarını daha da sıklaştırmış, fitneye fırsat vermemiştir. 

Cumhuriyetin, demokrasinin ve hukuk devletinin zorlu mücadeleler neticesinde elde edilen büyük kazanımlar 
olduğunun bilinciyle 15 Temmuz gecesi meydanlara akın eden milletimiz, daha önce hiçbir darbe girişiminde 
görülmeyen bir direniş göstermiş ve kendi iradesine sahip çıkarak hain darbe girişimini bertaraf etmiştir.  Şehadeti 
göze alarak büyük bir sağduyu ve kararlılıkla hareket eden milletimiz o gece devletiyle özdeşleştirdiği özgürlüğünü, 
bayrağını, ezanını, inancını ve geleceğini korumak için FETÖ terör örgütünün darbe kalkışmasına karşı adeta kıyam 
etmiş ve tanklara, uçaklara, bombalara, tüfeklere karşı göğsünü siper ederek bu işgal girişimini püskürtmüştür.

Ülkemizi darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları, her teşebbüslerinde milletimizin 
feraseti, cesareti ve vatan sevgisi karşısında hezimete uğramışlardır. 
Daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye, daha sağlam bir demokrasi için ihtiyaç duyduğumuz “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi” de milletimizin hareketimize olan güven ve teveccühleriyle kabul edilmiştir.

“Önce insan” diyerek yola çıkan AK Parti Hareketinin bütün mensupları, bölgemizde yaşanan acıların dinmesi ve 
insanlığı tehdit eden savaşların, işgallerin ve adaletsiz uygulamaların sona ermesi için büyük bir sorumluluğu 
omuzladıklarının bilincindedir. Bu bilinçle 81 vilayetin kaderiyle ilgili olduğu kadar insanlığın bekasıyla da ilgilenmekte; 
Arakan’ın, Bağdat’ın, Filistin’in derdiyle dertlenmekte ve Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün, Şam’ın hukukunu savunmaktan 
geri durmamaktadır. 

AK Parti; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkesini daim kılmak adına yurtiçinde yurtdışında teröre karşı 
mücadeleyi bir memleket meselesi görmekte ve buna yönelik tedbirler almaktadır.  

14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne, bu hareketin rotasını daima millet belirlemiştir. 
AK Parti bundan sonra da milletle aynı istikamette yol alacak ve milletin rızası 
olmayan hiçbir icraata imza atmayacaktır.

Binali YILDIRIM
Başbakan
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
GİRİŞİMCİ VE İNSANİ  DIŞ POLİTİKA

KURUMSAL ALTYAPININ 
GELİŞTİRİLMESİ

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ
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Türkiye, bugün, etkisini sadece yakın 
çevresinde değil, dünya genelinde 
hissettiren çeşitli sınamalara rağmen, 
her alanda, çok boyutlu, ilkeli, 
girişimci ve insani bir dış politika 
uygulamaktadır.

Dış politikamız, gücünü ve 
etkinliğini, farklı coğrafyaların 
kesişim noktasında bulunmasından 
kaynaklanan çok-bölgeli stratejik 
kimliğinin sağladığı imkânlardan, ülke 
içindeki siyasi istikrardan, büyüyen 
ekonomimizin sağladığı ivmeden, 
geniş bir coğrafyayla mevcut tarihsel 
bağlarımıza dayanan toplumsal 
etkileşim potansiyeli ve kültürel 
zenginliğinden almaktadır.

BÖLGESİNDE LİDER, 
DÜNYANIN 
VİCDANI 
ÜLKE: 

TÜRKİYE

Türk dış politikasının bölgesel boyutu, 
yakın çevremizdeki halkların barış 
ve güvenlik içinde onurlu bir yaşam 
sürmeleri ve refah düzeylerinin 
bölgenin gerçek potansiyeli ile orantılı 
şekilde yükseltilmesi hedefi temelinde 
şekillenmektedir. 

HER YÖNÜYLE 
GİRİŞİMCİ VE 
İNSANİ  
DIŞ POLİTİKA
Yakın çevremizdeki ülkelerle ikili 
ilişkilerimizi geliştirme hedefine yönelik 
siyasi, ekonomik ve sosyokültürel 
girişim ve adımlar, bölgesel sahiplenme 
anlayışıyla öncülük ettiğimiz üçlü iş birliği 
süreçleri ve bölgesel kuruluşlar nezdinde 
üstlendiğimiz aktif roller, bölgemize 
yönelik yapıcı tutumumuzun ve ilkeli 
duruşumuzun yansımalarıdır. 

Türkiye, yakın çevresinden kaynaklanan 
kriz ve sınamaları da yapıcı bir 
yaklaşımla, bölgesel istikrarın ve 
güvenliğin sağlanmasına atfettiği önem 
çerçevesinde ele almaktadır. 

Ülkemiz, başta Suriye olmak üzere, 
yakın çevresinde yaşanan tüm krizlerde 
siyasi çözüm arayışlarına öncülük 
ederken, şiddete, açlık ve yoksulluğa 
maruz bırakılan halklardan yardım 
elini esirgememektedir. Suriye’de vuku 
bulan insani kriz karşısında kayıtsız 
kalmamamız ve krizin başından bu yana 
Suriyeli kardeşlerimize kapımızı açmamız, 
vicdani ve insan odaklı yaklaşımımızın en 
açık tezahürünü oluşturmaktadır. 
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Ülkemiz, yakın çevresinden kaynaklanan 
sınamalarla etkin biçimde mücadele 
ederken ve bölgesindeki iş birliği 
potansiyelini hayata geçirmeye yönelik 
aktif çabalarda bulunurken, aynı zamanda, 
kıta ölçekli açılım politikalarını kararlılıkla 
sürdürmekte, uluslararası örgüt ve 
platformlarda etkin rol oynamakta, mevcut 
ilişkilerini güçlendirmektedir. Bu meyanda, 
AB katılım sürecinde ülkemiz üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmeye devam 
etmekte, AB tarafının da katılım sürecinin 
ruhuna uygun yapıcı adımları atmasını 
beklemektedir.

Bugün, açılım ve ortaklık politikalarımız 
çerçevesinde, Afrika’da, Latin Amerika ve 
Karayipler’de, Asya-Pasifik’te her alanda 
tesis ettiğimiz çok boyutlu iş birliği ağı, 
ülkemizin dış ilişkilerini sadece yakın 
çevresinde değil, dünyanın her köşesinde iş 
birliği odaklı bir anlayışla sürdürme iradesini 
açıkça yansıtmaktadır.

Keza, uluslararası alandaki girişim ve 
faaliyetlerimiz de uluslararası alanda 

yaşanan değişim süreçlerini olumlu bir 
mecrada yönlendirme irademizin ve 
yeteneğimizin ispatlarıdır. 

Başta terörizm olmak üzere, asimetrik 
tehditlerle mücadeleye sağladığımız 
katkılara; önleyici diplomasi ve arabuluculuk 
konularında uluslararası farkındalığın 
artırılmasına önemli katkılarda bulunan 
“Barış için Arabuluculuk” girişimimizden, 
kültürler arası hoşgörü ve diyaloğun 
önemini vurgulayan “Medeniyetler 
İttifakı” girişimimize ve dünyanın her 
köşesine ulaştırdığımız insani ve kalkınma 
yardımlarımıza kadar uluslararası alandaki 
tüm çalışmalarımız, dış politikamızın özünde 
yatan sorumluluk sahibi, ilkeli, vicdani ve 
insan odaklı yaklaşımımızı yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, bugün, Türkiye, yakın 
çevresindeki ve ötesindeki tüm girişim 
ve faaliyetleriyle, bölgesel ve uluslararası 
alanlarda, güvenlik, istikrar ve refah 
umutlarına güç katan bir aktör olduğunu 
ispatlamıştır.
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Türkiye’nin etrafında bir barış ve refah kuşağı 
oluşturarak ülkemizin ve komşularımızın 
gerçek potansiyeline ulaşması için gayret 
ediyoruz. Bugüne kadar ortak çıkarlarımız 
çerçevesinde toplam 20 ülkeyle yüksek düzeyli 
iş birliği mekanizmaları hayata geçiriyoruz.

Bu ülkelerle, Devlet/Hükûmet başkanları 
seviyesinde gerçekleştirilen 50 ortak kabine 
toplantısında 518 belge imzalanmıştır. 

2002-2015 döneminde bu ülkelerle dış ticaret 
hacmimiz beş kattan fazla artarak 14,3 milyar 
dolardan 81,4 milyar dolara, bu ülkelerin 
toplam dış ticaretimizdeki payı ise yüzde 
16’dan yüzde 23’e çıkmıştır. 

YÜKSEK 
DÜZEYLİ 
İŞ BİRLİĞİ 
MEKANİZMALARI Türkiye, merkezinde bulunduğu coğrafyada bir barış, istikrar ve refah kuşağı 

oluşturmaya yönelik yaklaşımı çerçevesinde, çeşitli bölgesel süreçler hayata 
geçirmiştir. Bu süreçlerden bazıları şunlardır: 

BÖLGESEL 
İŞ BİRLİĞİ 
SÜREÇLERİ

Irak’a Komşu Ülkeler Süreci (2003-2008),

Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Süreci (2007’den beri),

Türk dünyasında çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde kurulan Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) (2008) ve Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) (2009),

Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Üçlü İş Birliği Mekanizması (2009’dan beri),

Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü İş Birliği Mekanizması (2010’dan beri),

Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Mekanizması (2011’den beri),

Afganistan’da ve bölge genelinde barış ve istikrara katkı sağlamak üzere 14 bölge 
ülkesi, süreci dışarıdan destekleyen ülkeler, ulusal ve uluslararası örgütlerin 
katılımıyla oluşturulan İstanbul Süreci (2011’den beri),

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması (2012’den beri),

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Mekanizması (2014’ten beri),

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Mekanizması (2016’dan beri),

Akdeniz ve Karadeniz’in kirliliğe karşı korunmasını hedefleyen Barselona ve Bükreş 
Sözleşmeleri’nin her ikisine de taraf tek ülke olarak, Barselona Sözleşmesi Dönem 
Başkanlığımız sırasında ülkemizce başlatılan girişim sonucunda, her iki Sekretarya 
arasında Mutabakat Muhtırası imzalanması (2016).
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ENERJİ VE ULAŞTIRMA 
AĞLARININ 

MERKEZİNDE 
YER ALIYORUZ
Ülkemizin enerji sektörü son yıllarda ekonomik büyüme ve nüfus artışı gibi 
faktörlerin etkisiyle büyük bir değişim ve gelişime sahne olmaktadır.

Ülkemiz, ispatlanmış dünya petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip 
bölge ülkeleriyle, Avrupa'daki tüketici pazarları arasındaki jeostratejik konumundan 
da istifade ederek, enerji arz güvenliğini sağlamak ve kuvvetlendirmek hedefi 
doğrultusunda çok boyutlu bir enerji stratejisi geliştirmiştir. 

Söz konusu çok boyutlu enerji stratejimizin başlıca unsurlarını; 

İthal edilen hidrokarbon enerji kaynakları olan petrol ve doğal 
gazın tedarikinde kaynak ve güzergâh çeşitlendirilmesi, 

Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması, 

Enerji verimliliğinin artırılması, 

Nükleer enerjinin enerji sepetimize dâhil edilmesi, 

Ülkemizin bir enerji ticaret merkezine dönüştürülmesi,  

Bölgemizin enerji güvenliğine katkıda bulunulması olarak 
sıralamak mümkündür. 

Güney Gaz Koridoru’nun belkemiğini 
teşkil eden Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı (TANAP) projesinin Temel 
Atma Töreni 17 Mart 2015’te Kars’ta 
Sayın Cumhurbaşkan'ımız, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili’nin 
himayelerinde gerçekleştirilmiştir. TANAP 
Projesi çerçevesinde gazın 2018 yılının ilk 
yarısına kadar Türkiye’ye, 2020 yılında 
da Avrupa’ya ulaşması beklenmektedir.

Gelinen noktada BOTAŞ, TANAP projesinde %30’luk bir paya sahip olmuştur. Türkiye 
Petrolleri (TP) ise gerek Şah Deniz sahasındaki gerek Güney Kafkasya Boru Hattı’ndaki 
hissesini %19’a çıkarmıştır. Böylelikle TP söz konusu sahada (BP’den sonra), BOTAŞ ise 
TANAP’ta (SOCAR’dan sonra) ikinci büyük ortak konumunu elde etmiştir.

Öte yandan, Türk Akımı Doğal gaz Boru Hattı projesine ilişkin Hükûmetler arası Anlaşma 10 
Ekim 2016 tarihinde imzalanmıştır. Hâlihazırda 2 hat olarak tasarlanan Türk Akımı Projesi 
kapsamında ülkemiz, kendi iç pazarımıza yönelik olacak 15.75 milyar metreküplük ilk hatta 
odaklanmaktadır. Bu hat üzerinden gelecek gaz, ülkemizin hâlihazırda Batı Hattı’ndan 
(Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan) almakta olduğu gazın yerine geçecektir. 

Bunun yanında, artan enerji talebinin karşılanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılabilmesi 
ve çevresel olumlu etkileri sebebiyle ulusal enerji sepetimizi nükleer enerji ile 
zenginleştirme konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir. Ülkemiz kısa ve orta vadede 
elektrik enerjisinin en az %10’unun nükleer enerjiden karşılanmasını hedeflemektedir. Bu 
çerçevede, ilk nükleer santralin Mersin-Akkuyu’da inşasına başlanması için çalışmalar son 
aşamaya  gelmiş olup, ikincisinin ise Sinop’ta inşa edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu 
projeler dışında, üçüncü nükleer santral inşası için girişimler devam etmektedir. 

Son olarak, toplam enerji üretimimiz içerisinde yenilenebilir enerjinin payını 2023 yılında 
%30’a çıkarma ve enerji verimliliğimizi artırma konusundaki çalışmalarımız artarak devam 
etmektedir.

İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması hedefi çerçevesinde, ülkemiz Hazar Geçişli Doğu-
Batı Orta Koridoru kapsamında gerekli projeleri hayata geçirmektedir. Son olarak Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışı 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü’de düzenlenen bir törenle 
gerçekleştirilmiştir.
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70 ÜLKEYE 
VİZELER KALKTI
SEYAHAT 
ÖZGÜRLÜĞÜ 
BAŞLADI

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da 
dâhil olmak üzere vatandaşlarımızın 
yabancı ülkelere daha rahat seyahat 

etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız hız 
kesmeden sürdürülmektedir. 2002 yılı itibarıyla, 
umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 
42 ülkeye vizesiz seyahat edebilmekteyken, 
bu sayıyı 69’a yükselttik. Vatandaşlarımızın 
seyahat özgürlüğünü genişletecek çalışmalarımız 
önümüzdeki dönemde de kararlılıkla 
sürdürülecektir.

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Vize Serbestisi 
Diyaloğu 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da 
resmen başlatılmıştır. Önümüzdeki dönemde, 
vatandaşlarımızın AB ülkelerine yapacakları 
kısa süreli turistik ve iş amaçlı seyahatlerini 
vizesiz gerçekleştirmelerini teminen AB tarafı ile 
görüşmeler devam etmektedir. Bu çerçevede, 
vatandaşlarımıza vize muafiyetinin en kısa 
sürede sağlanması için mevzuat ve uygulamada 
gerekli yasal düzenlemelerin kısa süre içerisinde 
hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar 
sürdürülmektedir.

42
ÜLKE

70
ÜLKE

2002 yılı itibarıyla, 
umuma mahsus pasaport hamili 

vatandaşlarımız 42 ülkeye 
vizesiz seyahat edebilmekteyken, 

bu sayıyı 69’a 
yükselttik.
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BÖLGESEL-KÜRESEL

İSTİKRAR İÇİN 
GİRİŞİMLER 
YAPIYORUZ
Ülkemiz, yakın bölgesinde bir barış ve istikrar kuşağı oluşturmaya yönelik 
yaklaşımı çerçevesinde uluslararası düzeyde yüksek görünürlükte çok sayıda 
arabuluculuk faaliyetinde bulunmuş ve ihtilafların barışçıl çözümünde 
kolaylaştırıcı rol üstlenmiştir.

Irak’ta demokratik sürece katkı için farklı etnik ve mezhepsel gruplarla 
yürüttüğümüz ara buluculuk/kolaylaştırıcılık faaliyetleri (2005 ve 2010).

İsrail ve Suriye arasındaki dolaylı görüşmelerde üstlendiğimiz 
kolaylaştırıcılık rolü (2008).

Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan tıkanıklığın 
aşılmasındaki rolümüz (2008).

İslam İş Birliği Teşkilatı Güney Filipinler Barış Komitesinin (2007’den beri) 
ve Uluslararası Temas Grubunun (2009’dan beri) üyesi olarak Güney 
Filipinler Barış Süreci çerçevesindeki her iki müzakere sürecine verdiğimiz 
destek.

İran’ın nükleer programıyla ilgili kaygıların giderilmesi için Brezilya’yla 
birlikte başlattığımız ve Tahran Deklarasyonu’nun imzalanmasını 
sağlayan girişim (2010).

Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ve ara buluculuk konularına büyük önem 
veren ülkemiz, BM’nin bu konudaki rolünün desteklenmesi için Finlandiya’yla birlikte 
BM’de 2010 yılında “Barış için Ara Buluculuk” girişimini başlatmıştır. Ülkemiz, bu 
girişim kapsamında tesis edilen “Ara Buluculuk Dostlar Grubunun da eş başkanlığını 
Finlandiya ile birlikte yürütmektedir. 

Kırgızistan’da yaşanan etnik içerikli çatışmalar sonrasında toplumlar arası 
ihtilafın giderilmesinde oynadığımız kolaylaştırıcı rol (2010).

İslam İş Birliği Teşkilatı Rohinga Temas Grubunun (2012’den beri) üyesi 
olarak Müslüman ve Budist aydınlar ile kanaat önderlerinin katılımıyla 
toplumlar arasında güveni ve iletişimi artıracak bir inançlar arası diyalog 
toplantısı önerimiz.

Filistin Ulusal Birlik Hükûmetinin kurulmasıyla sonuçlanan mevcut iç uzlaşı 
sürecine katkımız (2013-2014).

Somali’nin siyasi istikrarına destek olunması amacıyla Somali ve 
Somaliland arasında ülkemizin ev sahipliği ve kolaylaştırıcılığında 2013 
Nisan ayında başlatılan görüşmeler (Süreçteki rolümüz 2015 yılının ikinci 
yarısında tarafların talep ve onayıyla arabuluculuğa dönüştürülmüştür).

Genel   |    20     |   Dışişleri Genel   |    21     |    Dışişleri



ULUSLARARASI 
ARENADA 
KÜRESEL 
AKTÖR 
TÜRKİYE

Türkiye yeniden şekillenen küresel dü-
zenin belirlenmesinde söz sahibi olan 
küresel aktörlerden biri olabilmek için 
tüm uluslararası oluşumlarda aktif bir 
rol oynamayı hedeflemektedir.

Türkiye, kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletlerde son yıllarda daha proaktif bir 
yaklaşım benimsemekte ve BM gündeminde bulunan tüm konulardaki çalışmalara 
aktif katkılar sağlamaya, yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynamaya gayret etmektedir. 
Bu çerçevede, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında ve korunmasında en 
önemli çok taraflı forum olma özelliğini koruyan BM Güvenlik Konseyine 2009-2010 
döneminde geçici üyeliği ülkemize uluslararası alanda ve BM içinde ilave imkânlar 
kazandırmıştır.

Ülkemizin artan ekonomik gücü ve gelirine paralel biçimde 2013-2015 döneminde 
BM bütçesine zorunlu katkı payı %0,6’dan %1,3’e çıkmış, böylelikle Türkiye, BM 
bütçesine en fazla katkıda bulunan ülkeler sıralamasında 25. sıradan 16. sıraya 
yükselmiştir.

Böylelikle ülkemiz,  BM bütçesine en fazla katkı yapan ve BM'nin etkin şekilde 
çalışması yönünde faaliyetlerde bulunan ülkelerden müteşekkil Cenevre grubuna 
katılmaya davet edilmiş ve Gruba Mayıs 2014 itibarıyla üye olmuştur.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’yla (UNDP) iş birliğini 2011 yılında 
imzaladığı Ortaklık Çerçeve Anlaşması aracılığıyla “Stratejik Ortaklık” seviyesine 
çıkarmıştır. 

Kültürler arası saygı temelinde farklılıklarımızla barış içinde yaşamak, yabancı 
düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadele etmek amacıyla Türkiye ve İspanya’nın eş 
sunuculuğunda 2005 yılında başlatılan Medeniyetler İttifakı (Mİ), Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri tarafından da benimsenmiş ve hâlihazırda Dostlar Grubunda 146 ülke 
ve uluslararası kuruluş barındıran etkili bir BM girişimi hâlini almıştır.

Birleşmiş Milletler

%0,6

%1,3
% 1,3

% 0,6

2013

2015
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2011 yılında ABD ile birlikte kurduğumuz ve beş yılı aşkın bir süre boyunca önce 
ABD, daha sonra Hollanda ile birlikte eş başkanlığını yürüttüğümüz “Terörle 
Mücadele Küresel Forumu” ülkemizin çok taraflı çabalarına önemli bir örnek 
teşkil etmektedir. Ülkemiz, Forum bünyesindeki Afrika Boynuzu Çalışma Grubu 
eş başkanlığını hâlen AB ile birlikte yürütmektedir. 

Tüm bu çabalarımız neticesinde, Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgelere coğrafi yakınlığı, ulaşım kolaylığı, ekonomik, 
finansal, kültürel merkez olması gibi sebeplerle “hub” niteliği taşıyan 
İstanbul’un BM bakımından bir merkez haline dönüştürülmesi de BM’ye yönelik 
politikamızın ana unsurlarından biri hâlini almıştır. Bugüne kadar, BM Nüfus 
Fonu UNFPA’nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisinin; BM Kalkınma 
Programı UNDP’nin Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin; UNDP 
Avrupa ve BDT Bölge Ofisi ile BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi 
Biriminin (UN WOMEN) Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Bölgesel Ofisi’nin 
İstanbul’a yerleşmesi sağlanmıştır. BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi  
(UNCCD) Kuzey Akdeniz Bölgesi Koordinasyon Biriminin İstanbul’da ihdas 
edilmesi için UNCCD Sekretaryası’yla Anlaşma imzalanmış olup, söz konusu 
birimin faaliyete geçmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Aralarında BM 
Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) da bulunduğu BM’nin diğer bazı uzmanlık 
kuruluşlarının bu yöndeki ilgisi ışığında, çeşitli bölgesel birimlerin İstanbul’a 
yerleşmesi için de temaslar sürmektedir.

Ülkemiz, kurucu üyesi olduğu AK’nin çalışmalarına aktif katılım 
sergilemektedir. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
alanlarında, gerek siyasi gerek teknik düzeyde Avrupa Konseyi ile 
yapıcı diyalog ve iş birliği yürütmektedir. 

Öte yandan, sayıları iki yüzü aşan AK Sözleşmeleri ile oluşturulan 
denetim mekanizmaları sistemiyle, başta yargı ve içişleri olmak 
üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız ile AK arasında teknik 
düzeyde ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemiz, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve protokolleri dâhil, AK Sözleşmelerine taraf 
olma iradesi bakımından birçok ülkeyi geride bırakarak 47 AK 
üyesi devlet arasında hâlihazırda on beşinci sırada yer almaktadır. 

Türkiye, 1 Aralık 2014 itibarıyla ve 2015 yılı boyunca G-20 Dönem Başkanlığını 
üstlenmiştir. Dönem Başkanlığı, ülkemizin küresel gündemde yer alan konulara katkı 
sağlaması ve görünürlüğünü artırması bakımından bir fırsat teşkil etmiştir..

G-20 Dönem Başkanlığımız sırasında yıl boyunca gerçekleştirilen toplantılar ve Antalya 
Liderler Zirvesi, ülkemizin üstlendiği en büyük çaplı organizasyonlardan birisi olmuştur. 

Avrupa Konseyi

G-20
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Türkiye, İslam ülkelerini buluşturan yegâne ortak siyasi forum olan İslam İş Birliği 
Teşkilatına (İİT) gerek bölgesel gerek uluslararası gelişmeler bağlamında özel önem 
vermektedir. Ülkemiz, çok sayıda İİT kuruluşuna ev sahipliği yapmakta olup, son 
yıllarda Teşkilatın en faal üyelerinden biri konumuna gelmiştir. 

İslam Zirvesi'nin 13’üncüsüne 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde başarıyla ev sahipliği 
yapan ülkemiz, bu suretle İİT Zirve Dönem Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 
 
İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 1981 
yılında Mekke’de düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansı’nda kurulmuş olup, 
başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımız, eş güdümünü de Kalkınma Bakanlığımız 
yürütmektedir.

NATO, ülkemizin tam yetkiyle söz sahibi olduğu önemli bir uluslararası örgüttür. 
Ülkemiz ittifak faaliyetlerine hem NATO’nun Türkiye için hem de Türkiye’nin NATO 
için ifade ettiği önem çerçevesinde kapsamlı ve faal katkıda bulunmaya devam 
etmektedir. 

Çoğunluk nüfusun Müslüman olduğu bir müttefik olma özelliğiyle NATO içinde 
özgün bir konumu bulunan ülkemiz, ittifakın faaliyetlerini sürdürdüğü coğrafyalar 
açısından vazgeçilmez bir değer niteliği taşımaktadır. NATO’nun Bosna-Hersek, 
Kosova ve Afganistan’daki faaliyetlerine yaptığımız kapsamlı katkılar bu 
kapasitemizi seferber etme iradesine sahip olduğumuzu göstermiştir. 

Suriye’den kaynaklı balistik füze tehdidi karşısında hava savunma yeteneklerimizin 
takviye edilmesi amacıyla, müttefik ülkelere ait hava ve füze savunma bataryaları 
2013 yılından bu yana ülkemizde konuşlu bulunmaktadır. Ayrıca, ittifaka güney 
sınırından kaynaklanan tehditler karşısında, talebimiz üzerine, ülkemize uyarlanmış 
güvence tedbirleri Daimi Konsey tarafından 18 Aralık 2015 tarihinde onaylanmıştır. 
Bu tedbirlerin tam manasıyla uygulanması için çalışmalarımız devam etmektedir.

İslam İş Birliği Teşkilatı

NATO

Ülkemiz, 1999 yılından itibaren, 
iki yılda bir yapılan bütün IMO 
Konseyi seçimlerinde konsey 
üyeliğine seçilme başarısını 
göstermiştir. IMO'nun yürütme 
organı olan Konsey için 
2017’de gerçekleştirilen son 
seçimlerde ülkemizin şimdiye 
kadar elde ettiği en yüksek oy 
sayısıyla seçilmiş olması, bu 
örgütteki güçlü konumumuzu 
daha da pekiştirmiştir. 

Ülkemiz, kurucuları arasında bulunduğu 191 üyeli Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütünün (ICAO) Konsey Üyeliğine 66 yıl aradan sonra 4 
Ekim 2016 tarihinde yapılan seçimlerde oldukça yüksek bir oy alarak 
tekrar seçilmiştir. 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)
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KURUMSAL DÜZEYDE 

İLİŞKİ TESİS 
EDİLEN BAZI 
BÖLGESEL 
OLUŞUM ÖRGÜTLER

Arap Ligi ile Türk-Arap İş Birliği Forumu (2007)

Afrika Birliğiyle Stratejik Ortaklık (2008)

Körfez İş Birliği Konseyiyle Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog (2008)

Güney Ortak Pazarıyla (MERCOSUR) İstişare ve İş Birliği Mekanizması (2010)

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) kurucu metni olan Dostluk ve İş Birliği 
Antlaşması’na taraf olunması (2010)

Karayipler Topluluğuyla (CARICOM) İstişare ve İş Birliği Mekanizması (2011)

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ile Diyalog Mekanizması (2013)

Şangay İş Birliği Örgütüyle Diyalog Ortaklığı (2013)

Vişegrad Grubu+Türkiye İş Birliği Mekanizması (2013)

Pasifik İttifakına Gözlemci Üyelik (2013)

Asya İş Birliği Diyaloğu’na katılım (2013)

Pasifik Adalar Forumunda (PIF) Forum Sonrası Diyalog Ortağı (2014)

Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğunda (CPLP) Ortak Gözlemci Statüsü (2014)

Orta Amerika Entegrasyon Sisteminde (SICA) Bölge Dışı Gözlemci Üyelik (2015) 

Doğu Karayip Devletleri Örgütüyle (OECS) Kurumsal İş Birliği İhdasına Yönelik 
Mutabakat Zaptı (2016)

BM LAK Ekonomik Komisyonu ECLAC Üyeliği (2017)

ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı (2017)
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ULUSLARARASI VE 

BÖLGESEL KURULUŞLARDA 

ÜSTLENDİĞİMİZ 
DÖNEM 
BAŞKANLIKLARI 
(2009’DAN BU YANA)

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci (2009-2010)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (2010-2011)

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (2011-2012)

OECD Bakanlar Konseyi (2012)

Karadeniz Ekonomik İş Birliği  (KEİ) (2012 ve 2017)

Asya’da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (2010-2012, 2012-2014)

Türk Konseyi (2014-2015)

Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (2014-2015)

Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi Bürosu 
Dönem Başkanlığı (2014-2015)

G-20 (2015)

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Koordinasyon Komitesi ve 
Siyasi-Askeri Yönlendirme Komitesi Sekretaryası Dönem Başkanlığı (2015-2017)

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı Dönem 
Başkanlığı (2015-2017)

İslam İş Birliği Teşkilatı (2016-2019)

Asya Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanlığı (2017-2019) 

Evrensel Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı (2017-2020)

Karadeniz’de Güven ve Güvenlik Arttırıcı Önlemler (2017)

MIKTA (2017)

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Dönem Başkanlığımız (2017-2019)
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ULUSLARARASI KURUM 
VE KURULUŞLARDAKİ 

ÜST DÜZEY 
TÜRK 
YETKİLİLER

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) Başkan Yardımcılığı 
(2010-…)

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörlüğü (2010-…)

BM Kalkınma Programı Başkan Yardımcılığı, Avrupa ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu Bölge Direktörlüğü (2012-…)

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri 
Koordinatörlüğü (2013-2017)

AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanlığı (2014-…)

Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanlığı (2014-…)

Güneydoğu Avrupa Güvenlik İş Birliği Merkezi (RACVIAC) Direktörlüğü (2015-…) 

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Birimi Avrupa Direktörlüğü (2015-…)

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörlüğü (2015-…)

Ekonomik İş Birliği Ajansı Genel Sekreterliği (2015-…)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Eş başkanlığı (2016-…)

AGİT Dönem Başkan'ının Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla 
Mücadele Özel Temsilciliği (2004-2008), (2014-2016), (2016-…)

Kamu Diplomasisinden Sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcılığı (2016 - …)

Asya Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü (APSCO) Genel Sekreter Yardımcılığı (2016-…)

Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu Üyeliği (2016-…)
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ÜLKEMİZİN 
2015 VE 2016 YILLARINDA 

EV SAHİPLİĞİ 
YAPTIĞI BAŞLICA 
ULUSLARARASI 
ETKİNLİKLER 

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı (2015)

Vişegrad Grubu (V4)+Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı (2015)

Küresel Göç ve Kalkınma Forumu Zirve Toplantısı (2015)

G-20 Zirvesi (2015)

UNCCD COP 12 (BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Toplantısı – 2015)

6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (2015)

6. Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Forumu (2016)

İslam İş Birliği Teşkilatı -13. İslam Zirve Konferansı (2016)

Dünya İnsani Zirvesi (2016)

En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik İstanbul Eylem Programı’nın Yüksek Düzeyli Kapsamlı 
Ara Dönem Gözden Geçirme Toplantısı (2016)

UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Toplantısı (2016)

EXPO 2016 Antalya Uluslararası Botanik Sergisi (2016)

23. Dünya Enerji Kongresi (2016)

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Dünya Denizcilik Günü Yan Etkinliği (2016)

Türkiye – Afrika Ekonomi Bakanları Toplantısı ve İş Forumu
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ÜLKEMİZİN 
2017 YILINDA 
EV SAHİPLİĞİ 
YAPMAKTA 
OLDUĞU 
BAŞLICA 
ULUSLARARASI 
ETKİNLİKLER

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi (2017)

22. Dünya Petrol Kongresi (2017)

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu ve 
Kızılay Kızılhaç Hareketi Delegeler Konseyi (2017)

Türkiye-Körfez İş Birliği Konseyi Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog 
Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı (2017)

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) II. Dışişleri 
Bakanları Forumu (2017)

İslam İş Birliği Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı (2017)

Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi

Türkiye – Afrika Tarım Bakanları Konferansı

IV. İstanbul Ara buluculuk Konferansı

11. MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı

V. UNDP Ulusal Değerlendirme Kapasiteleri Konferansı (İstanbul) 

Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı (Antalya)

Türkiye- Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) 
ve Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu  (ECLAC) iş 
birliğiyle, ülkemizde LAK bölgesiyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
geliştirilmesine yönelik düzenlenecek uluslararası konferans (2018)

Dünya Helal Zirvesi (İstanbul)

33. İSEDAK Bakanlar Toplantısı

2017

2017

2017

2017

2017

20172017
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AÇILIM VE 
ORTAKLIK 
POLİTİKALARIMIZ

Afrika

Ülkemizin küresel rekabette ön plana çıkabilmesi 
de yakın coğrafyaların ötesinde varlık göstermesine 
bağlıdır. Bu çerçevede, Afrika, Asya-Pasifik ve Latin 
Amerika-Karayipler bölgelerine yönelik açılım politikaları 
oluşturulmuş olup, kapsamlı ilişkiler ağımız geliştirilmeye 
devam etmektedir.

2002 yılında sadece 12 Büyükelçiliğimiz bulunan Afrika’da bugün 
39 Büyükelçiliğimiz faaliyet göstermektedir. Afrika ülkeleri de 
ülkemizin ilgisine kayıtsız kalmamış, bu bağlamda Ankara’daki Afrika 
Büyükelçiliklerinin sayısı da 10’dan 33’e yükselmiştir. 

Türkiye, Afrika Birliğine 2005 yılında gözlemci üye olmuş, 2008 
yılında ise anılan birlik tarafından stratejik ortak ilan edilmiştir. 
Ülkemiz ayrıca, 2013’de Afrika Kalkınma Bankasının bölge dışı 26. 
üyesi olmuştur.  2002 yılında 2,9 milyar dolar olarak kaydedilen 
Afrika’yla ticaretimiz 2016 yılında 16,7 milyar dolara yükselmiştir.

Ticaretimize paralel olarak Sahra Altı Afrika (SAA) yatırımlarımızın 
toplam değeri 3,6 milyar doları geçmiş durumdadır.

Sayın Cumhurbaşkan'ımız göreve gelmesinden bu yana 12 Afrika 
ülkesini (Somali, Etiyopya, Cibuti, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Nijerya, 
Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar) ziyaret 
etmişlerdir.

Latin Amerika

Asya-Pasifik

Bölgedeki Büyükelçiliklerimizin sayısı 13’e ulaşmıştır. Sao 
Paolo Başkonsolosluğumuz 2009’dan beri faaldir. Latin 
Amerika ve Karayip ülkelerinin Türkiye’de toplam 12 
Büyükelçiliği bulunmaktadır. 

Ülkemiz ,bölgesel örgütlerin birçoğuyla kurumsal ilişkiler 
tesis etmiş; 1998 yılında Amerikan Devletleri Örgütüne 
(OAS), 2000 yılında Karayip Devletleri Birliğine (ACS), 
2013 yılında ise Kolombiya’nın daveti üzerine Pasifik 
İttifakına gözlemci üye olmuştur. 

Latin Amerika bölgesinde 2002 yılında 960 milyon 
dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, yaklaşık 7,5 kat 
artarak 2015 yılında 7,2 milyar dolara yükselmiştir.

Latin Amerika bölümünde gözlemci üye olunan 
kuruluşlar arasına 2015 yılında Orta Amerika 
Entegrasyon Sistemine (SICA) gözlemci üye olunmuştur.

Asya-Pasifik bölgesine yönelik 
stratejimizin başlıca hedefi, 
Türkiye’nin Asya kıtasının 
tümüyle güçlü siyasi ve 
ekonomik ilişkiler bulunan bir 
ülke konumuna getirilmesidir.
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Güneydoğu Asya
Güneydoğu Asya’da Endonezya, Malezya ve Singapur’la ilişkilerimiz “stratejik 
ortaklık” seviyesine çıkarılmıştır. Bölge ülkelerinden Myanmar, Sri Lanka, 
Brunei ve Kamboçya’da yeni Büyükelçilikler açılmıştır. Laos Demokratik Halk 
Cumhuriyeti ve Pasifik ada devletlerinden Fiji’de temsilcilik açılması için 
hazırlıklar devam etmektedir.

Asya-Pasifik’le ilişkilerimiz bölgesel kuruluşlar aracılığıyla da gelişmektedir. 
2010 yılında Güneydoğu Asya’da Dostluk ve İş Birliği Antlaşması’na taraf 
olmamızın ardından Ağustos 2017’de ASEANla sektörel diyalog ortaklığı tesis 
edilmiştir. Türkiye, Şanghay İş Birliği Örgütüyle Diyalog Ortaklığını ve Pasifik 
Adaları Forumuyla (PIF) Forum Sonrası Diyalog Ortaklığını da sürdürmektedir. 

Güneydoğu Asya ve Pasifik bölge ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz 2002’de 
2 Milyar dolar seviyesindeyken, 2016 itibarıyla 10 milyar dolara ulaşmıştır. 
TIKA’nın 2008 yılından bu yana ASEAN ülkelerine yönelik yardımlarının 
toplamı 14 milyon ABD dolarını aşmıştır. TİKA'nın Pasifik Adalarına toplam 
insani ve teknik yardımları 5 milyon ABD dolarını geçmiştir. 

Asya-Pasifik’e açılım politikamızın bir diğer temel eksenini oluşturan Doğu 
Asya ülkeleri (Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Kore Cumhuriyeti) ile ikili 
ilişkilerimiz, hâlihazırda, Japonya ve Kore ile “stratejik ortaklık” düzeyinde, Çin 
ile “stratejik iş birliği” düzeyinde bulunmaktadır. Çin, Japon ve Koreli liderler de 
G-20 Antalya Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırlanmışlardır. 

Doğu Asya bölgesi ile 2002 yılında 4,2 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 
9 kat artarak 2015 yılında 38,4 milyar dolara yükselmiştir. Bölge ile olan 
ticaretimiz toplam dış ticaretimizin %11’ine ulaşmıştır. 

Çin, Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük, dünyada ise Almanya’dan sonra ikinci 
büyük ticaret ortağımız konumundadır. Asya-Pasifik bölgesinde Çin’in ardından 
ikinci büyük ticaret ortağımız Kore Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilerimizin 
daha da geliştirilmesi amacıyla mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
hizmetler ve yatırımlar alanına teşmiline ilişkin müzakereler 2015 yılında 
sonuçlandırılmıştır. Japonya ile ikili ticaret hacminin mevcut potansiyeli 
yansıtan rakamlara yükseltilmesini teminen, Ekonomik Ortaklık Anlaşması 
imzalanmasına yönelik müzakereler sürdürülmektedir. 

Doğu Asya
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DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞININ 

KURUMSAL 
ALTYAPISI 
GELİŞİYOR
Yeni coğrafyalara açılım politikamız ve izlediğimiz aktif 
dış politikaya paralel bir şekilde, ülkemizin sahip olduğu 
dış temsilcilik sayısı önemli ölçüde artmıştır. Türkiye, 135 
Büyükelçilik, 86 Başkonsolosluk, 13 Daimi Temsilcilik, 1 Ticaret 
Ofisi ve 1 Konsolosluk Ajanlığı ile toplam 236 dış temsilciliğe 
ulaşarak en çok temsilciliği olan ülkeler sıralamasında 6’ncı 
sıraya yükselmiştir. 2002 yılından beri toplam 73 yeni 
temsilcilik açılmıştır.

2013 yılında Panama (Panama), Santo Domingo (Dominik 
Cumhuriyeti), Asmara (Eritre), Bandar Seri Begavan (Brunei 
Darussalam) ve Punom Pen (Kamboçya) Büyükelçilikleri ile 
Aktau (Kazakistan), Amsterdam (Hollanda), Haydarabad 
(Hindistan), Miami (ABD), Edinburg (İngiltere) ve Hargeysa 
(Somali) Başkonsoloslukları; 2014 yılında San Hose (Kosta Rika), 
Brazavil (Kongo Cumhuriyeti), Gaboron (Botsvana), Kigali 
(Ruanda), Kotonu (Benin) Büyükelçilikleri ve (24 Temmuz 2015) 
ile Meşhed Başkonsolosluğu (İran); 2015 yılında Guatemala 
Büyükelçiliği (Guatemala Cumhuriyeti), İslam İş Birliği Teşkilatı 

E-VİZE

Daimi Temsilciliği (Suudi Arabistan-Cidde) ile Şibirgan (Afganistan), 
Prizren (Kosova) ve Vancouver (Kanada) Başkonsoloslukları; 2016 yılında 
ise Lahor (Pakistan) Başkonsolosluğu ile Süleymaniye (Irak) Konsolosluk 
Ajanlığı olmak üzere 2 yeni temsilciliğimiz faaliyete geçmiştir.

Önümüzdeki dönemde Ekvator Ginesi, Sierra Leone , Trinidad-Tobago, 
Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Fiji Adaları Cumhuriyeti’nde 
Büyükelçilik açılması planlanmaktadır. Afganistan’ın Herat ve Kandahar 
şehirlerinde birer muvazzaf Başkonsolosluk açılmasına yönelik hazırlıklar 
devam etmektedir. Ülkemizin dış politikada öne çıkan profilinin yansıması 
olarak uluslararası toplumun ülkemize yönelik ilgisi de artmaktadır. 
Nitekim, 2002 yılında 166 olan ülkemizdeki toplam diplomatik, konsüler 
misyon ve uluslararası kuruluş ofisi sayısı 269'a ulaşmıştır.

2013 yılında hizmete giren “E-vize” 
uygulaması çerçevesinde, 100’den fazla 
ülkenin vatandaşları internet üzerinden 
3 dakika içerisinde vize başvurusunda 
bulunabilmekte ve vizelerini elektronik 
ortamda alabilmektedir.

E-vize sayesinde bugüne kadar 17 
milyondan fazla vize verilmiş ve 
Hazineye yaklaşık 350 milyon dolar 
gelir aktarılmıştır.

Vatandaşlarımıza yurt dışında daha iyi hizmet vermek için konsolosluk 
hizmetlerinin her aşamasında iyileştirmeler devam etmektedir. Vatandaşlarımızın 
bize her an ulaşabilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı 
Merkezi kurulduğu 2010 yılından bu yana yaklaşık 6 milyon çağrıya yanıt vermiştir.

KONSOLOSLUK HİZMETLERİ
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E-ARŞİV 
PROJESİ
Dışişleri Bakanlığı Merkez Arşivinin düzenlenerek elektronik ortamda kullanıma 
sunulması amacıyla 1 Aralık 2014 itibarıyla Arşiv Otomasyon Projesi başlatılmış olup, 
projenin tamamlanması çalışmaları sürmektedir.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı arşiv çalışması olduğu gibi dünya çapında 
bir “know-how” ve AR-GE faaliyeti olarak da nitelendirilebilecek olan söz konusu 
projeyle, arşivimizdeki 65 milyon sayfa belgenin elektronik ortama aktarılması 
amaçlanmaktadır. 

Bu arada, KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Büyükelçiliğinin yaklaşık 1,5 milyon 
sayfa belgeden oluşan arşivi de bahis konusu Proje kapsamında elektronik ortama 
aktarılmış ve KKTC Diplomatik Arşivi yenilenerek 31 Ağustos 2016 tarihinde Sayın 
Bakan'ımız ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından hizmete açılmıştır.

Tarih ve kültürümüzden beslenen güçlü geleneğimiz çerçevesinde1980’li 
yılların ortalarından itibaren bazı ülkelere gıda yardımı şeklinde başlayan 
uluslararası insani yardımlarımız, son yıllarda ivme kazanarak dünyanın birçok 
bölgesine yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik bakımından da artarak, gıda 
dışında birçok alanı da kapsar hâle gelmiştir. İnsani yardımlarımız bütüncül bir 
yaklaşımla insanı merkez alır şekilde kalkınma odaklı yapılmaktadır.

Ülkemizin sağladığı resmî kalkınma yardımları 2016 yılında 6,182 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. İnsani yardımlarımızın gayrısafi millî hasılaya oranı 
%0,79’a ulaşarak, Birleşmiş Milletlerin belirlediği %0,7 oranını geçmiştir. 
Ülkemiz bu oranla insani yardımlarda dünyanın “en cömert ülkesi” ve resmî 
kalkınma yardımı sağlayan ülkeler arasında 6. ülke konumuna yükselmiştir.

2015-2016 döneminde insani yardım yaptığımız ülkeler arasında başta Suriye 
olmak üzere, Balkan ülkeleri, Afganistan, Yemen, Irak, Gazze, Ukrayna, Malezya, 
Nepal, Myanmar, Tacikistan, Etiyopya, Kırgızistan, Ekvator ve Sri Lanka 
bulunmaktadır.

Suriye krizinin başından bu yana izlemekte olduğumuz açık kapı politikası ve 
ülkemizde bulunan Suriyelilere sağladığımız hizmetler, uluslararası toplumun 
da takdirini kazanmıştır. Ülkemiz hâlihazırda 3,3 milyondan fazla Suriyeliye 
ev sahipliği yapmaktadır. 10 ilimizde kurulmuş 21 geçici barınma merkezinde 
misafir edilen Suriyelilerin sayısı 230 bin civarındadır.

KALKINMA 
YARDIMLARI VE 

İNSANİ 
YARDIMLAR
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TİKA
ÇOK BOYUTLU DIŞ POLİTİKA

ULUSLARARASI PROJELER
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5 KITA
58 ÜLKEDEKİ

160 ÜLKEDE, 
KOORDİNATÖRLÜKLERİMİZ İLE

ULUSLARARASI 
KALKINMA İŞ BİRLİĞİ 
ALANINDA 25 
YILLIK TECRÜBE İLE 
BİNLERCE PROJEYE 
İMZA ATMANIN 
MUTLULUĞUNU 
YAŞIYORUZ

YILDA 2.000 PROJE VE 

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 
FAALİYET

TÜRKİYE’NİN BİLGİ 
VE TECRÜBESİ İLE 
İNSAN ODAKLI 
MEDENİYET 
ANLAYIŞINI DÜNYA 
İLE PAYLAŞIYORUZ.

TİKA’NIN 
MİSYONU

TİKA’NIN 
VİZYONU

"Ülkemizin uluslararası iş 
birliği ve kalkınma yardımları 
çerçevesinde, faaliyet 
coğrafyasındaki ülkelerde, 
ilgili kuruluşlarla koordinasyon 
içerisinde, insan odaklı bir 
yaklaşımla, ekonomik ve 
sosyal kalkınma süreçlerini 
destekleyecek, ortak tarihî 
mirasımızın korunmasını ve 
kültürel iş birliğini geliştirecek 
sürdürülebilir proje ve 
faaliyetler gerçekleştirmek."

“Kalkınma iş birliğinin 
bütün alanlarında her türlü 
enstrümanı etkin biçimde 
kullanarak, bölgemizdeki ve 
küresel düzeydeki sorunlara, 
derin köklerimizden beslenen 
adalet ve vicdanla, ayrım 
yapmadan, hızlı ve etkili 
çözümler sunabilen öncü bir 
teşkilat olmak.”
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TİKA’NIN 
BAŞLICA 
GÖREVLERİ

Hedef ülkelerin ekonomik, sosyal ve insani kalkınma süreçlerini destekleyecek proje ve 
programları yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirmek, bunun için gerekli 
fiziki, hukuki ve beşerî altyapıların kurulmasını sağlamak.

Gerektiğinde yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik desteklerin 
koordinasyonunu sağlamak.

Yurt dışında kültürel iş birliği programları yürütmek ve gerektiğinde Türk kültürüyle 
ilgili faaliyet gösteren merkezlerle iş birliği yapmak. 

Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik koordinasyon 
ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayımlamak.

Yurt dışında bulunan ortak tarihî, kültürel ve toplumsal mirasın ve değerlerin 
korunmasına, toplumlar arası ön yargıların giderilmesine ve medeniyetler arası 
diyaloğun güçlendirilmesine yönelik sosyal ve kültürel proje ve çalışmaları uygulamak.

Görev alanıyla ilgili olarak uluslararası iş birliğine ilişkin çalışmalarda yer almak ve 
koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek.

Özellikle tarihî, coğrafi, sosyal ve kültürel bağlarımızın bulunduğu ülkelere, ilgili 
ülkenin kalkınmışlık düzeyine 
bakılmaksızın, teknik katkı ve destekte 
bulunmak ve ortak projelere açık 
olan tüm ülkelerden gelecek talepleri 
değerlendirmek.

GÜÇLENEN 
TÜRKİYE, 
BÜYÜYEN 
TİKA
2002 yılında, TİKA’nın yurt dışındaki ofis sayısı 12 iken, bugün 
ofis sayısı 60’a ulaşmıştır.

1992-2002 yılları arasında faaliyetler 28 ülkede yayılmış iken 
bugün faaliyet kapsama alanına girmiş ülke sayısı 170 civarındadır.

1992-2002 arası dönemde 
yılda 200 civarında proje 
ve faaliyet uygulayan 
TİKA bugün yılda 2.000 
civarında proje ve faaliyet 
uygulamaktadır.

60 OFİS2017

44 OFİS

12 OFİS

2002

1992

12 OFİS
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2.241

18.494

TİKA 
PROJELERİNİ 
14 YILDA 
7 KAT 
ARTIRDIK
Proje Sayıları TİKA’nın Ne Kadar 
Aktif Çalıştığını Gösteriyor. 

1992-2002 yılları arasında 2.241 
proje gerçekleştirilirken 2003-2016 
yılları arasında 18.494 proje hayata 
geçirilerek %725 artış sağlanmıştır.

TİKA kurulduğu 1992 yılından 
bugüne, 25 yılda 20.000'den fazla 
proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir.

TİKA PROJE SAYISI

İLK ON BİR YILLIK DÖNEMDE YILLIK ORTALAMA 204 PROJE, 
İKİNCİ ON DÖRT YILLIK DÖNEMDE ORTALAMA 1321 PROJE 

1992

TİKA PROJE SAYISI

2002 2016

TİKA YILLARA GÖRE PROJE SAYISI

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

360 321

511 594

891

1,402 1,447
1,347 1,344 1,351

2,012
1,879

1,726
1,816 1,853

Series 1
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6.488

85 76

339

601 602
712 707

780

976

1.273

2.533

3.308
3.591

3.919

KALKINMA 
YARDIMLARINDA 
KAYDEDİLEN 
REKORLAR
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TİKA’NIN 
BÜTÇESİNİ 
20 KAT 
ARTIRDIK
2003-2016 arası 14 yıllık dönemde TİKA’ya aktarılan 
bütçeler, hükûmetimiz döneminde 20 kat arttı.

Resmî Kalkınma Yardımları (Milyon dolar)

Türkiye tarafından 2016 yılında 6,4 milyar dolar resmî kalkınma 
yardımı yapıldığı raporlanmıştır.

Türkiye tarihinde ilk defa resmî kalkınma yardımlarının millî gelire oranı 
bakımından BM’nin % 0,7’lik hedefini aşarak % 0,76’lık orana ulaşmıştır.

6 milyar USD’lik insani yardımların millî gelire oranında ise 2016 
yılında yine dünya birinciliği elde etmiştir.
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İNSANİ 
YARDIMDA 
EN CÖMERT 
ÜLKE OLDUK
2017 Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre Türkiye 2016 yılında 6 milyar 
dolar ile dünyada ABD'den sonra en fazla insani yardım yapan 2. ülke oldu.

Türkiye, 2016 yılında millî gelir oranı bakımından yine en fazla insani 
yardım yapan, dünyanın en cömert ülkesi oldu.

İnsani Yardımlar (İlk 5 Büyük Ülke - 2015)*

* Kaynak: Global Humanitarian Assistance Report  2017

6.3 Milyar $

6 Milyar $

2.7 Milyar $

2.6 Milyar $

2.3 Milyar $

ABD

TÜRKİYE

İNGİLTERE

ALMANYA

AB

İnsani Yardımlar/GSMH (Karşılaştırma - 2015)*

%0.14

%0.69

%0.14

%0.18

DANİMARKA

TÜRKİYE

İSVEÇ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

%0.15LÜKSEMBURG

EN AZ GELİŞMİŞ 
ÜLKELERE 
(EAGÜ) YÖNELİK 
TAAHHÜDÜMÜZÜ 
FAZLASIYLA YERİNE 
GETİRİYORUZ

Cumhurbaşkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2011 
yılında yapılan Birleşmiş Milletler EAGÜ Zirvesinde en 
az gelişmiş ülkelere yılda 200 milyon dolarlık destek 
taahhüdünde bulunmuştur. 

2008-2016 yılları arası dönemde ülkemizin tüm kurum 
ve kuruluşları tarafından En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) 
yapılan yardımlarının 2 milyar doları geçtiği raporlanmıştır.
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16 YILLARI ARASINDA

YENİ BİR 
YAKLAŞIM: 
TÜRK TİPİ 
KALKINMA 
İş Birliği 
MODELİ

Barış, kardeşlik ve uzlaşı dilini konuşuyoruz.

Samimiyet ilkesiyle hareket ediyoruz.

Hiçbir gizli ajanda oluşturmadan şeffaf yönetim anlayışı ile çalışıyoruz.

Ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerini esas alıyoruz.

Muhataplarımıza ve değerlerine saygı gösteriyoruz. 

Karşılıklı etkileşim ve öğrenmeye dayanan bir iletişim modelini benimsiyoruz.

Görünür olma beklentisi içerisinde değiliz.

Rasyonel, sürdürülebilir ve halka doğrudan fayda sağlayan projeleri uyguluyoruz.

İnsan odaklılık, katılımcılık, eşit ortaklık ve verimlilik ilkeleriyle hareket ediyoruz.
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İNSAN 
HAYATINI 
İLGİLENDİREN 
HER ALANDA 
PROJE 
ÜRETİYORUZ

DÜNYAYA 
ŞİFA 
OLUYORUZ

OKULLAR İNŞA EDİYORUZ, 
EĞİTİM VE DONANIM DESTEĞİ 
VERİYORUZ

Eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomik kalkınmaya, tarihî ve 
kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerden mesleki eğitim 
programlarına kadar çok geniş bir alanda projeler uyguluyoruz.

Türkiye’nin tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, yerel 
yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarının birikim ve tecrübelerini 
dünyaya yansıtarak yeni bir insani diplomasinin temellerini atıyoruz.

2012-2016 yılları arasında uzmanlık eğitimi alan sağlık personeli sayısı 2818’e 
ulaşmıştır.

2016 yılında modern tıbbi cihaz ile donatılan hastane sayısı 197’dir.

2016 yılında değişik coğrafyalarda 1,3 milyon kişinin muayene ve tedavisi 
gerçekleştirilmiş, 471 doktor ve sağlık personeline mesleki eğitim verilmiştir. 

Sudan, Somali, Nijer, Filistin ve Kırgızistan’da ülkenin en modern ve yüksek 
kapasiteli hastanelerini inşa ettik, ediyoruz.

Gürcistan’da Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinin tadilatını 
gerçekleştirdik.

Makedonya Üsküp’te Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği Yoğun Bakım Servisini kurduk.

2012-2016 yılları arasında inşaatı ve onarımı gerçekleştirilen okul sayısı 410’dur.

2012-2016 yılları arasında modern donanım sağlanan okul sayısı 529’dur.

Nijer’de 1260 kişi kapasiteli kız ve erkek yatılı okulunu inşa ettik. 

Kolombiya’da barış sürecinin pilot bölgesi olan dağlık Orejon bölgesinde açılışı 
ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir okul inşa ettik.

Şili Santiago’da Mustafa Kemal Atatürk Kolejinin tadilatını gerçekleştirdik.

HASTANELERİMİZ İLE 
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YÜZ BİNLERCE 
İNSANA 
CAN SUYU 
TAŞIYORUZ

Dünyada yaklaşık 750 milyon insan temiz içme suyuna ulaşamıyor.

2012-2016 yılları arasında dünyanın farklı coğrafyalarında insanların 
suya erişimini sağlamak üzere toplam 687 su kuyusu açtık.

DSİ ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinde Afrika’da 9 milyon 
kişinin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişimi sağlandı.

ORTAK TARİHÎ VE KÜLTÜREL 
MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Ayağa kaldırdığımız her bir eserle derin dinî, kültürel ve tarihî bağlarımız olan 
coğrafyayla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz.

Kendi kaderine terkedilmiş, ilgisizlikten dolayı yıkılmaya yüz tutmuş cami, medrese, tekke, 
köprü, hamam, şehitlik ve daha pek çok eseri gün yüzüne çıkartıyoruz.

Medeniyetimizin abidevileşmiş sembollerini ihya ediyoruz.

Bosna-Hersek’te Mimar Sinan’ın en önemli eserlerinden Sokullu Mehmet Paşa (Drina) 
Köprüsü ile Mostar’da bulunan tarihî Karagöz Bey Medresesi,

Tezyinatı ve iç süslemeleri itibarıyla Kosova’nın en güzel camilerinden birisi olma 
özelliği taşıyan Emin Paşa Camisi,

Makedonya’da Ali Rıza Efendi Anı Evi yapımı ile Üsküp Sultan Murat Camisi, Alaca Camisi 
ve Hüseyin Şah Camilerinin restorasyonu,

Budapeşte halkının kısa sürede sevgisini kazanan bir Bektaşi dervişi olan Gül Baba 
Türbesi'nin restorasyonu,

Macaristan’da Zigetvar Türk - Macar Dostluk Parkı'nı inşa ederek, park alanı içerisinde 
Kanuni Sultan Süleyman’a ait sembolik türbenin bakım ve onarımını tamamladık.

Sırbistan’da 1483 yılında Tuna Nehri’nin sağ kıyısında Sultan II. Bayezid’in yeniden inşa 
ettirdiği Ram Kalesi Restorasyonu Projesi,

Cezayir’in bağımsızlık sembolü olan Keçiova Camisinin restorasyonu, 

Etiyopya’da ilk hicreti gerçekleştiren Müslümanlara kucak açan Hz. Necaşi ve 15 
sahabinin türbe ve kabirlerinin restorasyonu,

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yer alan ve giriş kapısının üzerinde Sultan II. Abdülhamid 
Han tarafından gönderilen Osmanlı devlet arması bulunan Bang Uthit Camisi restorasyonu,

II. Abdülhamid Han döneminin en önemli projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu 
Amman İstasyonu,
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BALKANLARDAKİ 
ATA 
YADİGÂRLARINI 
İHYA EDİYORUZ

Kosova'da Mehmet Akif Ersoy’un baba ocağındaki camiyi restore ettik.

Makedonya Ali Rıza Efendi Anı Evi’ni restore ettik.

Bosna Hersek Sokullu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsü’nü restore ettik.

İNSANİ KRİZLERE 
HIZLI VE ETKİN 
MÜDAHALE 
EDİYORUZ

Zulme uğrayan Arakanlıların yardımına ilk koşan Kuruluş olduk.

Gazzeli savaş mağdurlarına umut olduk.

Balkanlardaki sel felaketinin mağdurlarının yaralarını hızla sardık.

Irak’ta, Somali’de, Lübnan’da sığınmacıları unutmadık.

Yurt dışında 58 ülkede yerleşik Koordinatörlüklerimiz ile acil durumlara 
anında müdahale ediyoruz.
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İNSAN 
KAYNAKLARINI 
GELİŞTİRİYORUZ

DEZAVANTAJLI KESİMLERİ MESLEK 
EDİNDİRME PROJELERİ İLE HAYATA 
BAĞLIYORUZ

2016 yılında yaklaşık 50.000 öğrenci ile 3.500 öğretmenin/uzmanın eğitimine destek 
sağlanmıştır.

TİKA’nın kapasite geliştirme programları kapsamında yıllar bazında eğitim alan sağlık 
personeli sayısı 2012 yılında 255, 2013 yılında 547, 2014 yılında 860, 2015 yılında 685 
ve 2016 yılında da 471 kişidir. Yerinde düzenlenen eğitim programları kapsamında 
Türkiye’den çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden binlerce uzman 
eğitimci görevlendirilmiştir.

Her yıl yurt dışında Türkiye’ye müzahir binlerce öğretmen, doktor, hâkim-savcı, polis, 
teknik personel ve diğer kamu görevlileri yetişmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti Mesleki ve Teknik Eğitimde Eğiticilerin Eğitimi Program'ına 
2012-2016 yılları arasında turizm ve aşçılık, bilgi işlem ve programlama, tarım, 
mesleki eğitimde yönetim, ilkokul eğitimi gibi farklı branşlardan 350’ye yakın 
öğretmen ve okul yöneticisi katılmıştır.  

İşsizler, engelliler, yaşlılar, kimsesiz ve yetimler başta olmak 
üzere farklı toplum kesimlerine ulaşıp hayata bağlıyoruz. 

İDARİ 
ALTYAPILARI 
GELİŞTİRİYORUZ

Pakistan’da Tekstil Eğitim Merkezi kurduk.

Moğolistan’da mahkûmlara yönelik meslek 
edindirme projesi gerçekleştirdik.

Afganistan’dan Somali’ye, Bosna’dan Namibya’ya 
kadar yetimlerin yanında olduk.

Namibya’nın başkenti Windhoek’te bulunan mesleki 
eğitim merkezi KAYEC’te eğitim gören işitme engelli 
kadınlara  tekstil malzemesi desteğinde bulunduk.

Somali’de Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askerî eğitim tesisini inşa ettik.

Arnavutluk Emniyet Teşkilatına geniş kapsamlı malzeme desteği sağladık.

Mali Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nun tadilatını gerçekleştirdik.
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TARİHÎ BAĞLARIMIZI 
GELİŞTİRİYOR, 
KÜLTÜREL 
İLİŞKİLER 
KURUYORUZ
Başta gönül coğrafyamız 
olmak üzere birçok ülkede 
tertip edilen panel, konferans, 
sempozyum, bilimsel çalıştay 
ve diğer kültürel etkinlik ve 
gösteriler ile Türk kültürü 
ve tarihinin tanıtılmasına 
ve ülkeler arasındaki tarihî 
bağların güçlendirilmesine 
katkı sağlıyoruz.

Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları

TARIMSAL 
KALKINMAYA 
DESTEK OLUYORUZ

Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendilerine yetebilir hâle gelmeleri, modern 
tarım ve hayvancılık tekniklerinin, nitelikli iş gücü tarafından uygulanabilmesi 
amacı ile uzman eğitimleri ve uygulama projeleri gerçekleştiriyoruz.

Tarım, hayvancılık ve ormancılık sektöründe 2016 yılında 430 kişiye teknik 
eğitim verilmiştir.

Somali’de Anadolu Ziraat Fakültesini kurduk.

Kosova’da Mitroviçalı 27 çiftçiye tarım makineleri desteği verdik.

Filistin’de ve Karadağ'da zeytinyağı üretim tesisi kurduk.
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KADINLARIN TOPLUMSAL 
HAYAT İÇERİSİNDE 
GÜÇLÜ ŞEKİLDE 
YER ALMALARINI 
SAĞLIYORUZ
Dünyada yaşanan olumsuzluklardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Sadece bir 
yılda 6 milyondan fazla çocuk hayatını kaybetti. Çoğu çocuk ve kadın 60 milyon kişi, savaş, 
şiddet ve doğal afet nedeniyle evsiz kaldı.

2016 yılında kadınlar, çocuklar, yaşlılara yönelik faaliyetler kapsamında 2.842 kişi 
desteklenmiştir.

Nijer Ana Çocuk Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezini inşa ettik.

Etiyopya Kadın ve Çocuk Bakanlığına destek olduk.

Kırgızistan’da Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi kurduk.

Şili’de Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi kapsamında yaklaşık 5.000 kişinin 
faydalanacağı ekipman desteği gerçekleştirdik. 

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bulunan Kadın Lobisi Meslek Edindirme 
Merkezinin tadilatı ve donanımını gerçekleştirdik.

Afganistan'da kadınlara yönelik Türkçe, okuma yazma, dikiş, nakış, kuaförlük kurslarını 
içeren 6 aylık bir programı hayata geçirdik.

Kolombiya'daki göçmen 
kadınlara tekstil ekipmanı 
desteği verdik.

Fildişi Sahili’nde Kadın Meslek 
Edindirme ve Eğitim Merkezini 
yeniledik.

TERÖR 
MAĞDURLARININ 
YANINDA YER 
ALIYORUZ
Bugün dünyanın başlıca sorunlarından birisi olan uluslararası 
terörizm ülkelerin huzur ve istikrarını hedef almaktadır. Yaşanan terör 
ve şiddet eylemleri binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve büyük 
insani krizlere neden olmaktadır.

Küresel düzeyde terörün yol açtığı mağduriyetleri gidermek amacıyla 
Sri Lanka’dan Somali’ye, Nijer’den Irak’a kadar birçok ülkede projeler 
gerçekleştiriyoruz.

Sri Lanka’da terör nedeniyle yerinden edilenler için Türk Dostluk Köyü kurduk.

Kenya Dadaab Mülteci Kampı’nda barınan Somalili mültecilere el uzattık.

Kuzey Irak’ta terör mağduru Türkmen ailelere yardım ettik.
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SONUÇ
Çeyrek asrı geride bırakan TİKA’mız 
bir taraftan Türkiye’nin iktisadi, 
sosyal, ilmi ve kültürel birikimini 
iş birliği yapılan ülkelerin beşerî, 
kurumsal ve ekonomik kapasitelerinin 
gelişimi için paylaşırken, diğer 
taraftan çok geniş bir coğrafyada 
uzun vadeli ikili siyasi ve ekonomik 
ilişkilerin de tohumlarını atıp can 
suyunu vermektedir.

KAMU 
KURUMLARI 
VE STK’LAR 
İLE İŞ BİRLİĞİ 
HÂLİNDEYİZ
TİKA’nın en önemli işlevlerinden biri de diğer kurumlarla olan koordinasyon ve iş 
birliğidir. Özellikle bölgesel çalışmalarda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin yanında eğitim ve teknik iş birliği 
programlarının koordinasyonu, uluslararası polis ve jandarma eğitimleri ile medya 
ve iletişim projeleri de bulunmaktadır. 

Eğitim projeleri kapsamında Uluslararası Meslek Edindirme ve İstihdamı 
Destekleme, Acil Tıp Kapasite Geliştirme, Ana-Çocuk Sağlığını Destekleme ile 
Medya Teknikleri ve Muhabir Eğitim Programları yaygınlaştırılmaktadır.

2016 yılında TİKA-STK iş birliğiyle 130 proje/faaliyet hayata 
geçirilmiştir.

2016 yılında STK iş birliğinde faaliyet yürütülen ülke sayısı 70’tir.

STK iş birliğinde son yıllarda en yoğun faaliyet gösterilen bölge 
Afrika olup, en yoğun iş birliği sağlık sektöründe yapılmaktadır.

Sahra Altı Afrika ülkelerinde STK sağlık iş birliği projeleri kapsamında 
binlerce insan sağlık taramasından geçirilmekte ve tedavi edilmektedir.
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EKONOMİ
KAMU YATIRIMLARI

DIŞ TİCARET

VERGİ GELİRLERİ
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22. 
• Türkiye; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

verilerine göre Avrupa Birliği tek bir blok 
olarak sayıldığında, 2016 yılında dünyanın 
en fazla ihracat yapan 22. ülkesidir.

• Küresel mal ihracatındaki payımız binde 
5’ler seviyesinden binde 9’lara yükseldi.

• Küresel ticaret ağıyla sağlam bir şekilde 
bütünleşmiş Türkiye ekonomisi, yıllar 
itibarıyla ihracat performansında 
inanılmaz bir mesafe kaydetti.

• 2002 yılında 36 milyar dolar olan 
ihracatımız 4 katına çıkarak 2016 yılında 
142,5 milyar dolar oldu. 2017 yılının ilk 
10 aylık döneminde ise ihracatımız bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %10,3 
artarak 129 milyar dolara yükseldi.

İHRACATLA 
KALKINAN 
TÜRKİYE 

SIRADAYIZ

DÜNYA İHRACATINDA

• 2016 yılında küresel piyasalardaki 
durgunluk ve yakın coğrafyadaki 
jeopolitik gerginlikler devam etti, 
ticaret ortaklarımızda büyüme 
beklentilerin altında kaldı ve 
dünya ticaretinde önemli pay 
sahibi birçok aktör 2016 yılını 
ihracat anlamında oldukça zayıf 
bir performansla kapattı.

• Tüm bu olumsuz koşullar 
altında, dünya ticareti azalırken, 
2016 yılında ihracatımız diğer 
ülkelerinkine kıyasla nispeten 
sınırlı bir düşüş gösterdi.

Ticari araç üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da birinciyiz. (2016)

Toplam oto ana sanayi üretiminde dünyada on dördüncü, Avrupa’da beşinciyiz. 
(2016)

Fındık, kiraz ve incir üretiminde dünyanın en büyük üreticisiyiz. Taze kayısıda 
ise dünyada ikinciyiz. (2016)

Haşhaş tohumu üretiminde dünya ikincisiyiz. (2016)

Sofralık zeytin üretiminde dünyada üçüncü sıradayız. (2016)

Elma üretiminde dünya beşincisi ve Avrupa ikincisiyiz. (2016)

Mercimek üretiminde dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisiyiz. (2016)

Domates üretiminde dünyada dördüncü ve Avrupa’da birinci (2016), tütün 
üretiminde Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz. (2016)

Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı üretiminde dünya birincisiyiz. (2016) 

Seramik kaplama malzemeleri üretiminde dünyada dokuzuncu, Avrupa’da 
ikinciyiz. (2016)

Cam ev eşyası üretiminde Avrupa’da ikinci, dünyada üçüncü, düz cam 
üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada beşinci, cam ambalaj üretiminde  
Avrupa’da ve dünyada beşinci sıradayız. (2016) 

Çimento üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. (2016) 

Boya sanayisinde, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’dan sonra Avrupa’nın 
beşinci büyük üreticisi durumundayız. (2016)

Plastik sektörü üretiminde Almanya’dan sonra Avrupa’da ikinci sıradayız. (2016)

Dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa’nın en büyük ikinci demir-çelik 
üreticisiyiz. (2016)

Dikişli çelik boru üretiminde dünyada beşinci, Avrupa’da birinci sırayız. (2016)

TÜRK ÜRÜNLERİ KÜRESEL 
ÜRETİMDE ÜST SIRALARDA
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DÜNYADA EN FAZLA TERCİH EDİLİR 
ÜRÜNLER HÂLİNE GELDİ 

İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZ 

Kablo ihracatında dünyada on sekizinci sıradayız. (2016)

Çamaşır makineleri ihracatında dünyada beşinci sıradayız. (2016)

Bulaşık makineleri ihracatında dünyada dördüncü sıradayız. (2016)

Buzdolabı ihracatında dünyada altıncı sıradayız. (2016)

Kamyon, kamyonet, pick-up ihracatında dünyada dokuzuncu sıradayız. (2016)

Otobüs, midibüs ve minibüs ihracatında dünyada üçüncü sıradayız. (2016)

Traktör ihracatında dünyada on dördüncü sıradayız. (2016)

Binek otomobil ihracatında dünyada on altıncı sıradayız. (2016)

Toplam oto ana sanayi ihracatında dünyada on sekizinci sıradayız. (2016)

Un ve bulgur ihracatında dünyada birinci sıradayız. (2016)

Makarna ihracatında dünyada üçüncü sıradayız. (2015)

Mercimek ihracatında dünyada ikinci sıradayız. (2016)

Fındık, kuru üzüm, kuru kayısı ve incir ihracatında dünyada birinci sıradayız. (2016)

Haşhaş tohumu ihracatında dünyada birinciyiz. (2016)

Sofralık zeytin ihracatında dünyada dördüncüyüz. (2016)

Yumurta ihracatında dünyada üçüncü sıradayız. (2016)

Turunçgil ihracatında dünyada beşinci sıradayız. (2016)

Tekstil ihracatında dünyada yedinci sıradayız. (2016)

Hazır giyim ihracatında dünyada sekizinci sıradayız. (2016)

Tekstil ve hazır giyim toplam ihracatında yedinci sıradayız. (2016)

Bebek giyim ihracatında dünyada yedinci sıradayız. (2016)

Ev tekstili ihracatında dünyada altıncı sıradayız. (2016)

Deri giyim ihracatında dünyada on birinci sıradayız. (2016)

Halı ihracatında dünyada ikinci sıradayız. (2016)

Çorap ihracatında dünyada ikinci sıradayız. (2016)

Ayrıca;

Kablo ihracatında Avrupa’da dokuzuncu ve AB’ye ihracatta dördüncüyüz.(2016)

Çamaşır makineleri ihracatında Avrupa’da ikinci, AB’ye ihracatta birinciyiz (2016).

Bulaşık makineleri ihracatında Avrupa’da üçüncü, AB’ye ihracatta birinciyiz (2016).

Buzdolabı ihracatında Avrupa’da üçüncü ve AB’ye ihracatta ikinciyiz. (2016)

Kamyon, kamyonet, pick-up ihracatında Avrupa’da beşinci ve AB’ye ihracatta dördüncüyüz. 
(2016)

Otobüs, midibüs ve minibüs ihracatında Avrupa’da birinci ve AB’ye ihracatta birinciyiz. (2016)

Traktör ihracatında Avrupa’da yedinci ve AB’ye ihracatta altıncıyız. (2016)

Binek otomobil ihracatında Avrupa’da dokuzuncu ve AB’ye ihracatta altıncıyız. (2016)

Toplam oto ana sanayi ihracatında Avrupa’da on birinci ve AB’ye ihracatta sekizinciyiz. 
(2016)

Mercimek ihracatında Avrupa’da birinciyiz. (2016)

Turunçgil ihracatında Avrupa’da ikinci sıradayız. (2016)

Tekstil ihracatında Avrupa’da üçüncü sıradayız. (2016)

Hazır giyim ihracatında Avrupa’da üçüncü sıradayız. (2016)

Tekstil ve hazır giyim toplam ihracatında Avrupa’da üçüncü sıradayız. (2016)

Bebek giyim ihracatında Avrupa’da ikinci sıradayız. (2016)

Ev tekstili ihracatında Avrupa’da ikinci sıradayız. (2016)

Deri giyim ihracatında Avrupa’da altıncı sıradayız. (2016)

Halı ihracatında Avrupa’da birinci sıradayız. (2016)

Çorap ihracatında Avrupa’da birinci sıradayız. (2016)

Mobilya ihracatında Avrupa’da sekizinciyiz. (2016)

İnşaat demiri ihracatında dünyada birinciyiz. (2016)

İşlenmiş mermer ihracatında dünyada üçüncüyüz. (2016)

Alaşımsız çelik profil ihracatında dünyada dördüncüyüz. (2016)

Mobilya ihracatında dünyada on altıncı sıradayız. (2016)
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Makine ve aksamları ihracatımız 2002 yılında 1,2 milyar dolar iken 2016 yılında 
%641 artış ile 8,6 milyar dolara yükselmiştir.

Tekstil, konfeksiyon, deri ve ayakkabı sektörlerimiz 2002 yılında 12,8 milyar dolar
ihracat gerçekleştirirken 2016 yılında 27,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.
Söz konusu sektörlerin toplam ihracatında dünyada dokuzuncu, Avrupa’da üçüncü
sıradayız. (2016)   

Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2002 yılında 3,8 milyar dolar iken, 2016 yılında 
16,3 milyar dolara yükseldi. 

Son 15 yılda tarım ve gıda ürünleri dış ticaretimiz yaklaşık 60 milyar dolar fazla verdi. 

TÜRK MAKİNELERİ 
TIKIR TIKIR

DÜNYAYI GİYDİRİYORUZ

TARIMSAL İHRACATIMIZ 
YAKLAŞIK 3,5 KAT ARTTI

İHRACATA YÖNELİK 
DEVLET YARDIMLARI 

(DFIF)

TARIM ÜRÜNLERİNDE  
            İHRACAT DESTEKLERİ

UR-GE
Pazara Giriş Belgeleri

Pazar Araştırması
Fuarlara Katılım

Yurt Dışı Birim
Türkiye Ticaret Merkezleri

Marka Turquality

İhracata 
Hazırlık/Kurumsal

Kapasite Oluşturma
Destekleri

Pazarlama-
Tutundurma
Destekleri

         

Yüksek Katma       
 Değere Yönelik        

Destekler

İlk Defa İhracattan Dünya Markası Olmaya Uzanan 
Üç Aşamalı Destek Sistematiği 

İhracata yönelik desteklerde her ölçek ve olgunluk seviyesinde bulunan firmaların 
istifade edebilmesini sağlamak öncelikli hedefimiz.

Günümüz şartları çerçevesinde, ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 
oluşturduğumuz yeni destek unsurlarımız ve var olan desteklerimizde 
gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

İHRACATTA 
DEVLET 
YARDIMLARIYLA 
İHRACATÇILARIMIZIN 
YANINDAYIZ
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UR-GE 
PROJE 
DESTEĞİ
187 UR-GE 
PROJEMİZ 
BULUNUYOR 
 Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesine Destek Oluyoruz

UR-GE projesi desteğimizi başlattığımız 2011 yılından bu yana, 
341 UR-GE projesini onayladık.

Hâlihazırda 187 UR-GE projemiz yürürlükte.

Hâlihazırda 105 farklı iş birliği kuruluşumuz ile UR-GE projeleri 
yürütüyoruz.

2011 yılında UR-GE projeleri 
desteğimiz ile 837 firmamızı 
desteklerken, 2017 yılında bu 
rakamı 4.390 firmaya çıkarttık.

UR-GE projeleri desteğinden 2011 
yılında 581 ihracatçı firmamız 
yararlanırken, 2017 yılında bu 
destekten, 2.754 ihracatçı firmamız 
aktif olarak yararlanmaktadır.

4.225 
İHRACATÇI 
FİRMAMIZI 
UR-GE 
PROJELERİMİZ 
KAPSAMINDA 
DESTEKLEDİK
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UR-GE 
PROJELERİMİZ 
YURDUMUZUN 
DÖRT BİR 
YANINDA, 
39 İLİMİZDE 
FAALİYETTE

UR-GE projeleri desteğimizi başlattığımız 2011 yılından 
bu yana, bu desteklerden en fazla yararlanan sektörler, 
%27 payla makine, otomotiv ve elektronik sektörleri; 
%24 payla maden, metal ve orman sektörleri; %24 
payla tarım sektörü; %14,1 oranla tekstil sektörü; %7,9 
payla kimya sektörü ve %3 oranla yazılım sektörü oldu.

2011 yılından 2017 yılına kadar, onaylı UR-GE projelerimizden 
%27,3’ü İstanbul’da, %14,4’ü Ankara’da, %7,6’sı Bursa, 
%5,9’u Gaziantep, %5,6’sı İzmir’de faaliyet gösterdi.

UR-GE 
PROJELERİMİZ 
HER SEKTÖRDE
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UR-GE 
PROJELERİMİZ 
KAPSAMINDA 
87 ÜLKEYE 
606 ZİYARET 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
FİRMALARIMIZIN 
761 KONUDA 
EĞİTİM, 197 
KONUDA 
DANIŞMANLIK 
FAALİYETİ 
ONAYLANDI.

Pazara Giriş 
Belgelerini 
Destekliyoruz

Firmalarımızın alacakları “yurt dışı pazara giriş 
belgeleri”ne ilişkin harcamaları destekliyoruz.

Pazara giriş belgelerine ilişkin giderlere, Ekim 2017 
itibarıyla yaklaşık 15,5 milyon TL destek verdik.

Ekim 2017 itibarıyla 1264 firmamız, yeni pazarlara 
girmek ve var olan pazarlara girerken avantajlı 
konumda olmak amacıyla, bu destekten yararlandı.
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YENİ DESTEK 
MEKANİZMASI: 
KÜRESEL TEDARİK 
ZİNCİRİ YETKİNLİK 
PROJELERİ

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projeleri ile, küresel tedarik zincirinde 
yer alma potansiyeline haiz firmalarımızın bu zincire eklemlenmesi 
için, ihtiyaç duydukları yazılım alımı, eğitim/ danışmanlık, 
sertifikasyon, ürün geliştirmeye dönük makine ekipman alımı ve yurt 
dışı ofis depo kiralama giderlerini, proje bazlı olarak destekliyoruz. 

Firmalarımız bu destek ile daha önce iş ilişkisi kurmadıkları bir küresel 
firmaya cari ürünleriyle tedarikçi olabilecekleri gibi, hâlihazırda 
tedarikçi ilişkisine sahip oldukları bir firmaya yeni bir üründe de 
tedarikçi olabilecekler. 

Dahası, bu destek sayesinde firmalarımız, mevcut firmayla, mevcut 
ürünle, fakat ‘geliştirici tedarikçi’ sıfatıyla daha “nitelikli” bir ilişki 
kurabilecekler. 

Söz konusu destekler ile girişimcilerimizin Fortune 500, Forbes gibi 
uluslararası kabul gören listelerde yer alan küresel nitelikteki şirketlerin 
ihale süreçlerine ve tedarikçi havuzlarına girmelerini kolaylaştıracağız.

Pazar Araştırması 
ve Pazara Giriş 
Desteği Veriyoruz

2011 yılında Pazar Araştırması Tebliği çerçevesinde 
firmalarımıza 3,6 milyon TL ödeme gerçekleştirirken, Ekim 
2017 itibarıyla bu Tebliğ kapsamında firmalarımıza 28,5 
milyon TL ödeme gerçekleştirdik. 

2011 yılında Pazar Araştırması Tebliği çerçevesinde 1.434 firma 
başvurusu bu Tebliğ’den yararlanmışken, Ekim 2017 itibarıyla bu 
Tebliğ kapsamında 4.842 firmamız bu desteklerden yararlandı.
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E-TİCARET 
SİTELERİNE 
“TOPLU 
ÜYELİK” 
DESTEĞİ 
GETİRDİK

İHRACATÇILARIMIZA

Dünya ticaretinde e-ticaretin payı gün geçtikçe artmakta. E-ticaret 
ile uluslararası pazarlamanın ve satış tekniklerinin kuralları değişiyor. 
E-ticaret sadece perakende ticareti değil, aynı zamanda uluslararası 
ticareti de dönüştürmeye başladı. Müteşebbislerimizin bu yeni 
döneme uyum sağlamasını hızlandırmak için e-ticaret sitelerine 
bireysel üyelikler yerine iş birliği kuruluşları aracılığıyla toplu üyeliği 
desteklemeye başladık. 

Bu yeni yaklaşımla hem toplu pazarlık ve maliyet avantajı 
yakalayacağız hem de toplu hareketle sinerji yakalayacağız. 

İş birliği kuruluşlarımız, her başvuruda en az 250 şirketi e-ticaret 
sitesine üye yapmaktadır.

Bu kapsamda, 3530 firmamızın yer aldığı 5 proje onaylanmış olup bu 
kapsamda 9 milyon TL ödeme yapılmıştır.

YURT DIŞI 
FUAR DESTEĞİ 
SAĞLIYORUZ
DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINDAKİ FUARLARA 
FİRMALARIMIZIN 
KATILIMLARINI 
DESTEKLEDİK
2016 yılında 11.020 adet destek müracaatı, 238,2 milyon TL fuar 
desteği, 2017 yılında hâlihazırda 12.909 adet destek müracaatı, 297,4 
milyon TL fuar desteği sağladık.

2017 Yılı (Ocak-Eylül)

HİNDİSTAN; 
6

İNGİLTERE; 
7

NİJERYA;
7

BAE
17

ABD
16

FRANSA
13

S.ARABİSTAN; 
11

İTALYA; 
8

G.AFRİKA; 
7

İRAN;
 18

ÇİN
25

ALMANYA
23

CEZAYİR
5

İNGİLTERE 
7

BAE
13

RUSYA 
FEDERASYONU

15

FRANSA
8

S.ARABİSTAN 6

İTALYA 
8

UKRAYNA 
8

İRAN 9

ÇİN
25

ALMANYA
16

ABD
16
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Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve 
uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatör firmalarımıza, 
yer kirası ve stant konstrüksiyonu için firmalarımıza destekler sunuyoruz.

2017 yılında yurt içi fuar destekleri kapsamında 471 destek başvurusu için 10,3 
milyon TL ödeme yaptık.

YURT İÇİ FUAR 
DESTEĞİMİZDE, 
ORGANİZATÖR 
FİRMALARA 
İLAVETEN, 
KATILIMCI 
ŞİRKETLERE 
DE DESTEK 
SAĞLANMASININ 
ÖNÜNÜ AÇTIK

Expo Astana’ya gelen her dört kişiden 
biri Türkiye Pavilyonu’nu ziyaret etti.

ÜLKEMİZİN 
ULUSLARARASI 
EXPO'LARA KATILIMINI 
KOORDİNE EDİYORUZ

10 Haziran-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da gerçekleştirilen Expo Astana 2017 organizasyonu, kapanış 
itibarıyla yaklaşık 4 milyon kişiyi ağırlamış olup Türkiye Pavilyonu’nun 
ziyaretçi sayısı ise organizasyon süresince 1.000.000’u aşmıştır. 
Bu itibarla ülkemize ait pavyonun, Expo’ya gelen yaklaşık her dört 
kişiden biri tarafından gezilmiş olduğu görülmektedir. Ülkemiz ayrıca, 
Expo Astana’da en çok ziyaret edilen 3. ülke konumundadır.   
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ŞİRKETLERİMİZİN 
YURT DIŞINDA 
AÇTIKLARI 
BİRİMLERE DESTEK 
VERMEYE DEVAM 
EDİYORUZ

YURT DIŞINDA 
KURULAN TÜRKİYE 
TİCARET MERKEZLERİNİ 
DESTEKLİYORUZ

Tanıtım harcamalarına ve markalaşma 
faaliyetlerine verdiğimiz destek oranlarını 
10 puan arttırdık.

Yurt dışında açılan mağaza, 
depo, ofis, showroom, ürün 
teşhir serası/tarlası veya reyon 
ile üzerine bina yapılmak üzere 
kiralanan arsa giderleri, yurt 
dışı tanıtım faaliyet giderleri ile 
yurt dışı marka tescil faaliyet 
giderlerini destekliyoruz.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım 
desteğinden 2016 yılında 721 
farklı firmayı, 2017 yılı Ekim ayı 
itibarıyla 588 firmayı destekledik. 

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM); ofisleri ve teşhir salonlarıyla, mali ve hukuki 
hizmetlerin de verildiği ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım 
üssü oluyor.

TİM veya TİM ile iş birliği kuruluşları ortaklığında kurulan TTM’lerin satın alma/
kira, kurulum/dekorasyon, tanıtım ve istihdam giderlerine 5 yıl boyunca destek 
veriyoruz.

Dubai’de iklimlendirme, bilişim ve mücevher; Şikago’da kimya, New York’Ta 
halı, hazır giyim, ev tekstili ve iş kontratları ve Tahran’da tekstil ve ham 
maddeleri, mobilya, hazır giyim ve konfeksiyon ile kimya sektörlerindeki 
toplam 12 TTM Projesi destek kapsamına alındı ve faaliyete başladı. 
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MARKALI 
İHRACATA ÖNEM 
VERİYORUZ

Tasarımcılarımızı 
Destekliyoruz

Küresel marka olmanın uluslararası kabul görmüş evrelerine 
uygun bir şekilde tasarlanan, odağında markalaşma, hedefinde 
ise Türkiye’den dünya markaları çıkarmak olan TURQUALITY® 
Programı, yeni firma ve markalarla büyümeye devam ediyor. 

2016 yılında tüm sektörlere açılan ve yıllar içinde önemli 
değişikliklerle kapsamı genişletilen TURQUALITY® Programı.

2016 yılı sonu itibarıyla TURQUALITY® Programı’nda 
107 firmanın 114 markası desteklenirken, bu 
programa hazırlık süreci olarak değerlendirilen 
Marka Programı kapsamında ise 59 firma 59 markası 
ile yer aldı.

2017 yılı itibarıyla hâlihazırda, TURQUALITY® 
Programı'nda 151 firmanın 162 markası 
desteklenirken, Marka Programı kapsamında ise 79 
firma 79 markası desteklenmektedir.

2016 yılında iş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen 21 
farklı tasarım yarışmasını destekledik.

2011 ve 2016 yılları arasında düzenlenen tasarım 
yarışmalarında dereceye giren toplam 110 tasarımcının yurt 
dışı eğitim ve yaşam giderlerine destek olduk.

2017 yılı itibarıyla hâlihazırda 9 tasarımcı ofis ve şirketine 
destek sağlıyoruz. 

2017 yılı itibarıyla hâlihazırda destek kapsamına alınan toplam 
298 adet tasarım ve ürün geliştirme projesi bulunuyor.

2016 yılında tasarıma 16,5 milyon TL, 2017 yılı itibarıyla 
hâlihazırda 27,5 milyon TL destek sağladık.
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İHRACAT 
FİNANSMANINDA 
ETKİNLİĞİ ARTAN 
BİR EXIMBANK

Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Eximbanka yönelik, 
ihracatçılarımıza finansman ve ihracat sigortası kolaylığı 
sağlayan tedbirleri yürürlüğe koyduk.

Orta ve uzun vadeli yatırım malı ihracatı alıcı kredilerinde diğer 
ülke Eximbanklarının sağladıkları faiz oranlarını Türk Eximbankın 
da sağlayabilmesine yönelik destekleri devreye soktuk.

Özellikle Afrika gibi riski yüksek olan bölgelerde Eximbankın 
daha cesur kredi sigortası olanağı sağlamasına yönelik 
destekler getirdik. Orta ve uzun vadeli yatırım malı ihracatı 
alıcı kredilerinde diğer ülke Eximbanklarının sağladıkları 
faiz oranlarını Türk Eximbankın da sağlayabilmesine yönelik 
destekleri devreye soktuk.

İHRACATA YÖNELİK 
DEVLET YARDIMLARI 
KAPSAMINDA

2016 YILINDA 
1,7 MİLYAR TL 
2017 YILI EYLÜL 
AYI SONU 
İTİBARIYLA 
1,3 MİLYAR TL 
DESTEK VERDİK

İHRACATÇILARIMIZA 

Genel   |    98     |   Ekonomi Genel   |    99     |    Ekonomi



TİCARET 
HEYETLERİ 
DÜZENLİYOR, 
FİRMALARIMIZIN 
İŞ BAĞLANTILARINA 
DESTEK OLUYORUZ
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 14 ülkeye 
genel ticaret heyeti, 137 adet sektörel 
ticaret heyeti, 86 adet alım heyeti programı 
gerçekleştirdik.

İhracatçı firmalarımızın yoğun 
katılımıyla birçok ülkeye 
düzenlediğimiz ticaret heyet 
programları ve ithalatçıları ülkemize 
getirdiğimiz alım heyeti programları 
ile firmalarımızın ilgili ülkelerdeki 
önde gelen ithalatçılar ile ikili 
görüşmeler yaparak iş bağlantıları 
kurmalarına destek olduk.

İHRAÇ 
ÜRÜNLERİMİZE 
DÜNYA 
PİYASALARINDA 
REKABET GÜCÜ 
KAZANDIRIYORUZ

TÜM BU 
DESTEKLERİN 
YANINDA, İŞLENMİŞ 
VE BAZI TEMEL TARIM 
ÜRÜNLERİNE DE 
DESTEK SAĞLIYORUZ

İhracatçılarımıza yönelik bir başka politika aracımız olarak 
Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) ile ihraç ürünlerimize dünya 
piyasalarında rekabet gücü kazandırıyor ve ihraç ürünlerimizi 
çeşitlendirmek amacıyla, ihracatçılarımızın dünya piyasa 
fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak ve ticaret politikası 
önlemlerine tabi olmaksızın ürün ithaline imkân sağlıyoruz.

Genel   |    101     |    EkonomiGenel   |    100     |   Ekonomi



MAL VE HİZMET
İHRACATÇISINA 
HUSUSİ 
DAMGALI 
PASAPORT 
Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat 
yapmak kaydıyla, yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar 
Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firmalarımızın 
yetkililerine 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport 
verilmesinin önünü açtık. Başvuru yapan 5.176 hak sahibi 
firmadan toplam 6.259 kişinin pasaport formu onaylanmıştır. 

5.176

SINIR 
TİCARETİNDE 
KOLAYLIK

Yeni Sınır Ticareti Düzenlemesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimizdeki sınır illerimizde yerleşik esnaf ve tacir tarafından gümrük 
vergisinden muaf olarak komşu ülkelerden yapılacak ithalata esas teşkil 
edecek olan İthalat Değer Limitleri artırılmak suretiyle, her bir komşu ülke 
bazında en fazla 150 milyon dolara kadar olmak üzere yeniden belirlendi. 

Yetkili sınır illerimizde yerleşik esnaf veya tacire ayda 75 bin dolara kadar 
ithalat yapma yetkisi verildi. Düzenleme ile bürokratik işlemlerin azaltılması 
ve sınır ticaretinden yararlanabilme imkânlarının genişletilmesi sağlanarak 
sınır ticareti sayesinde kapsam dâhilindeki sınır illerimizde ticari ve ekonomik 
hayatın canlandırılması ile istihdamın artırılmasına katkıda bulunduk.
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PAZAR 
EKSENLİ 
ÇALIŞMALAR 
SÜRDÜRÜYORUZ

TİCARET POLİTİKASI 
ÖNLEMLERİ 
SORUŞTURMALARINA 
KARŞI 
İHRACATÇILARIMIZA 
“KALKAN” GÖREVİ 
GÖRMEYE DEVAM 
EDİYORUZ

Pazara Giriş Komitesinin kurulmasıyla somutlaşmış olan, Bakanlığımızca 
benimsenen pazar eksenli çalışma anlayışı çerçevesinde, 2010 yılından 
bu yana olduğu gibi 2016-2017 dönemi için de hedef ve öncelikli 
ülkeler belirlenmiş olup, anılan pazarlara yönelik pazara giriş faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Ayrıca 2018-2019 dönemi için hedef ve öncelikli ülkelerin 
belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Kore, 
Hindistan, Irak, İran, Japonya, Meksika, Nijerya, Polonya, Romanya, Rusya, S. 
Arabistan

Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Fas, 
Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İngiltere, İspanya, İsveç, Kanada, Katar, 
Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Peru, Singapur, Şili, 
Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Vietnam

2016-2017 DÖNEMİ HEDEF ÜLKELER

2016-2017 DÖNEMİ ÖNCELİKLİ ÜLKELER

Ülkemiz Menşeli Ürünlere Karşı Açılan 
Damping, Sübvansiyon Ve Korunma 
Önlemi Soruşturmalarına Karşı Çalışıyoruz

Ülkemiz menşeli ürünlere karşı açılan telafi edici vergi, anti-damping 
ve korunma önlemleri soruşturmaları kapsamında ihracatçılarımızın 
savunulmasını teminen yazılı ve şifahi mahiyette ülke görüşleri hazırlanmakta, 
soru formları ilgili kurumlarla koordineli olarak doldurulmakta, ikili ve çok 
taraflı platformlarda uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımız 
savunulmaktadır.

2017 Ocak- Kasım döneminde 21 adet ülke görüşü ve mektup ilgili ülke 
muhataplarına iletilmiş, 26 adet “Hükûmet Soru Formu” cevaplandırılarak ülkelerin 
soruşturma otoritelerine iletilmiştir. 5 adet korunma önlemi soruşturması ve 1 adet 
anti-damping soruşturması ise önlem alınmadan kapatılmıştır.
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İHRACATÇILARIMIZIN BİLGİ İHTİYACINI 
KARŞILIYORUZ

81 ilimizde düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinde 2012-2017 
yılları arasındaki 364 organizasyona yaklaşık 17.500 katılımcı iştirak etti.

Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Körfez ve Afrika 
olmak üzere 6 bölgeyi kapsayan, 150 ülke raporu ve 49 kısa ülke profili olmak 
üzere, toplam 199 ülke raporunu firmalarımızın hizmetine sunuyoruz. 

2023 TÜRKİYE 
İHRACAT STRATEJİSİ 
VE EYLEM PLANI’NDA 
YENİ DÖNEM

2016 yılı itibarıyla II. aşaması başlayan 2023 Türkiye İhracat 
Stratejisi kapsamındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi 
yönünde tüm paydaşlar ile koordinasyon içinde çalışıyoruz.

Stratejideki eylemler daha rekabetçi, daha yüksek katma değer 
üreten ve AR-GE ile tasarımı ve markalaşmayı odak noktasına 
alan bir ekonomik yapıyı tesis etmek üzere kurgulanmıştır.
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SANAYİMİZİN GÜCÜNÜ, 
HİZMET SEKTÖRÜMÜZÜN 
KALİTESİNİ, 
İNSAN KAYNAĞIMIZI, 
KÜLTÜRÜMÜZÜ, 
SANATIMIZI 

DÜNYAYA 
TANITMA DEVRİ

DEVİR; YERLİ 
ÜRETİMİ 
ARTAN 
İTHALAT 
VE HAKSIZ 
REKABETE 
KARŞI 
KORUYORUZ
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi ve korunma önlemleri mekanizmaları 
ile yerli üreticilerimizi koruyoruz.
 
Dampinge ve sübvansiyona karşı 136 adet önlem uygulayarak yerli 
üreticilerimizi ithalatın neden olduğu haksız rekabete karşı koruyoruz. 30 
adet devam etmekte olan dampinge karşı önlem soruşturmamız var. İki 
üründe tüm ülkelere yönelik, 5 üründe ise ülke bazlı İran’a yönelik korunma 
önlemimiz ile yine yerli üreticilerimizi artan ithalata karşı korumaya devam 
ediyoruz. İki üründe ise genel korunma önlemi soruşturma ve önlem süreci 
devam etmektedir. Ayrıca, 15 ürün grubunda 16 ülkeye karşı 39 adet önlemin 
etkisiz kılınmasına karşı önlem alındı. Bu kapsamda, hâlihazırda devam 
etmekte olan 10 adet soruşturma vardır.
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İTHALATTA GÜMRÜK VERGİLERİNİ 
VE DİĞER İTHALAT TEDBİRLERİNİ 
ZAMANINDA VE ETKİN BİR 
ŞEKİLDE KULLANIYORUZ

21 ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmış ve uygulanmaya devam 
etmekte olup, bu kapsamda yer alan ürünlerin gümrük vergisi oranları 
artırılarak yerli sanayimizin korunması sağlanmıştır.

Sanayicimiz tarafından kullanılan, AB ve Türkiye’de üretimi bulunmayan 
veya yeterli olmayan ham madde veya yarı mamul niteliğindeki toplam 
14 ürünün gümrük vergilerini düşürmek veya sıfır vergili kota açmak için 
Avrupa Birliği’nin ilgili birimlerinde müzakereler yürütülmektedir.

İthalatta Gözetim Uygulamalarımız kapsamında çıkarılan 141 adet 
Tebliğ ile sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatını yakından takip ediyoruz.

Tarım ürünlerinde üretimde devamlılığın sağlanması amacıyla yerli üretim 
ithalata karşı korunmaya devam edilirken, aynı zamanda enflasyona 
neden olan hububat, canlı hayvan ve et gibi ürünlerde gümrük 
vergilerinde yapılan ayarlamalar ile fiyat istikrarının yanı sıra halkımızın 
temel gıda niteliğindeki ürünlere makul fiyatlarla erişimini sağladık.

Kullanılmış muhtelif ürünlerde CIF Referans Kıymet Uygulaması ile 
hem yerli üreticilerimizi koruyoruz hem de iç piyasamızı eski model, 
kullanışsız ve eski ürünlerin ithalatından koruyoruz.

AVRUPA 
ÜLKELERİ İLE 
2002-2017 
YILLARINDA 
KAYDEDİLEN 
GELİŞMELER
Avrupa Ülkeleri ile Ticaret Hacmimizi 
3,5 Katına Çıkardık

Avrupa Ülkeleri En Çok Yatırım 
Yaptığımız Ülkeler Oldu

2002 yılında Avrupa ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 50 milyar 
dolar iken bu rakam 2016 yılında 3,5 katı aşarak 178 milyar dolara yükselmiştir. 
Avrupa ülkeleri ile ticaret hacmimiz 2017 yılının on bir aylık döneminde 
155 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk on aylık döneminde 
ülkemize gelen Uluslararası Doğrudan Yatırımların yaklaşık %75’i Avrupa 
kaynaklıdır. Buna ek olarak, müteahhitlerimiz Avrupa’da bugüne kadar 
yaklaşık 18 milyar dolar değerinde 608 müteahhitlik projesi üstlenmiştir. 

Ülkemizde yerleşik firmaların en çok yatırım yaptıkları bölge Avrupa olmuştur. 2016 
yılı sonu itibarıyla Avrupa ülkelerinde firmalarımızın yaptıkları yatırımlar 24 milyar 
dolara ulaşmıştır. Bu bölgede firmalarımız en çok Hollanda’da yatırım yapmışlardır.
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İlk olarak Fransa ile 2008 
yılında kurduğumuz JETCO 
mekanizmalarının sayısını 2017 yılı 
sonunda Avrupa’da 16’ya çıkardık 

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü 
Ticaret Komitesi ile Balkanlar’da 
Benzeri Görülmemiş Bir Dinamizm 
Alanı Oluşturduk

Avrupa ülkeleri ile ikili kara 
yolu taşımalarımızın önündeki 
engellerin kaldırılması 
hususunu tüm toplantılarda, 
faaliyetlerimizde ve her 
platformda ilgili ülkelerin 
gündemine taşıdık

2008 yılından itibaren, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm yönleriyle ele 
alınmasını hedefleyen, içerisinde özel sektörün de yer aldığı ve tamamıyla 
Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülecek yepyeni ve dinamik bir mekanizma 
oluşturmaya karar verdik.

Bu çerçevede, yeni kurulan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 
mekanizmaları sayesinde, Avrupa ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimize 
yeni bir ivme ve boyut kazandırdık.

Söz konusu mekanizmanın ilkini, 2008 yılında, Fransa ile hayata geçirdik. Bugün 
itibarıyla toplam 16 Avrupa ülkesi ile (Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya, Almanya, 
Portekiz, Belçika, Lüksemburg, Danimarka, Litvanya, Letonya, Romanya, Malta, 
İsveç, Finlandiya ve İspanya) JETCO mekanizmamız bulunmaktadır.

Ülkemiz, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında, üç ülkenin ekonomik ve ticari iş 
birliğini geliştirmek, yeni iş birliği olanaklarını hayata geçirmek ve bu ülkelerin 
mevcut iş birliğine yepyeni bir dinamizm kazandırmak amacıyla, bölgemizde ve 
Avrupa’da ilk ve tek örnek olma niteliğine sahip olacak şekilde, “Türkiye-Sırbistan-
Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi”ni kurduk.

Söz konusu mekanizmanın, sonuncusu 26 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da olmak 
üzere, bugüne kadar üç dönem toplantısını gerçekleştirdik.

Bu toplantılarla eş zamanlı olarak, üç ülkenin iş adamları ve yatırımcılarının geniş 
katılımlarıyla “Üçlü İş Forumları”nı da düzenledik.

Üçlü Ticaret Komitesi 3. Dönem Toplantısı çalışmaları kapsamında ayrıca, 
tamamıyla ülkemizin imkânları ile oluşturulan “Sırbistan-Bosna Hersek Ortak 
Ticaret Ofisi”ni de İstanbul’da hizmete açtık.

Üçlü Ticaret Komitesi 4. Dönem Toplantısı’nı 2018 yılı ilk çeyreğinde Saraybosna’da
ve bu toplantının bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında Türkiye-Bosna 
Hersek-Sırbistan Üçlü İş Forumu’nu da Belgrad’da  gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Avrupa ülkeleri nezdinde, ilk aşamada ikili ve transit kotalarının 
sayılarının artırılması ve geçiş ücretlerinin düşürülmesi, 
bilahare ise söz konusu kota ve geçiş ücretlerinin kaldırılarak, 
taşımacılığın tamamıyla libere edilmesi yönündeki girişimlerimizi 
her türlü platformda ve yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.
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ASYA ÜLKELERİ 
İLE 2002-2017 
YILLARINDA 
KAYDEDİLEN 
GELİŞMELER
Asya-Pasifik Stratejisi 
ile Ticaretimizi Artırdık
Asya-Pasifik pazarından daha fazla pay alabilmek amacıyla, 
2005 yılında “Asya-Pasifik Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik 
İlişkileri Geliştirme Stratejisi” uygulamaya konulmuştur.

2002 yılında Asya–Pasifik bölgesine olan ihracatımız 1,5 milyar 
dolar iken 2016 yılında bu sayı 5’e katlanarak 7,7 milyar dolara 
yükselmiştir. 2002 yılında 6,4 milyar dolar olan bölgeden 
ithalatımız, 2016 yılında 8 kat artarak 52,4 milyar dolara 
ulaşmıştır. Bölge ülkeleri ile ticaret hacmimiz aynı dönemde 7,9 
milyar dolar iken 60,1 milyar dolara yükselmiştir.

2017 yılının Ocak-Kasım döneminde ise Asya-Pasifik bölgesine 
ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %19,9 
artarak 8,3 milyar dolar; bölgeden ithalatımız ise önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla % 5,9 artarak 51 milyar dolar olmuştur. 
Böylece 2017 yılı ilk 11 aylık dönemde Asya-Pasifik bölgesi ile 
toplam ticaret hacmimiz 59,2 milyar dolara ulaşmıştır.

Asya’da bütün ülkelere ulaşma çabamızın neticesi olarak, 
küçük Pasifik ada ülkeleri de dâhil olmak üzere, bölgede 
ihracat yapamadığımız ülke neredeyse kalmamıştır. Son olarak 
Solomon Adaları ve Nauru’ya da ihracat gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı sonu itibarıyla Asya Pasifik ülkelerindeki 
yatırımlarımız 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. 

Uluslararası ticaretteki Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ağları 
oluşturma eğilimine paralel olarak Güney Kore, Malezya ve 
Singapur ile Serbest Ticaret Anlaşmalarını yürürlüğe soktuk. 
Pakistan, Japonya, Tayland ve Endonezya ile müzakerelere başladık.

Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin’e yönelik olarak, çok 
sayıda kurum ve kuruluşun katkılarıyla Çin Eylem Planı’nı 
hazırladık. Ayrıca, Japonya ve Hindistan için Eylem Planı 
çalışması sürdürülmektedir. Bu üç ülkenin, bölgenin 
toplamı ile olan ticaretimizdeki ağırlığı %64 düzeyindedir.

Teknik müşavirlik hizmetlerinin yurt dışı sektörel tanıtım faaliyetleri kapsamında 
hedef pazarlarımızdan Asya ülkelerindeki projelerin takibi için kritik öneme 
sahip olan Asya Kalkınma Bankasının (AKB) Filipinler’deki merkezine Ekim 2017 
tarihlerinde “Sektörel Teknik Müşavirlik Heyeti” programı düzenlenmiştir.

Asya Pasifik Ülkeleri ile Önemli 
Yatırım İlişkilerimiz Bulunuyor 

Asya-Pasifik Ülkeleri ile Serbest 
Ticaret Ağımızı Geliştirdik

Hedef Ülkelere Yönelik 
Eylem Planları Hazırladık

Hedef Pazarlarımıza Teknik 
Müşavirlik Heyetleri Düzenliyoruz

Asya-Pasifik ülkeleri ile imzalanan anlaşmalarla 
ticari ve hukuki iş birliğini güçlendirdik.
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ORTA DOĞU VE 
KÖRFEZ ÜLKELERİ 
İLE 2002-2017 
YILLARINDA 
KAYDEDİLEN 
GELİŞMELER

2002 yılında 6,1 milyar dolar olan bölge ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz 14 
yılda 6 kattan fazla büyüyerek 2016 yılında 37,4 milyar doları aşmıştır. Bölge 
ülkelerine ihracatımız 9 kattan fazla büyüyerek aynı dönemde 25,8 milyar dolara 
ulaşmış, ithalatımız ise 6 kat büyüyerek 11,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 
Ticaretimizin bu seviyelere ulaşmasında Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Suudi Arabistan’a artan ihracatımız büyük rol oynamıştır.

5 Haziran 2017 tarihi itibarı ile Katar; Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn tarafından 
ambargo uygulamasına tabi tutulmuştur. Ancak bu ambargo ülkemizin desteği 
ile işlevsiz hâle getirilmiştir. Ülkemizin ambargo karşısındaki bu tutumu sayesinde 
Katar iç siyasi dinamiklerini korumuştur. Yaşanan bu süreç ile beraber siyasi ve 
ekonomik ilişkilerimizde önemli aşama kat edilmiştir.

İkili ticaretimizde de pozitif sonuçlar elde edilmiştir. 2017 yılı ilk 11 ayında, 2016 
yılı aynı dönemine oran ile Katar’a olan ihracatımız %48 oranında artış göstererek 
557 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2017 yılı ilk 11 ayında 2016 yılı aynı 
dönemine oran ile Katar’dan olan ithalatımız %34 oranında artış göstererek 467 
milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 

Verilerden de gözlemlendiği üzere, Katar ile olan dış ticaret dengemiz ülkemiz 
lehine gerçekleşip, 2017 yılı ilk 11 ayındaki ticaret hacmimiz 1 milyar doları aşmıştır. 

Bölge ülkeleriyle, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek adına Filistin 
(2004), İsrail (1996), Ürdün (2009), Suriye (2004) ve Lübnan (2010) ile 
STA imzalanmıştır. (Suriye’de yaşanan son gelişmelerden dolayı bu ülke 
ile olan STA, ülkemizce askıya alınmıştır.)

Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA) 
kapsamında 4. tur müzakereleri 2-3 Ekim 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu müzakerelerin en kısa sürede 
sonuçlandırılarak TEOA’nın imzaya hazır hâle getirilmesi beklenmektedir. 

Ülkemiz ile Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) arasında STA müzakereleri 
2005 yılında başlamış ve 4 tur müzakere yapılmıştır.

Son olarak, 13 Ekim 2016 tarihinde Riyad’da gerçekleştirilen Türkiye-
KİK Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye ile KİK arasında STA 
müzakerelerinin en kısa sürede başlatılması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Ülkemiz ve İran teknik müşavirlik firmaları katılımıyla Ekim 
2017’de Türkiye’de bir organizasyon düzenlenmiştir.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde müteahhitlik 
projelerinde yer almaya devam ediyoruz. 
Bölge, Türk müteahhitlik sektörünün en 
büyük ikinci pazarıdır. 2017 yılı itibarıyla 
bölgede 90,5 milyar dolar değerinde 1.914 
proje gerçekleştirdik. Irak, Katar ve Suudi 
Arabistan en çok proje üstlendiğimiz ülkeler 
olarak ilk 3 sırada yer almaktadır. Irak, 
24,7 milyar dolarlık proje değeri ile Türk 
müteahhitlerinin proje üstlendiği en büyük 
dördüncü ülke konumundadır.

Orta Doğu ve Körfez Ülkelerine 
İhracatımızı 9 Kattan Fazla Artırdık

Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri ile Serbest 
Ticaret Anlaşmaları İmzaladık

Teknik Müşavirlik Firmaları 
Görüşmeleri Düzenliyoruz

Türk Müteahhitleri Bölgedeki Projelerde yer 
almaya güçlü bir biçimde devam etmektedir. 
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İran ile Tercihli Ticaret 
Anlaşması (TTA) İmzaladık
Türkiye ile İran arasında yaklaşık 10 yıldır 
müzakereleri devam eden Tercihli Ticaret 
Anlaşması (TTA) 2014 yılı Ocak ayında 
imzalanmış ve 2015 yılı itibarıyla yürürlüğe 
girmiştir. Ülkemiz İran’dan 125 üründe (sanayi 
ürünleri) taviz almış ve İran’a 140 üründe 
(tarım ürünleri) taviz vermiştir. Türkiye ile İran 
arasında 30 milyar dolar olarak belirlenen 
ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmek için 
TTA çok önemli bir adım olarak görülmektedir. 
TTA’nın genişletilmesi için müzakereler devam 
etmektedir. 

Irak, İran, Suudi Arabistan, İsrail ve Suriye’ye 
Yönelik İhracat Eylem Planları Hazırladık. 

TÜRK CUMHURİYETLERİ VE 
BDT ÜLKELERİ İLE 2002-2017 
YILLARINDA KAYDEDİLEN 
GELİŞMELER

Türk Cumhuriyetleri ve BDT Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmaları 
genelde Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1990’lı yıllarda imzalanmıştır.

2002-2017 yılları arasında ise Türkmenistan ile Ticari ve Ekonomik İş Birliği 
Anlaşması, Gürcistan ve Moldova ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. 
Gürcistan ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, ülkemizin Avrupa Birliği'nden 
bağımsız imzaladığı ilk Serbest Ticaret Anlaşması olması açısından önemlidir. Yine 
Gürcistan ile Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi Anlaşması (JETCO) imzalanmıştır.

Ayrıca, Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması, Azerbaycan ve Özbekistan 
ile Tercihli Ticaret Anlaşması, Rusya ile Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması 
imzalanması çalışmaları devam etmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri ve BDT Ülkeleri 
ile İmzalanan Anlaşmalarla Ticari ve 
Hukuki İş Birliğini Güçlendirdik. 

Genel   |    118     |   Ekonomi Genel   |    119     |    Ekonomi



Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisi’nin de katkısıyla bölge 
ülkeleri ile ticaret hacmimiz 2002 yılından 2017 yılına kadar 3,5 katına çıkarılmıştır.

2002 yılında bölgeye olan ihracatımız 2,5 milyar dolar iken bu rakam yaklaşık 3 kat 
artışla 2017 yılının ilk 11 ayında 7,3 milyar dolara yükselmiştir. 2002 yılında 5,5 milyar 
dolar olan bölgeden ithalatımız, 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla 4 kat artışla 22,1 milyar 
dolara ulaşmıştır. Bölge ülkeleri ile ticaret hacmimiz 2002 yılında 8 milyar dolar 
iken 2017 yılının ilk 11 ayında 3,5 kat artmış ve 29,5 milyar dolar olmuştur.

Türkiye-Ukrayna Kamu-Özel Ortaklığı Çalışma Grubu faaliyetleri 
kapsamında 2017 yılında ülkemizde ve Ukrayna’da Kamu-Özel 
Ortaklığı (PPP) projelerine yönelik organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Komşumuz ve yakın çevremiz olması sebebiyle bölge, yatırım ilişkilerimiz 
açısından da büyük önem taşımaktadır. Bölge ile yatırım ilişkilerimiz özellikle 
2000’li yılların başından beri büyük bir artış ivmesi yakalamıştır.

Ülkemizden Türk Cumhuriyetleri ve BDT Ülkelerine yönelik yatırımlar, 2002 yılına 
kadar 1,4 milyar dolar iken, 2015 yılına gelindiğinde bu rakam 5,2 milyar dolara 
yükselmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rakamlarına göre 
2002 yılına kadar bölge ülkelerinden ülkemize herhangi bir yatırım gelmemişken 
2002-2015 yılları arasında 9,9 milyar dolar yatırım gerçekleşmiştir.

Avrasya, Türk müteahhitlik sektörünün en büyük pazarı konumundadır. Türk 
müteahhitlerinin en fazla proje üstlendiği ülkeler arasında Rusya Federasyonu 
68 milyar dolar ile ilk sırada, Türkmenistan ise 47 milyar dolar ile ikinci sırada 
gelmektedir.

2002 yılında Türk müteahhitlerinin bölgede üstlendikleri proje tutarı 27 milyar 
dolar iken, bugün bu tutar 6 kat artışla 165 milyar dolara ulaşmıştır.

2017 yılında İstanbul’da Kırgızistan’daki Küçük Ölçekli Hidroelektrik Santral 
(HES) Potansiyeli ve Yatırım Fırsatları Konferansı, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Teknik Müşavirlik Firmaları İş Birliği Konferansı gerçekleştirilmiştir. 

Gürcistan’a yönelik Haziran 2017’de "Sektörel Teknik Müşavirlik Heyeti" 
programı düzenlenmiştir.

Müteahhitlik Alanında İş Birliği 
Gerçekleştiriyor, Tecrübe 
Paylaşımında Bulunuyoruz

Türk Cumhuriyetleri ve BDT Ülkeleri ile 
Yatırım İlişkilerimiz Giderek Artıyor

Türk Müteahhitlerinin Bölgede 
Üstlendiği Proje Tutarı 6 Kat Arttı

Türk Cumhuriyetleri ve BDT Ülkeleri 
ile Ticaretimizi 3,5 Katına Çıkardık

İlgili Ülke Katılımlarıyla 
Organizasyonlar Düzenliyoruz

Teknik Müşavirlik Heyet 
Ziyaretleri Gerçekleştiriyoruz
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Rusya Federasyonu ile 2015 yılı Kasım ayında yaşanan uçak krizinin ardından, Sayın 
Cumhurbaşkan'ımızın girişimleri ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin 
ile gerçekleştirdikleri temaslar akabinde, kriz sürecinde Rusya Federasyonunca 
ülkemize yönelik alınan ekonomik önlemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 
Bakanlığımızca yoğun faaliyetler yürütülmüştür.

Bu faaliyetler kapsamında;

Bu gelişmelerden sonra, Bakanlığımızca yürütülen yoğun temaslar ve Sayın 
Bakan'ımızın muhatapları ile Moskova ve Soçi’de gerçekleştirdikleri yüz 
yüze görüşmeler ve telefon temasları akabinde 22 Mayıs 2017 tarihinde 
Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek ve RF Başbakan Yardımcısı 
Sayın Arkady Dvorkoviç tarafından bir Ortak Bildiri imzalanmıştır.

Ortak Bildiri’nin sonucu olarak;

İki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin her yönüyle ele alındığı Karma Ekonomik 
Komisyonu 15. Dönem Toplantısı, 19-21 Ekim 2017 tarihlerinde Kazan’da 
gerçekleştirilmiş olup, devam eden sorunlar bu toplantıda detaylı olarak ele alınmıştır.

Rusya Federasyonu ile İlişkilerimiz 
Eskisinden Daha Yoğun Hâle Geliyor

9 Ekim 2016 tarihinde Ekonomi Bakanı'mız Sayın Nihat Zeybekci ile Rusya 
Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev tarafından bir 
Ortak Bildiri yayımlanmış ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin 
yeniden tesisine yönelik atılacak adımlar belirlenmiştir.

Bu kapsamda ilk olarak, 12 Ekim 2016 tarihinde Türk-Rus Hükûmetler Arası Karma 
Ekonomik Komisyonu 14. Dönem Toplantısı, Sayın Bakan'ımız ve RF Enerji Bakanı 
Aleksandr Novak eş başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

İki ülke arasında Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması imzalanmasına yönelik 
müzakereler yeniden başlatılmıştır.

17 tarım ürününün ülkemizden ithalatına yönelik olarak Kararnameler kapsamında 
getirilmiş olan yasaklar, domates hariç olmak üzere aşamalı olarak kaldırılmıştır.

Türk şirketlerinin Rusya’daki faaliyetlerine yönelik sektörel kısıtlamalar ve 
istihdam yasakları kaldırılmıştır.

Domatese ilişkin yasağın kaldırılmasına yönelik ortak bir tutum benimsenmiştir. 

Karantina önlemleri kapsamında yasaklanmış olan ürünlere ilişkin yasaklar 
aşamalı olarak kaldırılmaya başlanmıştır.

2002 yılı sonunda ülkemizdeki Amerika kıtasından gelen doğrudan yatırım miktarı çok 
düşük seyrederken, T.C. Merkez Bankası verilerine göre 2017 yılı Eylül ayı sonunda 12,6 
milyar dolara erişmiştir. Ülkemizde en fazla doğrudan yatırımı olan bölge ülkesi ABD’dir.

ABD firmalarının toplam doğrudan yatırım değeri 11 milyar doları aşmıştır. Orta ve Güney 
Amerika’dan 2002 yılında olmayan doğrudan yatırımlar bugün 719 milyon dolara erişmiştir.

2016 yılı sonu itibarıyla ABD’deki yatırımlarımız 1,6 milyar dolar değerindedir.

AMERİKA ÜLKELERİ İLE 
2002-2017 YILLARINDA 
KAYDEDİLEN 
GELİŞMELER
Amerika Ülkeleri ile 
Ticaretimizi Üçe Katladık
2002 yılında 8 milyar dolar olan ticaret hacmi 2016 yılında yaklaşık 26,4 milyar dolara 
erişmiştir. Söz konusu rakamın yaklaşık 9,3 milyar doları bölgeye yapılan ihracat, yaklaşık 
17 milyar doları ise bölgeden yapılan ithalattır. 2017 yılı ilk on aylık ticaret hacmimiz, 2016 
yılının aynı dönemine göre %20 artış kaydederek 28 milyar dolara ulaşmıştır. 

Türkiye, Güney Amerika’nın tamamına ihracat yapar hâle gelmiştir.

2002 yılı sonunda ülkemizdeki Amerika kıtasından gelen yatırım miktarı çok düşük 
seyrederken, T.C. Merkez Bankası verilerine göre 2017 yılı itibarıyla 12,6 milyar dolara 
erişmiştir. Amerika kıtasından ülkemize en fazla doğrudan yatırım gerçekleştiren ülke 
ABD’dir. ABD firmalarının ülkemizde toplam yatırım değeri 11,3 milyar dolar seviyesindedir. 
Güney Amerika’dan ise 2002 yılında olmayan yatırımlar, bugün 1,4 milyar dolara erişmiştir.

2002 yılında Amerika ülkelerinde çok düşük olan Türkiye yatırımları bugün 4,7 milyar 
dolar seviyesine erişmiştir. Amerika kıtasında en çok yatırım yaptığımız ülke ABD’dir. 
ABD ekonomisinde, bakırdan gıdaya, tekstilden otomotive değin yatırımcı olarak ülkemiz 
firmaları yer almaktadır. 

Yatırımlar 12 Milyar Dolar Seviyesini Geçti
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Amerika’da Ticaretten 
Yatırıma Yöneldik Uzun Bir Aradan Sonra TİFA Dönem 

Toplantısı'nı Gerçekleştirdik

İzmir Fuarı’nı Dönüştürüyor, Ege 
Firmalarını Dünya ile Buluşturuyoruz

Müteahhitlik Pazarına Açılıyoruz

Özel Sektörümüze Güvenli İş 
Ortamı Sağladık

2002 yılında hemen hemen olmayan Türkiye’nin bölgede yaptığı 
yatırımlar 2016 yılında 2 milyar dolara ulaşmıştır. Bölgede, ülkemizin 
en çok yatırım yaptığı ülke ABD’dir.  Artık, ABD ekonomisinde bakır 
telden gıdaya, tekstilden otomotive kadar yatırımcı olarak yer alıyoruz.

Son dönem toplantısı, 22 Şubat 2013 tarihinde Washington’da 
gerçekleştirilen, Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması 
(TIFA) 10. Dönem Toplantısı, uzun bir aradan sonra 12-13 Eylül 2017 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, 2017 yılında, ortak ülke olarak Rusya’nın katıldığı İzmir 
Enternasyonel Fuarı’nda 26 ülkeden üst düzey heyetler ağırlanmış, 
Ege firmalarımızın küresel firmalarla buluşmasına katkı sağlanmıştır. 

2017 yılında 86. İzmir Enternasyonel Fuarı'na 26 ülkeden heyetler 
iştirak etmiş, ayrıca ortak ülke olarak Rusya katılmıştır.

Amerika kıtasında bugüne kadar 1,7 milyar dolar değerinde 55 
proje üstlenilmiş bulunmaktadır. 

Venezuela, Peru ve Kolombiya 2010 yılı sonrasında ilk defa proje 
üstlendiğimiz ülkeler arasındadır. 

2002 yılında akla bile gelmez iken, 2015 yılında ilk defa bir Türk 
firması Venezuela’da inşa ettiği konutları teslim etmiştir.

2016 yılında Ekvator’da bir Türk firması liman işletmesini üstlenmiştir. 

Bölgede ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşmamızın olduğu ülke sayısı 2002 
yılında 6 iken 2017 yılı itibarıyla 21’e erişmiştir.

Panama ile anlaşmamız imzaya hazır hâle getirilmiş olup, ilk fırsatta imzalanacaktır. 

Şili ile STA 2011'de yürürlüğe girmiştir, Meksika, Peru, Kolombiya ve Ekvator ile 
müzakereler başlatılmıştır.

2005 yılında 3 olan YKTK Anlaşması (ABD, Arjantin ve Küba) sayımız, son yılda 
imzalanmış olan Meksika, Kolombiya ve Guatemala ile birlikte 6 ülkeye yükselmiştir.

Gelecek yıllarda Amerika bölgesinde kalıcı olmak, yatırım ve ticaretimizi 
sürdürülebilir hale getirmek temel hedefimizdir.

THY tarafından 2016-2017 döneminde Kolombiya, Panama, Venezuela ve Küba’ya 
seferler başlatılmıştır. 
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AFRİKA 
ÜLKELERİ İLE 
2002-2017 
YILLARINDA 
KAYDEDİLEN 
GELİŞMELER

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2003 yılından 
itibaren uygulanan Afrika Ülkeleri ile 
Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi 
Stratejisi kapsamında yasal altyapının 
güçlendirilmesi, kıtadaki kurumsal 
varlığımızın pekiştirilmesi ve tüm bunların 
bir sonucu hem ülke hem de bölge 
düzeyinde ticari ve ekonomik ilişkilerimizin 
ilerletilmesi amaçlanmıştır.

2003 yılında Afrika Ülkeleri ile Ticari 
ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi 
Stratejisini Uygulamaya Başladık.

2002 yılında kıtanın sadece 4 ülkesinde Ticaret Müşavirliğimiz bulunmakta 
iken, bu rakam 26’ya yükselmiştir.

 Bu doğrultuda Afrika ülkeleri ile yasal altyapının oluşturulmasını teminen 
2002 yılı ile 2017 Kasım ayı arasında 45 Afrika ülkesi ile Ticari ve Ekonomik İş 
Birliği Anlaşması, 25 Afrika ülkesi ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması'nı imzaladık.

Afrika’daki Ticaret Müşavirlik 
Sayımızı 26’ya Yükselttik 

45 Afrika Ülkesi ile Ticari ve Ekonomik 
İş Birliği Anlaşması, 25 Afrika Ülkesi 
ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması'nı İmzaladık

Afrika Kıtasıyla Ticari ve Ekonomik 
İlişkilerimizi Güçlendirdik

2002 yılında Afrika kıtası ile 4,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2016 yılında 
18 milyar dolar olmuştur. Bu dönem zarfında ihracatımız 1,7 milyar dolardan 11,4 
milyar dolara ithalatımız 2,7 milyar dolar’dan 6,6 milyar dolara yükselmiştir.

2002 yılında Afrika’ya yatırımlarımız yok denecek kadar az iken, 2016 yılı itibarıyla 
kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri yaklaşık 7,1 milyar dolara ulaşmıştır.

Kıta genelinde 2002 yılına kadar 315 müteahhitlik projesi üstlenilmiş iken, 2017 
yılı itibarıyla 1.311 müteahhitlik projesine yükselmiştir. 2017 Aralık ayına kadar 
olan dönemde, Afrika kıtasına yönelik kümülatif proje bedeli 64 milyar doları 
aşmıştır.
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun 2002 yılında sadece 5 ülke ile İş Konseyi 
mekanizması bulunmakta iken, 2017 yılı itibarıyla bu sayı 45’e yükselmiştir.

Afrika kıtasına yönelik ikili ve bölgesel perspektifimizin ulaştığı noktayı 
değerlendirmek ve önümüzdeki döneme dair yol haritasını belirlemek 
üzere 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da Türkiye-Afrika Ekonomi ve 
İş Forumu düzenlenmiştir. 

42 Afrika ülkesinden 27 Bakan, 7 Bakan Yardımcısı ve Afrika’daki Bölgesel 
Ekonomik Kuruluşların Komiserlerinin katılımlarıyla düzenlenen programa 
Türkiye’den, Afrika’nın dört bir tarafından 2.000’in üzerinde iş adamı 
katılım sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çad Cumhurbaşkanı'nın 
açılışını onurlandırdığı Forum kapsamında birçok ülke iş birliği anlaşmaları 
imzalamış ve üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

İş Konseyi Mekanizması 
Sayısını Arttırdık

Türkiye-Afrika Ekonomi ve 
İş Forumu'nu Düzenledik 

ULUSLARARASI
ALANDA GENİŞ İŞ BİRLİĞİ İLE 
DAHA YÜKSEK İHRACAT HACMİ
G-20 Ticaret Bakanları 
Toplantısına Ev Sahipliği Yaptık

2015 yılı Türkiye’nin uluslararası alanda önemli rol üstlendiği bir yıl oldu. 1 
Aralık 2014 tarihinde Avustralya’dan devraldığımız G-20 Dönem Başkanlığını, 
Antalya’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'yle başarıyla tamamlayarak, 1 Aralık 
2015 tarihi itibarıyla Çin’e devrettik. 

Bu süreçte Ekonomi Bakanlığı olarak, G-20 gündeminin önemli bir başlığı olan 
“ticaret” konusunun Bakanlar seviyesinde ele alındığı G-20 Ticaret Bakanları 
Toplantısı'nı, 6 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdik. Toplantı, ülkemizin 
ekonomik büyüme ve refahın arttırılmasında ticarete verdiği önemi ortaya koyması 
bakımından önemliydi. 

Bu çerçevede, küresel ticaretteki yavaşlamanın tersine çevrilmesi için ulusal 
reformların sürdürülmesi; KOBİ’lerin ve En Az Gelişmiş Ülkelerin Küresel Değer 
Zincirlerine dâhil edecek yeni politikalar geliştirilmesi ve en önemlisi bunların 
uygulanması hususlarında mutabık kaldık. 

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütünün merkezde olduğu çok taraflı ticaret 
sisteminin ve son dönemde sayıları hızla artan bölgesel ticaret anlaşmaları ile çok 
taraflı ticaret sistemi arasındaki uyumun geliştirilmesinin önemini vurguladık. 

Elde ettiğimiz bu sonuçlar, G-20’nin küresel büyümenin hızlandırılması 
amacına ulaşmasında ticaretin katkısını arttırmak bakımından kilit öneme sahip 
bulunmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı olarak, G-20’nin ticaret ve yatırımla ilgili çalışmalarına ülkemizin 
tecrübeleri ve politikaları çerçevesinde katkı sağlamaya devam ediyoruz. 
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Ticaret ortaklarımızla olan iyi ilişkilerimizi geliştirmek adına ticaret ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin ülkemizin son dönemde ivme 
kazanan faaliyetleri ile çok taraflı ticaret sisteminin sunduğu fırsatların 
daha iyi anlaşılması amacıyla eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. 2016 
yılında Tacikistan ve Kamboçya’dan, 2017 yılında ise Etiyopya’dan üst 
düzey bürokratların yer aldığı heyetlere yönelik seminer programları 
gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde benzer faaliyetlere hız 
kazandırarak devam etmeyi planlıyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele için atmosferdeki sera gazı salınımlarını azaltıyoruz. 
İmzacısı olduğumuz Paris İklim Anlaşması’nın gelecek nesiller için temiz bir çevre, 
yaşanabilir bir dünya yaratacağına inanıyoruz. Düşük karbonlu üretime geçiş için sektörel 
hazırlık çalışmaları yapıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ülkemiz ile İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında, OECD İstanbul 
Merkezinin kurulmasına yönelik olarak 2012 yılında başlayan müzakereleri nihai 
aşamaya getirdik. Merkez, özellikle rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik politika 
araştırmaları ve tasarımı alanında faaliyet gösterecek; ayrıca OECD’nin bölgesel 
programlarında bir bölgesel üs vazifesi görecektir.

TİCARET 
ORTAKLARIMIZI 
EĞİTİYORUZ

PARİS İKLİM ANLAŞMASI 
İLE KÜRESEL VE ÇEVRESEL 
DUYARLILIKLARI 
PAYLAŞIYORUZ

OECD İSTANBUL 
MERKEZİNİN AÇILMASINDA 
SON AŞAMAYA GELDİKÇevresel Ürünler Anlaşması (EGA) 

Aracılığıyla Yeşil Ticareti ve Yeşil 
Büyümeyi Geliştiriyoruz 

300’ü aşkın çevreye zarar vermeyen ve doğa ile dost üründe toplam ticaretin 
%90’ına sahip olan ülkelerle birlikte gümrük duvarlarını kaldırıyoruz.

Zehirli atıkları zararsız hâle getirmek, metan ve karbondioksit gibi sera 
gazlarının oluşumunu sınırlandırmak, hava ve su kirliliğini azaltan teknolojilerin 
gelişmesini desteklemek, yenilenebilir enerji üretiminin maliyetlerini azaltmak, 
doğal kaynaklardan daha verimli yararlanmak, doğa ile birlikte çalışarak yapılan 
çevre dostu ürünleri ön plana çıkarmak için EGA müzakerelerini destekliyoruz.

Müzakerelerin sonucunda varılacak 
anlaşmayla gelecek nesillere ve doğanın 
diğer tüm unsurlarına daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için yürütülen çalışmalara 
katkı sağlamış olacağız.

Doğa ve çevreye yapılacak katkının yanı 
sıra ülkemizin ticari çıkarları da göz önünde 
bulundurularak ülkemiz için en dengeli 
sonucu elde etmek için aktif bir şekilde 
müzakereler yakından takip edilmektedir. 
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Suriyeli mülteciler tarafından üretimine kısmi veya tamamen katkıda bulunulan 
ürünlerin, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temel kurallarından olan ve her üye 
ülkenin ürününe eşit muamele edilmesini öngören En Çok Kayırılan Ülke kuralından 
istisna tutulmasını sağlamak amacıyla ikili ve çoklu girişimlerde bulunarak 
ülkemizdeki sayıları 3 milyonu bulan Suriyeli mültecilerin ülkemiz ve dünya 
ekonomisine entegrasyonunu sağlama yolunda çalışıyoruz.

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 10-13 Aralık 2017 tarihlerinde Buenos-Aires-
Arjantin’de gerçekleştirilen 11. Bakanlar Konferansı'na katılım sağladık ve küresel 
ticarette yükselen korumacılığa karşı serbest, adil ve açık ticaretin yanında 
olduğumuzu gösterdik. Ayrıca, önemli ülkeler ile ikili görüşmeler de yaparak ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi ve çok taraflı alanda da iş birliğinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar gerçekleştirdik. Küresel ticaretteki her türlü gelişmeyi takip ederek, 
ülkemizin dış ticaretine katkı sağlayacak her türlü fırsatı değerlendiriyoruz.

Pazara giriş faaliyetlerinin planlanması, ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştıkları 
pazara giriş engellerine çözüm üretilmesi, Bakanlığımız ile ilgili kamu ve özel sektör 
kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması ve uygulamanın takibinin yapılabilmesi 
için oluşturulan “Pazara Giriş Komitesi” altında bu Komitenin bir tamamlayıcısı olarak, 
pazara giriş engelleri ve çözüm yollarının tartışıldığı “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu” 
kurulmuştur. 

Çalışma Grubunda, ihracatçılarımızın bildirimde bulundukları yurt dışı pazarlarda 
karşılaştıkları engellerin gerek uluslararası anlaşmalar gerek ilgili ülkenin yerel mevzuatı 
açısından değerlendirilerek sorunların çözümü için 2009 yılından beri çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Çalışma Grubuna intikal eden sorunların çeşitliliği ve genele teşmil edilebilirliği bu alandaki 
bilgilerin paylaşılması ihtiyacını ortaya koymuştur. Söz konusu ihtiyaç çerçevesinde, belirli 
sayıda ülkeye ilişkin Pazara Giriş Engelleri Raporu'nun hazırlanması kararı alınmıştır. Bu 

Ülkemizin gerek müzakere gerek yürürlüğe giriş hazırlıkları sürecinde aktif 
katılım sağladığı DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ile ticaret erbabının, 
gümrük işlemleri başta olmak üzere uluslararası pazarlarda tabi oldukları ihracat 
ve ithalata dair işlem ve prosedürlerin basitleştirilmesini ve formalitelerin 
azaltılmasını hedefledik. 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren Ticaretin 
Kolaylaştırılması Anlaşması2nı hâlihazırda 126 DTÖ üyesi onaylamıştır.

Ülkemiz, gümrük ve dış ticaret altyapısı bakımından, dünyada benzer ülkeler 
arasında iyi bir konuma sahip olup, anlaşmada yer alan yükümlülüklerin 
uygulanması ülkemize ilave bir idari yük getirmeyecektir. Buna mukabil, başta 
komşu ve çevre ülkelerimiz olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerdeki ticarette 
ilişkin usullerin basitleştirilmesi ve formalitelerin azaltılması ihracatçılarımızın 
uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracaktır.

Ülkemizin talebi doğrultusunda, Fas tarafından ülkemiz menşeli sıcak 
haddelenmiş sac ürünlerine uygulanan antidamping önlemlerini ele almak üzere 
20 Şubat 2017 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Organı 
(AHO) toplantısında panel kurulmuştur. 

Ayrıca, ABD tarafından ülkemiz menşeli hat borular, karbon kaynaklı tüp ve 
borular, kesiti dikdörtgen kalın karbon kaynaklı çelik tüp ve borular ile petrol 
ve sondaj boruları ithalatına yönelik uygulanan sübvansiyona karşı telafi edici 
önlemlerle ilgili olarak 19 Haziran 2017 tarihinde DTÖ Anlaşmazlıkların Halli 
Mekanizması kapsamında panel kurulmuştur. 

Her iki uyuşmazlığın da çözüm süreci devam etmektedir. 

SURİYELİ MÜLTECİLERİN ÜLKEMİZ VE DÜNYA 
EKONOMİSİNE ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK 
İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE 
ÜLKEMİZİN POZİSYONLARINI SAVUNMAYA DEVAM 
EDİYORUZ

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ANLAŞMASI 
İLE ULUSLARARASI TİCARETE DAİR İŞLEM VE 
PROSEDÜRLERİ BASİTLEŞTİRİYORUZ

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ÜLKEMİZ 
ÇIKARLARINI KORUYORUZ

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİNE 
ÇÖZÜM GETİRİYORUZ

kapsamda, Bakanlığımız tarafından ilk kez 2015 yılında hazırlanan Pazara Giriş 
Engelleri Raporu’nun ikincisi 2016 yılının değerlendirmesini içerecek şekilde 2017 
yılında yayımlanarak ticaret erbabının istifadesine sunulmuştur. 

Raporda, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Çin 
Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Japonya, Kazakistan, Malezya, 
Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Suudi 
Arabistan, Tayland, Türkmenistan ve Ukrayna’da pazara giriş engelleri olarak 
nitelendirilebilecek uygulamalara 2016 yılı esas alınarak yer verilmektedir.
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HİZMET TİCARETİ 
ANLAŞMALARI

ÇOK TARAFLI HİZMET 
TİCARETİ ANLAŞMASI TİSA 
MÜZAKERELERİNİ SÜRDÜRDÜK

Uluslararası hizmet ticaretini serbestleştirmek ve hizmet sunucuları ile 
yatırımcılarımızın önündeki ticari engelleri ortadan kaldırmak amacıyla 
öncelikli olarak ikili ve çok taraflı anlaşmalar müzakere ediyoruz.

Aynı zamanda, uluslararası hizmet ticaretine ilişkin olarak DTÖ ve 
OECD başta olmak üzere uluslararası platformlarda yapılan çalışmaları 
yakından takip ediyoruz.

Hizmet Sektörleri Rekabet Gücü 
Analizi Projesi’ni Tamamladık

YENİ NESİL SERBEST TİCARET 
ANLAŞMALARI (STA) 
ÇERÇEVESİNDE HİZMET TİCARETİ 
KONULARINI MÜZAKERE ETTİK

AB-28 dâhil 23 DTÖ üyesi ülkenin taraf olduğu ve 2012 yılından bu yana devam 
eden Çoklu Hizmet Ticareti Anlaşmaları TiSA’nın müzakerelerine taraf olduk. 
Müzakereler kapsamında, uluslararası hizmet ticaretinin tabi olacağı yeni kural 
ve şartlar belirleniyor.

Gerçek kişi hizmet sağlayıcıların geçici dolaşımı konusu müzakerelerde ülkemizce 
geliştirilen metin üzerinden ele alındı ve nihai pakette yer alacağı kesinleşti. Bu 
çerçevede, gerçek kişi hizmet sağlayıcıların ülkeye geçici girişini düzenleyen vize 
ve çalışma izni süreçlerinin basitleştirilmesi ve hizmet ticaretinin önünde bir engel 
oluşturacak şekilde uygulanmamasını amaçlıyoruz.

Uluslararası kara yolu yük taşımacılığı sektöründe hizmet ticaretinin önündeki 
engellerin kaldırılmasını müzakere masasına taşıdık. Bu alanda, taslak 
anlaşma eki önerisi olarak, sektörde ticareti kısıtlayan ücretlerin, zorunlu rota 
uygulamalarının, ayrımcı düzenlemelerin ve sürücülerin ülkeye girişini zorlaştıran 
uygulamaların kaldırılmasını öngören oldukça iddialı bir metin sunduk.

TiSA müzakereleri kapsamında, bir yandan ana anlaşma metni ve hâlihazırda 
müzakereye açılmış 17 anlaşma eki üzerinde metin müzakereleri yürütülürken; 
diğer yandan pazara giriş koşullarını ortaya koyan taahhütler müzakere ediliyor.  

2016 Kasım ayında ara verilen müzakerelere önümüzdeki dönemde kaldığı 
yerden devam edilmesi bekleniyor.

Singapur ile STA kapsamında hizmet ticareti müzakerelerini tamamladık. 
Anlaşma 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Güney Kore ile STA’mız çerçevesinde hizmet ticareti anlaşmasının iç onay 
süreci devam ediyor.

Pakistan, Ukrayna ve Japonya ile STA müzakereleri kapsamında hizmet ticareti 
müzakerelerini sürdürüyoruz.

Mevcut STA’larımızın revizyonu kapsamında hizmet ticareti konularını 
görüşmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Bosna Hersek, EFTA ve Sırbistan ile hizmet ticareti müzakereleri tamamlandı. 

Gürcistan ve Malezya ile müzakerelere devam ediyoruz.

Rusya Federasyonu ile yürütülen Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması’nın en 
kısa sürede tamamlanabilmesi hedefiyle müzakerelere hız verdik. 

17 hizmet sektörü için, uluslararası 
endekslerle hizmet sektörlerinin 
uluslararası karşılaştırmalı rekabet 
gücünün değerlendirmesinin ve 
olası hizmet ticareti anlaşmalarının 
ekonomik etki analizinin, hizmet 
sektörlerinde rekabet gücü yüksek 
olarak değerlendirilen ülkelerden örnek 
politika uygulamalarının kapsamında 
yer aldığı Hizmet Sektörleri Rekabet 
Gücü Analizi Projesi’ni tamamladık.
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İHRACATIMIZIN 
ÖNÜNDEKİ TEKNİK 
ENGELLERİN 
KALDIRILMASINA 
KATKI SAĞLADIK

TÜRK 
CUMHURİYETLERİ 
VE AKRABA 
TOPLULUKLARI 
EĞİTİM 
PROGRAMLARI 
DÜZENLEDİK

İkili, bölgesel ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dâhil çok taraflı platformları etkin 
olarak kullanarak, ihraç ürünlerimizin önünde engel oluşturabilecek diğer ülke 
uygulamaları ile mücadele ediyoruz.

İhracatçılarımızın karşılaştığı teknik engellerin önlenmesi ve ilgili ülkelerle 
teknik İş Birliklerinin geliştirilmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, 
İsrail, Bulgaristan, Lübnan, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile Teknik İş Birliği Anlaşmaları imzalandı, Danışma ve İş Birliği Mekanizmaları 
hayata geçirildi. İhracatımız için önem arz eden ülkelerle benzer anlaşmaların 
imzalanmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

Başta Irak olmak üzere, ilgili ülkelerin sevk öncesi inceleme uygulamalarının 
ihracatımızı olumsuz etkilememesi için, gerek gözetim şirketleri, gerekse ilgili 
ülke makamları nezdinde girişimlerde bulunuluyor, ihracatçılarımız uygulamalar 
hakkında bilgilendiriliyor. Türk uygunluk değerlendirme şirketlerinin bu ülkeler 
tarafından yetkilendirilmesine yönelik girişimlere destek veriliyor.

Ekonomi Bakanlığı ile Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
arasında 2007 yılında yapılan protokol çerçevesinde, TİKA’nın finansal 
desteği ve diğer kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının iş birliği 
ile “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Eğitim Programları” 
düzenlenmeye başlanmıştır. Ülkemizle Türk Cumhuriyetleri ve Akraba 
Topluluklar arasındaki ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik iş birliği alanındaki 
bilgi alışverişinin artırılmasının amaçlandığı programlar kapsamında;

Türk Cumhuriyetlerinde ve Akraba Topluluklarında dış ticaret, ekonomi ve 
kalkınma alanlarında çalışan bürokrat ve akademisyenler Türkiye’ye davet 
edilmekte, Ekonomi Bakanlığından, kamu ve kamu kurumu niteliğinde 
birçok kuruluştan uzman kişiler tarafından faaliyet alanları itibarı ile 
eğitim verilmektedir. 2008 yılından bu yana düzenlenen 9 adet Türk 
Cumhuriyetleri Eğitim Programı'na 10 ülkeden toplam 223 bürokrat ve 
akademisyen katılım sağlamıştır.

İhraç ürünlerimizin helal belgelendirmesi nedeniyle teknik engellerle 
karşılaşmaması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanıyor 
ve ticaret diplomasisi boyutuyla yürütülen çalışmalara destek veriliyor.

Helal belgeli Türk ürünlerinin kaliteli ve güvenli oldukları algısının yerleştirilerek 
bir “marka” hâline getirilmesi suretiyle ihracatımızın gelişimine katkı sağlanması, 
ayrıca gelişmiş kalite altyapımız ile ülkemizin küresel helal pazarında lider ve 
yönlendirici ülke olması hedefine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

Helal Standartları ve Belgelendirmesi
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EN ÖNEMLİ 
EKONOMİK VE TİCARİ 
ORTAĞIMIZ OLAN 
AVRUPA BİRLİĞİ İLE 
TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ 
DAHA DA 
GÜÇLENDİRDİK

AB ile güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler ve ekonomide tesis edilen 
güven ortamı sayesinde AB’nin ülkemize gelen doğrudan uluslararası 
yatırımlardaki payı 2002-2017 döneminde yaklaşık %68’e ulaştı. 2017 
Eylül dönemi itibarıyla ise AB üyesi ülkelerin doğrudan yatırımlardaki payı 
%76 seviyesindedir.

Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerimizin temelini teşkil eden Gümrük Birliği’nin 
yarattığı avantajları etkin bir şekilde kullanarak ihracatımızı 3 katına çıkardık.

Son 14 yılda AB üyesi ülkelere ihracatımız

 20,5 milyar dolardan,

 68,4 milyar dolara yükseldi. (2017 ilk on ayında 60,5 milyar dolar)

İhracatımızın yaklaşık yarısını AB üyesi ülkelere yapıyoruz.

AB pazarında ihracatçılarımıza sağlanan imkânlarla, AB ile ticari 
ilişkilerimizde  2002 yılında %80 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2016 
yılında %88’e  kadar yükseldi. (2017 ilk on ayında %88)

Ekonomimizde yaşanan rekabet gücü artışı ile AB’ye ihracatımızda katma 
değeri yüksek ürünlerin payı arttı. AB’ye elektrik-elektronik, motorlu taşıt 
ve makine ihracatımızın genel ihracatımız içerisindeki payı 

 %27’den, 

 %38’e yükseldi. (2017 ilk on ay %41)
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GÜMRÜK BİRLİĞİ 
GÜNCELLENİYOR: 
AB İLE TİCARİ 
VE EKONOMİK 
ENTEGRASYON
DAHA DA 
GELİŞİYOR

Yürürlükte olduğu 22 yıl boyunca Gümrük Birliği’nden sağlanan 
kazanımların, ülkemizde ve dünyada değişen koşullar karşısında, daha 
ileri seviyeye taşınması amacıyla Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
sürecini başlattık.

Gümrük Birliği’nin avantajlarından tam olarak yararlanmamızı sağlayacak 
güncelleme sürecinin başlatılmasına ilişkin karar 2014 yılında alındı.

Bu doğrultuda, Gümrük Birliği’nin işleyişinin iyileştirilmesi, tarım 
tavizlerinin karşılıklı olarak geliştirilmesi, AB ile tercihli ticari ve 
ekonomik ilişkilerin kamu alımları, e-ticaret ve hizmetleri kapsayacak 
şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Bu sayede Türk şirketleri Avrupa'da, hizmetler sektörünün her alanında 
faaliyet gösterebilecek, Avrupa'daki kamu ihalelerine katılabilecek. 
Halkımız tarımsal ürünlerde kalite ve fiyatta AB standartlarına kavuşacak.

Türkiye, AB’nin Gümrük Birliği ile ilişkili danışma ve karar alma 
mekanizmalarına daha etkin dâhil olacak. 

AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarından eş 
zamanlı yararlanılması sağlanacak.

İhracatımızın önünde teknik engel niteliğindeki kara yolu kotaları 
kaldırılacak.

İki tarafta da tüm hazırlıklar tamamlandı. AB Komisyonunun Konseyden 
yetki almasını müteakip müzakereler başlayacak.

AB İLE GÜMRÜK 
BİRLİĞİ'MİZ VE 
STA’LARIMIZ İLE 
BİRLİKTE 2017 YILINDA 
İHRACATÇILARIMIZA, 
İHRAÇ PAZARLARIMIZIN 
%60’INA DAHA UYGUN 
KOŞULLARLA ERİŞİM 
İMKÂNI SAĞLADIK

İhracatımızı arttırmak, sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ülkemize 
yabancı sermaye çekmek amacıyla mal ticaretinin yanı sıra hizmetler ve 
yatırımlar gibi alanları içeren yeni nesil kapsamlı ve derin Serbest Ticaret 
Anlaşmaları (STA) müzakere ediyoruz. 

2002 yılından bu yana 18 STA müzakeresini tamamlayarak yürürlüğe koyduk. 
Hâlihazırda 21 tanesi yürürlükte olmak üzere, 23 ülke ile STA’mız bulunmaktadır.

EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, 
Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney Kore, 
Malezya, Moldova, Faroe Adaları ve Singapur ile mevcut durumda yürürlükte 
olan STA’larımız sayesinde komşu ve çevre ülkelerin yanı sıra giderek 
genişleyen bir coğrafyada dış ticaretimiz gelişirken ihracatçılarımız dış 
pazarlarda, başta AB ülkelerinin müteşebbisleri olmak üzere rakipleri ile eşit 
şartlarda rekabet edebilir bir konuma geliyor ve karşılıklı yatırımlar sayesinde 
ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırıyoruz. Lübnan ve Kosova ile 
imzaladığımız STA’larımızı en kısa sürede yürürlüğe koymayı hedefliyoruz.

Türkiye Dünyada En Fazla Serbest Ticaret 
Anlaşması'na Sahip İlk 10 Ülkeden Biri
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Ülkemizin son dönemde akdettiği anlaşmalar dünyadaki STA’ların 
kapsamının genişletilmesi ve derinleştirilmesi hedefine paralel olarak 
yeni nesil STA’lar kapsamında yer alıyor. Bu çerçevede, 1 Ekim 2017 
tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Singapur STA’sı ülkemizin yeni nesil ilk 
STA’sı olma özelliğine sahip olup, hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları 
bölümlerini içermektedir. Güney Kore STA’sının kapsamının genişletilmesi 
kapsamında 26 Şubat 2015 tarihinde imzalanan “Yatırım Anlaşması” ve 
“Hizmet Ticareti Anlaşması” iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip 
yürürlüğe girecektir. Sırbistan ile STA’mıza hizmet ticaretinin dâhil edilmesi 
ve STA kapsamının geliştirilmesine yönelik müzakereleri tamamladık.

Bir yandan yeni STA’lar müzakere ederken, bir yandan da yürürlükte bulunan 
STA’larımızın günümüz ihtiyaçlarına göre güncellenmesi amacıyla çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu çerçevede, Sırbistan ve EFTA ile yürütülen müzakereler 
2017 yılında tamamlanmış olup, Gürcistan, Bosna Hersek, Malezya, Moldova 
ve Karadağ ile de mevcut STA'ların kapsamının yatırımlar ve hizmetler 
gibi alanları da içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla çalışmalarımız 
sürmektedir.

Dünyada en fazla STA’ya sahip ilk 10 ülke arasında yer alan ülkemiz, 500 
milyar dolar ihracat hedefimiz çerçevesinde aktif STA politikası izlemeye 
önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Türkiye Geniş 
Kapsamlı Singapur 
STA’sına Ek Olarak 
Mevcut STA’larının 
İçeriğini Genişletiyor

Bu çerçevede, Ukrayna, Endonezya, Peru, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Pakistan, 
Japonya, Tayland, Sudan, Cibuti ve Katar ile aktif bir şekilde STA müzakereleri 
yürütüyoruz. 

Söz konusu STA’lardan Ukrayna ile Bakanlar düzeyinde yapılacak görüşmelerle 
müzakereleri 2018 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Japonya ile STA görüşmelerine 
yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Katar ile yürütmekte olduğumuz Ticaret ve 
Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini 2018 yılı içerisinde tamamlayacağız. 
Tayland ve Endonezya ile aramızda STA müzakerelerinin resmen başlatıldığını 
ilan ettik. Türkiye-Sudan STA'sı 24 Aralık 2017 tarihinde Hartum'da imzalanmış 
olup iç onay sürecinin tamamlanması müteakip 2018 yılı içinde yürürlüğe girmesi 
beklenmektedir. Meksika’nın ABD ile yaşadığı sorunlara yoğunlaşması sebebiyle 
akamete uğramış olan müzakereleri canlandıracağız. Ekvator, Kolombiya ve Peru ile 
ise müzakerelere devam edilerek bir an evvel tamamlanması yönünde girişimlerimiz 
devam ediyor. Karşılıklı irade çerçevesinde bu STA’larımızda hizmetler ve yatırımlar da 
dâhil olmak üzere kapsamlı ticari hükümlere yer vermek suretiyle dünya ticaretinden 
aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Seyşeller, Körfez İş Birliği Konseyi, 
Libya, MERCOSUR ile başlatılan ancak çeşitli nedenlerle ilerlemesi durmuş olan STA 
müzakere süreçlerini yeniden hareketlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 

Öte yandan, aralarında ABD, Kanada ve Hindistan’ın da bulunduğu dünya ticaretinde 
çok önemli paya sahip 8 ülke/ülke grubu ile STA müzakerelerine başlamayı arzu 
ediyoruz. İlaveten, Brexit süreci nedeniyle AB’den ayrılacak olan İngiltere ile kısa 
vadede mevcut pazara giriş avantajların korunmasına, orta-uzun vadede ise geniş ve 
kapsamlı bir STA akdedilmesine yönelik görüşmeler yürütüyoruz. 

Türkiye 27 Ülke İle STA Müzakeresi 
Yürütüyor ve Müzakerelere Başlamak 
İçin Girişimlerde Bulunuyor
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YATIRIM TEŞVİK 
SİSTEMİ'NDE 
REFORMLAR 
GERÇEKLEŞTİRDİK!

2002’den bugüne kadar yatırımcılarımızın desteklenmesine yönelik olarak 
önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Yürürlüğe koyduğumuz her 
mevzuatta bir öncekine göre ülkemizin ihtiyaçlarına ve reel sektörün 
taleplerine daha çok odaklandık, daha başarılı bir performans ortaya koyduk. 

İlk olarak, 2006 yılında teşvik mevzuatımızı yeniledik.

Sonrasında, 2009 yılında bölgesel ve sektörel teşvik sistemini tekrar 
yürürlüğe koyduk ve şimdiki sistemin temellerini oluşturan adımları attık. 
Bu sistem ile yatırımcılarımızın yatırım heveslerini gerçeğe dönüştürecek bir 
dizi düzenleme ile istihdam desteklerinden finansal desteklere kadar zengin 
destekleri uygulamaya koyduk.

Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma İçin 
Türkiye’yi Teşvik Ediyoruz, ''Küresel 
Rekabette Biz de Varız,'' Diyoruz

Nihayetinde, Cumhuriyet Tarihinin En 
Kapsamlı ve Yatırımcı Dostu Teşvik 
Sistemi'ni 1 Ocak 2012’den İtibaren 
Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Koyduk 
ve Yatırımcılarımızın Birçok Derdine 
Çare Olan Uygulamaları Devreye Aldık

BÖLGE, SEKTÖR, 
TEKNOLOJİ VE 
REKABET ODAKLI 
MEVCUT TEŞVİK 
SİSTEMİ'Nİ 
YÜRÜRLÜĞE 
KOYDUK!

Bu sistem ile;

Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirdik,

Üretimi ve istihdamı arttırdık,

Uluslararası rekabet gücümüzü yukarıya taşıdık,

Teknoloji içeriği yüksek yatırımlara ivme kazandırdık,

Uluslararası doğrudan yatırımları artırdık,

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azalttık.
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YATIRIM TEŞVİK 
SİSTEMİ

BÖLGESEL TEŞVİK
İller arasındaki gelişmişlik 
farkını azaltmayı ve illerin 
üretim ve ihracat potansiyellerini 
artırmayı hede�er.

GENEL TEŞVİK
Teşvik edilmeyecek yatırım 
konuları dışında kalan tüm 
yatırımları kapsamaktadır.

ÖNCELİKLİ YATIRIM 
KONULARI
Öncelikli yatırım olarak 
belirlenen yatırımlar 5. 
Bölge destekleri ile 
desteklenmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
YATIRIMLAR
Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, 
rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımlar 
desteklenmektedir.

STRATEJİK 
YATIRIMLAR

Cari açığın azaltılmasına 
katkı sağlayacak katma 

değeri yüksek yatırımlar 
desteklenmektedir.

Teşvik Sistemi'nde Bileşenler

Teşvik Sistemi, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Öncelikli 
Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki olmak üzere her 
biri farklı hedeflere odaklanmış 5 bileşenden oluşuyor.

Destek Unsurları

KDV İstisnası  

   

Gümrük Vergisi 
Muafiyeti

Vergi İndirimi
Sigorta Primi 

İşveren Hissesi 
Desteği

Gelir Vergisi Stopajı 
Desteği (6. bölge)

Sigorta Primi İşçi 
Hissesi Desteği 
(6.bölge)

Faiz Desteği 

Yatırım 
Yeri 
Tahsisi

KDV İadesi

Genel Teşvik 
Uygulamaları

Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları

Öncelikli 
Yatırımların Teşviki

Büyük Ölçekli 
Yatırımların Teşviki

Stratejik 
Yatırımların Teşviki

MALİYET DÜŞÜREN CAZİP DESTEKLER
Teşvik Sistemi'nde Destek Unsurları

Teşvik Sistemi'miz kapsamında yatırımcılarımıza vergisel destekler, finansal destekler, 
istihdam destekleri ve yatırım yerine ilişkin destekler olmak üzere dâhil olunan bileşene 
göre değişen 9 adet destek sağlıyor ve yatırım maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyoruz.

Yatırım malı makine ve teçhizatına, gayrimaddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisnası 
tanıyoruz.

İthal makine ve teçhizatı Gümrük Vergisi'nden muaf tutuyoruz.

Yatırım tutarının % 65'ine kadar Vergi İndirimi sağlıyoruz.

2017-2018 yıllarında imalat sektöründeki belirli yatırımlarda Vergi İndirim Tutarı yatırım 
tutarının % 80’ine ulaşıyor.

SGK Destekleri ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği ile işverenin istihdam yükünü azaltıyoruz.

Faiz Desteği ile yatırımcının finansman yükünü hafifletiyoruz.

Yatırımcıya yatırım yeri tahsis ediyoruz.

Yatırım kapsamında bina inşaat harcamasına KDV iadesi veriyoruz.

İmalat sektöründe düzenlenen tüm teşvik belgeli yatırımlar kapsamındaki bina inşaat 
harcamalarına 2017 yılında KDV iadesi imkânı getirdik. Bu uygulamaya 2018 yılında da 
devam edeceğiz.
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Kırklareli

Tekirdağ İstanbul

Kocaeli
Sakarya

Düzce

Bilecik
Bursa

Yalova

Çanakkale

Balıkesir

Manisa
Uşak

İzmir

Aydın Denizli

Burdur
Muğla

Antalya

Konya

Ankara
Eskişehir

Kütahya

Aksaray

Niğde

Adana
Osmaniye

Kayseri

Yozgat

Nevşehir

Kırşehir

Kırıkkale

Kastamonu
Bartın

Zonguldak
Karabük

Sinop

Samsun

Tokat
Amasya

Ordu Giresun
Gümüşhane

Bayburt

Trabzon Rize
Artvin

Ardahan

Kars

Iğdır
ÇorumÇankırıBolu

Sivas

Malatya

Erzincan

Tunceli

Diyarbakır

ŞanlıurfaGaziantep

Kilis
Hatay

Mersin

Karaman
Mardin

Erzurum

Van

Ağrı

Bitlis

Hakkari
Şırnak

SiirtBatman

MuşBingöl

Elazığ

Adıyaman
Kahramanmaraş

Isparta

Afyonkarahisar

Edirne

1. Bölge 2. Bölge 3 Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK 
FARKLILIKLARINI 
AZALTIYORUZ, BÖLGESEL 
VE TOPLUMSAL REFAHI 
VE HUZURU ARTIRIYORUZ
Bölgesel Teşvik Sistemi

SEGE 2011 - 6

İlleri sosyoekonomik gelişmişlik seviyesine göre 6 Bölge'ye ayırdık.

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat 
potansiyellerini artırmayı hedefliyoruz.

Az gelişmiş illere yapılan yatırımları daha çok destekliyoruz.

6. Bölge'de, tüm yatırımlar bölgesel teşvik uygulamasından yararlanabiliyor. 
Bu bölgeye özel istihdam ve finansman destekleri sunuyoruz.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. Bölge illeri 
OSB’lerindeki yatırımlara 6. Bölge desteği veriyoruz.

MillÎ ÇIKARLARI GÖZETEN 
VE EKONOMİYE REKABET 
GÜCÜ KAZANDIRACAK 
YATIRIMLARA DAHA ÇOK 
DESTEK VERİYORUZ
Öncelikli Yatırımların Teşviki

“Öncelikli Yatırım” olarak tanımlanmış yatırımları, yatırım yerine 
bakmadan 5. Bölge destekleri ile destekliyoruz. 

Hangi Yatırımlar Öncelikli?
Eğitim, madencilik, savunma, belirli otomotiv ve turizm yatırımları, yerli kömüre 
dayalı termik santraller, yüksek teknolojili yatırımlar, lisanslı depoculuk yatırımları, 
belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları ve bir kısım önem arz eden yatırımlar.
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İTHALAT
BAĞIMLILIĞINI

VE CARİ 
AÇIĞI 
AZALTAN 
YATIRIMLARA 
SON DERECE 
CAZİP 
TEŞVİKLER 
SUNUYORUZ

Stratejik Yatırımların Teşviki
Büyüme potansiyeli olan sektörlerin ara malı 
ithalat bağımlılığını azaltacak, AR-GE içeriği 
yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma 
değerli yatırımları ifade eden “Stratejik Yatırım” 
kavramını teşvik sistemine entegre ettik.

Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması ile, 
ithalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin 
üretimine yönelik, katma değeri yüksek belirli 
büyüklükteki yatırımları, Türkiye’nin hangi 
bölgesinde yapılırsa yapılsın yüksek destek 
yoğunluğu ile destekliyoruz.

Genel   |    150     |   Ekonomi Genel   |    151     |    Ekonomi



BÜYÜK YATIRIMLARA 
DAHA ÇOK DESTEK 
VERİYORUZ
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Teknolojik Dönüşüm İçin Yüksek ve 
Orta-Yüksek Teknolojili Yatırımlara 
Daha Fazla Destek Veriyoruz

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün grubunda yer alan bazı 
yatırım konularını mevcut sistem kapsamında “Büyük Ölçekli 
Yatırım” olarak tanımladık.

Bu uygulama ile belirli büyüklükteki otomotiv, kimya, havacılık gibi 
yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerdeki yatırımları daha 
fazla destekliyoruz.

gibi sektör başlıklarındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımları öncelikli 
yatırımlar arasına aldık ve 5. Bölge desteklerinden yararlandırıyoruz.

Teknolojik ürünün ticarileştirilmesi yatırımlarına 5. Bölge desteği veriyoruz.

Belirli konularda gerçekleştirilecek orta-yüksek teknolojili yatırımları 1. ,2. ve 3. 
Bölgelerde gerçekleştirilseler dahi 4. Bölge desteklerinden yararlandırıyoruz.

OECD’nin belirlemiş olduğu yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan; 

İlaç,

Her türlü bilgi işlem makineleri imalatı, 

Sesli ve görüntülü her türlü haberleşme 
teçhizatı ve cihazları imalatı, 

Tıbbi aletler, hassas ve optik aletlerin imalatı ve

Hava ve uzay taşıtları imalatı 
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PROJE ODAKLI 
VE ESNEK 
YEPYENİ 
BİR TEŞVİK 
MEKANİZMASI
Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını 
karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik 
dönüşümümüzün gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, yenilikçi, AR-GE 
yoğun ve yüksek katma değerli yatırımları “proje bazlı” olarak destekliyoruz.

Yatırımın büyüklüğü, getireceği teknoloji, sağlayacağı katma değer, oluşacak 
istihdam ve ihracat potansiyeli gibi kriterleri gözeterek her bir proje için farklı 
destek ve imtiyazların öngörüldüğü daha önce uygulanmamış esnek bir teşvik 
mekanizması oluşturuyoruz.

Böylece proje bazında doğrudan ihtiyaca yönelik devlet desteği sağlayarak 
kamu kaynağını daha da etkin kullanıyoruz.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde Destekler

Yatırımlara proje bazlı teşvik verilmesi 
kapsamında; mevcut teşviklere ilaveten,

konularında destekler sunuyoruz.

10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası veya yatırım tutarının iki katına 
kadar vergi indirimi,

Hazine taşınmazı üzerinde bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım hakkı 
izni verilmesi ile hazine taşınmazının belirli şartlarla bedelsiz devri,

İşletme dönemi enerji tüketim harcamalarının bir kısmının karşılanması,

Nitelikli personel için ücret desteği sağlanması,

İstihdama yönelik prim ve vergi desteği,

Yatırıma ortak olunması,

Faiz desteği,

Alım garantisi,

Altyapı desteği, 

İzin, tahsis, ruhsat, lisans ve tescillere ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması

Vergisel Destekler İstihdam Destekleri Finansman Destekleri Yatırım Yeri ile İlgili 
Destekler Diğer Destekler

KDV İstisnası

Gümrük 
Vergisi 

Muafiyeti

Vergi 
İndirimi veya 

İstisnası

KDV İadesi

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 

Desteği

Gelir Vergisi 
Stopajı 
Desteği

Nitelikli 
Personel 
Desteği

Enerji 
Desteği

Faiz Desteği 

Sermaye 
Katkısı

Kamu Alım 
Garantisi

Altyapı 
Desteği

İzin, Tahsis, Ruhsat, 
Lisans ve Tescil 
Kolaylığı veya 

İstisnası

Yatırım Yeri 
Tahsisi
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2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında 
Karar” ile Yürürlüğe Giren 
Yeni Teşvik Sistemi'mizle 
Çok Sayıda Yeni Düzenlemeyi 
Yatırımcılarımıza Sunduk

2002-2009 yılları arasında belge adedi başına düşen 
ortalama 6 milyon TL’lik sabit yatırım tutarını, bölgesel 
ve sektörel teşvik sistemiyle 19 milyon TL’ye çıkardık.

Mevcut karar döneminde (20 
Haziran 2012-30 Kasım 2017) 
düzenlenen yatırım teşvik 
belgelerinde bir önceki 65 
aylık döneme (08 Ocak 2007-
19 Haziran 2012) göre; adet 
bazında %71'lik, öngörülen 
sabit yatırım tutarında %188'lik 
ve öngörülen istihdamda da  
%61'lik bir artış sağladık. 

YATIRIM 
TEŞVİK 
İSTATİSTİKLERİ

2017 Yılının İlk 11 Ayı İtibarıyla 
Yatırım Teşvik Belge Adedi 
Açısından Tarihî Zirveyi Yaşadık 

2017 yılında belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam bazında 
şimdiye kadar ulaşılan seviyeleri geride bırakarak tarihî rekorlar kırdık. 

6.899 adet yatırım teşvik belgesi ve bu belgelerde öngörülen 168,9 
milyar TL'lik sabit yatırım tutarı ile 2017 yılı, sadece ilk 11 ayı itibarıyla 
belge adedi ve sabit yatırım tutarında en yüksek seviyelerin yaşandığı 
yıl olmuştur. 

Bu yatırımlar hayata geçirildiğinde 201.704 kişiye ilave istihdam 
imkânı sağlayacağız.
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Yatırımcıların Finansman 
İhtiyacını Hafifletmek İçin 
Faiz Desteği Sağlıyoruz
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YATIRIMCILARIN 
FİNANSMAN SORUNUNU 
ÇÖZÜYORUZ, İSTİHDAM 
YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ!

Teşvik belgesi kapsamı yatırım kredilerinin faizinin belirli bir kısmı 
Bakanlığımızca karşılanıyor.

Yatırımcılara aktarılan toplam tutar 804 milyon TL’ye ulaştı.

Faiz desteği aktarımlarında yıllık ortalama 32 milyon TL artış kaydedildi.

Yıllara göre faiz desteği dağılımı – milyon TL 

İstihdamın Arttırılması için Destek 
Veriyor, Yatırımcının Sigorta 
Primlerine Ortak Oluyoruz

6. Bölgede Yer Alan 15 İlde Yatırımcının 
Sigorta Primlerinin Tamamı Karşılanıyor
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Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret 
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payı 
Bakanlığımızca karşılanıyor.

Şubat 2011 döneminde başlayan uygulama ile yatırımcılara 
toplam 995 milyon TL destek sağlandı.

Bu kapsamda geçtiğimiz 7 yıllık dönemde destekten 
yararlanan kümülatif toplam kişi sayısı 4,8 milyona ulaştı.

6. Bölgede yer alan 15 ilde yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal 
asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payına 
ek olarak sigorta primi işçi payı da Bakanlığımızca karşılanıyor.

Bölgedeki yatırımcılara toplam 383 milyon TL destek sağlandı.

Bu kapsamda destekten yararlanan aylık bazda kümülatif toplam kişi 
sayısı 966 bin oldu.

Yıllara göre istihdam ödemeleri dağılımı – milyon TL 
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Uluslararası Doğrudan 
Yatırımlarda Yapısal Reformlar

ULUSLARARASI 
DOĞRUDAN 
YATIRIMLAR

Ülkemizin uluslararası iş birliği ve entegrasyon adımlarındaki kararlığı 
ve reform iradesinin bir yansıması olarak, 2003 yılında kabul edilen 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu da bu gelişim sürecinin önemli bir 
parçası olmuştur. Bu Kanun ile ülkemizde yerli-yabancı yatırımcı ayrımı 
ve izin zorunluluğu kaldırılmış, uluslararası şirketler ülkemizdeki yatırım 
potansiyeline artan biçimde ilgi göstermiştir.

Ülkemizde 1975-2001 döneminde toplam 14 milyar dolar civarında doğrudan 
yatırım gerçekleşmişken, 2002-2017/Ekim döneminde sağlanan siyasi ve 
makroekonomik istikrarın yanında, piyasa dostu düzenlemeler ve reform 
iradesinin de etkisiyle kümülatif doğrudan yatırım tutarı yaklaşık 14 kat artarak 
189,6 milyar dolara ulaşmıştır.

Yıllık ortalama 11,9 milyar dolar doğrudan yatırım çekebildiğimiz bu 
dönemde, Türkiye’nin dünyadaki toplam doğrudan 
yatırımlardan aldığı pay da kümülatif bazda 
ortalama %0,2 seviyelerinden %0,9 seviyelerine 
yükselmiştir.

Nitekim, 2001 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplam 
4.564 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyet 
göstermekteyken, 2017/Ekim itibarıyla baktığımızda 
uluslararası sermayeli şirket sayısı yaklaşık 13 kat 
artarak 57.649'a yükselmiştir.

11 Aralık 2001 tarihli ve 2001/10 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul 
edilen “Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde 
oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 15 yıldır 
yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında önemli çalışmalar yürütüyor. 

Son dönemde kamu ve özel sektör arasındaki ortak çalışma kültürünün başarılı bir 
örneği olan YOİKK dinamik bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede platformun yapısı, 
ekonominin artan performansı ve özel sektörün değişen önceliklerine paralel olarak 
güncellendi. 

4 Ocak 2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı'yla YOİKK 
çalışmaları yatırımların koordinasyonu ve izlenmesiyle görevli Başbakan Yardımcısı 
başkanlığında bulunmakta olup, sekretarya faaliyetleri Bakanlığımızca yürütülüyor. 

YATIRIM ORTAMININ 
İYİLEŞTİRİLMESİ 
ÇALIŞMALARI
Kamu ile Özel Sektörün En Üst Düzey 
Temsilcileri Yatırım Ortamına İlişkin 
Sorunları Değerlendirmek ve Çözüm Bulmak 
Üzere YOİKK Platformunda Bir Araya Geliyor

2007 yılından bu yana özel sektörün yatırım ortamına ilişkin sorunlarına çare olacak 
734 eylem maddesi YOİKK platformunda çalışıldı.

Bu çerçevede 298 eylem maddesi hayata geçirilerek yatırım ortamı alanında önemli 
iyileşmeler sağlandı.  

2016-2017 YOİKK Eylem Planı'nda yer alan eylemlerden 19 adedi gerçekleştirildi. 

Yatırım Ortamı Çalışmaları, 2007 Yılından Bu 
Yana YOİKK Bünyesinde Yer Alan 10 Teknik 
Komite Tarafından Belirlenen Eylem Planları 
Çerçevesinde Yürütülmektedir
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YATIRIM 
DANIŞMA 
KONSEYİ 
TOPLANTILARI
Yatırım Ortamına İlişkin Çok Uluslu 
Şirketlerin Üst Düzey Yöneticilerinin 
Değerlendirmeleri Sayın 
Başbakan'ımızın Başkanlığında 
Gerçekleştirilen Yatırım Danışma 
Konseyi Toplantıları ile Ele Alınıyor

Yatırım Danışma Konseyi (YDK), Sayın Başbakan'ımız başkanlığında Dünya 
Bankası ve IMF’nin üst düzey temsilcileri ile sınırlı sayıda küresel çok uluslu 
şirket liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen yüksek seviyeli bir platformdur.  

2004 yılından bu yana 9 defa gerçekleştirilen YDK toplantıları ile Türkiye’nin 
reform çalışmaları ve yatırım politikaları hususunda katılımcıların tavsiye ve 
önerileri alınarak yatırım ortamımızın iyileştirilmesi amaçlanıyor. 

2004’den beri 23 farklı ülke, 24 farklı sektörden toplam 79 çok uluslu şirket 
YDK toplantılarına katılmıştır. 2016’daki son toplantıda, 13 farklı ülke ve 9 
farklı sektörden 19 çok uluslu şirket toplantıya katılmıştır. Bunlardan 13’ü ilk 
defa konsey üyesi olarak yer aldı.  

9. YDK Toplantısı Başbakan Sayın Binali YILDIRIM başkanlığında 27 Ekim 2016 
tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Dünya 
Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Cyril Muller ve 19 farklı uluslararası firmanın 
üst düzey yöneticileri tarafından katılım sağlandı.

Katılımcılar tarafından dile getirilen hususlar toplantı ertesinde ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşıldı ve böylece tavsiyelere ilişkin 
gerçekleştirilen çalışmaların takibi yapılıyor.  

Yatırım Ortamı Alanında Elde Ettiğimiz 
Bilgi ve Birikim, Talep Eden Ülkeler ile 
2008 Yılından Bu Yana Paylaşılıyor 

TECRÜBE 
PAYLAŞIM

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecine ilişkin olarak 
kurumsal anlamda edinilen bilgi birikiminin ihtiyaç duyan ülkelerle 
paylaşılması amacıyla 2008 yılında başlatılan Tecrübe Paylaşım Programı, 
her yıl farklı ülke ve ülke gruplarının katılımıyla düzenlenen seminerlerde 
konuyla ilgili uluslararası uzmanlarla paylaşılmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin son on beş yıllık dönemde kamu-özel sektör diyaloğu üzerine 
inşa edilen yatırım ortamı reform sürecinde elde ettiği tecrübelerin 
paylaşıldığı ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten ülkelere uygulama 
tecrübesinin aktarıldığı programlarda katılımcılarda Türkiye’nin bu alanda 
elde ettiği ilerleme konusunda bir farkındalık sağlanırken, bir taraftan 
da kendi ülkelerindeki yatırım ortamı iyileştirme çalışmalarına Türkiye 
perspektifinden değerlendirme imkânları sunuluyor.

Bu kapsamda, son 10 yıllık dönemde Türkiye Tecrübe Paylaşım Programı 
çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programlarına 44 ülkeden 300’ü 
aşkın uzman katılmıştır.

Son olarak, 19-23 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen İslam Kalkınma 
Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması 
Programı’na 24 farklı ülkeden 28 uzman katılmıştır.

PROGRAMLARI
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SERBEST BÖLGELERİMİZİ 
ARTIK DAHA CAZİP VE 
REKABETÇİ YATIRIM YERLERİ 
HÂLİNE GETİRDİK 

SERBEST BÖLGELERDE DÖVİZ 
KULLANIM ZORUNLULUĞUNU 
KALDIRDIK

Hazır altyapılı dış ticarete dönük yatırım alanları olan serbest 
bölgelerimizi daha rekabetçi hâle getirdik.

2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle serbest 
Bölgelerimizin uluslararası rekabetçiliğini arttırdık, yatırım yeri niteliklerini 
kuvvetlendirdik, yeni vizyonlar kazandırdık.

2004 yılında ihracata yönelik üretim üsleri vizyonu ile imalat üsleri hâline 
evirilen serbest bölgeler vizyonuna lojistik hizmet üretim üsleri vizyonu 
kazandırdık.

Serbest bölge yatırım alanlarını Bakanlar Kurulunca “proje bazlı”, “stratejik”, 
“öncelikli” ve “büyük ölçekli” olarak tanımlanan yatırımlara açtık.

2017/10718 sayılı karar ile, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara bölgelerdeki 
tüm ticari faaliyetleri ile serbest bölge işletici şirketlerince verilen hizmetler dâhil 
her türlü ödemenin döviz veya Türk l irası olarak yapılabilmesine yönelik seçimlik 
hak tanınmıştır. Bu yeni düzenleme ile millî para birimimizin güçlendirilmesine katkı 
sağlanması vizyonu korunarak, serbest bölge firmalarının ticari hayatın gereklerine 
daha elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmeleri sağlanmıştır.

YERLİ EKONOMİ İLE DAHA ENTEGRE 
VE VİZYONER SERBEST BÖLGE 
SİSTEMİNİ UYGULAMAYA KOYDUK

Gümrük Vergisi, KDV ve diğer gümrük yükümlülükleri istisnası

Damga Vergisi ve Harç istisnası

Emlak Vergisi istisnası

İhraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV’den kısmi istisna

Yapı denetim şirketlerine ödenecek hizmet bedellerinde %75 indirim

İmal edilen ürünlerin satışından elde edilen kazançlara Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnası,

İmal edilen ürünlerin en az %85'inin ihraç edilmesi hâlinde ücretlerde stopaj istisnası,

Elektrikte TRT payı muafiyeti

Serbest bölgelerden, tamamı yurt dışındaki müşteriye olmak kaydıyla verilecek 
bakım-onarım, montaj demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, 
test etme ve depolama hizmetlerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnası

Stratejik, öncelikli veya büyük ölçekli yatırımlar ile konusu, 
sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine 
karar verilen yatırımlarda özel hesap ücretlerinin sıfırlanabilmesi

%85 ihracat şartına bağlı stopaj istisnası uygulamasında ihracat 
şartının %50'ye indirilebilmesi

Genel Serbest Bölge Teşvikleri (Tüm Faaliyetler)

İmalatçılara Sağlanan İlave Teşvikler

Proje Bazlı, Stratejik, Öncelikli ve 
Büyük Ölçekli Yatırımların Serbest 
Bölgelere Çekilmesinde İlave Teşvikler

Serbest Bölgeler: Yeni Lojistik 
Üslerimiz Olma Hedefinde
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SERBEST BÖLGELERİN 
ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE 
KATKISI ARTARAK 
DEVAM EDİYOR

Yıllık toplam ticaret hacmi, 2002 yılında 11 milyar dolar iken 2016 
yılı sonu itibarıyla 19,03 milyar dolara ulaşmıştır. 

18 aktif serbest bölgede 1449’u yerli, 541’i yabancı olmak üzere 
toplam 1.990 firma faaliyet göstermektedir. Üretim ruhsatı sayısı 2002 
yılında 495 iken 2017 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 969’a ulaşmıştır.

2002 yılında 28.750 olan doğrudan çalıştırılan kişi sayısı 2017 yılı 
Kasım ayı sonu itibarıyla 68.181’e ulaşmıştır.

Yerli ve yabancı özel sektör tarafından serbest bölgelerimizin faaliyete 
geçirildiği 1986 yılından 2002’ye kadar 597,8 milyon dolar, 2003-2016 
döneminde ise 4,35 milyar dolar yatırım yapılmıştır.

Serbest Bölge Kurucu-İşletici Şirketlerin toplam yatırım içindeki 
payı % 9,7 ile 477 milyon dolardır. (Kamu yatırımının payı %0,7 ile 
sadece 34,9 milyon dolardır.)

2003-2016 yıllarında ise bu rakam 918,6 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla ulaşılan tutar kümülatif olarak 
1,26 milyar dolardır.

SERBEST BÖLGE 
FAALİYETLERİ SBBUP VE 
SEB-ATLAS İLE E-DEVLET 
ENTEGRASYONUNA HAZIR

Ekonomi Bakanlığı

TÜİK
MASAK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen işlemlerin daha düzenli ve güvenilir bir şekilde takip 
edilmesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımının ağ tabanlı bir 
program üzerinden gerçekleştirilmesi amacıyla 2012 yılında “Serbest Bölgeler Bilgisayar 
Uygulama Programı (SBBUP) Projesi” uygulamaya konulmuştur. Projeden faydalanan 
kurum ve kuruluşlar şunlardır:

Ekonomi Bakanlığı 2014-2016 Yatırım Programı’nda yer alan “Serbest Bölgelerde Coğrafi 
Bilgi Sistemi ve Süreç Yönetimi Otomasyonu Kurulması” projesi SEB-ATLAS adı altında 
hayata geçirilmiş ve mevcut bütün aktif serbest bölgeler söz konusu sisteme dâhil edilmiştir.

Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Serbest Bölge Müdürlükleri

Bölge Kurucu-İşletici Şirketler

Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalar
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Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik 
Müşavirlik Hizmetleri Döviz 
Kazandırıcı Hizmetler İhracatının 
En Rekabetçi Sektörüdür
Türk müteahhitlerinin yurt dışında ilk defa proje üstlendiği 1972 yılından 
2017 yılı Aralık ayına kadar 119 farklı ülkede üstlenilen 9.173 projenin 
toplam değeri 350,9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 

1972-2002 dönemi kümülatif proje değeri 49,8 milyar dolar iken, 
bu değer 2003-2017 Aralık döneminde 301 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

2002 yılı içinde üstlenilen toplam proje sayısı 206, projelerin toplam 
değeri ise 4,5 milyar dolar olmuştur. Müteahhitlik proje bedeli 2012 ve 
2013 yıllarında yıllık 30 milyar doları aşarak rekor seviyesine ulaşmıştır. 
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve siyasi istikrarsızlıklara rağmen 2016 
yılı içinde, projelerin toplam değeri 10 milyar dolara ulaşan 182 proje 
üstlenilmişken, 2017’de Aralık ayına kadar 11,6 milyar dolar değerinde 175 
proje üstlenilmiştir.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasında 46 
Türk firması yer almaktadır.

Hizmet 
İhracatımız 
Hızla Büyüyor

Yeni gelişen üretim ve tüketim modelleri, teknolojik yenilikler ve yeni 
iş yapma biçimleri, dünya ticaretinde hızlı ve etkili değişikliklere neden 
olmaktadır. Bu süreçte, hizmet sektöründeki gelişmeler de çarpıcı biçimde 
ilerlemektedir. Bu çerçevede, ülkemiz de söz konusu gelişmeleri yakından 
takip etmekte ve aktif politikalar uygulamaktadır.

Hizmet ihracatımız 2016 yılında 37 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup 
Türkiye, küresel hizmet ihracatından yaklaşık % 0,8 pay alarak dünyada 
29'uncu sırada, hizmet ithalatında ise 39'uncu sırada yer almıştır. 

TCMB istatistiklerine göre, 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde 37,5 milyar 
dolar hizmet geliri elde eden ülkemiz, 18,2 milyar dolar tutarındaki net 
hizmet ticareti fazlası ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 32 
oranında bir artış kaydetmiştir.

Amacımız, hizmet ihracatında yakaladığımız başarının sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturulması ve hizmet sektörlerinde ülkemizin dünya markası 
hâline getirilmesidir.

Bu amaca ulaşmak için uygulanan destek programlarından olan 2015/8 
sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar 
kapsamında, sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, 
gayrimenkul, yayıncılık ve lojistik sektörleri hizmet ihracatımızda sıçrama 
yaratacak kilit sektörler olarak belirlenmiş olup 2016 ve 2017 yıllarında 
ilgili sektörlerdeki hizmet ihracatçılarımız etkin olarak desteklenmiştir.

Desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın ve iş birliği 
kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara erişimi ve bu pazarlarda tutundurulması 
çalışmaları Bakanlığımızca desteklenmektedir.
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Bunun yanı sıra, hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet 
gücünün sürdürülebilmesi ve hizmet ihracatının arttırılması 
amacıyla Bakanlığımız tarafından, mal sektöründen sonra hizmet 
sektörünün de markalaşma perspektifiyle teşvik edilmesine 
yönelik olarak Marka/TURQUALITY® destek programı yürürlüğe 
konulmuştur.

“Hizmet Sektörü Markalaşma Programı” olarak da bilinen 2015/9 
sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri 
Hakkında Karar kapsamında, belirlenen hizmet sektöründeki 
kuruluşlarımızın bölgesel ve küresel marka haline gelmesine yönelik 
faaliyetleri Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Hâlihazırda sağlık turizmi, ulaştırma (yük taşımacılığı, yolcu 
taşımacılığı, altyapı hizmetleri), perakende, bilişim, eğitim, 
konaklama, gastronomi ve film sektörlerinin programdan 
faydalanmaları mümkün bulunmaktadır. 

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan 
devlet yardımı programları kapsamında 18,7 milyon TL’si 2015 
yılında, 49 milyon TL’si 2016 yılında ve 40,6 milyon TL’si 2017 
yılının Ocak-Kasım döneminde olmak üzere, 2012 yılından 
bugüne kadar toplam 130,8 milyon TL tutarında destek ödemesi 
gerçekleştirilmiştir.

Diğer
0.54%

Gastronomi
6.74%

Eğitim
6.82%

Bilişim
28.15%

Sağlık Turizmi
39.98%

Film 
17.76%

Hizmetler sektörlerine yönelik Marka/TURQUALITY® programı 
kapsamında 10 marka bulunmaktadır. 

Ayrıca, hizmet ihracatı hedefimize bütüncül bir strateji çerçevesinde 
ulaşılabilmesini teminen Bakanlığımız tarafından “2023 Hizmet İhracatı 
Stratejisi” çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, hizmet ihracatımızın öncü ve potansiyeli yüksek 
sektörlerini oluşturan “Kültür Hizmetleri”, “Eğitim Hizmetleri”, 
“Bilişim-Yazılım Hizmetleri”, “Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik 
Hizmetleri”, “Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri”, “Yük, Eşya Taşımacılığı 
ve Lojistik Hizmetleri”, “Turizm Hizmetleri” ve “Sağlık Hizmetleri”ne 
yönelik çalıştaylar 2016 yılı itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu çalışmalar neticesinde, sektörel değerlendirmeleri ve eylem 
planlarını içeren bir “2023 Hizmet İhracatı Stratejisi Taslağı” hazırlanmıştır.

Anılan taslağa ilişkin çalışmalar tamamlanarak 2018 yılında hizmet 
sektörlerinde etkili bir uygulama dönemine geçilmesi planlanmaktadır.
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Yurt Dışı Yatırımlar Dünya 
Ekonomik Konjonktüründe Giderek 
Daha Fazla Önem Kazanmaktadır

Lojistik Sektörüne 
Önem Veriyoruz

Bugün Türk firmaları küresel ekonominin sunduğu pazar potansiyelini 
ve maliyet avantajlarını kullanan, kapsamlı stratejiler çerçevesinde fırsat 
odaklı hareket ederek yurt dışı yatırımlarda bulunan firmalar hâline 
gelmişlerdir. Yurt dışında kendi markalarıyla yeni üretim tesisleri kuran 
firmalarımız, bir yandan da dünyaca ünlü markaları da satın alarak hem 
Türkiye’nin hem de şirketlerinin itibarlarını yükseltmektedirler. 

Türkiye’nin yurt dışı doğrudan sermaye yatırımlarına ilişkin istatistikleri 
2015 yılından itibaren Bakanlığımız tarafından tutulmaktadır. 

2016 yılı sonu itibarıyla ülkemizde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yurt dışında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin toplam sermaye 
pozisyonu 31 milyar dolar değerindedir.  

İhracatımızı artırmak, ihraç ürünlerimizin pazar paylarını 
genişletmek, ihraç ürünlerimizin özellikle hedef pazarlara 
uygun maliyetlerle ulaştırılmasını sağlamak önceliklerimiz 
arasında yer almaktadır. Coğrafi uzaklığın neden olduğu 
maliyet dezavantajının önüne geçebilmek, ihracatçı-üretici 
firmalarımızın hedef ülkelerde rekabet güçlerini artırmak 
amacındayız. İhracatçı firmalarımız için daha az maliyetli 
alternatif güzergâhların oluşturulması ve ülkemizin lojistik 
kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve 
gereken adımlar atılmaktadır.

Ürün Güvenliği Hamlesi Başlattık
Ürün güvenliği alanında, Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı mevzuatı hazırladık ve 
uyguluyoruz. Artık ülkemiz ürünleri gelişmiş ülkelerdeki kalite ve standartlarda 
üretiliyor.

Ürün güvenliği denetiminde çığır açtık. Denetimlerin Avrupa Birliği kurallarına 
göre yapılmasına öncülük ettik.

Enerji verimliliğini kontrol ediyoruz. Güvensiz ürünler gibi, verimsiz cihazların 
ithalatını da engelliyoruz.

Ülkemizde ürün güvenliğinin temelini oluşturan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”u hazırladık, 15 senedir 
ilgili Bakanlık ve kurumlarımızca uygulanmakta.

Böylece vatandaşımız daha güvende, imalatçımız daha rekabetçi, Türk malı 
imajı çok daha yüksekte.

Bununla yetinmiyor, mevcut sistemi daha etkin hâle getirmek için çalışıyoruz. 
4703 sayılı Kanun'un yerine geçmek üzere “Ürün Güvenliği ve Teknik 
Düzenlemeler Kanunu Taslağı”nı hazırladık ve Başbakanlığa sevk ettik. Yeni 
Kanun Taslağı ile e-ticaret dâhil olmak üzere piyasa gözetimi ve denetimi sistemini 
etkinleştirmeyi, ürünlere ilişkin izlenebilirliği artırmayı, yaptırımlarda caydırıcılığı 
ve hakkaniyeti artırmayı, güvensiz ürünlerde kamuoyunun gerçek anlamda 
bilgilendirilmesini ve ihracatta Türk Malı imajının korunmasını hedefliyoruz.
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İthalattaki Ürün Güvenliği 
Denetimlerinde Çığır Açtık, İthalat 
ve İhracatta Denetimleri Elektronik 
Ortama Taşıdık – TAREKS’i Kurduk

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'ni (TAREKS) kurduk, ithalat ve 
ihracat denetimlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yapılmasını sağladık.

Web tabanlı elektronik sistem sayesinde iş adamlarımız bütün başvuru ve 
takip işlemlerini elektronik ortamda zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın 
yapabiliyorlar, elektronik ortamda anında Kontrol Belgesi alabiliyorlar.

Risk analiziyle tehlikeli ürünlere odaklanıyor, kaynakları daha verimli 
kullanıyoruz. Riskli ürünler daha titiz denetleniyor. Piyasa gözetimi ve 
denetimi verilerini ithalatta risk analizinde kullanarak güvensiz ürünlerin 
ülkemize girişini engelliyoruz.

17 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla özellikle tüketicilerin günlük hayatta yoğun 
şekilde kullandığı cep telefonu, elektrikli küçük ev aletleri, buzdolabı, çamaşır 
makinesi, oyuncak gibi birçok tüketici ürünü ithalat aşamasında teste tabi 
tutmaya başladık, toplamda 85 milyon adet ürünü temsilen alınan numuneleri 
teste gönderdik; uygunsuz olduğu tespit edilen 4.5 milyon adet tüketici 
ürününün ülkemize girişini engelledik.

Böylece ülkemiz iç piyasasına güvenli olmayan ürünlerin girmesini 
engelleyerek hem üreticilerimizi haksız rekabetten koruduk hem de 
tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğinin tehlikeye düşmesini önledik. 

Ticari Kalite Denetimleri ile Tarım 
Ürünlerimizin Yurt Dışındaki 
İmajının Yükselmesini Sağladık

Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin dünya pazarlarındaki imajını korumak, 
kalitesini ve rekabet gücünü artırmak için; yaş meyve ve sebzeler, kuru ve 
kurutulmuş ürünler, bitkisel yemeklik yağlar ve bakliyat grubunda yer alan 81 
ürünün ihracatında, uluslararası standartlar ve uygulamalarla uyumlu şekilde 
ticari kalite denetimi yapıyoruz. Bununla birlikte, firma sınıflandırması sistemi 
ile kendi markası ile ihracat yapan, yeterli teknik altyapısı bulunan ve nitelikli 
personel istihdam eden ihracatçı firmalara kolaylık sağlıyoruz.

Böylece hem ürünlerimizin ticari kalitesini artırarak yurt dışında daha çok 
talep görmesini sağlıyoruz hem de firmalarımızı kendi kendilerini kontrol etme 
yönünde teşvik ediyoruz.
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Ülkemizin kalite altyapısının 
gelişmesine destek verdik

CE İşareti başta olmak üzere, uygunluk değerlendirme işaretlerini ülkemize 
tanıttık.

Ürün güvenliği için, üçüncü taraf bağımsız ve yetkin uygunluk değerlendirme/
belgelendirme kuruluşlarının önünü açtık. 

Uluslararası platformda tanınan ulusal onaylanmış kuruluşlarımızı atamaya 
başladık. Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın test ve belgelendirme 
hizmetlerini yurt içinden almasını sağladık, yurt dışına döviz çıkışını önledik.

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği kurduk, böylece uygunluk değerlendirmesi 
alanında kurumsal yapı oluşturduk. 

İthalat ve ihracat denetimlerinde özel laboratuvar analizlerinin TÜRKAK 
tarafından akredite olmuş laboratuvarlarda yaptırılması imkânını getirdik.

AB finansmanlı projelerle kalite altyapısı sistemimizin oluşturulmasına ve 
geliştirilmesine katkı sağladık.

 1)  2002-2007 yılları arasında 13,5 milyon avro bütçeli Türkiye’de   
 Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesi’ni sonuçlandırdık.

 2) 2010-2012 yılları arasında 4,8 milyon avro bütçeli Türkiye’de   
 Kalite  Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi’ni uyguladık.

Üretici ve Tüketici Meslek Kuruluşlarımızla, üreticilerimiz ve tüketicilerimizin 
ürün güvenliği alanında bilinçlenmesi amacına yönelik olarak ülkemizin birçok 
noktasında seminerler verdik, sempozyumlar düzenledik. 

Ürün Güvenliği Denetiminde Yeni Bir 
Anlayış Getirdik, Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Sistemi'ni Kurduk

İhracatımızın Önündeki 
Teknik Engellerin 
Kaldırılmasına Katkı Sağladık 

“Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD)” uygulamalarını hayata geçirdik, 
risk odaklı uygulama ile üretici ve tüketici dostu denetimin temelini attık.

PGD’ye büyük önem veriyoruz. 10 farklı Kurumumuz tarafından 
gerçekleştirilen PGD uygulamalarının koordinasyonunu yapıyoruz.

Koordinasyon görevi çerçevesinde, 2010-2012, 2012-2014 ve son olarak 
2015-2017 yıllarına yönelik Ulusal PGD Strateji Belgeleri ile PGD’nin 
etkinleştirilmesi için yol haritası çizdik. 

Son dönemde ise hükûmetimizin “Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin 
işleyişini değerlendirerek, daha etkin bir uygulama mekanizması 
oluşturulması” hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İkili, bölgesel ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) dâhil çok taraflı platformları etkin 
olarak kullanarak, ihraç ürünlerimizin önünde engel oluşturabilecek diğer ülke 
uygulamaları ile mücadele ediyoruz.

İhracatçılarımızın karşılaştığı teknik engellerin önlenmesi ve ilgili ülkelerle 
teknik iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, 
İsrail, Bulgaristan, Lübnan, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile Teknik İş Birliği Anlaşmaları imzalandı, Danışma ve İş Birliği Mekanizmaları 
hayata geçirildi. İhracatımız için önem arz eden ülkelerle benzer anlaşmaların 
imzalanmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

Başta Irak olmak üzere, ilgili ülkelerin sevk öncesi inceleme uygulamalarının 
ihracatımızı olumsuz etkilememesi için, gerek gözetim şirketleri gerekse ilgili 
ülke makamları nezdinde girişimlerde bulunuluyor, ihracatçılarımız uygulamalar 
hakkında bilgilendiriliyor. Türk uygunluk değerlendirme şirketlerinin bu ülkeler 
tarafından yetkilendirilmesine yönelik girişimlere destek veriliyor. 
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Ticarette Teknik Engeller 
İnternet Sitesi
(www.teknikengel.gov.tr)

Diğer ülkelerin ihracatımızın önünde engel oluşturabilecek 
düzenlemelerinin üretici ve ihracatçılarımıza önceden bildirilmesi ve 
karşılaştıkları engellerin Bakanlığımızla interaktif olarak paylaşılması 
amacıyla Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi'ni (www.teknikengel. 
gov.tr) 2006 yılında faaliyete geçirdik, 2015 yılında ise yeniden 
yapılandırdık. 2016 yılında 2326 bildirimi sitede yayımladık, ayrıca üretici 
ve ihracatçılarımızın e-posta adreslerine günlük olarak da bildirdik.

DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması kapsamında ülkemizin Ticarette 
Teknik Engeller Bilgi ve Bildirim Merkezi olarak 2002 yılından itibaren 
98 adet ülkemiz bildirimini DTÖ’ye gönderdik, diğer ülkelerce gündeme 
getirilen ülkemiz uygulamalarını savunduk ve bilgi taleplerini karşıladık 
Ülkemiz ayrıca bildirim sürecinin etkinleştirilmesine yönelik olarak 2013 
yılında oluşturulan DTÖ Online Bildirim İletim Sistemi'ni (TBTNSS) ilk 
uygulayan ülkeler arasında yer aldı. 

Helal Standartları ve Belgelendirmesi

İhraç ürünlerimizin helal belgelendirmesi nedeniyle teknik engellerle 
karşılaşmaması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlıyor ve 
ticaret diplomasisi boyutuyla yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.

Helal belgeli Türk ürünlerinin kaliteli ve güvenli oldukları algısının yerleştirilerek bir 
“marka” hâline getirilmesi suretiyle ihracatımızın gelişimine katkı sağlanması, ayrıca 
gelişmiş kalite altyapımız ile ülkemizin küresel helal pazarında lider ve yönlendirici 
ülke olması hedefine yönelik çalışmalara da devam ediyoruz.

İslam İş Birliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu olarak İslam Ülkeleri Standartlar 
ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), ülkemiz öncülüğünde, 2010 yılında 10 üye 
ülkenin katılımıyla, merkezi İstanbul’da olmak üzere kuruldu. SMIIC’in üye sayısı 
günümüzde 39’a ulaştı.

Tüm dünyada kabul edilecek ortak helal standartlarının, helal belgelerinin karşılıklı 
tanınmasını sağlayacak helal belgelendirmesi ve akreditasyonu sisteminin kurulması 
hedefiyle gerekli çalışmaları SMIIC bünyesinde sürdürüyoruz.

Ülkemizde helal akreditasyonu konusunda faaliyette bulunmak ve uluslararası 
platformlarda helal akreditasyonu konusunda yürütülen çalışmaların öncülüğünü 
üstlenmek üzere, dünyada bir ilk olarak Helal Akreditasyon Kurumunu (HAK) 
kurduk.

HAK, helal belgeli ürün ve hizmet ihracatımızın artmasına, bu ürünlerin tüm 
dünyada kabul görmesine, ürün ve hizmetlerimizin marka algısının güçlenmesine ve 
yabancı firma/kuruluşlara yönelik helal belgelendirme ve akreditasyon faaliyetleri 
suretiyle hizmet ihracatımızın gelişimine katkı sağlayacaktır. 

HAK ile ülkemizin helal alanındaki lider, kural koyucu ve merkez ülke konumu 
daha da güçlenecektir.
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İHRACATA DÖNÜK 
ÜRETİMDE GİRDİ 
TEDARİKİNİ 
GÜVENCE ALTINA 
ALMA YOLUNDA 
YOL HARİTAMIZI 
BELİRLEDİK

Girdi tedariki konusunu 2010’dan beri çalışıyoruz ve kurumlarda ve özel 
sektörde bu konuda bir bilgi birikimi ve bilinci oluşturduk.

Türkiye’nin güncel ve geleceğe dönük girdi tedarik ihtiyaçlarını dikkate 
alarak Girdi ve Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planı'nı güncelledik.

İletişim araç ve yöntemlerinde yaşanan gelişmeler firmaların ürün ve 
hizmetlerinin pazarlama, satış ve dağıtım şekillerinde yenilikleri de beraberinde 
getirmiştir. Alışılagelmiş ticaret yöntemlerinin yanı sıra ülkelerin kendi içlerinde 
ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri yeni araçlara dayalı ticaret yöntemleri 
giderek pazar payını artırmakta olup, geleceğe dönük büyük bir potansiyeli 
de içinde barındırmaktadır. Bu açıdan bir değerlendirme yapıldığında, son 
yıllarda ülkemizde ve dünyada internet girişimciliğinin hızla gelişmekte olduğu 
görülmektedir. İnternet üzerinden sağlanan hizmet sayısı ve kalitesi son 
yıllarda giderek artarken, en hızlı gelişen kanallardan biri de e-ticaret olmuştur. 

Dünyadaki genel akıma paralel olarak ihracatçı firmalarımızın sınır ötesi 
e-ticaret araçları ile daha etkin kanallar üzerinden buluşabilmesi, hem 
pazar çeşitlendirmesi açısından hem de sürdürülebilir ihracat modelinin 
yakalanabilmesi amacıyla ülkemizin E-ihracat Stratejisi’ne ve bu konuda bir 
Eylem Planı'na ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. 

Makroekonomik politikalar çerçevesinde ihracat hedeflerimize ulaşmak 
adına Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer 
almasını sağlamak, e-ticaret alanında ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak 
bir ekosistem oluşturmak ve ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki e-ticaret 
potansiyelini ortaya çıkarmak için stratejik bir yaklaşım dâhilinde, orta ve 
uzun vadede fırsat alanlarının belirlenerek, buna yönelik tedbirlerin alınması 
amaçları ile bu alanda çalışmalarımızı sürdürdük.

E-İHRACAT 
STRATEJİSİ VE 
EYLEM PLANI 
(2017-2019)
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Eylem Planı'mız ile Ana Stratejik 
Hedeflerimizi Belirledik

Bu gereklilikler doğrultusunda hazırlanan E-ihracat Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın vizyonunu, “E-ihracatı ihracatçılarımız için daha kolay ve 
ulaşılabilir kılarak, ülkemizin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve 
ülkemizi bölgesel bir E-ticaret merkezi hâline getirmek” olarak belirledik.

E-ihracat Stratejisi'nin oluşturulması çalışmaları kapsamında E-ihracatın 
4 temel ayağını oluşturan mevzuat altyapısı, ödeme sistemleri, lojistik ve 
gümrük işlemleri temel alınarak, sektör oyuncuları ve kamu kurumları ile bir 
araya gelinerek ülkemiz e-ticaret sektörünün mevcut durumu analiz edildi. 
Bu alanda yaptığımız çalışmalar kapsamındaki ülke incelemelerinde; coğrafi 
ve kültürel yapı, piyasa doygunluğu, ödeme tercihleri ve gümrük süreçleri 
gibi unsurlar ele alınarak bu hususlarda öne çıkan ülkeler değerlendirildi. 

Daha sonra yapılan çalışmalar sonucu üretilen çıktılar  göz önüne alınarak 
sektörün ihracata yönelik sorunları  ve ihtiyaçları tespit edilerek  E-ihracat 
Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hazırlandı.  Böylece 2015-2018 Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı ile Bakanlığımıza verilen “E-ihracat Stratejisi 
Oluşturulması” görevi yerine getirildi.

Bu taslak, ilgili kesimlerin taslak belge üzerindeki görüşleri alınarak 
değerlendirildikten sonra E-ihracat Strateji ve Eylem Planı nihai hâlini 
aldı. Gelinen aşamada; 7 hedef ve 23 eylemden oluşan söz konusu Strateji 
ve Eylem Planını Yüksek Planlama Kuruluna sunulmak üzere Kalkınma 
Bakanlığına ilettik. 

Bu Hedeflerimiz Kapsamında;

Lojistik kapasitesi geliştirilecektir.

Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecektir.

Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi 
sağlanacaktır.

E-ihracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecektir.

Ülkemiz e-ihracatçı firma sayısı artırılacaktır.

Mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacaktır.

E-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası iş birlikleri yapılacaktır.

KADIN 
GİRİŞİMCİLİĞİNİN 
ÖZENDİRİLMESİ 
FAALİYETLERİNDE 
BULUNULDU
Ülkemizin 2023 hedeflerimize erişilebilmesine dönük büyüme ve sosyal kalkınma hedefleri 
doğrultusunda rekabetçi bir ekonominin gerektirdiği nitelikli ve insana yaraşır istihdamın 
yaratılması, işsizliğin azaltılması ve iş gücü verimliliğinin arttırılması için kadınların ekonomik 
aktivitede etkin biçimde yer alması amaçları ile Bakanlığımızın kadın girişimciliğinin 
özendirilmesi alanındaki çalışmalarını başlattık.

Bu yönde, Bakanlığımızın (2013-2017) Stratejik Plan'ında, “Dış Ticaret ve Yatırımlara İlişkin 
Paydaşlar Nezdinde Bilgi ve Bilincin Artırılması Sağlanacaktır.” başlıklı hedef kapsamında, 
kadın girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Bakanlığımız ile Türkiye 
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde 26 Şubat 2016 tarihinde 1’inci Kadın 
Girişimciliğinin Özendirilmesi Konferansı, 17 Kasım 2017 tarihinde ise “Kadın Girişimciler 
ile Büyüyen Türkiye; Yeni Imkânlar, Yeni Ufuklar” teması ile Kadın Girişimciler Uluslararası 
2.Konferansını gerçekleştirdik.  
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Konferansta kadın girişimciliğinde önde gelen ulusal ve uluslararası isimler, kamu 
kurumlarının temsilcileri, girişimciler ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından, ulusal 
ve uluslararası alanda kadın girişimciliği konusundaki gelişmeler ayrıntıları ile ele 
alındı. 5 panelden oluşan konferansın ilk üç panelinde sırasıyla; “Kadın Girişimcilerin 
Finansmana Erişim Imkânları”, “Teknolojik Gelişmelerin Kadın Girişimcilere Sunduğu 
Olanaklar” ve “Kadın Girişimcilerin Pazarlara Erişimi” başlıkları altında kadınların 
başarılı bir şekilde iş hayatına atılmaları ve mevcut işlerini büyütmeleri açısından 3 
kritik konu (finansman, teknoloji ve pazarlama) hakkında, alanında uzman moderatör 
ve panelistler değerlendirmelerde bulundular. Konferansın 4’üncü panelinde ortak 
kültür ve dilden gelen Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları kadın girişimcileri 
arasında nasıl bir sinerji yaratılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 
Konferansın son panelinde ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kadın 
iş derneklerimizin başkanları bir araya gelerek, kadın girişimciliği konusundaki 
görüşlerini ve derneklerinin vizyonlarını ortaya koydular.

Diğer taraftan, Bakanlığımız, her yıl yeni ihracat rekorları kırmak ve dengeli bir ticaret 
hacmine ulaşmak, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı artırmak, mevcut pazarlardaki 
gücümüzü korumak, yeni pazarlardaki payımızı artırmak, ülkemize daha fazla yabancı 
yatırım çekmek, ülkemizde daha fazla katma değer yaratmak, hizmet ihracatını 
çeşitlendirerek artırmak, Türkiye’de üretilen mal imajını pekiştirmek ve cari açığı kalıcı 
olarak ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bu çalışmalarımız,  kadın girişimcilerimizin ekonomimize ve ihracatımıza olan 
katkılarının arttırılması ile ivme kazanacaktır.

Ekonomi Bakanlığı ile Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
arasında 2007 yılında yapılan protokol çerçevesinde, TİKA’nın finansal desteği 
“Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Eğitim Programları” düzenlenmeye 
başlanmıştır. Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar arasındaki 
ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik iş birliği alanındaki bilgi alışverişinin 
artırılmasının amaçlandığı programlar, Bakanlığımız ile  diğer kamu kurum ve  
kuruluşları ile ve meslek kuruluşlarının iş birliğinde gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında dış ticaret, ekonomi 
ve kalkınma alanlarında çalışan bürokrat ve akademisyenler Türkiye’ye davet 
edilmekte, Ekonomi Bakanlığından, kamu ve kamu kurumu niteliğinde birçok 
kuruluştan uzman kişiler tarafından  eğitimler verilmektedir. 2008 yılından bu yana 
düzenlenen 10 adet Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı'na 10 ülkeden toplam 
239 bürokrat ve akademisyen katılım sağlamıştır. Eğitim programının onuncusu 
2017 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmiştir.

TÜRK 
CUMHURİYETLERİ 
VE AKRABA 
TOPLULUKLARI 
EĞİTİM 
PROGRAMLARI 
DÜZENLEDİK
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ÇAĞDAŞ KAMU 
HİZMETİ ANLAYIŞI 
ÇERÇEVESİNDE 
E-DEVLET

Hizmetlerimizi elektronik ortamda hızlı, şeffaf ve etkin sunan örnek 
bir kamu kurumu olma hedefi kapsamında Ekonomi Bakanlığını sanal 
ortamda yeniden inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz.

Bu kapsamda, Bakanlığımızın hizmetlerini e-devlet uygulamalarıyla 
vatandaşın hizmetine sunmaya başladık ve bu yıl itibarıyla 
hizmetlerimizin tamamını elektronik olarak sunmayı hedefliyoruz. 

Takip eden yıllarda, benzer şekilde, Serbest Bölgeler Bilgisayarlı Uygulama 
Programı (SBBUP) ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemini (TAREKS) 
hayata geçirdik. Ayrıca yatırım teşvik uygulamalarını 2018 yılında 
elektronik ortama almak için çalışmalara başladık.

Kendi alanlarında çeşitli ödüller de kazanan bu uygulamalarımızı büyüklü 
küçüklü 70 bine yakın firmamız aktif olarak 7/24 esaslı kullanmaktadır. 

Bu hizmetlerin kesintisiz ve istikrarlı devam edebilmesi için Bakanlığımız 
bilgi işlem altyapısını teknolojik açından sürekli yeniledik, geliştirdik.

UYGULAMALARINI
HAYATA 
GEÇİRDİK
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EĞİTİM
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ SAYISI

EĞİTİM VE TEKNOLOJİ

DERSLİK SAYISI

KAMPANYA VE PROJELER

ÖĞRETMEN SAYISI

YÜKSEKÖĞRENİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

ÜCRETSİZ DERS KİTABI DAĞITIMI
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4+4+4

• 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim 
yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli 
eğitim getirilerek, 12 yıllık süre üç 
kademeye ayrılmıştır.  

• İlkokula başlama yaşı 60 aya ve 
zorunlu olarak 66 aya indirilmiştir.

• İlköğretim 4 yıl ilkokul ve 4 yıl 
ortaokul ile imam-hatip ortaokul 
olarak düzenlenmiştir.

• Liseler zorunlu hâle getirilmiştir.

• Üniversiteye girişteki okul katkı 
puanları kaldırılmıştır.

• Üniversiteye girişteki katsayı 
farklılıkları giderilmiştir.

30 Mart 2012 tarihinde TBMM’de kabul 
edilen, “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6287 
sayılı Kanun” 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

EĞİTİM 
SİSTEMİNE 
KÖKLÜ ÇÖZÜM: 

• Ortaokuldan başlamak üzere 
Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber'in 
Hayatı ve çeşitli dersler seçmeli 
hâle getirilmiştir.

• Ortaokullar ile imam-hatip 
ortaokullarında lise eğitimini 
destekleyecek şekilde 
öğrencilerin yetenek, gelişim ve 
tercihlerine göre seçmeli dersler 
oluşturulmuştur.

• Adayların yükseköğretime 
yerleştirilirken “…yükseköğretim 
yerleştirme puanlarının 
hesaplanmasında adayların 
ortaöğretim başarıları dikkate 
alınır. Ortaöğretim bitirme başarı 
notları en küçüğü 250, en büyüğü 
500 olmak üzere ortaöğretim 
başarı puanına dönüştürülür. 
Ortaöğretim başarı puanının 
yüzde on ikisi yerleştirme puanı 
hesaplanırken merkezî sınavdan 
alınan puana eklenir.” şeklinde 
düzenlenmiştir.  

Millî Eğitim 
Bakanlığı 
Bütçesi

Yükseköğretim 
Bütçesi

12,4 KAT 
ARTIRDIK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİNİ YAKLAŞIK

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi; 2002 yılında 7,5 milyar TL iken, 2017 yılında %1039’luk bir 
artışla 85 milyar 48 milyon 584 bin TL olmuştur. 2018 yılında ise 92 milyar 528 milyon 
652 bin TL olarak öngörülmesiyle ise artış oranı 2002 yılına göre %1140 olmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığının 2002 yılında konsolide bütçeden aldığı pay %7,60 iken, 
2017 yılı bütçesinde %13,18 olmuş, 2018 yılı için ise %12,13 olarak öngörülmüştür. 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’dan (GSYH) 2002 yılında aldığı pay %2,13 iken, 2017 
yılında %3,54 olmuş, 2018 yılında ise %2,69 olarak öngörülmüştür.

Üniversitelerin 2002 yılında konsolide bütçeden aldığı pay %2,54 iken, 2018 yılında 
ise %3,64 olarak öngörülmüştür. 

Üniversitelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’dan (GSYH) 2002 yılında aldığı pay %0,71 
iken 2018 yılında %0,81 olması öngörülmüştür.

2002

2018 92,5 milyar 

7,5 milyar

2002

2018 27,8 milyar

2,5 
milyar
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EĞİTİME 
AYIRILAN 
BÜTÇE

Türkiye’nin 21. yüzyılda önüne koyduğu hedeflere ancak eğitimle ulaşabileceğinin 
farkında olarak geçmiş yıllarda olduğu üzere 2018 yılında da bütçeden en fazla pay 
yine eğitime ayrılmıştır.

2002 yılında Eğitim Bütçesi 10 milyar TL olarak belirlenmiştir.

2018 YILINDA

2018 yılı için toplam Eğitim Bütçesi;

134 MİLYAR 
727 MİLYON TL

Millî Eğitim Bakanlığına 92 milyar 528 milyon 652 bin TL,

Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelere 27 milyar 761 milyon 363 bin TL,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına 537 milyon 550 bin TL,

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 13 milyar 899 milyon 262 bin TL 
olmak üzere 134 milyar 726 milyon 827 TL olarak belirlenmiş ve GSMH’ye 
oranı da %3,91 olmuştur.

Eğitim Bütçesi'nin (MEB, YÖK ve Üniversiteler, 
ÖSYM ve YURT-KUR Bütçe Ödeneklerinin) 
GSYH'ye Oranı (2002-2018)

GSYHYILLAR
TOPLAM 

EĞİTİM BÜTÇESİ
EĞİTİM BÜTÇESİNİN 

GSYH'YE ORANI

350.476.089.498

454.780.659.396

559.033.025.861

648.931.711.812

758.390.785.210

843.178.421.420

950.534.250.715

952.558.578.826

1.098.799.348.446

1.297.713.210.117

1.415.786.010.349

1.559.000.000.000

1.719.000.000.000

1.945.000.000.000

2.148.000.000.000

2.404.000.000.000

3.446.000.000.000

10.450.958.700

14.308.305.008

17.796.624.954

21.764.994.159

24.163.889.261

29.963.217.000

32.410.298.650

38.770.363.320

40.490.585.600

49.144.719.500

56.595.419.190

68.344.693.150

78.866.391.610

87.910.414.000

109.768.136.000

122.414.001.000

134.726.827.000

2,98

3,15

3,18

3,35

3,18

3,54

3,40

4,06

3,68

3,79

3,99

4,36

4,51

4,50

5,11

5,09

3,91

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017**

2018**
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MEB yatırım ödeneklerini son 
14 yılda %389 oranında yükselttik

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20182014 2015 2016 2017

1.479 1.244

Mİ
LY

ON

1.230 1.238 1.490 1.297

1.754 1.785
1.996

2.600

3.955

7.737

5.192
5.494

6.285

7.237

OKULA GİTMEYEN 
KALMAYACAK
Zorunlu eğitim süresini 8 yıldan 12 yıla çıkararak eğitimin her kademesindeki 
okullaşma oranlarında ve ortalama eğitim süresinde önemli artışlar gerçekleştirdik.
İlköğretimde %90,98 olan okullaşma oranını %96,51’e yükselttik.
Ortaöğretimde %50,57 olan okullaşma oranını %82,54’e yükselttik.
Yükseköğretimde %14,65 olan okullaşma oranını %42,43’e yükselttik.

Ayrıca 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında; 5 yaşındaki öğrencilerin %70,43’ü,
6-9 yaş grubundaki öğrencilerin %98,13’ü, 10-13 yaş grubundaki öğrencilerin 
%99,23’ü, 14-17 yaş grubundaki öğrencilerin %87,43’ü okullu olmuşlardır.

EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE NET OKULLAŞMA ORANLARI (%)

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖĞRETİM

Öğretim Yılı Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

2002/'03 90,98 94,49 87,34 50,57 55,72 45,16 14,65 15,73 13,53

2016/'17 96,51 96,39 96,63 82,54 82,69 82,38 42,43 40,53 44,41

2002
2003

2016
2017

24,68

18,42

2002
2003

2016
2017

9,32

3,05

Kız çocuk brüt okullaşma oranının erkek 
çocuk brüt okullaşma oranına olan göreceli 
büyüklüğünü gösteren cinsiyet oranları; 

İKİLİ ÖĞRETİMİ 
AZALTTIK 
Eğitimin kalitesinin artırılması ve beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesi 
kapsamında ikili öğretimi tamamen kaldırıyoruz. Bu itibarla ikili eğitim yapan okul 
sayılarında ve öğrenci oranlarında önemli derecede azalma sağladık. 

İlköğretimde 1997-98 öğretim yılında %85,63 iken 2002-2003 eğitim-öğretim 
yılında %91,10’a çıkmış olup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında (1.dönem)  
%100,89’a ulaşmıştır.

Ortaöğretimde 1997-98 öğretim yılında %74,70 iken 2002-2003 eğitim-öğretim 
yılında %72,32’ye düşmüş olup 2016-2017 eğitim-öğretim yılında (1.dönem) 
%94,30’a ulaşmıştır.

Yükseköğretimde 1997-98 eğitim-öğretim yılında %69,58 iken 2002-2003 
eğitim-öğretim yılında %74,33’e çıkmış olup 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
%96,41’e ulaşmıştır.

İlköğretimde 
İkili Eğitim 
Yapılan Okul 
Oranları

Ortaöğretimde 
İkili Eğitim 
Yapılan Okul 
Oranları
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ARTAN 
NÜFUSA 
RAĞMEN 
OKUL, 
DERSLİK, 
ŞUBE VE 
ÖĞRETMEN 
BAŞINA 
DÜŞEN 
ÖĞRENCİ 
SAYILARINI 
DÜŞÜRDÜK

Okul Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı  

Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde 294, ortaöğretimde 399, 
genel ortaöğretimde 624, mesleki ve teknik ortaöğretimde 242’dir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise okul başına düşen öğrenci sayısı 
ilkokulda 195, ortaokulda 300, ortaöğretimde 388, genel ortaöğretimde 371, 
mesleki ve teknik ortaöğretimde 403’tür.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde 36, ortaöğretimde 
30, genel ortaöğretimde 34,  mesleki ve teknik ortaöğretimde 26 olan 
derslik başına düşen öğrenci sayısı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
ilköğretimde 24, ortaöğretimde 23, genel ortaöğretimde 22, mesleki ve 
teknik ortaöğretimde 23’tür.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde 27, ortaöğretimde 29, 
genel ortaöğretimde 32, mesleki ve teknik ortaöğretimde 24 olan şube 
başına düşen öğrenci sayısı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilkokulda 
20, ortaokulda 24, ortaöğretimde 18, genel ortaöğretimde 22, mesleki ve 
teknik ortaöğretimde 15’tir.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde 28, ortaöğretimde 
18, genel ortaöğretimde 21, mesleki ve teknik ortaöğretimde 15 olan 
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
ilkokulda 17, ortaokulda 17, ortaöğretimde 13, genel ortaöğretimde 13, 
mesleki ve teknik ortaöğretimde 13’tür.
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EĞİTİM İMKÂNINA 
ULAŞMAYI
KOLAYLAŞTIRDIK
2002-2003 ile 2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılları resmî kurumlar karşılaştırması

OKUL / KURUM TÜRÜ
2002/’03 2016/’17

Resmî okul sayısı Resmî öğrenci 
sayısı

Resmî okul 
sayısı

Resmî öğrenci 
sayısı

Bağımsız Anaokulu 
(4)

418 35.739 2.430 337.650

İlköğretim Okulu  
(2)

34.524 9.956.022 40.552 9.826.097

İlkokul 24.155 4.759.317

Ortaokul 
(5)

16.397 5.066.780

Yatılı Bölge Ortaokulu 
(3)

538 279.791 325 89.979

İmam Hatip Ortaokulu 2.671 651.954

Genel Lise 
(6)

1.580 1.263.936 13.435

Anadolu Lisesi 425 218.163 2.434 1.341.699

Güzel Sanatlar Lisesi 
(1)

48 6.503 81 13.678

Fen Lisesi 58 12.022 302 98.899

Anadolu Öğretmen Lisesi 102 31.358 26.258

Sosyal Bilimler Lisesi - - 93 30.517

İmam Hatip Lisesi - Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 536 64.503 1.452 506.516

Mesleki Teknik Ortaöğretim 
(2)

3.649 885.704 3.605 1.711.903

Halk Eğitim Merkezi 922 995.347 986 7.348.387

(1) 2002/’03 eğitim ve öğretim yılı için okul türü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesidir.
(2) Öğrenci sayılarına açık ilköğretim ve açık lise öğrenci sayıları dâhil değildir. 01.05.2014 tarih ve 2014/8   
 sayılı genelge ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türü  
 2014/15 eğitim öğretim yılından itibaren 3 okul türü adı altında yeniden yapılandırılmıştır.
(3) 2002/’03 eğitim ve öğretim yılı için yatılı ilköğretim bölge okuludur ve 253 pansiyonlu ilköğretim   
 okulundaki   139.012 öğrenci  dâhildir.
(4) Sadece bağımsız anaokulu sayılarıdır, ana sınıfları dâhil edilmemiştir.
(5) Yatılı Bölge Ortaokulu bilgileri dâhildir.
(6) 2013/’14 eğitim ve öğretim yılı için Anadolu Lisesine Dönüşen, Mesleki Teknik Eğitim ve Din Öğretimine  
 devredilendir. 

2002-2003 YILLARI ARASINDA YAPILAN DERSLİK SAYISI

282.166 YENİ 
DERSLİK YAPILDI

2003 yılından 2017 yılına kadar 48.463’ü hayırsever vatandaşlarımız 
tarafından olmak üzere 282.166 dersliğin yapımı tamamlanarak eğitim 
ve öğretimin hizmetine sunulmuştur.

NOT: 2017 yılı verileri 31 Ekim 2017 tarihine kadar 
hizmete açılan derslik sayıları belirtilmektedir.

2003

15.253

28.078

28.698

28.243

15.728
16.790

9.844

17.317

9.802

18.706
17.266

28.748

15.145

19.978

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

12.570

20172011 2012 2013 2014 2015 2016

186.792 45.652 1.259 48.463 282.166

İlköğretim
(anaokulu/ana sınıfı 

dâhil)

Ortaöğretim
(Mesleki Teknik 

Dâhil)
Yaygın Eğitim

Eğitime %100 
Destek Toplam
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2002-2003 eğitim-öğretim yılında örgün eğitimde 343.194 olan derslik sayısı 2016-2017 
eğitim döneminde 554.405'e ulaşmıştır. 

2003 yılında 128 olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) sayısı 105 adet ilave ile 233’e 
çıkartılmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezi sayısı 9 iken, Ocak 2017 tarihi 
itibarıyla 106’ya ulaşmış olup öğrenci sayısı ise 24.291’dir.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında 2.791 spor salonu mevcut iken, 2016-2017 eğitim-
öğretim yılında 7.742’ye ulaşmıştır.

İlköğretim ve ortaöğretimde biyoloji, fen bilgisi, fizik, kimya, mesleki uygulama, ortak 
kullanılan laboratuvar ve yabancı dil laboratuvar sayısı 2002-2003 
eğitim-öğretim yılında 18.853 iken, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 39.776’ya  
ulaşmıştır. 

İlköğretim ve ortaöğretimde kütüphane sayısı (sınıf kitaplıkları hariç) 2002-2003 eğitim-
öğretim yılında 14.478 iken, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 23.294’e ulaşmıştır.

2002-2017 
YILLARI ARASI
MEVCUT DERSLİK 
SAYISI ARTTI 

2015-2016

2014-2015

2002-2003

651.828 553.066 98.762 69.842 8.666 61.176

2016-2017 654.434 554.405 100.029 75.808 7.490 63.318

589.902 528.674 61.228 103.809 9.063 94.746

379.211 355.234 23.977

ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM

YILLAR TOPLAM RESMÎ RESMÎÖZEL ÖZELTOPLAM

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim eğitimi, program bütünlüğü anlayışı 
içerisinde “temel eğitim” çatısı altında birleştirilerek emek ve kaynak 
verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. İlköğretim kurumları 4 yıl 
süreli ve zorunlu ilkokullar ve 4 yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar 
arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından 
oluşmaktadır. 

Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise 
eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin 
yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik 
dersler oluşturulmuştur. Ortaokul ve liselerde, 
matematik uygulamaları, yabancı dil, Kur’an-ı 
Kerim ve Hz. Peygamber'imizin Hayatı, zekâ 
oyunları, drama, hukuk ve adalet, yaşayan diller 
ve lehçeler gibi isteğe bağlı 21 değişik seçmeli 
ders okutulmaktadır.

Mecburi ilköğretim çağına giren 66 aylık 
ve üzeri tüm çocuklarımız e-Kayıt sistemi 
ile ikametgâhlarına en uygun ilkokullara 
yerleştirilerek tüm çocukların okula kaydı 
yapılmaktadır.

TEMEL EĞİTİM
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ORTAÖĞRETİM
Öğrencileri yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı amaçlayan 
ortaöğretim kurumları; genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim ve din öğretimi 
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ile öğrencilerin genel ortaöğretime 
bağlı okullarda öğrenim görme taleplerini karşılamak amacıyla sınavla öğrenci alan 
okulların kontenjanları ve şube öğrenci sayıları arttırılmıştır. Bu uygulama ile okulların 
kontenjanları %30 oranında yükseltilmiştir.

Ortaöğretimde okul çeşitliliğinden çok program çeşitliliğini sağlayacak düzenlemeler 
tamamlanmış ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulamaya konulmuştur.

Genel Ortaöğretim; Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar 
liseleri ile spor liselerini kapsamakta olup, bu kurumlar öğrencileri sahip olduğu ilgi, 
yetenek ve becerileri doğrultusunda geliştirerek toplumumuzun ve ülkemizin beklentileri 
ile geleceğe yönelik ihtiyaçlar göz önüne alınarak yükseköğretime ve mesleğe hazırlar.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim; öğrencilerimize ortak bir genel kültür vererek 
yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı amaçlayan okullarımızdır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Yapılan Çalışmalar;

Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. 

2014 öncesinde 22 farklı okul türünde mesleki eğitim 
verilirken bugün 4 okul türünde eğitime devam edilmektedir.

Çıraklık eğitimine devam eden öğrenciler ile işletmelerde 
beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere ödenecek ücretin 
2/3’ünün devlet tarafından karşılanması sağlanmıştır.. 

Meslek lisesi öğrencilerinin okulda da iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
sigortalanmasına başlanmıştır.

İhtisaslaşmış meslek liseleri açılmaktadır. 

Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması kaldırılarak ek puan uygulaması 
getirilmiştir.

Tüm meslek lisesi mezunlarına teknisyen unvanı verilecektir. 

Ustalık Program'ını tamamlayan öğrencilere bağımsız iş yeri açmaya imkân tanıyan 
Ustalık Belgesi verilecektir.

Mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla okul 
hamiliği projesi başlatılmıştır.

Sektörün talepleri doğrultusunda 81 ilde yapılan değerlendirmeler sonucunda istihdam 
alanı daralan alanlar kapatılmış ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlar açılmıştır.

Eğitim ile sektör iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenli olarak eğitim-sektör 
istişare toplantıları yapılmaktadır. 

Sektörün talepleri doğrultusunda 54 
alandaki programlar güncellenerek 
değerler, meslek etiği ve iş ahlakı, 
ahilik ile iş sağlığı ve güvenliği 
konuları programlara yansıtılmıştır. 
Modüllere Meslek Ahlakı ve Ahilik 
Modülü eklenmiştir. Modülde 15 
Temmuz Demokrasi Direnişine de yer 
verilmiştir.

81 ilde üniversiteler ve sektör ile 
iş birliği protokolleri imzalanarak 
meslek dersi ve genel bilgi dersleri 
öğretmenlerinin alanlarındaki 
mesleki gelişimleri desteklenmiştir. 
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 Din Öğretimi; Bünyesinde ortaokul ve lise kademelerini barındıran; kültür dersleri ile 
meslek derslerini birlikte sunan imam hatip okulları ülkemizin kuruluşundan bu yana 
din eğitimi konusunda elde edilen tecrübeyi, kazanımları uhdesinde barındırmaktadır.

İlköğretim okullarından mezun olup, bulunduğu yerleşim biriminde devam edebileceği 
ortaöğretim okulu/kurumu bulunmayan ve çeşitli nedenlerle ortaöğretime erişimde 
sorun yaşayan öncelikle kız öğrenciler olmak üzere 9. sınıf öğrencilerin sınavsız öğrenci 
alan ortaöğretim okul/kurumlarına erişimini sağlamak üzere, “Taşımalı Ortaöğretim 
Uygulaması” ülke genelinde başlatılmıştır. Uygulama kapsamında 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında 451.959 öğrenci taşımalı eğitimden faydalanmıştır. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında 54 alan 205 dalda eğitim ve öğretim 
yapılmaktadır. 9, 10 ve 11. sınıflarda Anadolu meslek programı ve Anadolu teknik 
programı kademeli olarak uygulamaya konulurken, 12. sınıflarda 62 alan 226 dalda 
modüler yapıda öğretim programları uygulanmaktadır.

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim 
gören her öğrenci için 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî 
okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin bir buçuk 
katını geçmemek üzere teşvik verilmesine yönelik olarak 5580 sayılı Kanun'un 12. 
maddesinde yapılan değişiklik 04.07.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Aralık 2016 itibarıyla, resmî ve teşvik kapsamına alınan OSB içinde 26, OSB dışında ise 
7 özel mesleki ve teknik eğitim okulu olmak üzere toplamda 33 özel mesleki ve teknik 
eğitim okulunda öğrenim gören 23.683 öğrenci eğitim ve öğretim desteği almaktadır.
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2002-2003 eğitim ve öğretim 
yılında 1.918.483 olan 
üniversitelerde okuyan öğrenci 
sayısı, 2016 yılında 7.198.987’ye 
ulaşmıştır. Bu öğrenci sayımız ile 
Avrupa Yükseköğretim Alanındaki 
ikinci en büyük öğrenci sayısına 
sahip ülke konumuna gelinmiştir. 

YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMU
SAYISI 186'YA
ULAŞTI
2002 yılında devlet ve vakıf üniversiteleri sayısı 76 iken, 
2003-2017 yılları arasında 112 devlet, 67 vakıf yükseköğretim 
kurumu, 5 vakıf meslek yüksekokulu ile Millî Savunma, Türk-
Japon Bilim ve Teknoloji üniversitelerimizle birlikte toplam 
186 yükseköğretim kurumumuz bulunmaktadır. 

Üniversite

Fakülte

2002 YILI

Devlet Vakıf Toplam Devlet Vakıf Toplam

2017 YILI (EYLÜL)

54 22 76 112 67 179

452 106 558 1.239 412 1.651

ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ 
AKADEMİK PERSONELİMİZİN 

SAYISINI %99 ARTIRDIK
2002-2003 eğitim-öğretim yılında 76.090 akademik personel görev yaparken 
2016-17 yılında 151.763 akademik personele yükselmiştir ve artış oranı %99’dur.

2002-2003 2016-2017 Artış Oranı

Profesör

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doçent

Yrd. Doçent

Öğretim Görevlisi

Okutman

Uzman, Çevirici, Eğitim 
Öğretim Planlamacısı

Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Toplam

10.187 22.535 121%

5.401 14.203 163%

12.621 34.652 175%

12.371 21.423 73%

5.691 9.799 72%

2.393 3.830 60%

27.426 45.321 65%

76.090 151.763 99%
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Şubat 2017 tarihi itibarı ile yurt 
dışındaki üniversitelerde öğrenim 
gören resmî burslu statüdeki 
öğrencilerin öğrenim seviyeleri ve 
öğrenim dallarına göre; yurt dışı 
dil eğitiminde 471 öğrenci, yüksek 
lisans düzeyinde 1.184, doktora 
düzeyinde 1.295, post doktora 
düzeyinde 39 öğrenci olmak üzere 
toplam 2.989 öğrenci eğitim 
görmektedir.

1416 sayılı Kanun kapsamında 
öğrenim gördükten sonra 
2016 yılında görev talep eden 
öğrenci sayısı 320’dir. 

1416 sayılı Kanun kapsamında 
taahhütlerini ihlal etmelerinden 
dolayı  2016 yılında tazminata 
düşen öğrenci sayısı 80’dir.

1416 SAYILI 
KANUN 
KAPSAMINDA

15 YILDA 2 MİLYAR 680 MİLYON DERS 
KİTABINI ÜCRETSİZ DAĞITTIK, 4,6 MİLYAR TL 
KAYNAK AYIRDIK
Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğine yönelik olarak yürütülen uygulamalardan bir diğeri de 
ücretsiz ders kitabı dağıtımıdır. Bu uygulama kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim 
yılı için Eylül ayı itibarıyla 209 milyon 787 bin 726 adet ders kitabı dağıtılmış, bu kitaplar 
için 479 milyon 422 bin 524 TL ödeme yapılmıştır. 2003 yılından 2017 yılına kadar ise 
toplam 2 milyar 680 milyon 30 bin 389 adet ders kitabının dağıtımı yapılarak, 4 milyar 
626 milyon 470 bin 672 TL ödeme yapılmıştır.
   
İlk defa 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı” kapsamına 
alınan özel okulların ders kitapları da ücretsiz olarak verilmeye başlanmış ve bu 
uygulamaya 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında da devam edilmiştir. 2016-2017 eğitim 
ve öğretim yılının 1. ve 2. Dönemi için açık öğretim lisesi öğrencileri için 17.133.361, açık 
öğretim ortaokulu öğrencileri için 1.106.047 adet ders kitabı dağıtılmıştır.

YILLAR

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM

TOPLAM 
KİTAP SAYISI            

(ADET)

TOPLAM 
ÖDEME 
TUTARI               

(TL)
KİTAP SAYISI 

(ADET)
ÖDEME 

TUTARI (TL)

KİTAP 
SAYISI 
(ADET)

ÖDEME 
TUTARI (TL)

2003 81.834.281 157.523.013 - - 81.834.281 157.523.013

2004 83.858.320 154.442.289 - - 83.858.320 154.442.289

2005 106.510.090 174.997.782 - - 106.510.090 174.997.782

2006 104.892.620 180.041.463 37.414.989 87.542.479 142.307.609 267.583.942

2007 122.070.013 201.989.666 35.062.367 66.292.656 157.132.380 268.282.322

2008 128.233.848 211.128.104 39.341.906 72.570.757 167.575.754 283.698.861

2009 129.004.189 186.466.684 58.428.930 99.542.475 187.433.119 286.009.159

2010 133.472.874 210.161.602 63.121.837 115.085.003 196.594.711 325.246.605

2011 129.364.298 226.656.047 85.993.271 149.477.788 215.357.569 376.133.835

2012 143.024.804 213.143.528 62.625.912 111.901.589 205.650.716 325.045.117

2013 133.586.334 204.389.156 76.167.232 125.564.566 209.753.566 329.953.722

2014 133.809.961 201.014.046 82.888.410 155.579.215 216.698.371 356.593.261

2015 156.377.910 215.388.408 80.321.981 179.697.764 236.699.891 395.086.172

133.181.131 253.584.775 76.606.595 225.837.749 209.787.726 479.422.524

2016

2017

172.389.571 255.308.007 90.446.715 191.144.061 262.836.286 446.452.068

TOPLAM 1.891.610.244 3.046.234.570 788.420.145 1.580.236.102 2.680.030.389 4.626.470.672
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584.288  
ÖĞRETMEN 
İSTİHDAMI
SAĞLADIK
Eğitim ve öğretimin en önemli unsuru öğretmendir. 2003 yılından 2017 yılı 
Temmuz ayına kadar 584.288 öğretmen alımı sağlanmıştır. Temmuz 2017 tarihli 
MEBBİS Norm İşlemleri Modülü verilerine göre, Bakanlığımıza bağlı örgün ve 
yaygın eğitim resmî kurumlarında 905.434 öğretmen görev yapmaktadır.

Bunlardan 39.194’ü sözleşmeli olarak atanmışlardır. Ayrıca özel eğitim 
kurumlarında 177.143 öğretmen olmak üzere toplamda 1.082.577 öğretmen 
görev yapmaktadır.

Norm kadro esaslarına göre öğretmen doluluk oranları Doğu Anadolu 
Bölgesinde %92,28, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde %90,35 ve ülke genelinde 
ise %90,60 seviyelerine ulaşmıştır.

ÖĞRETMEN 
MAAŞLARINDA 
%434’LÜK ARTIŞ 
SAĞLANDI
9. derecenin 1. kademesinde olan bir öğretmenimizin net maaşı 2002 yılında 470,20 
TL iken 01.07.2017 tarihi itibarıyla 2.891,92 TL’ye yükseltilmiştir. 2002 yılında aynı 
öğretmenin aylık 60 saat karşılığı ek ders ücreti 165 TL iken 01.07.2017 tarihi itibarıyla 
726,60 TL’ye yükseltilmiştir. 2002 yılında ek ders ücreti ile birlikte bir öğretmenin eline 
toplam 635,20 TL geçerken 2017 yılında 3.618,52 TL geçmektedir. 2002 yılına göre 
aynı öğretmenin eline geçen parada %470’lik artış sağlanmıştır.

YILI MAAŞ(TL) EK DERS(TL) MAAŞ-EK DERS (TL)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

470,2

560,09

636,82

698,73

823,73

928,13

1.196,43

1.302,98

1.387,85

1.592,89

1.769,19

1.894,53

2.148,45

2.338,83

2.628,41

2.891,926

165

174

195

211

310

333

364

396,45

421,14

456,67

507,18

543,39

544,8

587,92

659,83

726,6

635,20

734,09

831,82

909,73

1.133,73

1.261,13

1.560,43

1.699,43

1.808,99

2.049,56

2.276,37

2.437,92

2.693,25

2.926,75

3.288,24

3.618,52
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BURSLAR 
VE EĞİTİM
Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı kapsamında 
ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak 
okula göndermeleri şartıyla her ay eğitim yardımı 
verilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
karşılanan şartlı eğitim yardımıyla 2003 yılından 2016 
yılları arasında ilk ve ortaöğretimdeki çocuklarımızın 
annelerine 5,8 milyar TL ödeme yapılmıştır.

Kız çocuklarımızın okullaşma oranları ile ilköğretimden 
ortaöğretime geçiş oranlarını artırmak amacıyla, kız 
çocuklarımıza ve ortaöğretime devam eden öğrencilere 
verilen yardım miktarları erkek çocuklardan daha yüksek 
tutulmuştur.

İlköğretime devam eden kız çocuklarına 40 TL, erkek 
çocuklarına 35 TL, ortaöğretime devam eden kız 
çocuklarına 60 TL, erkek çocuklarına ise 50 TL aylık 
ödenmektedir.

YARDIMLARI
Not: 2016 Aralık ayı itibarıyla 
*(Öğrenci sayısı, belirtilen dönemlerde en az bir kere ödeme almış farklı 
kişi sayısına eşittir.Aritmetik toplam değildir. Bu nedenle mevcut yılların 
toplamı alınmamaktadır.)

YIL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
TOPLAM

Fayda Sahibi
Sayısı*

Aktarılan
Kaynak

1,59

66,76

180,13

240,27

225,34

293,58

345,05

267,11

397,48

501,49

503,01

506,36

664,13

59.206

697.307

1.266.331

1.563.253

1.757.187

1.951.420

2.066.869

2.172.750

1.446.437

2.017.810

2.415.917

1.993.266

2.100.769

1.960.763

 *

605,78

4.798,08
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YIL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Burs 
Göstergesi

Aylık 
Turtar(TL)

Öğrenci Sayısı

20,58

23,16

41,6

44,75

58,02

66,88

78,28

89,16

109,58

125,28

138,22

146,30

165,33

600

600

1000

1000

1200

1300

1400

1500

1700

1750

1800

1900

1990

1990 185,59

101,382

2002 13,06400 109,894 

96,348

116,262

122,464

140,258

172,940

184,295

212,103

234,188

254,128

254,833

243,117

242,351

258,192

2017 1990 204,38 207,445

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM 
ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN AYLIK YURT İÇİ 
BURS MİKTARI KATLANARAK ARTTI

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında başlattığımız eğitim ve öğretim desteği 
uygulaması, devlet okullarındaki ikili eğitim yükünün ve derslik başına düşen 
öğrenci sayısının azaltılmasına önemli derecede katkı sağlayacaktır. Toplumun 
bütün kesimlerinden isteyen öğrencinin özel okul imkân ve fırsatlarından 
yararlanması sağlanmış olacaktır. Ayrıca artan destek uygulaması ile özel 
sektörün eğitim yatırımlarının daha da özendirilmesi ve artması hedeflerine 
ulaşılmış olacaktır.

İlköğretim ve ortaöğretimde öğrenci başına 2002 yılında 13,06 TL ödenirken, 2017 
Temmuz ayı itibarı ile burs miktarı 204,38 TL'ye yükselmiştir. Burs desteğinde 2002 
yılına göre 2017 yılında 15,6 kat artış gerçekleşmiştir.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 166.563 öğrenciye 532.832.625 TL, 
2015-2016 eğitim ve öğretim yılında ise 337.375 öğrenciye 1.160.534.862 TL 
ödeme yapılmıştır. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında ise 315.586 öğrenciye 
1.166.335.768 TL ödeme yapılmıştır.

Örgün Eğitim Yapan Özel Okul Öncesi, Özel 
İlkokul, Özel Ortaokul ve Özel Liselerde Okuyan 
Öğrencilerin Desteklenmesi

DESTEKLEME 
VE YETİŞTİRME 
KURSLARI
2015-2016 eğitim ve öğretim yılında örgün ve yaygın ortaokul, ortaöğretim ve 
mezun öğrencilerimize yönelik başlamış olan destekleme ve yetiştirme kursları, 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında da devam etmektedir. Bu kurslar, öğrencilerin 
derslerde edindikleri kazanımları pekiştirmelerine katkı sağlamak, özel ilgi ve 
yeteneklerini geliştirmek maksadıyla günden güne artan taleple hizmet sunmaya 
devam etmektedir.  Bu kurslar tamamen ücretsiz olarak hizmet vermektedir. 
Destekleme ve yetiştirme kursları 1.dönem, 2.dönem ve yaz kursları olmak üzere üç 
dönemde yapılmaktadır.

2015/2016

Öğretmen sayısı

1.Dönem 2.Dönem Yaz Kursu

Öğrenci sayısı

261.672

22.026

 291.878

22.272

 80.923

4.038.6424.307.549 635.017

11.909

2016/2017

Öğretmen sayısı

Kurs merkezi sayısı

1.Dönem 2.Dönem Yaz Kursu

Öğrenci sayısı

262.066

22.822

268.772

23.009

52.917

4.182.1154.453.849 619.999

8.048

Kurs merkezi sayısı
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EĞİTİM VE 
ÖĞRETİME 
ERİŞİMİN 
ARTIRILMASINA 
YÖNELİK 
UYGULAMALAR
2016 yılında ortaokul ve genel liselerde yatılı öğrenciler için öğrenci başına günlük 
beslenme ve barınma bedeli olarak 9,84 TL, mesleki teknik eğitim veren okullardaki 
öğrenciler için ise 9,87 TL ödenmektedir. Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı 
okullarımızda 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 1.489 pansiyonda 285.485 
öğrenci barınmakta iken, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 2.979 pansiyonda 
369.485 öğrenci barınmaktadır.

2016 yılında ortaokul ve genel liselerde yatılı öğrenciler için öğrenci başına günlük 
beslenme ve barınma bedeli olarak 9,84 TL, mesleki teknik eğitim veren okullardaki 
öğrenciler için ise 9,87 TL ödenmektedir.

Pansiyon Hizmetleri

ÖĞRENCi TAŞIMASI 
UYGULAMASI
Öğrenci Taşıma Uygulaması, “Millî Eğitim Bakanlığı 
Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği” 
hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında toplam 
818.839 ilköğretim, 451.959 ortaöğretim öğrencisi 
taşımalı eğitim hizmetinden yararlanmıştır. 

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında toplam 774.503 
ilköğretim öğrencisi taşınmış olup bunların 684.575’i 
öğle yemeği hizmetinden yararlanmıştır.

Taşınan Öğrenci Sayıları (İlköğretim)

Taşınan Öğrenci Sayıları 
(Ortaöğretim)

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

669.487 642.133 669.487 667.537
694.628

2016-2017

818.839 

692.369 685.978 668.338 687.508

742.924

812.260

831.260
824.078

774.503

2010-2011 2011-2012 2016-20172012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

68.779

159.804

451.959 

377.640

477.475
506.443

525.519
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ÖZEL MESLEKİ 
VE TEKNİK 
OKULLARIN 
DESTEKLENMESİ
Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik eğitim 
okullarında öğrenim gören her öğrenci için 2012-2013 eğitim ve öğretim 
yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin 
okul türüne göre devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, 
her eğitim ve öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız 
tarafından müştereken belirlenen tutarda teşvik verilmesine yönelik 
olarak 5580 sayılı Kanun'un 12. maddesinde yapılan değişiklik 04.07.2012 
tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına devam eden öğrenci sayısının 
daha da artmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi ile 
birlikte organize sanayi bölgeleri içindeki ve dışındaki özel mesleki 
ve teknik eğitim okullarına yatırım artacak, böylece sanayinin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bununla 
birlikte sanayide nitelikli ara eleman istihdamında artışın da önü 
açılmış olacaktır.

Eğitimde FATİH Projesi'yle, her öğrencinin küresel rekabette sahip olması gereken 
21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması ve geleceğin insanının bugünden yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir.

EBA, eğitim kalitesinin ve fırsat eşitliğinin artırılmasını ve başarı düzeyinin geliştirilmesini 
hedefleyen FATİH Projesi'nin önemli bileşenlerinden biridir. EBA’ya öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz her zaman, her yerden ve her araçla www.eba.gov.tr adresinden 
ulaşabilmektedir. EBA, öğretmen ve öğrencileri tanıyan, bireyselleştirilmiş öğrenim imkânı 
sağlayan, kullanıcıya yapay zekâ algoritmalarını da kullanarak geri dönüşler yapan ve 
önerilerde bulunan, verileri analiz edebilen, raporlama yapabilen yeni nesil bir sistemdir.

FATİH Projesi kapsamında 432.315 etkileşimli tahtanın okullarımıza kurulumu ile 
16.876 okulumuzda 883.324 adet uç kurulumu ve 45.653 çok fonksiyonlu yazıcının 
dağıtımı yapılıp kurulumu tamamlanmıştır. 1.437.800 tablet bilgisayarın liselerdeki 
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize dağıtımı tamamlanmıştır.

Okullarımızda çalışmalar devam etmektedir. 2017 yılı için 100.000 adet etkileşimli tahtanın 
daha okullarımıza kurulması hedeflenmektedir. Ayrıca, 2,5 milyon adet tablet dağıtımı için 
çalışmalar devam etmektedir.

FATİH PROJESİ
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ÖZEL 
EĞİTİMDE
NELER 
YAPTIK?
Görme engelli öğrenciler için 
2006-2007 eğitim-öğretim 
yılından itibaren Braille kabartma 
yazı ile ders kitapları basılmakta, 
öğrencilere ücretsiz dağıtımı 
sağlanmaktadır. 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
ilköğretim kademesinde 1.606, 
ortaöğretim kademesinde 455 
olmak üzere toplam 2.061 
öğrenciye Braille yazı ile basılı ders 
kitabı dağıtılmıştır.  

1.500  351       1.850

1.571  389       1.906

1.550  539       2.089

1.500  554       2.054

1.715  431       2.416

1.593  537       2.130

1.779  438        2.217

1.990  320       2.310

1.990  320       2.310

1.606  455       2.061

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2014-2015

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2016-2017

2016-2017 1.791  433       2.224

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM TOPLAM ÖĞRENCİ

Yıllar İtibarı  ile Braille Yazı ile Basılan Ders 
Kitabı Dağıtılan Öğrenci Sayıları

Zihinsel Engelli öğrencilerden eğitim ve uygulama okullarında öğrenimlerini sürdürenler 
için 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilk defa 7 alanda 7 kitap,  iş okullarında 
öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için ise 4 alanda 5 kitap olmak üzere toplam 12 adet 
eğitim materyali hazırlanmış, “Ücretsiz Ders Kitap Dağıtım Projesi” kapsamında 60.000 
adet bastırılarak dağıtımı yapılmış olup, 2016–2017 eğitim-öğretim yılı için de özel eğitim 
uygulama merkezlerinde ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören zihinsel yetersizliği olan 
öğrenciler için 12 ders kitabından 420.409 adet, özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde 
öğrenim gören zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için 10 ders kitabından 205.619 adet 
ders kitabı basılarak öğrencilere “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi” kapsamında 
dağıtılmıştır.

İşitme engelliler ilkokul ve ortaokulları ile kaynaştırma yoluyla eğitim alan işitme engelli 
öğrencilerimiz için 2016–2017 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere 16.045 adet Türkçe, 
matematik, okuma yazma alanında yardımcı ders kitabının basımı ve dağıtımı yapılmıştır.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması için ücretsiz 
taşınması, 2004-2005 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren yürütülmeye 
başlanmıştır.

Engellilerin eğitiminde öncelikle bütünleştirmeyi amaçlayan kaynaştırma yoluyla eğitim 
uygulamalarını bir ilke olarak kabul etmektedir. Son yıllarda kaynaştırma yoluyla eğitime 
alınan öğrenci sayılarında önemli artışlar olmuştur. Bu artışlarda ailelerin ve toplumun 
engelliyi gizlemek yerine bilinçlenerek eğitime göndermesinin önemi büyüktür. 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 3.585 okul öncesi, 204.671 ilköğretim, 34.320  
ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 242.576 öğrenci kaynaştırma yoluyla eğitim 
uygulamalarına devam etmiştir.

* Öğrenci sayıları 07/06/2017 tarihinde taşımalı öğrenci modülünden alınan veriler olup, ödenek 
miktarı 2016 Eylül-2017 Ağustos aylarına ait illerin hesaplarına aktarılan ödenek miktarıdır.

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Öğrenci 
Sayısı

Ödenen 
Kaynak

6.901               1.929.000

16.171               9.680.000

21.813               18.900.000

24.314               27.375.000

27.145               34.855.000

31.982               43.640.000

36.245               56.261.000

41.088               70.045.000

47.737               96.141.294

60.901               133.000.000

69.954               180.000.000

2016-2017 * 86.836               306.747.446

81.121               240.653.349

Yıllar İtibarıyla Evinden 
Okuluna Taşınan Engelli 

Öğrenci Sayısı
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2002-2017 
DÖNEMİNDE 
OKUMA YAZMA 
BİLMEYENLERİN 
ORANINDA 
ÖNEMLİ AZALMA 
OLMUŞTUR
Türkiye İstatistik Kurumunun 2000 yılı nüfus verilerine göre 6 yaş ve üzeri 
okuma yazma bilmeyenlerin oranı %12,68’dir. Türkiye İstatistik Kurumunun 
ADNKS sistemi ve eğitim istatistikleri veri tabanından alınan verilere göre 
2016 yılında 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3,5’ e 
düşmüştür.

2003-2015 yılları arasında 2.901.520’si kadın olmak üzere toplam 4.150.573 
kişi okuma yazma kurslarından yararlanmıştır. 

Ana-Kız 
Okuldayız
6 Haziran 2008 tarihinde başlatılan “Ana-Kız Okuldayız” Okuma Yazma 
Kampanyası'yla vatandaşlarımızın okuryazar yapılması hedeflenmiştir. 

08 Eylül 2012 tarihinde tamamlanan kampanya kapsamında; 174.472 adet 
kurs açılmış, bu kurslara 2.590.446 vatandaşımız katılmış ve 1.832.617 
vatandaşımız okuryazarlık belgesi ile 307.364 vatandaşımız ise ikinci 
kademe yetişkinler eğitimi başarı belgesi almıştır. 
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Haydi Kızlar Okula Kampanyası

E-okul Veri Tabanı

2003 yılında kız çocuklarının okullaşmasına destek kampanyası 
kapsamında 10 ilde başlatılan “Haydi Kızlar Okula” kampanyası tüm illere 
yaygınlaştırılmıştır. Bu kampanya kapsamında 2003-2008 yılları arasında 
350.000 çocuğun okullaştırılması sağlanmıştır. Şu anda “Haydi Kızlar Okula 
Kampanyası” merkezî düzeyde yürütülmemekte olup adres kayıt sistemi 
ve e-okul veri tabanının karşılaştırılması sonucunda ilköğretime kayıtsız ve 
devamsız çocukların eğitime erişimlerinin sağlanması konusunda valiliklerce 
çalışmalar devam etmektedir.

E-okul veri tabanına eklenen bir modül ile okula hiç kaydolmamış ve 
devamsız öğrencilerin okul bazında izlemesi yapılmakta, yaş, cinsiyet 
nedenlere bağlı olarak sorunlar tespit edilmekte ve çözümlenmesi için yeni 
merkezî ve yerel çözümler, stratejiler geliştirilmektedir.

PROJELER
Güvenli Okul ve Güvenli Eğitim Projesi 

Enerji Çocuk Projesi 

Güvenli Okul ve Güvenli Eğitim Projesi ile çocukların ruhsal ve bedensel 
gelişiminin sağlanması, internet kullanımı, internette karşılaşılabilecek 
olası tehlikeler, sosyal paylaşım siteleri, kişisel verilerin internette gizliliğin 
korunması ve zararlı oyunlar, uyuşturucu ve uçucu maddelerle müdahaleye 
yönelik alınacak önlemler, eğitim kurumları çevresinde alınacak önlemler 
ve öğrencileri suçtan ve şiddetten korumaya yönelik alınacak önlemler 
konuları amaçlanmıştır. Proje kapsamında 2014 yılında; okul güvenliğinin 
sağlanması konusunda 81 ilde çalışmalar başlatılmış olup illerde, okullarda 
bilgilendirme ve müdahale çalışmaları başlatılarak okulların daha güveli 
mekânlar olması yönünde çalışmalar yürütülmüştür.

“Enerji Çocuk” projesi ile çocuklara evlerde, okullarda kısacası çocukların 
bulunduğu her ortamda enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı 
amaçlanmaktadır.  
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Her Çocuk Başarır Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

“Her Çocuk Başarır” projesiyle akranlarından geride kalmış, çeşitli 
sebeplerle eğitim-öğretimde sorunlar yaşayan çocuklarımızın yitirdikleri 
güveni yeniden kazanmalarını sağlamak ve eksik öğrenmelerini 
tamamlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Psikososyal hizmetler kapsamında, çocukların esenliğinin, refahının ve 
sosyal bütünlüğünün yüksek düzeyde gözetilmesi amacıyla fiziksel, 
duygusal,  sözel ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasına katkıda 
bulunmak üzere ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
“Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi” 25 Mart 2013 tarihinde 
başlamıştır. 

Bu Benim Eserim Proje Çalışması
İlköğretimde eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla 2004 yılında “Bu Benim 
Eserim Proje Çalışması” başlatılmıştır. Proje kapsamında 6, 7 ve 8’inci sınıf 
öğrencileri fen ve teknoloji ile matematik alanlarında bireysel ya da takım 
olarak kendi projelerini üretmekte ve eserlerini sergilemektedirler.

Kuru Üzüm Dağıtım Projesi

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 

Millî Eğitim Bakanlığı,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Kuru Üzüm Dağıtım Projesi, ülke 
genelinde, resmî-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul 
öğrencilerine 2014–2015 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 
uygulanmıştır. Haftada 2 gün 25’er gr kuru üzüm dağıtılmıştır. 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında 11.527.045 öğrenciye 242.519.191 adet kuru üzüm 
dağıtılmıştır.

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi ile her tür 
öğrenmeye değer vermek üzere tasarlanmış bir sistem kapsamında, 
istihdam fırsatlarının artırılması için bireylerin eğitime erişimlerinin 
desteklenmesi amacıyla, AB uygulamaları doğrultusunda hayat boyu 
öğrenme perspektifleri temelinde bir kurumsal çerçeve ve kapasite 
oluşturulması amaçlanmıştır.
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Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi 
Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi ile mesleksiz ve istihdama 
yönelik bir mesleği olmayan genç işsizlere, dezavantajlı gruplara ve 
mesleğini değiştirmek isteyenlere ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak 
meslek edindirmek ve bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki 
yeterlilik kazandırmak ve mesleki teknik eğitim kurumlarındaki yönetici 
ve öğretmenlerin kalite standartlarını yükseltmek amaçlanmıştır.

Z- Kütüphaneler
Okullara Zenginleştirilmiş Kütüphaneler (Z- Kütüphaneler) kurularak okuma 
kültürünün geliştirilmesi hedeflenmiştir.  Okulların ve kütüphanelerin 
öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve 
eğlenme-dinlenme etkinliklerine imkân veren “yaşayan güvenli alanlar” 
hâline dönüştürülmesini amaçlayan projeyle bilgisayar teknolojisi ile 
donatılmış, okuma, yazma, dinleme ve etkinlik merkezleri hâline getirilmiş 
olan Z-Kütüphaneler, eğitim öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve 
yaz aylarında da halkın kullanımına açılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim 
döneminde Z-Kütüphane sayısı 1.084'e ulaşmıştır.

Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)

İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi 
İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi ile ülkemizdeki mevcut sosyal diyalog 
mekanizmasını ulusal, sektörel ve ikili düzeylerde güçlendirerek hayat 
boyu öğrenmeye katılım düzeyini yükseltmenin yanı sıra sektörle iş birliği 
içerisinde; endüstriyel teknik öğretim okulu mezunu, genel lise mezunu, 
ilköğretim okulu mezunu olan yetişkinlerin sektörün talepleri doğrultusunda 
mesleki eğitimle yetiştirilmesini ve istihdamlarını gerçekleştirerek işsizliğin 
azaltılmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Halk eğitimi merkezleri aracılığıyla anne babalara ve çocuğa bakım hizmeti 
verenlere yönelik açılan “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” ile çocuk 
gelişimi ve eğitimi, olumlu anne babalık becerileri, sağlık, beslenme, olumlu 
davranış kazandırma, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi iletişim, şiddet, 
temel insan hakları, çocuk hakları, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, riskler 
ve sorunlar, okula hazır başlama, okul aile iş birliği gibi konularda eğitim 
verilerek daha sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
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OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM VE 
İLKÖĞRETİM KURUM 
STANDARTLARI 
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 
Standartları (Kurum Standartları) Sistemi;

Ülke genelinde tüm resmî okul öncesi eğitim 
kurumları, ilkokullar, ortaokullar, imam hatip 
ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarında 
çocuklara yönelik sunulan her türlü eğitim 
hizmetine ilişkin verilerin toplanması, analiz 
edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların 
iyileştirici çalışmalarda kullanılması amacıyla 
geliştirilmiş bir sistemdir. 

E-DEVLET 
UYGULAMALARI
Teknolojik yeniliklerin hızla artması ve ekonomide önemli bir pay hâline 
gelmesi eğitimde teknoloji kullanımını da gerektirmektedir. ENFORMASYON 
TEKNOLOJİLERİ eğitim ve öğretimin tüm alanlarında kullanılmaktadır. 
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OKULA 
UYUM 
PROGRAMI
Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul uyum programlarının 
geliştirilmesi çalışmaları UNICEF’in teknik ve finansal desteğiyle, 
okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayan bütün 
çocuklara gelişim düzeylerine uygun öğrenme olanakları 
sağlamak, güvenli, kapsayıcı ve yüksek kalitede öğrenme 
ortamları sunmak amacıyla yürütülmektedir. 

Millî Eğitim 
Bakanlığı 
İletişim 
Merkezi 
(MEBİM 147)
Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM 147), kurulduğu 2012 yılından bu yana 
Bakanlığımızın bütün görev alanlarında öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlarımızdan, 
çağrı yoluyla gelen yaklaşık 8,4 milyon bilgi edinme, soru, talep, görüş/öneri, ihbar ve 
şikâyet başvurusunu cevaplamıştır. Gelen çağrıların %94’ü İletişim Merkezi tarafından ilk 
kontakta cevaplanmış, inceleme ve araştırma gerektiren konular Bakanlığımızın merkez, 
taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki 1.290 iletişim merkezi destek bürosuna yönlendirilmiştir. 
Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmekte olup, çalışan personelimizin 50’si 
engelli, %42’si kadın ve %95’i depremzededir. 

MEB 
İLETİŞİM MERKEZİ

147
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E-OKUL 
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî, özel ve yurt dışında bulunan tüm örgün ilköğretim, 
ortaöğretim öğrencileri ve bağımsız anaokullarını kapsamakta olup öğrencilerle ilgili 
bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik okul yönetim bilgi 
sistemidir. 

Örgün eğitimde bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan 
süreçte, öğrencinin eğitim ve öğretim hayatı içerisindeki tüm bilgilerinin sistematik ve 
fonksiyonel olarak tutulduğu elektronik bir sistemdir. e-Okul Sistemi; e-Okul Yönetim 
Bilgi Sistemi ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi şeklinde çalışmaktadır. Öğretmenler, 
okul idareleri, il, ilçe millî eğitim müdürlükleri, genel müdürlükler ve Bakanlık yöneticileri 
tarafından yetkilendirme seviyelerine göre kullanılmakta olup yaklaşık 1 milyon aktif 
kullanıcısı bulunmaktadır. 

DOKÜMAN 
YÖNETİM 
SİSTEMİ (DYS) 
E-Devlet dönüşümünün vazgeçilmez bir parçası olan; 

“Doküman Yönetim Sistemi Projesi” 
01.10.2012 tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının 
tüm birimlerinde, 15.03.2013 tarihi itibarıyla da tüm il millî eğitim 
müdürlüklerinde, Kasım 2014 itibarıyla da Türkiye çapında bütün ilçe 
millî eğitim müdürlüklerinde kullanılmaya başlanmıştır. 

2015 yılında İçişleri Bakanlığı e-Otoban projesi (tüm kaymakamlık ve 
valilikler) ile DYS’nin entegrasyonu sağlanmıştır. 2015 ve 2016 yılında 13 
yurt dışı temsilciliğimize de (eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşelikleri) 
DYS yaygınlaştırılmıştır.

E-OKUL VELİ 
BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 
Türkiye’de örgün eğitim kapsamında bulunan tüm çocukların 
velilerinin kullandığı sistemdir. Sınav ve proje bilgileri, not 
bilgileri, ders programı, devamsızlık bilgileri, nakil işlemleri, 
yerleştirme ve sınav bilgileri, okul duyuruları, öğrencinin 
okuduğu kitaplar gibi bilgileri velilerin anlık olarak takip 
edebildiği, e-Okul sistemi içerisinde yer alan bir modüldür. 

MOBİL VELİ 
BİLGİLENDİRME 
SİSTEMİ 
Türkiye’de örgün eğitim kapsamında bulunan tüm öğrencilerin 
E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerindeki ders notları, devamsızlık 
bilgisi, ders programı vb. bilgilerinin öğrencilerimiz ve velilerimiz 
tarafından akıllı cep telefonu, tablet bilgisayar vb. mobil cihazlar 
üzerinden takip edilebilmesini sağlayan ücretsiz mobil uygulama 
projesidir.
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Akademik Becerilerin İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması 
farklı soru tipleri ile üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlayan 
ulusal izleme çalışmasıdır. Araştırmanın pilot uygulaması 3 Haziran 2015 
tarihinde Ankara ilinde 26 ortaokuldaki 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 
ABİDE Araştırması; Türkçe, matematik, fen bilimleri ile sosyal bilgiler 
derslerinden farklı soru tipleri (çoktan seçmeli ve açık uçlu) ile üst düzey 
düşünme becerilerini ölçmektedir. İllerde bu çalışmaları profesyonel bir 
şekilde yürütecek ölçme merkezleri kurularak okullarda yapılan ölçme 
değerlendirme çalışmaları daha sistematik hâle getirilecektir. 

E-PERSONEL MODÜLÜ
E-Personel Modülü ile SGK HİTAP sisteminin entegrasyonu tamamlanmış 
ve aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

E-YATIRIM 
PROJESİ 
2006 yılından itibaren elektronik ortamda Türkiye genelinde il ve ilçeler 
bazında okulların derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi, kurumların bakım ve 
onarım ihtiyaçlarının tespiti, deprem güçlendirme ve depremden dolayı 
hasarlı olan binaların onarılması ve yeniden yapılması ve bu işlere ait yatırım 
maliyet işlemlerinin planlanması ve hesaplanması, il yapım ve devlet yapım 
proje bilgilerinin alınması, planlaması ile projelere ait toplam hak ediş ve 
diğer mali bilgilerin güncel olarak tutulduğu bir uygulamadır. E-YAYGIN SİSTEMİ

TAŞIMALI ÖĞRENCİ MODÜLÜ
Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim, ortaöğretim ve 
özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan kursiyerlerin 
okula erişiminin sağlanmasına ilişkin olarak planlama, taşıma ve yemek 
ihale sonuçlarına ilişkin veri girişlerinin yapıldığı modüldür. Modülde 
öğrenci taşıma planından taşıma ve yemek ihale işlemlerine, okulların 
puantaj işlemlerinden ödenek gönderme işlemlerine kadar her aşama takip 
edilmektedir. 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumları 
(halk eğitimi merkezi, mesleki eğitim merkezi, olgunlaşma enstitüsü ve 
turizm eğitim merkezi) tarafından sürdürülen kurs, seminer ve faaliyetlere 
ilişkin tüm iş ve işlemler ile arka planda Genel Müdürlüğe bağlı kurumların 
görmediği bir ortamda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne 
bağlı kurumlarca da kullanılan bir sistem hâline gelmiş olup ilerleyen 
zaman diliminde farklı kurum ve kuruluşları da kapsayan bir sistem olarak 
tasarlanmıştır.

E-MESEM MODÜLÜ

E-YURT MODÜLÜ
Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nin 15'inci maddesinde yer alan hüküm 
doğrultusunda yurtlarda barınan kalıcı ve geçici öğrencilerin kayıt, ücret 
takibi, yoklama ve benzeri işlemleri Bakanlığımız MEBBİS sisteminde 
oluşturulan e-Yurt modülü üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Çıraklık sistemine dair iş ve işlemlerin takip edileceği 
e-Mesem Modülü 2015 yılında oluşturulmuştur. E-Yaygın 
Otomasyon Sistemi altında faaliyet göstermektedir.
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E-BURS MODÜLÜ
Öğrencilerimizin burs işlemleri yapılmaktadır.

E-PANSİYON MODÜLÜ
Yatılılık iş ve işlemleri elektronik ortamda veri girişi yapılarak pansiyonlu 
okulların bütçeleri hazırlanmakta ve bütçe işlemleri hızlandırılmaktadır.

OKUL SÜTÜ MODÜLÜ
Okullarda süt ve kuru üzüm dağıtımının takip edilmesi 
amacıyla hazırlanan modüldür. 

E-KONFERANS SİSTEMİ

AÇIK ORTAOKULU PROJESİ
Açık ortaokulu öğrencilerinin yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav giriş ve sonuç 
bilgileri vb. işlemlerinin internet ortamından takip edilmesi ve öğrencilerin 
izlenmesi için kullanılan modüldür.

E-Konferans sistemi aracılığıyla eğitim programları, hizmet içi 
eğitim kursları bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenlenmiştir.

KURUMSAL İNTERNET 
SİTESİ PROJESİ

MEB’DE ÖĞREN UZAKTAN 
EĞİTİM PLATFORMU

İl MEBBİS yöneticilerince yüklenen eğitim videoları ile kullanıcıların zaman 
ve mekândan bağımsız olarak, internet üzerinden görsel ve işitsel bilgisayar 
eğitimi alabildikleri uzaktan eğitim platformudur. Platform üzerinden, 
yüksek ses ve görüntü kalitesi ile hazırlanmış, MEBBİS, e-Okul, DYS gibi 
Bakanlık projelerinin yanı sıra ofis programları, görsel tasarım araçları, 
bilgisayar programlama dillerine ait toplam 1.140 adet eğitim videosu 
sunulmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı tüm kurumların kurumsal bir web sitesine sahip 
olması adına ortak tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı, tüm 
kurumlarımızın güncel web standartlarına uygun geliştirilmiş tasarımları 
kullanan internet sitesine sahip olmalarını sağlamaktır. Ülkemizin en büyük 
kurumsal web site projesi olan “Kurumsal İnternet Sitesi” projesi, 54.609 
kuruma web sitesi ve yönetim paneli sağlanmaktadır. Bu proje sayesinde 
kurum internet siteleri çok daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde hizmet 
vermektedir. 
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SAĞLIK

SAĞLIK YATIRIMLARI

TIBBİ CİHAZ KAPASİTESİ

SAĞLIK TESİSLERİ

HİZMET GÖSTERGELERİ

SAĞLIK PERSONELİ

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
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SAĞLIKTA 
GELİŞİM, 
KALİTE VE

Sağlıkta 
Dönüşüm 
Programının 
başarıya 
ulaşmasındaki 
en büyük etken, 
istikrarlı ve güçlü 
siyasi iradedir

Herkes için ulaşılabilir, nitelikli, sürdürülebilir 
ve güçlü bir sağlık sistemi için projeler ürettik. 
Gelişmiş ülkelerin 30 yılda ulaştığı hedeflere 
10 yılda ulaştık.

Kamu hastanelerini tek çatı altında 
birleştirerek 37 Milyon SSK’lının kamu 
hastanelerinden hizmet almasının 
önünü açtık. 80 milyon vatandaşımızın 
tüm hastanelerden hizmet almasına 
imkân sağladık. 18 yaşın altındaki 
tüm nüfusun ve eğitim görenlerin, 
sosyal güvence aranmaksızın Genel 
Sağlık Sigortası kapsamına alınmasını 
sağladık.

Tüm hastanelerimizde “Hasta 
Hakları (İletişim) Birimleri” 
kurduk.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

DÖNEMİ

Acil, yoğun bakım ve kanser tedavilerinin özel hastanelerde de tüm vatandaşlarımıza 
ücretsiz verilmesini sağladık.

Özel hastanelerde  yanık, kanser, yenidoğan, organ nakilleri, doğumsal anomaliler, 
diyaliz ve kalp damar cerrahisi işlemlerinden ilave ücret alınmamasını sağladık.

Vatandaşlarımızın ilaçlarını istediği eczaneden alabilmesinin yolunu açtık.

"ÖNCE SAĞLIK." DEDİK

ACİL, YOĞUN 
BAKIM VE 
KANSER 
İLE İLGİLİ 
TEDAVİLER 
ÜCRETSİZ
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ALO SABİM 184 ile 7/24 kesintisiz olarak vatandaşların taleplerini doğrudan Bakanlığa 
iletebilmesini sağladık. Günlük ortalama 6.000 başvuruyu sonuçlandırıyoruz.

Vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığına bağlı bütün hastanelerde istediği hekime 
muayene olmasına imkân sağlayan “hekim seçme hakkını” getirdik.

2002 yılında %39 olan halkımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 
%75,4’lere çıkardık.

ALO 
SABİM

184
Sağlık 

Hizmetlerinden 
Memnuniyet 

Oranı

2002

2016

39%

75,4%

SAĞLIK BAKANLIĞI 
İLETİŞİM MERKEZİ

184

2010 yılında yurt çapında uygulamaya koyduğumuz aile 
hekimliği ile birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirdik. 23 
bin 138 aile hekimi aynı zamanda ailelerimize koruyucu sağlık, 
tedavi ve sağlık danışmanlığı hizmetleri veriyor.

Aile hekimliğinde yaşa özel periyodik muayeneleri geliştiriyoruz.

Görüntüleme hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Aile hekimlerini 
diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi gibi 
personel ile destekliyoruz.

Aile hekimliğinde uzmanlık dönemini başlatıyoruz. Tüm aile 
hekimlerimize 6 yılda uzman olma imkânı getirdik.

TEMEL 
SAĞLIK VE 
KORUYUCU 
SAĞLIK 
HİZMETLERİ
HEKİMİNİZ DAİMA YANINIZDA:
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI
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Aşılama oranının %97’lere ulaştığı 
ülkemizde aşı ile korunabilir hastalık 
sayısında ciddi azalma sağladık. Kızamık, 
sıtma, verem gibi salgın hastalıkları tehdit 
olmaktan çıkardık.

2002 yılında çocukluk dönemi aşılama 
takviminde 7 tane olan aşı sayısını 13’e 
çıkardık.

Yurt dışına giden vatandaşlarımıza 
seyahat sağlığı kapsamında aşılama ve 
danışmanlık (gerek web üzerinden gerek 
7/24 telefon)  hizmeti veriyoruz. Ayrıca 
hac ibadetini yapan vatandaşlarımıza 
yurda giriş ve çıkışlarda sağlık hizmeti 
sunuyoruz.

ÜCRETSİZ 
AŞILAMA 
ORANLARINI 
ÇAĞDAŞ 
ÜLKELER 
DÜZEYİNE 
TAŞIDIK

Aşılama Oranları

2002 20151993

%77
%78

%97

Her gebenin sağlıklı 
olarak hastanede 

doğum yapmasını, 
gebelik ve lohusalık 
takibinin yapılması 
ve bu sayede anne 

ve bebek ölümlerinin 
azaltılması amacı ile 

“Anne Dostu Hastane 
Programı'nı” başlattık.

GEBELİK 
TAKİPLERİNİ 

YAYGINLAŞTIRDIK

ANNE VE 
BEBEK 

ÖLÜMLERİNİ 
AZALTTIK
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Misafir anne projesi ile ulaşım problemi olan yerlerde anne adaylarını doğum 
öncesi misafir ederek sağlıklı doğum yapmalarını sağladık. Anne ve çocuk 
sağlığında hizmet kalitesini artırmak için 81 ilde 265 sağlık tesisinde 1.587 
yatakla Anne Misafirhanesi Hizmeti sunuyoruz. Anne ölüm oranlarını yüz 
binde 64’ten yüz binde 14,7’e; bebek ölüm hızını binde 31,5’den binde 7,3’e 
düşürdük. 

MİSAFİR ANNE 
PROJESİ: 
ANNE 

50
1993 2002

75

100

Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri (%) (en az bir ziyaret)
Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Doğum Oranı (%)

60

99

75
63

70

99

2017

MİSAFİRHANESİ

Anne ve Çocuk 
Sağlığında Yenidoğan 
Taramalarının 
Kapsamını Genişlettik

Anne ve Çocuk Sağlığı Programı'nda Yenilikler:

TARAMANIN TÜRÜ 2002 2017

Fenilketonüri Tarama Oranı 59 99

99

99

İşitme Tarama Oranı

Biyotinidaz Tarama Oranı

Hipotiroidi Tarama Oranı

0

0

0

94

İşitme taramasını okul çağı çocuklarında yaygınlaştırıyoruz.

Kırma kusurlarına yönelik görme taramasını okul öncesi 
çocuklarında yaygınlaştırıyoruz.

Ergen sağlık danışma merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz.

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini 
geliştiriyoruz. 2016 yılında 6,8 milyon ana sınıfı 
ve ilkokul öğrencisine diş bakım seti dağıttık. 
2017-2018  eğitim-öğretim yılında ana sınıfı 
ve tüm ilkokul öğrencilerine dağıtılmak üzere 
ihalesini yaptığımız 7,5 milyon adet diş fırçası-diş 
macunu ve muhafaza çantası sözleşme süresinin 
tamamlanmasından sonra muayenesi yapılarak 
müdürlüklerimize teslim edilecektir.
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ÜCRETSİZ 
GEZİCİ SAĞLIK 
HİZMETLERİ 
İLE TÜM 
TÜRKİYE’YE 
ULAŞTIK
Toplum sağlığı merkezlerimiz ve aile hekimlerimizle 
ulaşılamayan en ücra noktalara bile periyodik aralıklarla 
giderek sağlık taramaları gerçekleştiriyoruz.

856 BİN  
HASTAYI
YUVASINDA 
TEDAVİ 
ETTİK

EVDE 
SAĞLIK 
HİZMETLERİ
Yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının 
ev ortamında yapılması ve hastanede kalış sürelerinin kısaltılması amacıyla 
“Evde Sağlık Hizmeti” uygulamasına Şubat 2010 yılında başladık.

Evde Sağlık Hizmetlerini, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve Belediyeler ile birlikte evde öz bakım ve evin 
fiziksel ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde genişleteceğiz.

Yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek tıbbî teşhis, tedavi, diş 
tedavisi, bakım ve rehabilitasyonlarını ev ortamında sunuyoruz.

Bebeklerimize evde fototerapi uyguluyoruz.

İhtiyacı olup talepte bulunan herkese tüm Türkiye’de bu hizmeti veriyoruz.

Evde Sağlık Hizmetleri hâlen 81 ilde 947 birim, 4.823 personel, 1.308 araç ile 
hizmet vermektedir. 2012 yılından bu tarafa 856 bin kişiye hizmet sunduk. 
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TOPLUM TEMELLİ 
RUH SAĞLIĞI 
HİZMETLERİ 
BAŞLATTIK
Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, psikososyal destek hizmetlerinin 
verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri 
uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulmasına imkân 
sağladık. 77 ilde 163 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmet vermektedir. 

"Toplum Temelli Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı” kapsamında;

Otizmin erken tanısı için ulusal programlar geliştiriyoruz.

Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi Programı'mızı 
yaygınlaştırarak ruhsal bozukluklara erken müdahale ediyoruz.

İntiharların önlenmesi için krize müdahale birimlerini yaygınlaştırıyoruz.

Afetlerde Psikososyal Destek Programlarını geliştiriyoruz.

Ruh sağlığı hizmetlerini, çağdaş dünyada uygulanan şekliyle toplum 
temelli olarak geliştirmeye devam ediyoruz.

Çocuğa yönelik istismarla etkin mücadelenin bir parçası olan Çocuk İzlem 
Merkezlerini aktif olarak kullanmaya devam ediyoruz.

YÜKSEK 
GÜVENLİKLİ 
ADLİ PSİKİYATRİ 
HASTANELERİ 
YAPIYORUZ.

BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE

Bilimsel danışma kurulları oluşturuyoruz.

Hedef gruplara yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyoruz.

Tütün, alkol, uyuşturucu ve diğer madde kullanımlarını 
azaltmak için risk faktörleri ile mücadeleye devam ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilendirilmesine devam ediyoruz.

Eğitim kurumlarına yönelik tedbirleri artırıyoruz.

Uyuşturucu ile mücadelede narkotimleri devreye alıyoruz.

Tedavi merkezlerinin sayı ve etkinliklerini artırıyoruz.

Tedavi mekanizmalarını güçlendiriyoruz.

Tedavi sonrası rehabilitasyon mekanizmalarını geliştiriyoruz.

Yeni ortaya çıkan zararlı maddeleri hızla tespit ediyoruz.

Uyuşturucu sorunu yaşayan bireyleri yakından takip ediyoruz.

Uyuşturucu danışma ve destek hattı kuruyoruz.

Bağımlılıkla mücadele için hükûmet olarak Türkiye Uyuşturucu ve 
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezini (TUBİM) kurduk.
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ÖZELLİKLİ MERKEZLER 
KONSEPTİ İLE 
BAĞIMLILIKLA ETKİN 
MÜCADELE EDİYORUZ

81 ilde ücretsiz 165 sabit, 33 gezici (23 ilde tarama 
kamyonları, 10 pembe prenses kamyonları) olmak üzere 
toplam 198 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi 
(KETEM) kurduk. Kanser kontrol politikalarımız ve KETEM’ler, 
DSÖ Kanser Raporu 2008 kitabında örnek model olarak 
gösterildi. 

KETEM’lerde, meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerine 
bağlı ölümleri azaltmak için gerekli tarama ve halk eğitimi 
programları gerçekleştirdik. Mobil kanser tarama araçları ile 
vatandaşların ayağına kadar hizmet götürdük.

MERKEZ ADI

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)

Çocuk İzleme Merkezi

Alkol ve Madde Bağımlılığı 
Tedavi Merkezi (AMATEM) Çocuk ve 
Ergen Madde Bağımlılığı 
Tedavi Merkezi (ÇEMATEM)
(Yatarak Tedavi Merkezi Sayısı)

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi 
Merkezi (AMATEM)-Çocuk ve Ergen 
Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi 
(ÇEMATEM)
(Ayaktan Tedavi Merkezi Sayısı)

2002 2017

163

45

55

0

0

10

1

31

Kanser Taramaları İçin Ücretsiz KETEM’ler Kurduk.

ONKOGEN İLE 
KİŞİYE ÖZGÜ 
KANSER 
TEDAVİSİNE 
BAŞLIYORUZ
Kişilerin genlerine özel ilaç ve kanser türüne özgün tedavi 
sürecine başlıyoruz.
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DUMANSIZ 
HAVA SAHASI, 
SAĞLIKLI 
TÜRKİYE
Kanser başta olmak üzere pek çok kronik hastalıktan ve ölümlerden sorumlu olan 
sigara ve tütün kullanımı ile mücadelede tüm dünyaya örnek olan bir başarı elde ettik.

15 yaş ve üzeri nüfusun her gün veya ara sıra tütün kullanma oranı 2008 - 2016 yılları 
arasında %31,3'ten %30,6'ya düştü. 

Ülkemiz, tütünle mücadelesi nedeniyle DSÖ tarafından üç kez ödüllendirilen tek ülkedir.

Dünya Tütünsüz Günü'nde DSÖ tarafından “Küresel Tütün Kontrolü Özel Prestij Ödülü” 
ve Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından “Küresel Tütün Kontrolü 
Başarı Ödülü”nü aldık.

2014-2018 yıllarını kapsayan “Ulusal Tütün 
Kontrol Programı ve Eylem Planı2nı” ülkemizin 
ihtiyaçları doğrultusunda güncelledik.

Sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimizin 
karar vereceği kişilere ücretsiz ilaç imkânı 
sunuyoruz.

Tütünle Mücadele Programı'mız kapsamında 2 
milyonun üzerinde vatandaşımız sigarayı bıraktı.

Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ile günlük ortalama 
3.000 vatandaşımıza hizmet sunmaya devam 
ediyoruz.

HASTANE 
HİZMETLERİ

2002’de 869 olan yoğun bakım yatak sayısını 14.817’ye çıkardık.

Hastane odalarını koğuştan gerçek hastane odasına dönüştürdük. İçinde banyosu ve 
tuvaleti olan oda sayısında %500’lük artış sağladık.

Kamuya ait sağlık kuruluşlarındaki muayene oda sayısını %400 arttırarak 
vatandaşlarımızı muayene kuyruklarından kurtardık. 2002’de 20.000 hastaya bir 
muayene odası düşerken şimdi 2500 kişiye bir muayene odası düşüyor.

Hastanelerimizi tıbbi cihaz fakiri olmaktan kurtardık. Hastanelerimizin yoğun bakım, 
yanık ve yenidoğan kapasitelerini önemli ölçüde artırdık.
Her ile en az bir adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) olmak üzere toplamda 154 
ADSM açtık.

“Ulusal Organ Nakli Bekleme Sistemi”ni kurduk. Bağışlanan organları hiç 
beklemeden uygun hastaya ulaştıracak ekip ve donanımı hazırladık.

HASTANE SAYISI 

YATAK SAYISI

YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI

NİTELİKLİ YATAK SAYISI

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI

YANIK YATAĞI SAYISI

MR SAYISI

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BT SAYISI

ULTRASON CİHAZI SAYISI

DİYALİZ CİHAZI SAYISI 

774

107.394

869

-

665

35

18

121

495

1.510

879

136.047

14.817

85.953

3.910

451

312

534

5.995

5.562

HASTANE SAYISI 2002 2017
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YILLARA 
GÖRE İNŞA 
EDİLEN
SAĞLIK TESİSİ 
SAYILARI

Yeni Sağlık Tesisi 1993-2002 2003-2017

Hastane-Ek Blok 311 852

1.840

2.692

767

1.078

Birinci Basamak 
Sağlık Tesisi

TOPLAM

Yeni Yapılan
 Sağlık Tesisi  Sayısını 

1993-2002 2003-2017

1.
07

8 
Ye

ni 
Te

sis
 2.

69
2 

Ye
ni 

Te
sis

%150 
Artırdık 

DEV ŞEHİR 
HASTANELERİ 
BİR BİR 
HİZMETE 
GİRİYOR

Dev şehir hastaneleri tüm dijital ve teknolojik donanımlara sahip olacak.

Her hastane bir üniversite hastanesi gibi araştırma-geliştirme faaliyeti yürütecek.

Hasta odaları tek ve çift kişilik odalar olacak.
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İhale aşaması tamamlanan 
ve ihale süreci devam 
edenler olmak üzere toplam

25 adet 
şehir hastanesi 
inşa ediyoruz

11.244 yatak kapasiteli 22 adet Genel Hastane,

3.763 yatak kapasiteli 15 adet Onkoloji Hastanesi,

6.690 yatak kapasiteli 17 adet Kadın Doğum - Çocuk Hastanesi,

1.400 yatak kapasiteli 3 adet Çocuk Hastanesi,

3.950 yatak kapasiteli 17 adet Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi,

1.404 yatak kapasiteli 3 adet Ortopedi ve Nörolojik Bilimler Hastanesi,

3.150 yatak kapasiteli 18 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi,

1.800 yatak kapasiteli 16 adet Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi,

1.706 yatak kapasiteli 11 adet Ruh Sağlığı Hastanesi,

188 yatak kapasiteli 13 adet Yanık Merkezi 
olmak üzere toplam 35.295 nitelikli yatak kapasitesi sağlanacaktır.

Hasta karşılamadan başlayarak tüm tedavi süreçlerindeki hizmetlerin beş 
yıldızlı otel konforunda sunulacağı şehir hastaneleri ile vatandaşlarımızın 
hastane algısı değişecek.

“Hükûmetin sergilediği kararlılık ve liderlik 
sayesinde Türkiye hem bölgesinde hem de 
küresel ölçekte model bir ülke hâline geldi.”

SAĞLIK HİZMETİNİ 
YURT DIŞINA 
TAŞIYORUZ
Somali Mogadişu & Türkiye EAH,

250 Yataklı

150 Yataklı

60 Yataklı

20 Yataklı
YAPILMAKTA OLAN 
YATIRIMLAR

20 Yataklı

30 Yataklı

Pakistan Türk Dostluk Hastanesi (Pakistan’a 
devredildi.)

Filistin Tubas Türk Dostluk Hastanesi, 

(Filistin’e devredildi)

Sudan Nyala & Türkiye EAH,

Kırgız Türk Dostluk Polikliniği-teknik 
destek verildi.

El-Bab Hastanesi

Cerablus Hastanesi
Çobanbeyli Hastanesi
Mave Hastanesi

Azez El-Ehli Hastanesi

Cerablus Hastanesi
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YILLARA GÖRE 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
ÇALIŞAN SAYILARI

Sağlık personelinin ülke genelinde dengeli 
dağılımını sağladık. Personel istihdam ve 
nakillerine şeffaflık ve hakkaniyet getirdik.

Bakanlığımızda hizmet alımı personeli dâhil 
yaklaşık 627 bin personel ile sağlık hizmeti 
sunmaktayız.

SAĞLIKTA ÇALIŞAN SAYISINI

Uzman Tabip 

Pratisyen Hekim

Diş Tabibi

Ebe ve Hemşire Sayısı

Diğer Sağlık Hizmetleri Sınıf Sayısı 

Toplam 

20.000

24.512

86.743

177.780

42.074 

38.070

168.899

374.036

ÇALIŞAN SAYISI 2002 2017

3.204 10.280

43.321 114.713

%110,3
ARTIRDIK

2002 2017

177.780 374.036

MERKEZÎ 
HEKİM 
RANDEVU 
SİSTEMİ
Vatandaşlarımıza, 182 Çağrı Merkezi'nden, internet üzerinden 
ya da mobil uygulama ile istedikleri hastane ve hekimden 
randevu alabilme ve beklemeden sağlık hizmetine ulaşabilme 
imkânı sağladık. Bu uygulamayı 2013 yılından itibaren 
aile hekimleri için de başlattık. Günlük ortalama 445.000 
randevu işlemi gerçekleştiriyoruz
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SAĞLIK
Devletin sağlık alanında yaptığı toplam harcama miktarı 2002 yılında 
13.270 milyar TL ve bütçe içindeki payı %13,5 seviyelerindeydi. 2016 
yılında ise sağlık harcaması miktarı %596 oranında artışla 94.012 milyar 
TL’ye yükselmiş ve bütçe içindeki payı %13 olarak gerçekleşmiştir.

2002 yılında Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçe 2,2 milyon TL iken, 2017 
yılında yaklaşık 14 kat artarak 32,3 milyon TL'ye yükselmiştir. Ayrılan 
bütçenin Merkezî Yönetim Bütçesi içindeki payı 2002’de %2 iken, 2017 
yılında %4,5’e yükselmiştir.

HARCAMALARI

2002-2017 Yılları Sağlık Bakanlığı Merkezî 
Yönetim Bütçesi Ödenekleri
Sağlık Bakanlığı Bütçesini

14 Kat 
ARTIRDIK

Kamu Sağlık Harcamalarının 
Bütçe İçindeki Payı

Kamu Sağlık Harcamaları

20162002

%1
3,5

 %1
3

20162002

94
.0

12 
Mi

lya
r T

L

13.
27

0 m
ily

ar
 TL

 

2,2

2,9

4,0

4,4

4,6

6,0

6,7

7,1

8,7

9,4

12,7

13,9

16,9

18,7

20,3

25,6

32,3
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

04
20

16
20

17

Sağlık 
Bakanlığının 

Bütçesi 
(Milyar TL)

*Bağlı Kuruluşların ödenekleri dâhil edildi.
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112 Acil hizmetlerini üstün standartlarda kara, hava ve deniz ambulansları ile donatarak 
yurdun en ücra köşesine kadar ücretsiz hizmet verir hâle getirdik.

Acil Sağlık Hizmetlerimizin filosunu modern çağın araçları ile donatıyoruz. 17 helikopter, 
2 uçak ambulans, 6 deniz ambulansı halkımızın hizmetine tahsis edildi.

Hava ambulanslarımız, göreve başladığı günden bugüne kadar 38.523 hasta taşıyarak 
hizmet vermiştir.

Çetin kış koşullarında ve yoğun kar yağışı olan bölgelerimizde kullanılmak üzere daha 
önce ülkemizde olmayan 257 adet kar paletli ambulansı halkımızın hizmetine sunduk.

2002 yılında 618 olan ambulans sayısını, 2017'de 4.926’ya; 2002 yılında 481 olan acil 
müdahale istasyon sayısını ise 2.548’e yükselttik.

Büyük kazalar veya kitlesel olaylarda en az 4 
yaralının yatarak nakledilebileceği çoklu hasta 
taşıyan 63 adet ambulansı ekiplerimize dâhil ettik.

Bunların yanında, sokak darlığı ya da trafik 
yoğunluğu gibi sebeplerle özellikle standart 
ambulansların ulaşamadığı durumlarda hizmet 
vermek üzere motosikletli acil müdahale ekipleri 
oluşturduk. Aralık 2011 yılından bugüne kadar 60 
adet motosikletli acil müdahale ekibi ile metropol 
illerimizde hizmet veriyoruz.

HİZMETLERİ

ACİL
SAĞLIK

2002-2017 Sağlık Filosu Sayıları

AÇIKLAMA 2002 2017
112 Acil Sağlık İstasyonu

Ambulans sayısı

Ambulans helikopter sayısı

Ambulans uçak sayısı

481 2.548 

618 4.926

0 17

0 2

Deniz ambulansı sayısı

Kar paletli ambulans sayısı

Motosikletli acil müdahale ekibi

Kar küreyici ambulans (snowtrack)

0 6

0 257

0 60

0 22

4 sedyeli ambulans 

Yoğun bakım obez ambulansı

Hizmet alabilen kırsal nüfus oranı

Uçak ambulansı ile taşınan hasta sayısı

0 63

0 91

%20 %100

Helikopter ambulansı ile taşınan hasta sayısı

Deniz ambulansı ile taşınan hasta sayısı

Kara ambulansı ile taşınan hasta sayısı

0 27.641

0 12.501 

350.769 3.903.291

0 10.882
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AK PARTİ 
İKTİDARINDA 
KULLANILMAYA
BAŞLANAN

HELİKOPTER 
AMBULANSLAR İLE 

27.641  
HASTA, İLERİ 

MERKEZLERE 
NAKLEDİLDİ.

UÇAK
AMBULANSLAR İLE 

10.882 
HASTA
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7/24
GÖREVDE

Acil durumlarda vatandaşımızın imdadına yetişmek 
için 112 acil servislerinde devrim niteliğinde yenilikler 
yaptık.

Kar paletli ambulans, helikopter ve uçak ambulans, 
deniz ambulansı yatırımlarımızla hastalarımıza her 
koşulda ulaşabilmenin önünü açtık.

Hava ambulansında gece hizmeti ile dünyada gece 
uçuşu yapabilen 14. ülke, Avrupa’da 11. ülkeyiz.

ACİL DURUM EKİBİMİZ 
HASTALARI 
HELİKOPTER VE 
UÇAK AMBULANS İLE 
NAKLEDİYORUZ

GECE 
GÖRÜŞLÜ
HELİKOPTERLER
HİZMETTE

AMBULANS

61
7

2.5
48

 

48
1

4.
92

6 

Ambulans Sayısı 112 Acil Sağlık İstasyonu 
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AFETLERDE SAĞLIK 

2005 yılında kurduğumuz Avrupa’nın en büyük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 
afet ve olağanüstü hâllere yönelik acil müdahale kapasitemizi oluşturduk. Yurt içinde ve 
yurt dışında müdahale yapabilecek kabiliyete sahip bu ekipler 2005 Endonezya depremi 
ve Tsunamisi, 2005 Pakistan Muzafferabad depremi, 2006-2011 Sudan insani yardım 
organizasyonu, 2007 Afganistan sel ve toprak kayması, 2008-2011 Irak yaralı transferi, 
2009 Endonezya Padang depremi, 2010 Haiti depremi, 2011-2017 Somali insani yardım 
organizasyonu, 2010 İsrail Mavi Marmara yaralı tahliyesi, 2010-2011 Pakistan sel felaketi, 2011 
Arnavutluk Karadağ sel felaketi, 2011 Japonya depremi,  2011 Libya yaralı nakli (2011), 2011-
2017 Somali yaralı transferi, 2014 Filistin havadan yaralı nakli, 2014 Kuzey Irak insani yardım 
organizasyonu, Suudi Arabistan Mekke yaralı transferi, 2015 Nepal depremi, Suriye insani 
yardım operasyonları ve Ukrayna yaralı transferi gibi önemli görevler icra etmiştir.

UMKE Yurt içinde ise Sakarya Pamukova Tren Kazası, Ankara Ulus Anafartalar Çarşısı Terör 
Saldırısı, Atlas Jet Isparta Uçak Kazası, Bolu Kıbrısçık Ambulans Helikopter Kazası, Bursa-
Balıkesir Maden Kazası, Elazığ depremi, Ankara İvedik/Ostim Yangın ve Patlama Olayı, 
2011 Kütahya Simav depremi, Ankara Kumrular Terör Saldırısı, 2011 Erciş ve Van depremi, 
Niğde Demirkazık Ukraynalı Dağcıyı Kurtarma Operasyonu, 2012 Samsun sel felaketi, 2012 
Afyonkarahisar Askeri Tesis Patlaması, 2013 Kırıkkale Mühimmat Fabrikası Patlaması, 2013 
Ankara ABD Büyükelçilik Terör Saldırısı, Soma ve Ermenek Maden Kazası, Sınır İllerinde 
Suriyeli misafirlere hizmet vermek üzere sahra hastanesi kurulması ve işletilmesi görevi ve 
buna benzer yüzlerce görev, binlerce olaya müdahale edilmiştir.

UMKE hâlen Hekim-Uzman Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları başta olmak üzere 8.383 
personeli ile yurt içi ve yurt dışı her türlü acil afet ve olağan dışı durumlara müdahale 
etmektedir.

ORGANİZASYONU VE 
ULUSAL MEDİKAL KURTARMA 
EKİBİ (UMKE)

İLAÇ VE 
ECZACILIK
Yeşil Kartlı yoksul vatandaşlarımızın: Ayakta tedavilerinde ilaç giderlerinin ödeme 
kapsamına alınmasını, ilaçlarını istedikleri eczaneden alabilmelerini sağladık.

Sağlık Uygulama Tebliği ile hastanelerin, yatan hastalar için ilaç ve tıbbi malzemeleri 
ücretsiz sağlaması uygulamasına başladık.

İlaca en düşük fiyatla ve kolay erişim hedefini gerçekleştirdik. Akılcı ilaç kullanımı 
konusunda toplum bilincinin arttırılması ve farkındalık oluşturulması için çalışmalar 
başlattık.

İlaç prospektüslerini sade ve anlaşılabilir hâle getirdik. Vatandaşlarımızın kullandığı 
ilaca ait her türlü bilgiyi kolayca anlayabilmesini sağladık.

İlacı geçtiği her aşamada izleyen İlaç Takip Sistemi (İTS) kurduk. Geliştirilen sistem 
ile piyasada bulunan bütün ilaçlar bir takip numarası ile kayıt altına alınmakta ve 
üretimden itibaren tüketilinceye kadar her aşamada takip edilmektedir. Bu sayede 
kupür yolsuzluğu diye bilinen sahtecilik önlenmekte, piyasada sahte ve kaçak 
ilaçların bulunması imkânsız hâle gelmektedir.

HİZMETLERİNDE;
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Üretim seri numarasını, son kullanma tarihini 
ve benzersiz seri numarasını ihtiva eder. İlaç 
Takip Sistemi, karekod kullanılan ve izleme 
yapılabilen dünyadaki ilk yaygın uygulamadır.

İLAÇLARIN 
PARMAK İZİ: 
İLAÇ TAKİP
SİSTEMİ Ürün Takip Sistemi Kuruldu.

SIRA, ÜRÜN TAKİP 
SİSTEMİ (ÜTS) 
UYGULAMASINDA

Güvenli ürüne erişimi sağlamak,

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek,

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihazların 
ve kozmetik ürünlerin piyasaya sürülmesi, denetimi, 
takibi ve gözetimini yapmak amacıyla
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PLAZMA
FRAKSİYONASYONU

PROJESİ
Plazma Fraksiyonasyonu Projesi ile ülkemizde kullanılan ve yurt 
dışından ithal edilen bazı kan ilaçlarını, toplumumuzun kendi 
kanından elde edilecek bileşenlerle üretilebileceğiz. Böylece yurt 
dışına bağlılığı ortadan kaldıracak, hatta ihraç edebilecek kapasiteye 
erişeceğiz. Yıllık 790 milyon TL ülkemize kalacak.

PALYATİF 
BAKIM 
MERKEZLERİ 
AÇILIYOR

Son yıllarda kanser görülme sıklığındaki artış, kanser hastalarının yapılan 
tedavilerle yaşam süresinin uzaması, insan ömrünün uzaması sonucu artan kronik 
hastalıklar, palyatif bakım merkezlerine ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır.

Acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve 
yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı palyatif bakım yatak sayısını yoğun bakım 
yatak sayımızın yarısı şeklinde oluşturduk. (2017 palyatif bakım yatak sayısı: 3.350) 
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YERELLEŞTİRME PROJESİ 
KAPSAMINDA MillÎ 
AŞI YETİŞKİN TİP TD 
(TETANOZ-DİFTERİ) AŞISI
Millî aşı üretimi yerelleştirme süreci kapsamında Temmuz 2015 yılında erişkin tip difteri 
tetanoz aşısının antijenden itibaren ülkemizde üretimine yönelik 7 yıllık alım yapılmıştır. 
Türk ilaç dolum tesisinin yapımı tamamlanmış ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
(TİTCK) İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices-GMP) belgesi için 
başvurmuş ve GMP belgesini almış olup, Mayıs 2017 içerisinde ilk TD aşısı dolumunu 
yapmıştır. TD aşısının ilk iki yıl hedefi olan dolum ve paketlemesi Türkiye’de yapılmış olup 
9.540.000 avro değerinde 6 milyon doz aşı teslim alınmıştır.   Antijen üretim tesisi inşaatı 
ise, süreç ilerleme raporuna uygun bir şekilde devam etmektedir. 2019 yılı Temmuz ayı 
itibarıyla antijenden itibaren Yetişkin Tip TD Aşısı üretimi gerçekleştirilecektir. Üretim 
tesisi 6 ayda bir ilerleme raporuna göre denetlenmektedir.

MillÎ AŞI ÜRETİM 
PROJESİ'NE 
BAŞLIYORUZ
Aşı Üretim Teknolojisini 
Ülkemize Kazandırıyoruz

Pediatrik 
Tip Hepatit 
A Aşısı
 Pediatrik tip hepatit A aşısının ülkemizde teknoloji transferi yoluyla antijenden itibaren 
üretimi şartı ile yıllara yaygın alımı konusunda 04 Ocak 2017 yılında yapılan Sağlık 
Endüstrileri Yönlendirme Komitesi'ne (SEYK) toplantısında alınan kararda; Sanayi İş Birliği 
Programı (SİP) alımı devre dışı bırakılmış, 4734 sayılı KİK'nin 20. maddesi "Belli istekliler 
arasında ihale usulü'' ile SİP için hazırlanmış olan kriterlerden yararlanılarak ek.9.maddeye 
göre alımının yapılması  ve bu maddeye göre ihaleye çıkılması kararlaştırılmıştır. 

Hazırlıklara başlanmış olup, daha önce SİP kapsamında hazırlanmış olan belgeler revize 
edilmiştir. 10 yıllık  bu alım yöntemindeki belirlenecek usul ve esaslar için Bakanlar Kurulu 
kararı beklenmektedir.  Ayrıca 27 Eylül 2017 tarihinde yapılan SEYK toplantısında SİP 
alımının yeniden gündeme alınarak gözden geçirilmesi ve üretici firmalarla görüşülmesi 
kararlaştırılmıştır.  SEYK üretici firmalarla görüşmüş ve SİP kriterlerinin netleştirilmesi 
kararı alınmıştır. 19 Ekim 2017 tarihinde yapılacak SEYK toplantısı sonucunda alınacak 
karara göre ihaleye çıkılacaktır. (NOT: SİP Yönetmeliği yeniden düzenlenmektedir).
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AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR
AİLEYE YÖNELİK HİZMETLER 

ÇOCUK HİZMETLERİ

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ

KADIN HİZMETLERİ

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE 
YÖNELİK HİZMETLER

SOSYAL YARDIM

ALO 183 - ALO 144
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2002 yılından bu yana sosyal yardım alanında 
kullanılan kaynak miktarında 24 kat artış 
sağlanmıştır. 2002 yılında bu alanda kullanılan 
kaynak miktarı sadece 1.4 milyar TL iken bu 
tutar 2016 yılında 32 milyar TL’ye yükselmiştir. 
2017 yılında kaynak miktarının 38.3 milyar TL 
düzeyine çıkacağı öngörülmektedir. 

KAYNAK 
MİKTARINI

ARTIRDIK
24 KAT

SOSYAL YARDIM 
ALANINDA 
KULLANILAN 

2016 YILINDA SOSYAL 
YARDIMLARA AKTARILAN 
KAYNAK 32 MİLYAR TL’DİR.

20
02

20
17 38.3 Milyar

1.4 Milyar

SOSYAL 
YARDIM

Sosyal harcamaların GSYİH içindeki 
oranı 2002 yılında %0,5 iken 2016 yılında 
bu oran %1,49 olarak gerçekleşmiştir. 
2017 yılında bu oranın %1,59 olacağı 
öngörülmektedir. 

3 KATINA 
ÇIKARDIK

2002 2016

%0
,5 %1

,4
9

HARCAMALARININ 
GSYİH’YE 
ORANINI 
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YOKSUL 
AİLELER İÇİN
100.000 ADET 
KONUT İNŞA 
EDİLİYOR

TOKİ ile iş birliği içinde yoksul hanelerin en temel gereksinimlerinden biri olan 
barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 20 yıl boyunca 100 TL taksit ödeyerek 
sahip olunabilen “Sosyal Konutlar” yapılmaktadır. Şu ana kadar 31.588 konut 
teslim edilmiştir. 2023 yılına kadar 100.000 adet konut hedeflenmiştir.

2004 yılından bu yana 2 milyar 607 milyon TL tutarında ücretsiz ders kitabı 
dağıtılmıştır. 2017 Eylül ayı itibarıyla 16 milyon öğrenciye 197 milyon TL tutarında 
ücretsiz ders kitabı dağıtılmıştır.

2 milyonu aşkın haneye her yıl düzenli olarak yakacak yardımı yapılmaktadır.

Taşımalı eğitimde yıllık ortalama 1.2 milyon öğrencinin öğle yemeği giderlerinin 
karşılanması sağlanmıştır.

Yıllık olarak yaklaşık 289 bin eşi vefat eden kadına aylık 275 TL düzenli nakdî 
yardım verilmiştir. Eylül  2017 itibarıyla eşi vefat etmiş kadınlara 553 milyon TL 
yardım yapılmıştır.

2016 YILINDA 
SOSYAL YARDIM 
FAYDA SAHİBİ SAYISI 
10.610.928 KİŞİ OLDU

ÇOCUKLARIMIZIN 
GELECEĞİNİ KURARAK 
YOKSULLUĞU KALICI 
ŞEKİLDE YOK EDECEĞİZ
2016 yılında 3 milyon 260 bin çocuk için annelere şartlı 
eğitim ve şartlı sağlık yardımları programı kapsamında 
düzenli nakit desteği verilmiştir. Şartlı Eğitim Yardımı ve 
Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında 2016 yılında yaklaşık 1 
milyar TL kaynak aktarılmıştır.

Hizmetin ve ihtiyacın gerekliliği ölçüsünde 2002 yılından 2016 yılına 
kadar farklı, yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve sosyal destek programları 
uygulanmış ve bu hizmetlere ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tamamına 
yakını bu programlar kapsamına alınmıştır. 2002 yılında sadece 4 türde 
yardım verilirken 2017 yılı itibarıyla yardım türü sayısı 39’a çıkarılmıştır.
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MUHTAÇ 
ASKER 
AİLELERİNİ 
YALNIZ 
BIRAKMIYORUZ

Eşi ya da oğlu zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmekte olan muhtaç ailelere 
düzenli ekonomik destek sağlamak amacı ile uygulanmakta olan bir yardım 
programıdır. Bu yardım programı kapsamında hak sahiplerine aylık 275 TL 
ödeme yapılmaktadır. 2016 yılında 74 bin aileye 127 milyon TL yardım ödemesi 
yapılmıştır.

Sosyal Yardım Kartı uygulaması hayata geçirilmiştir. 2016 yılı itibarıyla 2,4 milyon 
kişinin sosyal yardım kartı almasına imkân sağlanmıştır. Talep eden 2.1 milyon kişiye 
sosyal yardım kartı dağıtılmıştır. Bu kişilerden 1 milyon 696 bini kartlarını aktif olarak 
kullanmaktadır.

İhtiyaç sahibi 6,7 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından 
ödenmiştir.

Birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da hayata geçirilemeyen Genel Sağlık Sigortası 
uygulamasına geçilerek sağlık güvence kapsamının genişletilmesi kapsamında 2016 
yılı sonu itibarıyla ihtiyaç sahibi 6.7 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası primleri 
devlet tarafından ödenmiştir.

Yıllık olarak 1,3 milyon engelli ve yaşlı vatandaşımıza 2022 sayılı Kanun 
kapsamında 251-566 TL arasında aylık düzenli nakdî yardım yapılmıştır.

2003-2016 döneminde yaklaşık 17 bin projeye destek verilmiştir. Gelir getirici ve 
sosyal amaçlı projeler ile vatandaşlarımız sürdürülebilir gelire kavuşturulmuştur.

4.000 NİTELİKLİ 
PERSONELİN İSTİHDAMI 
SAĞLANARAK TOPLAM 
HİZMET SUNAN 
SYD VAKFI PERSONEL 
SAYISI 9.058’E  
YÜKSELTİLMİŞTİR
Sosyal yardımlardan faydalanılabilmesi ve Genel Sağlık Sigortası testi 
uygulamasının bilimsel ölçütlere göre yapılabilmesi amacıyla puanlama formülü 
geliştirilmiştir. Yurt genelinde 1.000 SYD Vakfına sosyal bilimler alanında 4 
yıllık fakülte mezunu yaklaşık 4.000 nitelikli personelin istihdamı sağlanarak 
toplam hizmet sunan SYD vakfı personel sayısı 2017 Ağustos itibarıyla 9.058’e 
yükseltilmiştir.

Günlük 4,3 dolar altında gelirle yaşayan vatandaşlarımızın oranı 2002 yılında %30,3 
iken 2015 yılında bu oran %1,58'e gerilemiştir.

Günlük 2,15 dolar altında yaşayan vatandaşlarımızın oranı 
2002 yılında %3,04 iken 2015 yılında %0,06’ya gerilemiştir.
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%1,58
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YABANCILARA 
YÖNELİK 
DÜNYANIN EN 
BÜYÜK İNSANİ 
YARDIM PROGRAMI
OLAN “SOSYAL 
UYUM YARDIMI”NI 
VE “YABANCILARA 
YÖNELİK ŞARTLI 
NAKİT
TRANSFERİ”Nİ 
BAŞLATTIK
2016 yılında başlayan Sosyal Uyum Yardımı, Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir 
yardım programıdır. Bu kapsamda Ağustos 2017 itibarıyla 1 milyon yabancı 
uyruklu kişiye AB fonlarından kişi başı aylık 120 TL ödeme yapılmaktadır.

YOKSULLUĞUN 
OLMADIĞI, 
GELECEĞE 
GÜVENLE 
BAKAN 
BİREYLERDEN
OLUŞAN 
MÜREFFEH 
TÜRKİYE İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ
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SOSYAL 
POLİTİKALAR 
SAYESİNDE 
HUZURLU BİR 
TÜRKİYE

MUTLU TOPLUM, AİLE VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SEVGİ DOLU BİR 
TÜRKİYE HEDEFLİYORUZ.

ENGEL TANIMAYAN MUTLU BİR ÜLKE İSTİYORUZ.

KADINLAR VE ERKEKLER EŞİT HAKLARA SAHİPTİR...

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VEFA BORCUNU ÖDEYEN BİR TÜRKİYE...

SOSYAL YARDIMLARDA HEP BİRLİKTE, EL ELE...

SOSYAL HİZMET 
KURULUŞ 
YATIRIMLARI
Çocuk hizmetlerine yönelik 86 adet proje (Çocuk Evleri Sitesi, Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezi, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Yuvası, 
ÇOGEM vb.) inşaatı tamamlanmış ve toplam 276 milyon TL harcanmıştır. 

Engellilere yönelik 47 adet proje (Engelsiz Yaşam Merkezi) inşaatı tamamlanmış ve 
toplam 182 milyon 555 bin TL harcanmıştır.

Yaşlılara yönelik olarak 2017 yılı Eylül ayı itibarı ile 144 Huzurevi/Huzurevi Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile hizmet vermekte olup, 33 Huzurevi yatırımı 
bulunmaktadır.

2002-Eylül 2017 arasında sosyal hizmetlere yönelik 54 adet Sosyal Hizmet Merkezi 
(SHM) inşaatı tamamlanmış ve toplam 180 milyon TL harcanmıştır.

Diğer yandan, 210 SHM kiralama veya tahsis yoluyla hizmet vermeye başlamıştır. 
Bugün itibarıyla SHM sayısı 264’e yükselmiştir. 2023 yılına kadar bu sayıyı 422’ye 
çıkartarak vatandaşlarımıza Bakanlığımızın hizmetlerini etkin ve ulaşılabilir bir 
şekilde sunmaya devam edeceğiz.
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AİLE YAPIMIZI 
VE DİNAMİK 
NÜFUSUMUZU 
KORUYORUZ
Aile toplumun temelidir. Sosyal istikrar ve güvenin korunması aile yapısının 
sağlamlığına bağlıdır. Aidiyet ve sorumluluk bilinci başta olmak üzere, merhamet, 
fedakârlık, hoşgörü ve paylaşma gibi değerlerin gençlere aktarılmasında, ortak 
değerlerimizin geleceğe taşınmasında ailelerimiz ikamesi olmayan fonksiyonları 
icra etmektedirler. Sorunlar karşısında bireylerin destek aldığı ve kendisine sığındığı 
ilk yapı yine aile ve ailenin merkezde olduğu çevredir. Ancak çeşitli sebeplerle 
ortaya çıkan sorunlar ve zorluklar ailelerimizi ve bireyleri çözüm bulmada yetersiz 
ve desteğe muhtaç hâle getirmektedir. Bu nedenle ailenin korunması ve aile 
değerlerinin desteklenmesi sosyal politikalarımızın temel önceliğidir. AK Parti 
iktidarları döneminde ülkemiz sosyal politikalarda büyük gelişmeler yaşamıştır. 

Aileyi merkeze alan politikalarımızla, uyguladığımız sosyal yardım ve hizmet 
programlarıyla ailelerimize ve vatandaşlarımıza yalnız ve sahipsiz olmadıklarını 
gösterdik, birçok aileyi dağılmaktan, zorluklar karşısında çaresiz kalmaktan 
kurtardık. Sağlıktan eğitime, yoksullukla mücadeleden istihdama, engelli ve yaşlı 
aile üyelerinin bakımından kurumsal hizmet sunumuna kadar çok sayıda programı 
hayata geçirerek ailelerimizi destekliyoruz. 

Ailelerimizin korunması ve desteklenmesi amacıyla yeni programları uygulamaya 
koymaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, üç yeni programı daha ülkemize 
kazandırdık. Ailelerimize ve yuva kurmak isteyen gençlerimize yönelik olarak; 
“Doğum Yardımı”, “Çeyiz Katkısı” ve “Konut Katkısı” programlarını hayata 
geçirdik.

Memurlara ödenen “Doğum Yardımı”nın kapsamı genişletilerek, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımız ve mavi kart sahipleri de dâhil olmak üzere, doğum yapan tüm 
annelerimize (babanın Türk vatandaşı olması durumunda babaya) ilk bebekleri için 300 
TL, ikinci bebekleri için 400 TL, üçüncü ve sonraki her bir bebekleri için 600 TL destek 
verilmektedir. 2016 yılında 1.197.457 çocuk için 512 milyon TL doğum yardımı ödemesi 
yapılmıştır. 

Yuva kurmayı düşünen gençlerimiz için “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı” adı altında yeni 
bir program başlattık. İlk evliliğini yapacak gençlerimizin, sisteme giren bir bankada en 
az üç yıl boyunca düzenli ödemeyle biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı 
sağlayarak, yapılan ödemelerin süresine ve miktarına göre değişmekle birlikte 5.481 TL’ye 
kadar yardım yapıyoruz. 2017 Ağustos ayı sonu itibarıyla 15 bankada işlem gören Çeyiz 
Hesabında toplam 25.177 kişi aktif hesap sahibidir. Bankalarda bu hesaplara ait yaklaşık 
42 milyon TL mevduat birikmiştir.

Ayrıca, maddi imkânsızlıklar sebebiyle şimdiye kadar konut sahibi olamamış ailelerimizin 
ilk defa ev sahibi olmaları için “Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulamasını başlattık. 
Bu tasarruf hesabı'nda azami üç yıl boyunca paralarını biriktiren vatandaşlarımıza, yine 
yapılan ödemelerin süresine ve miktarına göre değişmek üzere, devlet tarafından 16.443 
TL’ye kadar bir katkı yapıyoruz. Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Konut Hesabı 14 bankada 
işlem görmektedir ve toplam 10.668 kişi aktif konut hesabı sahibidir. Bankalarda bu 
hesaplara ait yaklaşık 68 milyon TL mevduat birikmiştir. 
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(ASDEP)

Aile 
Sosyal 
Destek 
Programı

SOSYAL 
HİZMETLERİMİZİN 
BELKEMİĞİNİ 
OLUŞTURMAKTADIR 

Arz odaklı sosyal hizmet sunumunu amaçlayan ASDEP kapsamında, 
sorun yaşayan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşmayı, ulaşılan 
vatandaşlarımızı kamunun kendileri için sağladığı imkânlar konusunda 
bilgilendirmeyi ve doğru yönlendirmeyi, yönlendirilen vatandaşlarımızın 
sorunlarının etkin bir rehberlikle çözülmesini sağlamayı hedefliyoruz. 

Bu kapsamda 2016 yılında 1.500 ASDEP görevlisi istihdam edilmiş, 
eğitimleri tamamlanmış ve bilgi işlem altyapısı kurularak ASDEP 
görevlilerinin saha ziyaretlerine başlaması sağlanmıştır. 2017 yılı sonuna 
kadar 3.000 ASDEP görevlisi sayısına ulaşmış olacağız.

ASDEP’in bütün unsurları ile hayata geçmesiyle birlikte, sosyal yardım 
ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza ulaşılarak 
sorunlarının çözülmesi sağlanacak, ulaşılan doğru ve güncel bilgiler 
ışığında sosyal risk haritaları oluşturulabilecek ve Bakanlığımızın 
sunduğu hizmetlerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı 
etkin bir şekilde izlenebilecektir. Neticede vatandaşlarımızın yaşam 
koşulları daha üst seviyeye taşınmış olacaktır.
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Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik 
hayatına hazırlanmalarına, uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı 
sağlanması amacıyla "Evlilik Öncesi Eğitim Programı"nı yürütüyoruz. 

Program kapsamında evlilik öncesi adayların evlilik konusunda bilinçlendirilerek 
farkındalıklarının artırılmasına yönelik olarak Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, 
Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık başlıkları altında 614.000 kişiye eğitim sunduk. 

Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla ilgili 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

“Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi” ile 81 ilde valiler, 
belediye başkanları, muhtarlar, gençlere ulaşabilecek tüm kurum ve kuruluşların 
yetkililerine, dinî liderlere ve kanaat önderlerine yönelik olarak eğitimin önemini 
vurgulayacak ve yaygınlaştırılmasını hızlandıracak seminerler düzenleyeceğiz. 
Seminerlerimize Ankara ile başlamış bulunuyoruz.

YAYGINLAŞTIRILIYOR

EVLİLİK 
ÖNCESİ 
EĞİTİM
PROGRAMI

SOSYAL 
ARAŞTIRMALAR 
YAPIYORUZ
Türk aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunlar ile bu 
sorunlara yol açan faktörlerin tespiti ve ailenin bütünlüğünün 
korunmasına yönelik sosyal politikalar oluşturabilmek amacıyla, 
toplumun öncelikleri ve ilgili kurumların görüşleri dikkate 
alınarak sosyal araştırmalar yapıyoruz. Ayrıca ilgili alanlarda şûra, 
çalıştay, konferans, toplantı vb. çalışmalar da gerçekleştiriyoruz.
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UYUŞTURUCU İLE 

Genel ve genç nüfusta uyuşturucu kullanım yaygınlığını ve 
madde bağımlılarının sosyal ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik 
olarak 2016 yılında 68 farklı üniversite ve 33 ilde toplam 21.156 
öğrenci ile görüşerek “Üniversite Gençliği Profil” araştırmasını 
gerçekleştirdik. 

Açılmaya başlanan Sosyal Uyum Birimlerinde, madde bağımlılığı 
tedavisi biten kişilerin toplumsal entegrasyonunu hızlandırmayı 
hedefliyoruz. Ankara’da 1, İstanbul’da 2, Antalya’da 1 olmak 
üzere 4 Sosyal Uyum Merkezini hizmete açtık.

Aile Eğitim Programı kapsamında 61 bin 516 kişiye “Madde 
Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” eğitimi 
verdik. Ayrıca, Yeşilay ile iş birliğinde başlatılan Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitimleri kapsamında 2017 yılı sonuna kadar ülke 
genelinde 60 bin kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz.

MÜCADELEDE

AKTİF 
ROL 
ALIYORUZ

AFET VE 
ACİL

Afet ve Acil Durumlarda psikososyal destek 
hizmetlerinin koordinasyonundan Bakanlığımız 
sorumludur. Ortaya çıkabilecek psikolojik 
uyumsuzluk ve bozuklukların önlenmesi amacıyla 
psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz. 

2016-2017 yıllarında 53 afet ve acil durum olayı 
(terör, deprem, kaza vb.) kapsamında 62.985 
hanede, 370.570 kişiye, 2231 meslek elemanı ile 
psikososyal destek sağladık.
Her türlü afet ve acil duruma hazırlıklı olabilmek 
amacıyla eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

DURUMLARDA 
PSİKOSOSYAL
DESTEK 
VERİYORUZ
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GEÇİCİ 
KORUMA 
ALTINDAKİ 
YABANCILARA 
PSİKOSOSYAL 
DESTEK 
VERİYORUZ
26 geçici barınma merkezinde psikososyal 
destek birimlerimiz aracılığı ile 2014 yılından 
bugüne kadar yaklaşık 141.719 Suriyeliye 
psikososyal destek hizmeti sağladık.

İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet 
Merkezlerimiz tarafından 2016 yılından bugüne 
kadar geçici barınma merkezleri dışında da 
yaklaşık 61.000 Suriyeliye psikososyal destek 
hizmeti verdik.

ÇOCUKLARIMIZIN 
SEVGİYLE 
BÜYÜMELERİNİ 
İSTİYORUZ
Çocuklarını ekonomik nedenler ile kurum bakımına vermek isteyen aileler 
desteklenerek çocukların aileleri yanında kalmaları sağlanmıştır. Aile 
yanındaki çocuklar için 2017 itibarıyla aylık 719 TL destek verilmektedir.

ÇOCUK HİZMETLERİNDE KOĞUŞ SİSTEMİNDEN EV SİSTEMİNE, KURUM 
BAKIMINDAN AİLE YANINDA BAKIMA GEÇİLMEKTEDİR.
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AİLE 
BAKIMINA 
DÖNEN ÇOCUK 
SAYISINDA 
REKOR ARTIŞ 
SAĞLADIK
Son 12 yılda kuruluş bakımından ailesinin 
yanına döndürülen çocuk sayısı 11 bin 181’e 
ulaşmıştır.

2002 yılında koruyucu aile yanında bakılan 
çocuk sayısı 520 iken 2017 yılı Kasım ayı 
itibarıyla bu sayı 5 bin 564’e ulaşmıştır.  

KORUYUCU AİLE
YANINDA BAKILAN

ÇOCUK SAYISI

2002 2017

52
0

5.
56

4

ÇOCUKEVİ 
SİTELERİMİZ 
BİNLERCE 
ÇOCUĞUMUZA 
EV SICAKLIĞINI 
YAŞATIYOR
Kuruluş bakımında gerçekleştirilen hizmet dönüşümü kapsamında, 
koğuş tipi kuruluşlardan çocuk evi ve çocukevleri sitesi gibi ev tipi 
bakım modeline geçiş tamamlanmıştır. Bu dönüşüm çerçevesinde; 
2002 yılında 186 yurt ve yuvada 17 bin 856 çocuk bulunuyorken 2017 
yılı Haziran ayı itibarıyla koğuş tipi kuruluşların tamamı kapatılmıştır.

2017 yılı Kasım ayı itibarıyla 1.195 Çocukevi’nde toplam 6 bin 287 
çocuğa, 108 Çocukevi Sitesi’nde toplam 6 bin 113 çocuğa hizmet 
verilmektedir.
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EVLAT 
EDİNME 
SAYISINI 
2 KATTAN 
FAZLA 
ARTIRDIK
2002 yılına kadar toplam 6 bin 976 
çocuk evlat edinilmişken, bu sayı 2017 yılı 
Kasım ayı itibarıyla toplam 15 bin 785’tir.

EVLAT
EDİNME
SAYISI

20
02

20
17

6 
bin

 9
76

15
 bi

n 7
85

Çocuk Destek 
Merkezleri 
ve ANKA 
Psikososyal 
Destek Programı
Bakanlığımız tarafından suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta risk altında 
bulunan 11-18 yaş arası çocuklara özgü Çocuk Destek Merkezleri oluşturulmaktadır. 
Bu çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve 
sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın 
çevrelerine dönmelerini ve diğer sosyal hizmet modellerine hazır hâle gelmelerini 
sağlamak üzere hizmet verilmektedir.

Bu merkezlerde suç mağduru olan, suça sürüklenen ve sokakta risk altında 
bulunan; haklarında ilgili mahkeme tarafından korunma kararı verilen çocukların 
yaşadıkları risk ve travmaların tedavisine yönelik ANKA Psikososyal Destek 
Programı geliştirilmiş ve uygulamaya başlanılmıştır.
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KORUYUCU 
AİLE HİZMETİ 
ALAN ÇOCUK 
SAYISINI 
YAKLAŞIK 
10 KATINA 
ÇIKARDIK
2002 yılında koruyucu aile yanında bakılan 
çocuk sayısı 520 iken 2017 yılı Kasım ayı 
itibarıyla bu sayı 5.564'ye ulaşmıştır.  

2002

520
KORUYUCU 

AİLE YANINDA 
BAKILAN 
ÇOCUK 
SAYISI

SOSYAL VE 
EKONOMİK 
DESTEK HİZMETİ 
YARDIMINI 
YAKLAŞIK 7 
KATINA ÇIKARDIK
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti 2017 Kasım 
ayı itibarıyla 757 milyon 879 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir.

Genel   |    307     |    Aile ve Sosyal PolitikalarGenel   |    306     |   Aile ve Sosyal Politikalar



ENGELLERİ 
HEP BİRLİKTE 
AŞIYORUZ
2005 yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen madde ile ilk defa 
bakıma muhtaç tüm engelliler bakım hizmeti kapsamına alınmış, engellilere evde 
veya özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmetinin ücretlerinin ödenmesi 
sağlanmıştır. 6518 sayılı Kanun'la birden fazla bakıma muhtaç engellinin bulunduğu 
hanelerde gelir kriterinin hesaplanmasında, hanede bulunan birinciden sonraki her 
bakıma muhtaç engellinin iki kişi olarak dikkate alınması sağlanmıştır. 

2007 yılına göre bu hizmetten yararlanan engelli sayısı 15 kat, ayrılan bütçe ise 95 
kat artmıştır. 2017 yılı Ağustos sonu itibarıyla evde bakım hizmeti için 498 bin 68 
engelli yakınına 4 milyar 212 milyon TL ödeme yapılmıştır.

2005 yılında ülkemizin ilk Engelliler Kanunu çıkarılmıştır. 15 
yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile birlikte yaklaşık 1.500 
maddelik Engelliler Hukuku oluşturulmuştur.

65 yaşın üstündekilere ve çalışamayacak durumda olan ya 
da iş bulamayan engellilere bağlanan 2022 sayılı Kanun 
kapsamındaki aylıklar %200 ile %300 oranlarında artırılmıştır.

Engelliler Kanunu'nda yapılan değişiklikle 2022 sayılı 
Kanun çerçevesinde bağlanan aylıkların kapsamı, her ikisi 
de engelli olan karı kocanın her birine ve 18 yaşın altındaki 
engellilerin ailelerine de bağlanacak şekilde genişletilmiştir.

ENGELLİ 
MAAŞI ALAN 
VATANDAŞLARIMIZ 
2 KATTAN 
FAZLA ARTTI
2002 yılında 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli ve engelli yakını maaşı alan 
vatandaşlarımızın sayısı 262 bin 378 iken bu rakam 2017 Eylül ayı itibarıyla 685 
bin kişi olmuştur. Yıllık aktarılan kaynak tutarı ise yaklaşık
2,62 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Engelli ve yaşlı maaşı olarak ödenen tutar 2016 yılı sonunda 2002 yılı sonuna 
oranla 10 kattan fazla artmıştır.

“Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata uyum sağlamaları ve her türlü haktan 
en iyi şekilde yararlanabilmeleri için de düzenlemelerimiz sürüyor. Sokakları, 
toplu taşıma araçlarını, kamu ve belediye hizmet binalarını yeniden düzenliyor, 
engelli kardeşlerimizi gözetecek şekilde ulaşımı daha da kolaylaştırıyoruz.” 2010 
yılında Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan değişiklikle ENGELLİLERE POZİTİF 
AYRIMCILIK anayasal düzeyde güvence altına alındı.

ENGELLİ MAAŞI ALAN
VATANDAŞLARIMIZ

2002 262 bin 378
2017 685 bin
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TAŞIMALI EĞİTİMLE 
TAŞINAN ENGELLİ 
SAYISINI YAKLAŞIK 
7 KATINA ÇIKARDIK
Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında okullara taşınan engelli öğrenci 
sayısı; 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 6.901 iken hizmetin kapsamının 
genişletilmesiyle birlikte bu sayı 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 78.596’ya 
ulaşmıştır. Toplamda 251.666 öğrenci için 628 milyon TL kaynak kullanılmıştır. 

KAMUDA 
ENGELLİ 
İSTİHDAMINI 
6 KATINA 
ÇIKARDIK
Kamuda ve özel sektörde istihdam edilen engelli işçi sayısı 
2002 yılı sonunda 45 bin 621 iken bu rakam 2017 yılı Eylül ayı 
itibarıyla 109 bin 436'ya yükselmiştir.

İstihdam edilen engelli memur sayısı: 

49.873
İstihdam edilen engelli işçi sayısı:

10.448
98.988
Özel sektörde istihdam edilen engelli işçi sayısı: 
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ENGELLİ
VATANDAŞLARIMIZIN

GÖNLÜNE 
ULAŞIYORUZ

Şehirler arası toplu taşıma araçları, gemiler, minibüsler ile 
turizm taşımacılığı yapılan araçlar 7.7.2018 tarihine kadar engelli 
vatandaşlarımız için erişilebilir hâle getirilecektir.

Kendisi engelli veya engelli yakını olan memurlarımızın yer değiştirme 
taleplerini karşılayacağız.

Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza aylık harçlık 
verilecektir.

Engelli vatandaşlarımızın kullandığı tekerlekli sandalye ve benzeri 
araçlar Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulacaktır.

ENGELLİ
VATANDAŞLARIMIZIN

İŞ GÜCÜNE 
KATILIMINI 
ARTIRIYORUZ
2005 yılında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 2013 yılında Korumalı İş 
Yerleri Hakkında Yönetmelik ve 2016 yılında Korumalı İş Yerlerinde Çalışan 
Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik 
yürürlüğe girerek söz konusu projenin yasal dayanakları oluşturulmuştur.

Bu kapsamda; 

Ülkemizde de korumalı iş yerlerinin kurulabilmesi amacıyla getirilen yeni destek 
hükümleriyle; korumalı iş yerleri için Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden indirim 
yapılması, Çevre Temizlik Vergisinden muaf tutulması, korumalı iş yerlerinde 
çalışacak engellilerin maaşlarının bir kısmının ve işverenlerinin işsizlik sigorta 
primlerinin Hazineden karşılanması sağlanmıştır. Bu teşviklerin uygulanmasına 
ilişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

26 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe giren Korumalı İşyerleri Hakkında 
Yönetmelik uyarınca korumalı iş yerlerinin sekretarya işlemleri Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. İş Yerlerine korumalı iş 
yeri statüsü almak isteyen bir işveren, ilinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğüne başvuruda bulunmaktadır. 

2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla 6 iş yeri Korumalı Iş yeri Statü Belgesi almış olup 
bu korumalı iş yerlerine (iki tanesine) 76.766 TL ödenek aktarılmıştır.
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YAŞLILAR
Ülkemizdeki yaşlıların ihtiyaçları, tercihleri ve yapabilirlikleri doğrultusunda 
"2017-2020 Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi Taslağı" hazırlanmıştır.

Yaşlı dostu kentler oluşturma amaçlı bilgilendirme ve bilinçlendirme 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Ailesi yanında bakımı sağlanamayan yaşlı vatandaşlarımıza, insan onuruna 
yakışır şekilde bakım ve koruma hizmetleri sunulmaktadır.

Bakıma muhtaç engelli durumuna gelmiş olan ve kurum bakımını talep 
etmeyen yaşlılarımız için evde bakım desteği verilmektedir.

Yaşlıların sosyal çevrelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
kurumsal evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden 
ekonomik ve sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan yaşlılar ile 1005 sayılı 
Kanun gereği İstiklal Madalyası verilen yaşlılarımız ücretsiz faydalanabilmekte 
olup ücretsiz kalan yaşlılarımıza Bakanlık bütçesinden aylık harçlık 
verilmektedir.

İhtisaslaşmış, yüksek standartta ve daha düşük kapasite ile hizmet veren 
merkezleri, Yaşlı Yaşamevlerini ve gündüzlü hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz.

Hayata geçirilen Yaşlı Yaşamevleri ile yaşlılardan istekli olanlara; huzurevlerine 
bağlı olarak açılan 3-6 kişilik, tek başlarına ya da eşleri ile birlikte 
kalabilecekleri, her türlü hizmeti kuruluş müdürlüğünce karşılanan evler ve 
apartmanlarda; huzurevlerinde sunulan hizmetler verilmektedir.

Sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumda olan yaşlı 
vatandaşlarımızın öncelikle aile ortamında bakılması ve 
korunması sağlanmaktadır.

ÜCRETSİZ 
SEYAHAT 
HAKKI
2014 yılından itibaren şehit yakınlarının, gazilerin, gazi yakınlarının, engelli bireylerin, 
ağır engellilerin refakatçilerinin ve yaşlı bireylerin demir yollarından, deniz yollarına ait 
araçlardan yahut belediyelerin veya belediyeler tarafından yetki verilen ulaşım araçlarından 
ücretsiz veya indirimli yararlanmaları sağlanmıştır.

Bu kapsamda, 2015 yılı Nisan ayından itibaren ücretsiz seyahat taşımacılığı yapan özel şahıs
ya da şirketlere ait yaklaşık 13.000 araca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gelir
desteği ödemesi yapılmaya başlanmıştır.

Valilikler bünyesindeki Mahallî İdareler İl Müdürlükleri ile Bakanlığımız koordinesinde, 2,5
yıllık süreçte toplam 353 milyon TL ödeme yapılmıştır.

Ücretsiz Seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemeleri kesintisiz olarak her ay
devam etmektedir.

65 yaş üstü yaşlıların yaşamlarının kolaylaştırılması 
amacıyla 2016 yılında Yaşlı Destek Programı 
(YADES) başlatılmıştır.

Bakanlığımızca Yaşlı Destek Programı (YADES) 
kapsamında 4 milyon 125 bin TL bütçe ile 
Büyükşehir Belediyelerinin yaşlılara yönelik evde 
bakım ve destek projelerine katkı sağlamaya 
devam etmekteyiz.

İhtiyaç duyulması hâlinde korunmaya, bakım ve 
yardıma muhtaç yaşlılara hizmet alımı suretiyle de 
bakım hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
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KADIN-ERKEK 
EŞİTLİĞİ VE 
ŞİDDETLE 
MÜCADELEDE BÜYÜK 
YOL KATETTİK
Anayasa'nın 10. maddesinde 2004 ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerle 
kadın-erkek eşitliği ilkesi güçlendirilmiştir. 2004 yılında Anayasa'nın 10. maddesine; 
“Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür.” fıkrası ve 2010 yılında yapılan son değişiklik ile “Bu maksatla 
alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” ibaresi eklenerek söz 
konusu madde pozitif ayrımcılık hususunu da içinde barındıran bir yapıya kavuşturuldu.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 24 Mart 2009 tarihinde kuruldu.
Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu 2010/14 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

2007 yılında Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile hane içinde kadınlar tarafından 
üretilen ürünlerin; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 
geçici olarak belirlenen yerlerde satılması sonucu kadınların elde ettikleri gelirler vergiden 
muaf tutulmuştur.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni (İstanbul Sözleşmesi) 11 Mayıs 2011'de imzaladık ve Türkiye 
sözleşmeyi Parlamentosunda çekincesiz olarak onaylayarak taraf olan ilk ülke olmuştur.

Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun, 8 Mart 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda kabul edilmiş, 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin 
Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” konulu 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nda 2007 yılında yapılan değişiklikle bazı ürünleri iş yeri açmaksızın 
satanlara gelir vergisi muafiyeti getirildi.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN 
FAYDALANAN KADIN SAYISI 
GİDEREK ARTIYOR
2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile kadınlara yeni istihdam imkânlarının 
sağlanması bakımından pozitif ayrımcılık yapılarak, 18 yaşından büyük kadınların 
istihdam edilmesi hâlinde belirli koşullara göre 12 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin 
işveren hisselerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı hususları düzenlenmiştir. 
Söz konusu teşviklerden Haziran 2017 itibarıyla 162.579 kadın faydalanmaktadır. 

Kanunla ayrıca, kadınların çalışma hayatını iyileştirici düzenlemeler getirilmiştir.
6663 sayılı Kanun ile memurların doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreleri 
derece/kademe ilerlemesinde değerlendirilmiştir.

Analık izninin bitiminden itibaren birinci çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü 
çocuk ve diğerleri için 6 aya kadar ücretli yarı zamanlı izin hakkı getirilmiştir.
Çocuk mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar çalışan ebeveynlere her bir çocuk için 
kısmi süreli çalışma hakkı getirilmiştir.

Prematüre doğumlarda, kadın memurlara erken doğum süresi kadar analık izni süresi 
uzatılmıştır.

Doğum sonrasında işçi annenin ölümü hâlinde babanın kalan analık iznini kullanma 
hakkı sağlanmıştır.

Evlat edinme durumunda izin hakları düzenlenmiştir. 6745 sayılı Kanun kapsamında 
yapılan düzenleme ile Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin faaliyete geçtiği 
vergilendirme döneminden itibaren beş vergilendirme dönemi boyunca gelir ve 
kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 

“Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi” ile mühendislik alanında eğitim görmek isteyen ve 
hâlihazırda eğitim gören kız öğrencilerimizin bu alanda gelişmeleri desteklenmektedir.

Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen “Kadın 
İstihdamının Desteklenmesi İçin Büyükanne Projesi” ile 0-3 yaş arasındaki torununa 
bakan büyükannelere destek verilmektedir.

Böylelikle kadınların iş gücü piyasasında kalmaları ve çocuklara büyükanneleri ile 
birlikte büyüme imkânı verilerek kültür aktarımı sağlanmaktadır. Proje kapsamında 
belirlenen 10 pilot ilde 6.500 büyükanneye 1 yıl süre ile 425 TL ödeme yapılmaktadır. 

2004 yılında kadınların iş gücüne katılma oranı %23,3 iken, güncel son veri olan 2017 
yılı Haziran ayı itibarıyla bu oran %34,1’e yükselmiştir. 
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KADINA YÖNELİK

“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)” Mart 2012’de 
yürürlüğe konmuştur.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede üçüncü eylem planımız “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 3.Ulusal Eylem Planı 2016-2020”, Aralık 2016’da yürürlüğe 
girmiştir.

Kadın konukevi sayısı 2002 yılında 8 iken %1.175 artarak Ekim 2017 itibarıyla 
137’ye ulaşmıştır. 2002 yılında kadın konukevi kapasitesi 170 iken Ekim 2017 
itibarıyla 3.444’e yükselmiştir. 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin 
bir biçimde uygulanmasına yönelik hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezlerinin (ŞÖNİM) sayısı 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 68’dir.  

2002-2017 (Eylül sonu) yılları arasında ŞÖNİM’lerden 135.094 kadın, 10.321 
erkek ve 36.372 çocuk olmak üzere toplam 181.787 kişi hizmet almıştır.

2002-2017 (Eylül sonu) yılları arasında kadın konukevlerinden 118.790 kadın ve 
beraberindeki 65.901 çocuk olmak üzere toplam 184.691 kişi hizmet almıştır. 

Şiddet mağduru kadınları daha etkin korumak ve nitelikli hizmet sunmak üzere 
kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmaları yürütülmektedir.

Şiddet mağdurlarına daha etkin koruma sağlamayı amaçlayan Elektronik Destek 
Sistemi Pilot Uygulaması 2012-2015 döneminde Bursa ve Adana’da uygulanmıştır.

Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın birlikte izlendiği elektronik kelepçe 
cihazlarının kullanıldığı "Teknik Yöntemlerle Takip Sistemleri Pilot Uygulaması" 
2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Başlangıçta Ankara ve İzmir 
illerinde uygulanan sistem 2017 yılı itibarıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, 
Antalya ve Gaziantep'te pilot olarak uygulanmaktadır.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kadın-erkek eşitliği, 
toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konulu eğitim ve seminerlerle 71.000 
polis, 65.000 sağlık görevlisi, 3.300 kamu görevlisi, 778 mahkeme kâtibi ve 
yazı işleri müdürü, 434 iletişim fakültesi öğrencisi ve 198 yerel medya çalışanı, 
326 aile mahkemesi hakimi ve savcısı, 250 mülkiye müfettişi, 190 kaymakam 
adayı, 100 ASP İl Müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacıya yönelik eğitimler 
tamamlanmıştır.

ŞİDDETE “DUR” 
DEDİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen kadın-erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet 
konulu eğitim ve seminerlerle; Adalet, Sağlık, Emniyet, Jandarma ve Bakanlığımız 
personeli ile yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri olmak üzere 
toplam 1.280 kişinin katılımıyla eğitici eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Eğitimlerin her kurumda devamlılığını sağlamak amacıyla 31 Sağlık Bakanlığı, 30 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Adalet Bakanlığı personeline ve Bakanlığımızda 
görevli 124 personele yönelik süpervizyon eğitimleri tamamlanmıştır. Bu eğitimler 
sonucunda 35.000 sağlık çalışanı ile 140.000 emniyet personeline ulaşılması 
hedeflenmektedir.

Ayrıca, yerel medya çalışanları, aile hekimleri, üniversite öğrencileri, akademisyenler, 
muhtarlar, kamu kurumu temsilcileri gibi farklı hedef gruplarına ilişkin kadına 
yönelik şiddet konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Konya, Erzurum, 
Kırşehir, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Samsun, İstanbul ve Ankara’da 50 
görünürlük toplantısı düzenlenmiş olup, söz konusu toplantılara toplamda 3.519 kişi 
katılım sağlamıştır. 

Kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi 
amacıyla kamu spotları, afişler ve broşürler hazırlanmıştır; dağıtım ve yayınları 
sağlanmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde 7.605 Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli ve 463.694 acemi ve usta er/erbaşa yönelik eğitimler tamamlanmıştır.

2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan “Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü Ve Uygulanacak Prosedürler Konulu 
Protokol” kapsamında bugün itibarıyla Türkiye’de 537 eğitici yetiştirilmiş ve 
47.566 personelin alan eğitimleri tamamlanmıştır.
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ŞEHİT YAKINLARI 
VE GAZİLERE 
VEFA BORCUNU 
ÖDEYEN BİR 
TÜRKİYE
Şehit yakınları ve gaziler ile ilgili çeşitli kurumlar tarafından yürütülen işlemleri 
tek çatı altında toplamak amacıyla 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

Tüm mevzuatlardaki şehit yakınları ve gazilerle ilgili düzenlemeler incelenmiş, 
mevcut aksaklıkların giderilmeye çalışıldığı ve yeni hakların getirildiği, 12.07.2012 
tarihinde 6353 sayılı Kanun, 02.08.2013 tarihinde ise 6495 sayılı Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Terörle Mücadele Kanunu ile 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapılmıştır.

Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkı birden ikiye çıkarılmıştır. Bu hakkı 
kullanabilecekler içerisine şehidimizin eşi, çocuğu ve kardeşinin yanı sıra şehidin 
anne ve babası da eklenmiştir.

Terör olayları sebebi ve etkisiyle sakatlanan veya hayatını kaybeden kamu 
görevlileri de Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alınarak mağduriyetleri 
giderilmiştir. Şehit olan erbaş ve erlerin anne ve babalarında aranan malullük ve 
muhtaçlık şartı kaldırılmıştır.

Vazife Malullerinin aylıklarında derece/kademe ilerlemesi yapılarak aylıkları 
artırılmıştır.

Vazife ve Harp Malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden 
hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı sağlanmıştır.

6353 sayılı 
Kanun ile;
Trafik ve yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk 
ve nakillerinde görevli iken hayatını kaybeden ve malul 
olanların 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilerek 
haklarının genişletilmesi sağlanmıştır. Ayrıca güven 
ve asayişi ihlal eden eylemler ile kaçakçılığa ilişkin 
eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülkî idare 
amirleri de Kanun kapsamına dâhil edilmiştir.
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6495 sayılı 
Kanun ile 
kapsam 
genişletilerek;

Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik 
görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir 
istihdam hakkı sağlanmıştır.

Ayrıca, vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden 
hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir istihdam hakkı 
sağlanmıştır.

Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını 
kaybeden veya engelli hâle gelenlere bir istihdam hakkı getirilmiştir.

27 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın 
Cumhurbaşkan'ımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle 2028 şehit yakını, 
gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarına atamaları yapılmıştır. Böylece 
22 Temmuz 2014-02 Ekim 2017 tarihleri arasında Şehit Yakınları ve Gaziler 
Dairesi Başkanlığınca 21.079 kişinin kamuda istihdam edilmesi sağlanmıştır.

TERÖR 
MAĞDURU SİVİL 
VATANDAŞLARA 
İSTİHDAM HAKKI 
VE ŞARTSIZ AYLIK 
BAĞLANMASI 
SAĞLANDI
17/7/2004 tarih ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çıkartılarak terörden mağdur 
olan sivil vatandaşlarımıza tazminat hakkı verilmiştir.
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6495 sayılı 
Kanun ile;

Terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya 
engelli hâle gelenlere sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın 
aylık bağlanabilme imkânı getirilmiştir.

Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeni ile hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hâle gelenlere kamuda istihdam hakkı 
sağlandı.

FAİZSİZ KONUT 
KREDİSİNDEN
YARARLANANLARIN 
KAPSAMINI 
GENİŞLETTİK
Vazife ve harp malulü kapsamında olup faizsiz konut kredisinden 
yararlanamayan şehit yakını ve gazilerimizin de bu haktan 
yararlandırılması sağlanmıştır.
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AYLIK 
MİKTARININ 
ARTIRILMASI 
VE MALULLERİN 
ÇALIŞMASI 
DURUMUNDA 
MALULİYET 
AYLIĞININ 
KESİLMEMESİ 
SAĞLANDI

2330 sayılı Kanun ve harp malulü kapsamındakiler ile tüm er ve erbaşların 
aylıklarında artış sağlanmıştır.

Çalışmaya devam eden malullerin maluliyet aylığı kesilmeyerek iki aylığı 
birden alma ve sonraki çalışmalarından dolayı emekli olabilme imkânı 
getirilmiştir.

VAZİFE 
MALULLERİNDE 
DERECE/KADEME 
İLERLEMESİ 
YAPILDI
2012 yılı öncesi er ve erbaş ile kamu görevlisi vazife malulleri hariç diğer 
şehit yakını ve gazilerimize uygulanan derece/kademe ilerlemesinin 
kapsamı genişletilerek 2012 yılında er ve erbaşlar da dâhil edilmiştir.
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6495 sayılı 
Kanun ile;

EK ÖDEME VE 
EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YARDIMI KAPSAMI 
GENİŞLETİLDİ

Vazife malulü kamu görevlilerine de derece kademe ilerlemesi yapılarak 
aylıklarında artış sağlanmış ve uygulama farklılıkları giderilmiştir.

Vazife malullüğü kapsamında ek ödeme ile eğitim-öğretim yardımı 
alamayanların da bu imkândan faydalanması sağlanmıştır.

Ayrıca özel eğitim okullarında eğitim görme zorunluluğu olan engelli 
çocuklarımızın da bu haktan yararlandırılması sağlanmıştır.

ÜCRETSİZ 
SEYAHAT, SU VE 
ELEKTRİK 
ÜCRET İNDİRİMİ 
KAPSAMI 
GENİŞLETİLDİ
140.657 hak sahibinin ücretsiz seyahat kartları bastırılarak ikamet 
adreslerinde teslimatı sağlanmıştır.

2012 yılında yapılan düzenleme ile şehit yakını ve gazilerimize konutlarında 
tükettikleri elektrik ücretinde %40'tan, su ücretinin de %50'den az 
olmamak üzere belirlenen tarife üzerinden alınması sağlanmıştır. 
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Vazife ve harp malullüğü kapsamında su ve elektrik ücretlerinde 
indirim imkânından yararlanamayanların tamamı bu haktan 
yararlanma imkânına kavuşmuştur.

Ayrıca gazilerimizin 25 yaşından küçük çocukları ile anne ve 
babalarına da ücretsiz seyahat hakkı getirilmiştir.

6495 sayılı 
Kanun ile;

ER VE 
ERBAŞ 
AİLELERİNE 
YARDIMLAR 
BAŞLATILDI
Askere giden muhtaç er ve erbaşların geride bıraktıkları eşleri veya 
anne babalarına askerlik süresi boyunca yardım yapılması sağlanmıştır.
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GAZİLERİMİZİN 
BAKIM 
DESTEĞİNİ 
İKİ KATINA 
ÇIKARDIK
Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır 
malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteğinin köy korucuları ile 
sivil vatandaşlara da verilmesi sağlanmış olup, bu destek asgari ücretin 
net tutarının iki katına çıkarılmıştır.

VAZİFE MALULÜ, 
ER-ERBAŞLAR 
İLE KAMU 
GÖREVLİLERİNİN 
ANNE VE 
BABALARINA AYLIK 
BAĞLAMADA ARANAN 
MUHTAÇLIK ŞARTINI 
KALDIRDIK
2012 yılında yapılan düzenleme ile şehit olan erbaş ve erlerin  anne 
ve babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartı kaldırılarak ödenen 
maaşa bir alt taban (asgari ücretin net tutarı kadar) getirilmiştir. 
Böylelikle şehit erbaş ve erlerin anne ve babalarının maaşlarında artış 
sağlanmıştır.
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VAZİFE 
MALULLERİNE 
VE AİLELERİNE 
TANINAN 
HAKLAR 
GENİŞLETİLDİ
6495 sayılı Kanun ile;

Görevin etkisi ve tesiriyle hayatını kaybeden 
kamu görevlilerinin anne ve babalarına aylık 
bağlamada aranan muhtaçlık şartı kaldırılarak 
aylık alamayan anne ve babalarına da aylık 
bağlanma imkânı sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme öncesinde patlayıcı 
maddelerinin incelenmesi, muhafazası, nakli, 
imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi 
işlemleri sebebiyle hayatını kaybedenler veya 
malul olanlar vazife malullüğü kapsamındaki 
haklardan yararlanmakta iken,

Patlayıcı maddelerinin incelenmesi, 
muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız 
hale getirilmesi işlemleri sebebiyle hayatını 
kaybedenler veya malul olanlar, 2330 
sayılı Kanun kapsamına alınarak hakları 
genişletilmiştir.

İNSANİ 
GELİŞİM 
ENDEKSİ
Sosyal harcamaların GSYİH’deki yüzdelik oranına göre hazırlanan Gelişmişlik 
Raporunda yer alan Ülkelerin İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında Türkiye 
0.767 endeks değeri ile “Yüksek İnsani Gelişme’’ sınıfında yer almıştır. 14 
yıllık süreç zarfında yoksulluk rakamlarında fark edilir düzeyde bir azalma 
gerçekleştirilmiş ve Türkiye’nin yoksullukla mücadele stratejisi mutlak 
yoksullukla mücadeleden birçok OECD ülkesinde olduğu gibi insani gelişim 
eksenine yönelmiştir.

2002'de Orta İnsani Gelişmişlik seviyesinde (96. Sıra) yer alıyor iken 2015'de 
Yüksek İnsani Gelişmişlik (71. Sıra) seviyesine yükseldik. Gelir dağılımındaki 
adaletsizliği gösteren GINI katsayısı 2002 yılında 0,44 olarak hesaplanmıştır. 
2016 yılında GINI katsayısı 0,40 seviyesine gerilemiştir.
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ŞEHİT YAKINLARI, 
GAZİLER VE GAZİ 
YAKINLARINA 
YÖNELİK SOSYAL
YARDIMLAR

SENDİKALARIN 
ŞEHİT YAKINLARI 
VE GAZİLERE 
YARDIM 
YAPABİLMELERİ

12/07/2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanun ile; 

Şehit yakınları ile gazilere, Fon Kurulu ile Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter 
ve süreler çerçevesinde yardım yapılabilmesi sağlanmıştır.

26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6704 sayılı Kanun ile,
Memur ve İşçi Sendikalarının şehit yakınları ve gazilere ayni ve nakdî yardımda
bulunabilmelerinin önü açılmıştır.

ÖZEL

07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların 
Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile şehitlerin eş veya 
çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana 
veya babasından birisi tarafından alınacak 
araçların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak 
üzere Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf 
tutulması sağlanmıştır.

TÜKETİM
VERGİSİ
MUAFİYETİ
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UNVANA 
GÖRE 
ATAMA

ATAMADA 
SÜRE SINIRININ 
KALDIRILMASI

27.07.2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de (2. Mükerrer) 668 sayılı 
KHK ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit yakını, gazi, 
gazi yakını ile harp vazife malullerinden hak sahibi olanlardan ilköğretim, 
ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; 
ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı 
tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin eki cetvellerde yer alması koşuluyla 
ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve 
yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, işçi 
kadrolarına yapılacak atama tekliflerinin ise sürekli işçi unvanlı kadroya 
yapılması sağlanmıştır.

27.07.2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de (2. 
Mükerrer) 668 sayılı KHK ile yılda iki defa olan şehit 
yakını ve gazi atamalarında süre sınırı kaldırılmıştır.

ŞEHİT YAKINLARI, 
GAZİ VE GAZİ 
YAKINLARININ 
İSTİHDAM 
HAKKINDAN

05 Aralık 2017 tarihli 
ve 30261 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 
7061 sayılı Bazı Vergi 
Kanunları ile Diğer 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun'un 51'inci 
maddesinde 45 yaş 
sınırı kaldırılmıştır.

YARARLANMASINDA
45 YAŞ SINIRI
KALDIRILDI
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TERÖR 
MAĞDURU 
SİVİL

26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 6704 sayılı Kanun ile hayatını kaybeden terör 
mağduru sivil vatandaşların hak sahiplerinden istihdam 
hakkını kullanabilecekler arasına anne ve baba da 
eklenmiştir.

VATANDAŞLARIN
ANNE
BABALARININ DA
İSTİHDAM
HAKKINI
KULLANABİLMESİ

15 TEMMUZ 
ŞEHİT 
YAKINLARI 
VE GAZİLERİ 
İLE İLGİLİ 
DÜZENLEMELER
23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 667 sayılı KHK 
ile 15 Temmuz şehitlerimizin hak sahipleri ile malul sayılacak derecede yarası 
olan gazilerimizin hak sahiplerine aylık bağlanması, nakdî tazminat ödemesi, ek 
tazminat veya emekli ikramiyesi, istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi, ücretsiz 
seyahat hakkı, elektrik ve su ücret indirimi, ek ödeme ile eğitim-öğretim yardımı, 
askerlik muafiyeti, özel tüketim vergisi muafiyeti, mesken vergisi muafiyeti, 
çocukların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulması, şehitler/gaziler 
gününde idari izin, sosyal tesislerden yararlanma, müze ve ören yerlerinden 
ücretsiz yararlanma, Devlet Tiyatrolarından ücretsiz yararlanma, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu, Yükseköğrenim harç ve ücret muafiyeti gibi haklar sağlanmıştır.

17.08.2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 670 sayılı KHK ile 
15 Temmuz'da malul sayılacak derecede yarası olmayan gazilerimize tazminat 
ve istihdam hakkı sağlanmıştır. Ayrıca 29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 675 sayılı KHK ile 670 sayılı KHK’nın 9'uncu maddesine ek 
fıkra eklenmek suretiyle malul sayılacak derecede yarası olmayan gazilerimizin, 
malul olanlara sağlanan ek tazminat ve aylık bağlama dışındaki tüm haklardan 
yararlanmaları sağlanmıştır.

675 sayılı KHK ile 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi 
ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan kamu görevlileri 
ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, 
etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı 
oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine 
bakılmaksızın gazilik unvanı verilmiştir.
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2   23
HEDEFLERİMİZ
ÜLKENİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK 
YENİ SOSYAL POLİTİKALAR 
GELİŞTİRİP MODEL OLMAK

BİREYİ VE AİLEYİ GÜÇLENDİRİP 
TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEK
Koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırarak kadın, çocuk, engelli, 
yaşlı, şehit yakını ve gazilerin haklarının korunması, fırsat ve imkânlardan 
eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması temel önceliklerimizdendir.

Aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine 
yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için ülke 
genelinde “Aile Eğitim Programını” yürütüyoruz ve yaygınlaştırmaya 
devam ediyoruz. Bugüne kadar 660.000 kişiye eğitim sunduk.

Ailenin yapısını güçlendirip toplumsal şiddeti ve istismarı azaltmayı,

Ülkemizin sosyal yardımlar miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkarmayı, 

Toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidermeyi, 

Yaşlı nüfusun artacağı öngörüldüğü için Yaşlı Bakım Güvence Modeli ve 
Bakım Sigortası’nı hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN 
TESPİT EDİLMESİNDE VE 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
ETKİNLİĞİ VE 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİ 
ARTIRMAK

KORUMA, BAKIM VE 
REHABİLİTASYON 
HİZMETLERİNİ “HİZMET 
ALAN ODAKLI” 
GELİŞTİRMEK VE 
KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Hizmetlerin tespit (arz) odaklı olarak 
yapılmasını yaygınlaştırarak hizmet sunum 
sürecini hızlandırıyor ve etkinleştiriyoruz. 

Afetlerde ve acil durumlarda etkin müdahale etmeyi,

Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmeti verilen kuruluşlarda hizmet 
alanların memnuniyetini arttırıp koruma altındaki çocukların eğitim 
seviyesini yükseltmeyi,

Kurum bakımından ayrılanların istihdam oranlarını arttırarak 
istihdam sürekliliğini sağlamayı,

Koruma altındaki kadınların gelişimlerini sağlayıp yeni kuruluş açma 
ve yeni uygulama modellerinin uygulanmasını arttırmayı hedefliyoruz.
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AVRUPA 
BİRLİĞİ 
YATIRIMLARI
AB FONU İCRAATLARI

YEREL YÖNETİM PROJELERİ
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2002-2017 
AVRUPA BİRLİĞİ 
İLİŞKİLERİ
31 Temmuz 1959’da başlayan AB üyelik yolunda, AK Parti döneminde önemli adımlar atıldı, 
3 Ekim 2005 yılında katılım müzakerelerine başlandı.

31 Temmuz 1959
Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) katılmak için başvuruda bulundu.

12 Eylül 1963
Türkiye ile AET arasında Ankara Anlaşması imzalandı ve böylece ortaklık ilişkisi kurulmuş 
oldu.

14 Nisan 1987
Türk Hükûmeti, Avrupa Topluluklarına üyelik için resmen başvuruda bulundu.

31 Aralık 1995
Gümrük Birliği uygulanmaya başlandı.

10-11 Aralık 1999
Helsinki'de toplanan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde, Türkiye'nin AB üyeliğine adaylığı 
resmen onaylandı. 

16-17 Aralık 2004
Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği Zirvesi’nde Türkiye ile katılım müzakerelerine 
başlanması önerildi.

3 Ekim 2005
Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri başladı. 2002-2006 döneminde geliştirilerek 
uygulanan 166 proje için AB’den 1,3 milyar avro Katılım Öncesi Yardım hibe desteği 
sağlanmış, 2007-2013 dönemi için hibe miktarı 4,7 milyar avroya çıkmıştır. Katılım öncesi 
mali iş birliği süreci 2014-2020 döneminde de devam etmekte olup AB’den 7 yıl için 
yaklaşık 4,4 milyar avro tahsis edilmiştir.

Sivil Toplum Diyaloğu programlarında toplam 350’nin üzerinde projeye yaklaşık 42,5 milyon 
avro tutarında hibe desteği sağlanmıştır. Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın 
dördüncü uygulama dönemi de tamamlanmıştır.  Programın 6 milyon avro bütçeli beşinci 
dönemine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir.

AK Parti’nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi AB 
sürecinde de tarihî adımlar atıldı. Her şeyden önce, AB’ye üyelik süreci, sistematik bir 
çerçeveye oturtuldu ve ülkemizin siyaset vizyonunun ayrılmaz bir parçası hâline geldi.

AK Parti Hükûmetleri, reformcu kimliğini muhafaza ederek AB sürecinde önemli 
aşamalar katetmiştir. AB müktesebatı çerçevesinde yapılan yargı reformları, kanuni 
değişiklikler, yeni düzenlemeler Türk demokrasisine derinlik kazandırmıştır.

2002-2004 yılları arasında sekiz Uyum Paketi, 2004 ve 2010 yıllarında kapsamlı 
Anayasa Değişiklik Paketleri, altı Yargı Reformu Paketi ve 2013 yılında kapsamlı bir 
Demokratikleşme Paketi hayata geçirilmiştir. Son 15 yılda AB’ye uyum amacıyla 377 
birincil, 2031 ikincil mevzuat yürürlüğe girmiştir. Sadece son bir yılda AB’ye uyum 
çerçevesinde 10 kanun ve 51 ikincil düzenleme çıkarılmıştır.

Türkiye-AB ilişkileri özellikle Suriye kaynaklı düzensiz göçün kontrol altına alınabilmesi 
için başlatılan iş birliği ile birlikte yeni bir ivme kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkan'ımızın 
2015 yılı Ekim ayında Brüksel’deki temaslarının ardından ilki 29 Kasım 2015 tarihinde 
olmak üzere dört ayda üç Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmiştir. 29 Kasım Zirvesinde varılan 
mutabakat uyarınca müzakere sürecine ivme kazandırılmış, bu kapsamda 14 Aralık 2015 
tarihinde 17. Ekonomik ve Parasal Politika ile 30 Haziran 2016 tarihinde ise 33. Mali ve 
Bütçesel Hükümler fasılları müzakereye açılmıştır.

AB ile ilişkilerimizde diyalog kanallarının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi önem 
taşımaktadır. AB ile tesis ettiğimiz siyasi, ekonomik ve enerji gibi kilit önemi haiz 
tematik konulardaki yüksek düzeyli diyalog mekanizmaları Türkiye-AB ilişkilerinin geniş 
potansiyelini ortaya çıkartmaya yönelik önemli araçlardır.
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Nitekim katılım müzakerelerinde mevcut durum ve göç krizi başta olmak üzere her iki 
tarafı da yakından ilgilendiren konuların ele alındığı 25 Ocak 2016, 9 Eylül 2016 ve 25 
Temmuz 2017 tarihli Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantıları, Türkiye ve AB’deki iş 
dünyasının önde gelen temsilcilerinin, uluslararası kuruluşların ve yatırım kuruluşlarının 
Sayın Bakanlarımız ve AB Komiserleriyle bir araya geldiği ilki 25-26 Nisan 2016 
tarihinde yapılan, ikincisi ise 7-8 Aralık 2017’de yapılan Yüksek Düzeyli Ekonomik 
Diyalog Toplantıları; enerji iş birliğimizi ileriye taşımayı hedefleyen 28 Ocak 2016 tarihli 
Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu; terörle mücadelede iş birliğimizi artırmayı amaçlayan 
Türkiye-AB Terörle Mücadele Diyaloğu mekanizmaları çerçevesinde yaptığımız 
toplantılar farklı alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olmuştur.

Ayrıca, Hükûmetimizin vatandaşlarımıza uygulanan Schengen vizesinin kaldırılması 
hedefi çerçevesinde, ilgili tüm kuruluşlarımızın koordineli ve azimli çalışmaları 
sayesinde önemli aşamalar kaydedilmiştir.

AB ile ilişkilerimizde sağlanan bu olumlu hava 15 Temmuz hain darbe girişimi 
sonrasında sekteye uğramıştır. AB, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hem kurumsal 
olarak hem de bazı üye ülkeler nezdinde, saldırıya uğrayan demokrasimizle dayanışma 
göstermede kötü bir sınav vermiştir. AB, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
hakları gibi ortak değerlerimizin tehdit edildiği bir dönemde zamanlıca yanımızda 
olamamış ve bu değerlere sahip çıkmakta gecikmiştir. 

Ayrıca 2017 yılının Avrupa’nın belli başlı AB ülkelerinde seçim yılı olması nedeniyle 
Avrupa’da yükselen aşırı sağcı, İslam ve yabancı düşmanı akımlar da ilişkilerimizi 
olumsuz yönde etkilemiş, üye ülkelerdeki her seçim kampanyasına Türkiye’nin AB’ye 
katılım müzakereleri konu edilmiştir. 

Ancak 25 Mayıs tarihindeki NATO Zirvesi vesilesiyle Brüksel’e giden Sayın 
Cumhurbaşkan'ımızın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Komisyonu 
Başkanı Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani ile yaptığı görüşmeler, 
Türkiye-AB ilişkilerinde yapıcı bir yaklaşımın yeniden tesis edilmesine zemin 
hazırlamıştır.

Sayın Cumhurbaşkan'ımızın söz konusu temaslarında 5 başlık ön plana çıkmıştır. 
Bunlar, katılım müzakerelerinde yeni fasılların açılması, vatandaşlarımıza vize 
serbestisi sağlanması konusunda yol alınması, 18 Mart Uzlaşısı kapsamında ülkemizin 
üzerine düşenleri yaptığı gerçeğinden hareketle AB tarafının da yükümlülüklerini 
yerine getirmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine hız verilmesi ve iş birliği 
alanlarının ve diyaloğun güçlendirilmesidir.

Sayın Cumhurbaşkan'ımızın görüşmelerinin akabinde AB, 2017 yılında yapılması 
öngörülen toplantılara ilişkin takvimi tarafımıza iletmiştir. Bu kapsamda 13 Haziran 
2017 tarihinde Türkiye-AB Siyasi Direktörler Seviyesindeki Siyasi Diyalog Toplantısı, 25 
Temmuz 2017 tarihinde ise Sayın AB Bakanı'mızın ve Dışişleri Bakanımızın katılımlarıyla 
Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca 2017 yılı içerisinde 27 Kasım’da Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu, 28 Kasım’da 
Türkiye-AB 125. Ortaklık Komitesi, 7-8 Aralık 2017 tarihinde ise Yüksek Düzeyli 
Ekonomik Diyalog Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu 
Toplantısı’nın önümüzdeki dönemde yapılması planlanmaktadır.  

Jean Monnet Bursu kapsamında 2.000 bursiyer Avrupa’da eğitim almıştır. 
Avrupa Koleji Bursları'ndan ise 2010-2011 akademik yılından itibaren 103 bursiyer 
faydalanmıştır.

Ülkemiz 2002 yılından bu yana Avrupa Birliği Programlarına katılım sağladı. Bugüne 
kadar 700 bin civarında vatandaşımız, değişik vesilelerle, ülkemizin katılım sağladığı 
programlardan istifade etti. Bunlardan bazıları yurt dışında staj yaptı, bazıları 
gönüllülük hizmetleri yaptı, bazıları çalıştıkları üniversiteler ve şirketlerde araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinde bulundu.

Bugün itibarıyla eğitim, gençlik ve spor alanlarında Erasmus+, bilim araştırma, 
yenilikçilik alanlarında Ufuk 2020, KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi alanında 
COSME, sosyal politikalar alanında İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı-EaSI, afet 
yönetimi alanında Sivil Koruma Mekanizması, maliye yönetimi alanında Fiscalis 
2020, gümrük yönetimi alanında ise Gümrükler 2020 olmak üzere 7 AB Programı 
kapsamında toplam 97 milyar avroluk fon havuzuna erişim imkânı sağlandı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) 
aracılığıyla 2004 yılından bugüne kadar ülkemizden 120 binden fazla proje başvurusu 
alınmış, bunlardan 28 binden fazlasına 1 milyar avronun üzerinde hibe tahsis edilmiştir. 
Programlar kapsamında ülkemiz koordinatörlüğündeki projelerde 475 binden fazla 
katılımcının hareketliliklere katılması ve eğitim ve gençlik fırsatlarından faydalanması 
sağlanmıştır. Türkiye, yılda ortalama 9 binin üzerinde başvuru ile Erasmus+ 
kapsamındaki 33 program üyesi ülke arasında en fazla proje başvurusu alan ülkedir. 
Erasmus+ Programı kapsamında uygulanan projelerle vatandaşlarımızın, yaş ve 
eğitim geçmişlerine bakılmaksızın, yeni becerilerle donatılması, kişisel gelişimlerinin 
güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması ve eğitim, öğretim, gençlik ve spor 
alanlarında görev alan kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.
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KATILIM 
MÜZAKERELERİNDE 
16 FASIL AÇILDI
Türkiye’nin katılım müzakerelerinde şu ana kadar 16 fasıl 
müzakerelere açılmış, bir tanesi geçici olarak kapatılmıştır. 14 fasıl
AB Konseyi veya bazı üye ülkelerin siyasi nitelikli engellemeleri 
nedeniyle bloke edilmiş durumdadır.

Müzakereye açılan fasıllar:

4. Fasıl: Sermayenin Serbest Dolaşımı

6. Fasıl: Şirketler Hukuku

7. Fasıl: Fikrî Mülkiyet Hukuku

10. Fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya

12. Fasıl: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

16. Fasıl: Vergilendirme

17. Fasıl: Ekonomik ve Parasal Politika

18. Fasıl: İstatistik

20. Fasıl: İşletmeler ve Sanayi Politikası

21. Fasıl: Trans-Avrupa Ağları

22. Fasıl: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

25. Fasıl: Bilim ve Araştırma (geçici olarak kapatılmıştır)

27. Fasıl: Çevre

28. Fasıl: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

32. Fasıl: Mali Kontrol

33. Fasıl: Mali ve Bütçesel Hükümler

YENİ AB STRATEJİSİ 
ADIM ADIM İLERLİYOR 
Türkiye’nin AB standartlarına erişmek için uygulanan reform sürecine hız kazandırmak 
ve AB’ye katılım sürecinde iç ve dış iletişimini güçlendirmek amacıyla, “Siyasi Reform 
Sürecinde Kararlılık”, “Sosyoekonomik Dönüşümde Süreklilik” ve “İletişimde Etkinlik” 
bileşenlerinden oluşan Yeni AB Stratejisi’ni Ekim 2014’te uygulamaya koyduk.

AB Bakanımız, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının katılımıyla daha önce 30 
kez toplanan Reform İzleme Grubunu, Reform Eylem Grubu (REG) olarak yeniden 
yapılandırdık.

Yeni AB Stratejisi kapsamında, halkımızın yaşam standartlarını daha da yükseltecek 
öncelikli konulara odaklanan 2016-2019 yıllarını kapsayan “AB’ye Katılım İçin Ulusal 
Eylem Planı”nı Şubat 2016’da yayımladık, 2017 yılında da ilk izleme raporumuzu 
hazırladık.

Yeni AB İletişim Stratejisi ile AB kamuoyunda ülkemize ilişkin olgu ile algının 
örtüşmesini sağlamayı, karşılıklı güveni yeniden oluşturmayı ve AB sürecindeki 
kararlılık, özgüven ve samimiyetimizi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.

Türkiye çapında halkımızın, AB’ye katılım sürecinin bir demokratikleşme projesi 
olduğuna ve her alanda yaşam standartlarını yükselteceğine ilişkin inancını 
güçlendirmeyi ve reformlara olan desteğini almayı hedefleyerek İstanbul, İzmir, 
Konya ve Adana’dan başlayarak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 
Kasım 2014-Mayıs 2016 tarihleri arasında toplam 13 ilimizde Sivil Toplumla Diyalog 
Toplantıları yapıldı.

Türkiye-AB ilişkilerinin öneminin ele alındığı Sivil Toplum Diyaloğu toplantıları 
AB üyesi ülkelerin başkentlerine de taşındı. Bu kapsamda, 2016 yılında Brüksel 
ve Berlin’de, 2017 yılında ise Londra ve Madrid’de toplantılar düzenlendi. Medya, 
akademi ve iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen bu toplantılarda 
paylaşılan fikir ve önerilerin, Türkiye ve AB’nin ortak geleceği açısından yol gösterici 
nitelikte olması amaçlanmaktadır.

Ayrıca Avrupa ülkelerinde artan yabancı ve İslam düşmanlığı ile ırkçılığı tartışmak 
üzere 13 Eylül 2017 tarihinde Londra'da, "İngiltere’de ve Avrupa’da İslamofobi ve 
Diğer Dinî ve Irksal Ayrımcılık Unsurlarıyla Mücadele” konulu bir toplantı düzenlendi. 
Söz konusu toplantıya İngiltere'nin önde gelen akademisyen, yazar, medya 
mensupları ve inanç kesimlerinin temsilcileri katılım sağladı. 
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AB 
ÜLKELERİNE 
VİZESİZ 
SEYAHAT 
AB ile vize muafiyetine giden yolda önemli adımlar attık. 
Vatandaşlarımızın Schengen üyesi ülkelerde kısa süreli kalışlarında 
vizesiz olarak seyahat edebilmeleri için üzerimize düşeni büyük 
ölçüde yaptık. Bu süreçte gerekli yasal, idari ve operasyonel 
adımların 72’sinden 67’sini tamamladık.

İSTEYEN 
ANAYASA 
MAHKEMESİNE 
BİREYSEL 
BAŞVURU 
YAPABİLİYOR
Temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünen 
vatandaşlarımız diğer iç hukuk yollarını tamamlamalarının ardından, 
23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru yapabilmektedir.
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İNSAN HAKLARI 
İÇİN BAĞIMSIZ 
VE DEMOKRATİK 
KURUMLAR 
GÖREVE 
BAŞLADI
Türkiye İnsan Hakları Kurumu, 2016 yılında ayrımcılıkla mücadele görevini de 
yürütecek şekilde yeniden yapılandırılarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
olarak faaliyet göstermeye başladı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele, işkence ve kötü 
muamele ile mücadele olmak üzere üç ana görevi yürütecek. 2012 yılının Haziran 
ayında kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu ise vatandaşlarımızın idareden kaynaklı 
şikâyetleri için başvurabilecekleri yeni ve bağımsız bir kurum olarak faaliyetlerine 
başladı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte, hiçbir mağduriyet yaratmadan 
vatandaşlarımızın insan haklarını güvence 
altına almak amacıyla Olağanüstü Hâl (OHAL) 
İşlemlerini İnceleme Komisyonunu kurduk. 
Böylelikle, doğrudan Kanun Hükmünde 
Kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere 
ilişkin başvuruların değerlendirilmesi ve 
karara bağlanması için Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) tarafından da kabul edilen 
etkin bir iç hukuk yolu oluşturulmuş oldu.

İNSAN 
HAKLARI 
DAHA ETKİLİ 
KORUNUYOR
Böylelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan hakların daha etkili 
şekilde korunması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye aleyhine 
verilen ihlal kararlarının asgari seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.

VATANDAŞLARIMIZIN
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ANA DİLDE 
SAVUNMA 
HAKKI
31 Ocak 2013 tarihi itibarıyla, sanıklar kendilerini daha iyi 
ifade edebileceklerini beyan ettikleri başka bir dilde savunma 
yapabilmektedir.

Hayatını tek başına idame ettiremeyen ağır hasta veya engelli olan 
mahkûmların cezalarının infazının ertelenmesi imkânı getirilmiştir. 

Hükümlü ve tutukluların eşleri ile bir araya gelmeleri ve çocuk 
hükümlülerin ebeveynleriyle daha çok vakit geçirmeleri gibi yeni 
uygulamalar hayata geçirilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİMİZ 
ARTIK GÜVENCE 
ALTINDA

KADINLAR 
SİYASİ HAYATTA 
DAHA FAZLA 
TEMSİL EDİLİYOR

Anayasa'mız tarafından kişisel verilerimiz güvence altına alınmıştır. Herkes, kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Bu çerçevede, 2016 yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu kuruldu ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu üyeleri seçildi. Böylelikle kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınmış 
ve kişilerin verilerinin hangi şartlarda işlenebileceği belirlenmiştir.

TBMM’deki kadın milletvekili sayısı 2002 yılında 24 iken 2015 yılında 
77 oldu ve üç katından fazla arttı. 
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SOSYAL BAKIMDAN 
KORUNMASI 
GEREKEN HERKESE

POZİTİF 
AYRIMCILIK

KADINLARA
POZİTİF 
AYRIMCILIK 
TANINDI

Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve 
yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler Anayasa'mız 
tarafından güvence altına alınmıştır.

2007 yılında Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, hane halkı 
içinde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin düzenlenen kermes, 
festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak 
belirlenen yerlerde satılması sonucu elde edilen gelirler vergiden 
muaf tutulmuştur. Kadınların, hayatın her alanında daha güçlü var 
olabilmesi için 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen 
Anayasa değişikliği ile kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi 
getirilmiştir.

AİLE İÇİ

Toplumsal bilincin artırılması yoluyla kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması 
devlet politikası hâline gelmiştir.

Aile içi şiddete karşı mücadele kapsamında, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur.

Kadının en temel insan hakkı olan yaşama hakkını elinden alan töre ve namus 
cinayetlerinin önlenmesi dâhil olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin ilgili düzenlemelerde değişiklik yapılmış ve töre cinayetleri için 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kabul edilmiştir.

Şiddete uğrayan kadınlara hizmet vermek amacıyla nüfusu 100 bini geçen belediyelere 
sığınmaevi açma yükümlülüğü getirilmiştir. 

2016-2020 dönemini kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” 
Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Şiddete uğrayan kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti veren ALO 183 aile, kadın, 
çocuk, engelli ve sosyal hizmet danışma hattı açılmıştır.

2016 yılında çıkarılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Hakkında 
Yönetmelik ile ŞÖNİM’lerin daha etkin işleyişi sağlanmıştır. ŞÖNİM’lerin sayısı 
artırılmıştır.

ŞİDDETE

SON
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TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİNE 
YÖNELİK TEDBİRLERİ 
UYGULAMAYA KOYDUK
Meclisimizde denetleme, soruşturma ve yasama tavsiyelerinde bulunma ve hak 
ihlallerini izleme yetkisi olan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu.

2011 yılında kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, toplumsal cinsiyet 
eşitliği alanında önemli adımlar atmaya devam etmektedir.

2010/18/AB sayılı Ebeveyn İznine İlişkin Gözden Geçirilmiş Çerçeve Anlaşma’nın 
uygulanmasına ilişkin direktife paralel şekilde devlet memurları ve işçiler için 
ebeveyn izni hakkı tesis edilmiş ve kısmi zamanlı çalışma gibi uygulama usulleri 
geliştirilmiştir.

ÇOCUKLARIMIZIN 
HAKLARINI 
KORUYORUZ

İFADE VE 
DÜŞÜNCENİN 
ÖNÜNDEKİ 
ENGELLER 
KALKIYOR

Çocuk hakları ve çocuklara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi Anayasa'mız tarafından 
güvence altına alınmıştır.

Meclisimizde Çocuk Hakları İzleme Komitesi kurulmuştur. Milletvekillerimizden oluşan 
Komite, çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması için çalışmaktadır.

Çocuklarımızın korunmasına yönelik Çocuk Koruma Kanunu’nu yürürlüğe soktuk. Bu 
Kanun ile korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının 
güvence altına alınması sağlanmaktadır.

Birçok çağ dışı ve AB standartları ile uyumsuz kanunu değiştirdik ve Yargı Reformu 
Paketleriyle ifade ve düşünce özgürlüğünün önündeki engel teşkil edebilecek 
hükümleri kaldırdık.

Uluslararası çapta projeler uygulayarak, hâkim ve savcılarımızın ifade özgürlüğüne 
ilişkin farkındalıkları ve kapasiteleri artırılmış, yargı kararlarında uluslararası belgelere 
ve emsal nitelikteki kararlara atıfların sayısında belirgin artış gözlemlenmiştir.
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ROMAN 
VATANDAŞLARIMIZIN 
HAKLARI 
KORUNUYOR
2010 yılında yapılan Roman Buluşması ile başlayan Roman açılımı ile birlikte 
Roman vatandaşlarımızın hakları her zamankinden daha fazla korunuyor.

30 Eylül 2013 tarihinde açıklanan Demokratikleşme Paketi ile Roman 
vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik olarak Roman Dil ve 
Kültür Enstitüsü, Trakya Üniversitesi bünyesinde kuruldu.

Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Roman 
Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve I. Aşama Eylem Planı 30 Nisan 2016 
tarihinde yayımlanarak uygulamaya konuldu.

FARKLI İNANÇ 
GRUPLARINA MENSUP 
VATANDAŞLARIMIZLA 
DİYALOĞUMUZ 
SÜRÜYOR
Farklı inanç gruplarına mensup vatandaşlarımız ile diyaloğumuz yoğunlaştırılmış, bu yönde 
sarf edilen çabalar neticesinde vatandaşlarımızın eğitimden dinî konulardaki sorunlarına 
kadar pek çok alanda ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bu kapsamda önemli ölçüde mülk iadeleri gerçekleştirilmiş, kiliseler restore edilmiş, 
yıllarca ibadete açık olmayan kiliselerde dinî törenler gerçekleştirilmiş ve farklı inanç 
grubuna mensup vatandaşlarımızın okul açabilmelerinin önündeki engeller kaldırılmıştır.
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KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ 
YASAĞINI KALDIRDIK

SİVİLLEŞME YÖNÜNDE 
ÖNEMLİ ADIMLAR 
ATMAYA DEVAM 
EDİYORUZ

30 Eylül 2013 tarihinde açıklanan Demokratikleşme Paketi çerçevesinde, kamu 
kurumlarında ayrımcılık içeren uygulamalara son verecek şekilde başörtüsü 
yasağını kaldırdık.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan kadın subay ve astsubaylar ile kadın 
polislerin de 2016 ve 2017 yıllarında yapılan değişiklikler ile görevleri esnasında 
başörtüsü takması mümkün hâle geldi. 

Böylelikle din ve ibadet özgürlüğü ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında bireysel hak 
ve özgürlüklerin korunması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) normları 
çerçevesinde önemli bir adım atılmıştır.

2010 Anayasa Değişiklik Paketi ile askerî mahkemelerin görev alanıyla ilgili önemli 
değişiklikler yaptık.

2013 yılında askerî darbelere dayanak olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu’nda 
değişiklik yaptık.

Jandarma ve Sahil Güvenlik bütünüyle İçişleri Bakanlığına bağlanarak, bunlar 
üzerindeki sivil kontrol ve gözetimi mutlak hâle getirdik.

Yüksek Askerî Şuranın yapısı ve işleyişi sivil kontrolü arttıracak şekilde değiştirildi.

İNSAN 
TİCARETİ İLE 
MÜCADELEYE 
DEVAM 
EDİYORUZ 
2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu ile insan ticareti 
mağdurlarının korunması görevi Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğüne verildi.

İnsan ticareti mağdurlarının kurtarılmasına 
destek sağlanması ve aynı zamanda insan 
ticareti riski altında bulunan muhtemel 
mağdurların bilgilendirilmesi amacıyla 157 
Yardım Hattı kuruldu. 

İnsan ticareti suçunun önlenmesi ve insan 
hakları kapsamında Türk vatandaşı ve 
yabancı ayrımı gözetilmeksizin insan ticareti 
mağdurlarının korunması amacıyla “İnsan 
Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların 
Korunmasına İlişkin Yönetmelik” çıkarılmıştır.
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YOLSUZLUKLA 
MÜCADELEMİZİ ETKİN 
HÂLE GETİRDİK

ORGANİZE 
SUÇLARLA 
DAHA ETKİN 
MÜCADELE 
EDİLİYOR

Yolsuzlukla mücadele alanında toplumsal duyarlılığın artırılması ve etik 
değerlerin benimsenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

Yolsuzlukla mücadele alanında, 2016 yılında yeni bir Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı hazırladık.

Bu belgeler, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede 
kararlılığımızın bir göstergesidir.

Organize suçlarla mücadele alanında önleyici tedbirlere, etkili soruşturma 
kapasitesine, suç örgütlerinin tüm unsurlarıyla tespitine, risk analizine, 
kurumlar arası koordinasyona, uluslararası iş birliğine ve suçun mali 
boyutuyla mücadele dâhil olmak üzere birçok konuda çalışmalara yoğun 
bir şekilde devam ediyoruz.

Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2016 
yılında hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

AB İLE PROJELER 
DEVAM EDİYOR
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) vasıtasıyla 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde 
toplam 4,7 milyar avro tutarında fon tahsis edilmişti, 2014-2020 yıllarını kapsayan 
IPA’nın ikinci döneminde ise yaklaşık 4,4 milyar avro tahsis edilmiş durumdadır.

İkinci döneminde Demokrasi ve Yönetişim alanına 967 milyon avro, Hukukun Üstünlüğü 
ve Temel Haklar alanına 625 milyon avro, Çevre sektörüne 645 milyon avro, Ulaştırma 
sektörüne 423 milyon avro, Enerji sektörüne 94 milyon avro, Rekabetçilik ve İnovasyon 
sektörüne 344 milyon avro, Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar alanına 435 milyon 
avro ve son olarak Tarım sektörüne 912 milyon avro tutarında AB fonu tahsis edilmiştir.

Katılımcı ülkelerle iş birliğini hedefleyen sınır ötesi iş birliği programlarının 
uygulamasına devam edilmiştir. Bu kapsamda, “Bulgaristan-Türkiye” ile “Karadeniz 
Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği” programları bulunmaktadır. 2007-2013 döneminde, 
25 ilimizi kapsayan Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı altında Türk 
ortaklı 39 proje tamamlanmıştır. Program kapsamında yereldeki kamu kurumları, yerel 
yönetimler, üniversiteler, okullar, araştırma merkezleri, kalkınma ajansları, odalar ve sivil 
toplum kuruluşlarının yürüttükleri projelere 6,32 milyon avrosu AB’den olmak üzere 
ulusal katkımız dâhil toplam 7,03 milyon avro hibe desteği tahsis edilmiştir.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın 2014-2020 döneminde 
uygulanması için tahsis edilen AB fonu 49.038.597 avrodur. Programda Türkiye'nin yanı 
sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan 
olmak üzere yedi katılımcı ülke yer almaktadır. Programın 2014-2020 dönemi ilk teklif 
çağrısına 31.01.2017 tarihinde çıkılmış olup bu teklif çağrısı ile değerlendirme süreci 
devam eden projeler için 19,655 milyon avro hibe kullandırılacaktır.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında 2007-2013 döneminde 
142 adet projenin uygulaması tamamlanmıştır. Bu programda yereldeki kamu 
kurumları, yerel yönetimler, eğitim-öğretim kurumları, odalar, iş geliştirme merkezleri 
ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri Türk ve Bulgar ortaklı projelere 32 milyon 
avro hibe desteği sağlanmıştır.

Programın 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni döneminde sürdürülebilir turizm ve 
çevrenin korunması alanlarındaki projelere 29,64 milyon avro hibe sağlanacaktır. Ekim 
2017 itibarıyla, yaklaşık 9 milyon avro tutarında 43 proje sözleşmeye bağlanmıştır. 
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SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ 
GÜÇLENDİRİLMESİNE 
YÖNELİK 
ÇALIŞMALARA YENİ 
PROJELERLE DEVAM 
EDİLİYOR
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci 
döneminde “sivil toplum” bir sektör olarak kabul edildi ve toplam 190 milyon avro 
tutarında kaynak ayrıldı. Böylece AB mali yardımlarından sivil toplum kuruluşlarımız çok 
daha fazla yararlanma fırsatı bulacak.

Sivil toplum alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşlarımız da projeler geliştirmeye 
devam ediyor. Sivil toplum sektöründe gerçekleştirilen çalışmaların koordinasyonu 
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
2014, 2015 ve 2016 programlama çalışmaları kapsamında “sivil toplum” sektörü altında 
yapılacak çalışmalara yaklaşık 106 milyon avro değerinde bir kaynak tahsis edildi. 
Projelerin uygulama süreçlerine 2017 yılında başlanıyor.

Bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile 
çok sayıda değerlendirme toplantıları düzenlendi, istişarelerde bulunuldu. Ayrıca sivil 
toplum alanında çalışan kamu personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları 
vasıtasıyla bu konuda farkındalık artırımına yönelik önemli adımlar atıldı.

Yerel STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi, STK’lar arasındaki ortaklık ve iş birliğinin 
güçlendirilmesi ve kamu-STK iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen iki yeni hibe 
programı 2017 yılında hayata geçirildi. Bu iki program aracılığıyla STK’lara 4,25 
milyon avro destek sağlanacak. Benzer hibe programlarının devam ettirilmesi için de 
çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Bu çalışmaların neticesinde 2018 ve 2019 yıllarında 
uygulanacak hibe programları aracılığıyla STK’lara yaklaşık 20 milyon avro tutarında 
destek aktarılacak. 

Hibe programlarının yanı sıra STK’larla yakın iş birliği içerisinde çalışan kamu kurum 
ve kuruluşlarımız tarafından da birçok proje hayata geçiriliyor. Bu projeler aracılığıyla 
kamu kuruluşlarının STK’larla daha fazla bir araya gelmesine destek olunuyor, STK’ların 
proje faaliyetlerine katılımı ile de kamu-STK iş birliği güçlendiriliyor ve yasal çerçevenin 
geliştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar 
kapsamında 33 milyon avro tutarında projenin hayata geçirilmesi için teknik çalışmalar 
büyük ölçüde tamamlandı. Projelerin uygulama süreçleri 2017 ve 2018 yıllarında başlayacak.

Sivil topluma yönelik sağlanan destekler, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesi amacıyla IPA çerçevesinde yürütülen “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum 
Diyaloğu Projeleri” ile de kesintisiz şekilde devam ediyor.

Projenin 2008-2009 yıllarında uygulanan ilk aşaması kapsamında “Kentler ve Belediyeler”, 
“Meslek Kuruluşları”, “Üniversiteler” ve “Diyalog için Gençlik Girişimleri” başlıkları altında 
geliştirilen 119 projeye 19,3 milyon avro hibe desteği sağlandı.

2010-2012 yılları arasında yürütülen ikinci aşamasında ise “Tarım-Balıkçılık”, “Kültür- Sanat” 
ve “Mikro Hibe” bileşenlerinde 97 projeye 5,3 milyon avro finansman aktarıldı.

2014 yılında uygulama dönemi başlayan projenin üçüncü aşaması ise “Siyasi Kriterler” ve 
“Medya” hibe programları ile “Medya Diyalog Seminerleri” bileşenlerinden oluşuyor. Siyasi 
Kriterler ve Medya hibe programları kapsamında Türkiye ile AB sivil toplum ve medya 
kuruluşları tarafından birlikte geliştirilen 55 projeye yaklaşık 7 milyon avro hibe desteği 
verildi.

Projenin dördüncü aşamasında “çevre, enerji, tüketicinin ve sağlığın korunması, adalet, 
özgürlük ve güvenlik, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, bölgesel politika ve 
yapısal araçların koordinasyonu, işletme ve sanayi politikası, tarım ve balıkçılık ile eğitim” 
alanlarında toplam 80 projeye yaklaşık 11 milyon avro hibe desteği sağlandı.
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81 İLİMİZ 
AB’YE
Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi’ne ivme kazandırmak, 
valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısını güçlendirmek ve teknik kapasitelerini ve 
etkinliklerini artırmak amacıyla “İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı” 
uygulandı. Program kapsamında, 2011 yılı için ayrılan 1 milyon 250 bin TL tutarında 
bütçe çerçevesinde 24 ilimiz desteklendi ve projelerin uygulama süreci sona erdi.

2012 yılı başlarında duyurulan “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı – II” AB
Faaliyetlerine Destek Bileşeni kapsamında desteklenen 11 valilik projesi ile yerelde 
yürütülen AB konulu faaliyetlere 250 bin TL tutarında kaynak aktarıldı, projeler 
hayata geçirildi.

HAZIRLANIYOR

VALİLİKLERDE 
AB İŞLERİ İÇİN 
KAPASİTE 
OLUŞTURULMASI 
PROJESİ (VABpro) 
UYGULANDI
Valiliklerde AB işleri için kapasite oluşturulması amacıyla 2012 yılı son çeyreğinde 
20 pilot ilde uygulanmaya başlayan ve Aralık 2014’te sona eren “Valiliklerde AB 
İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” kapsamında toplam 1 milyon 950 bin 
avroluk bütçe çeşitli aktivitelerde kullandırıldı; AB konularına yönelik yerel düzeyde 
mevcut idari ve kurumsal kapasitede önemli gelişmeler kaydedildi.

Proje çıktıları arasında, eğitim ihtiyaç analizi çalışması, AB uzmanlık eğitimi, 
kapasite geliştirme faaliyetleri çalıştayı, eğiticilerin eğitimi, bölgesel çalıştaylar, 
şehir eşleştirme, yerelde AB internet sitesi, AB algısı anketi, proje veri tabanı, yerel 
düzeyde AB çalışmalarına yönelik kapasitenin güçlendirilmesi eylem planı, yerel 
düzeyde AB çalışmalarına yönelik iletişim rehberi yer aldı.
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AB-TÜRKİYE ŞEHİR 
EŞLEŞTİRME 
PROGRAMI 
BAŞLATILIYOR
AB alanında yerelde yürütülen faaliyetleri sürdürmek ve 
daha ileri bir aşamaya taşımak amacıyla AB-Türkiye Şehir 
Eşleştirme Programı hayata geçirildi. Program kapsamında 
yürütülecek kapasite geliştirme çalışmalarına ek olarak 
Türkiye ve AB yerel yönetimleri tarafından oluşturulacak 
ortaklıklara 2,6 milyon avro tutarında hibe desteği verilecek. 

AVRUPA BİRLİĞİ 
BAKANLIĞI İL 
TEMSİLCİLİKLERİ AÇILDI; 
YEREL DÜZEYDE 
YÜRÜTÜLEN PROJE 
VE FAALİYETLERE HIZ 
VERİLDİ
İstanbul’da temsilciliği bulunan Avrupa Birliği Bakanlığının Antalya Temsilciliği 21 Aralık 
2014, İzmir Temsilciliği ise 19 Şubat 2015 tarihlerinde hizmete açıldı. İl Temsilcilikleri 
vasıtasıyla özellikle sivil toplum kuruluşlarına yönelik çeşitli eğitim ve bilgilendirme 
faaliyetleri gerçekleştirildi; yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların AB 
konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik önemli aktiviteler düzenlendi. Yerel 
aktörler ile merkez teşkilata dâhil kurum ve kuruluşlar tarafından temsilcilik bulunan 
illerde düzenlenen çalıştay, eğitim ve faaliyetlere destek verildi.

Bu çerçevede İstanbul Temsilciliği tarafından Türkiye-AB İlişkileri, AB mali yardımlarının 
genel yapısı, hibe programları, Avrupa Birliği Programları, proje hazırlama, Jean 
Monnet Burs Programı, Bakanlığımızda staj ve iş olanakları konularında STK’lar ve 
üniversitelerde düzenlenen 11 seminer ile 660 öğrenci, öğretim üyesi ve STK çalışanına, 
fuarlara katılım yoluyla yapılan bilgilendirmelerde ise 550 kişiye ulaşıldı. 

İzmir ve Antalya Temsilcilikleri koordinasyonunda uygulanan AB finansmanlı  “Yerel 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin ve Kamu-STK İş Birliğinin Güçlendirilmesi” 
projesi kapsamında yaklaşık 300 STK temsilcisi ile kamu kurumu personeline kapasite 
geliştirme, AB metodolojisine göre proje hazırlama ve Erasmus+ eğitimleri verildi. 
Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşların istifadesine sunulmak üzere “İzmir’de/Antalya’da AB 
Projeleri” ile “İzmir’de/Antalya’da Avrupa Birliği” rehber kitapçıkları hazırlandı. 

Yerel düzeyde yürütülen bir diğer etkinlik ise “Çukurova’da AB Çalışmalarına Yönelik 
Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi” oldu. Bugüne kadar tamamlanan proje etkinlikleri 
çerçevesinde, 9 aylık dönemde 11 farklı proje hazırlama eğitimi verildi ve bu eğitimlere 
780 kişinin katılımı sağlanarak, Adana ili ve Çukurova Bölgesi'nin AB fonlarından azami 
düzeyde faydalanabilmesinin önü açıldı.   
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JEAN MONNET 
BURS 
PROGRAMI 
İLE AB ÜYESİ 
ÜLKELERDE 
EĞİTİM 
FIRSATLARI 
DEVAM EDİYOR
Ülkemizde yürütülen en uzun soluklu projelerden biri olan Jean Monnet Burs 
Programı, Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde ihtiyaç duyulan AB müktesebatı 
alanında yetişmiş iş gücünün geliştirilmesini amaçlıyor. 

1990 yılından bu yana uygulanmakta olan Burs Programı ile yaklaşık 2000 
vatandaşımız AB üyesi ülkelerde yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma 
programlarına katılma imkânına sahip oldu. Program, vatandaşlarımıza yapmış 
olduğu akademik yatırımın yanı sıra Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki 
diyaloğun geliştirilmesine de önemli katkılarda bulunuyor. 

AB’NİN 
GÜNLÜK 
HAYATTAKİ 
YANSIMALARI

ÇEVRENİN 
KORUNMASINA 
YÖNELİK 
POLİTİKALAR 
GÜÇLENDİ VE 
YATIRIMLAR ARTTI 
AB’nin çevre politikalarına uyuma yönelik, özellikle merkezde ve yerelde 
kapasite geliştirmeye, içme suyu arıtma ve atık yönetimi gibi altyapı projelerine 
bugüne kadar 1 milyar avrodan fazla AB mali desteği sağlandı. Fonların 
kullanımı devam ediyor. 

ÇEVRE
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SU YÖNETİMİ 
KONUSUNDA 
REFORMLAR YAPILDI
Havza bazında entegre su yönetimi konusunda AB standartlarına ulaşmak 
üzere önemli adımlar atıldı. İlk etapta, ülkemizde 25 nehir havzası için havza 
koruma eylem planları hazırlandı, bunların uygulamaya geçirilmesi için 
çalışmalar devam ediyor. 

İyi su kalitesinin sağlanması, suyu kaynağında temiz tutma ve suyun akılcı 
yönetimi konusunda düzenlemeler getiren AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyum 
amacıyla çerçeve bir düzenleme olarak Su Kanunu Taslağı hazırlandı.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı sularımızı koruma altına almak için etkin 
tedbirler uygulanmaya başlandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 
KARŞI MÜCADELE 
DEVAM EDİYOR
Türkiye, iklim değişikliğinin başlıca sebebi olan sera gazı 
salınımındaki tarihî sorumluluğu % 0,7 olup, en az kirleten ülkeler 
arasında yer almakla birlikte iklim değişikliği ile mücadeleye de 
her türlü katkıyı vermeye devam ediyor. 

İlk etapta, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele konusundaki yol haritası olan 
Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010 yılında yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin ilk yeşil büyüme stratejisi olan Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı, 2011 
yılında kabul edildi.

Türkiye küresel iklim değişikliğine yönelik Paris Anlaşması’na yönelik katkısını 30 
Eylül 2015 tarihinde sundu ve Paris Anlaşması’nı 22 Nisan 2016 tarihinde imzaladı.

Küresel iklim değişikliği ile mücadele de etkin ve öncü rol oynayan AB’nin bu 
alandaki mevzuatına uyum ve farkındalık çalışmaları sürüyor.

AB SİVİL KORUMA 
MEKANİZMASI’NA 
ÜYE OLDUK
Ülkemiz afetlerde Avrupa çapında dayanışmayı ve iş birliğini öngören AB Sivil 
Koruma Mekanizması'na 6 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla dâhil oldu.

Ülkemizin Mekanizma'ya katılımı, doğal ve insan kaynaklı felaketleri önleme, bu 
felaketlere hazırlıklı olma ve müdahale etmeye yönelik AB ile iş birliği sağlıyor. 

Böylece ülkemiz, afet ve acil durumlarda insan, çevre ve kültürel mirasın 
korunmasına yönelik olarak sağlanan ayni yardım, ekipman, personel ve uzman 
desteğinden yararlanabilecek.

Sivil Koruma Mekanizması’nın ülkemizde uygulanması ile ilgili koordinatör 
kurum olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.

ATIK YÖNETİMİ İLE 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ 
BİTİYOR
Evde, iş yerinde, sanayide, kısaca günlük hayatımızda üretilen atığın 
kaynağında önlenmesi ve atığın geri dönüşümü (kâğıt/karton, cam, metal, 
plastik, ömrünü tamamlamış araçlar gibi) yönünde önemli adımlar atıldı.
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MİLYONLARCA 
HAYVAN KOBAY 
OLMAKTAN 
KURTULDU
Deneysel ve diğer bilimsel 
amaçlar için kullanılan deney 
hayvanlarının korunması, 
deney hayvanlarının üretim 
yerleri ile deney yapacak 
olan laboratuvarlara kurallar 
getirildi.

NATURA 2000 
ALANLARININ 
BELİRLENMESİNE 
YÖNELİK ÖNEMLİ 
ADIMLAR ATILIYOR
Tehlike altında bulunan doğal yaşam alanlarının 
ve canlı türlerinin koruma altına alınması amacıyla 
oluşturulan ve doğal çevre koruma ağı olarak kabul 
edilen NATURA 2000 alanlarının belirlenmesine 
yönelik ülkemizde çalışmalar başladı. 

KİMYASALLARLA 
ZEHİRLENME 
DEVRİ BİTTİ

YAKIT KALİTESİNİ 
ARTIRARAK 
HAVA KALİTESİNE 
KATKI SAĞLADIK

Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması 
hakkındaki yönetmeliğin yayımlanması ile kimyasalların 
yönetiminde yeni bir dönem başlamıştır. Böylece 
kimyasallara getirilen kayıt ettirme zorunluluğu ile 
vatandaşlarımızın sağlığı ve çevre üzerinde olabilecek 
olumsuz etkiler en aza indirgeniyor.

Biyosidal ürünler, asbest gibi maddelerin kullanımına 
yönelik sınırlamalar getirildi. Marketlerde satılan ürünlerin 
ambalajlarında detaylı bilgiler verilerek insanların 
seçimlerinde bilinçli alımlar yapmaları sağlandı.

Yakıt kalitesinin artmasına bağlı olarak, 
motorlu araçlardan salınan emisyon miktarı 
düşürüldü ve daha temiz hava koşullarında 
yaşam standartlarının artması sağlandı.

Daha sıkı hava kalite standartları 
uygulanmaya başlandı ve daha temiz hava 
solumamız mümkün oldu.
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ENERJİ
AB İLE 
ELEKTRİK 
TİCARETİ 
BAŞLADI

DOĞAL GAZ 
PİYASASININ 
GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR SON 
AŞAMADA

Türkiye ile AB arasında sınır ötesi elektrik ticaretinin 
gerçekleşmesine yönelik yasal zemin oluşturuldu ve 
elektrik sisteminin kalıcı bağlantısı sağlandı.

Doğal gaz piyasasının serbestleşmesi çalışmaları son 
aşamaya geldi,  yabancı yatırımcılar ortak piyasa 
kuralları çerçevesinde ülkemizde büyük altyapı projeleri 
gerçekleştiriyor. 

ENERJİNİN 
VERİMLİLİĞİNE VE 
İSRAFA YÖNELİK 
FARKINDALIK 
SAĞLANDI
AB kaynaklarından finanse edilen projeler neticesinde enerjinin verimli kullanılması ve 
israfın önlenmesi konularında önemli bir farkındalık yaratıldı. Bu kapsamda, ülkemizde 
2007 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği Kanunu ile birlikte, her yıl Ocak ayının ikinci 
haftasında enerji verimliliğine yönelik etkinlikler yapılıyor.

Özellikle binaların enerji performansı konusunda da düzenlemeler yapılarak ülkemizde 
binalarda enerjiyi daha etkin ve verimli kullanmaya yönelik uygulamalar günlük 
hayatımızın içine girdi. 

Enerji etiketlemesiyle kullandığımız elektrikli eşyanın ne kadar enerji tükettiğini biliyoruz.

YENİ FİNANSMAN 
MEKANİZMALARIYLA 
YATIRIMCILARIN ÖNÜ 
AÇILDI
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik olarak 
geliştirilen finansman mekanizmaları ile yatırımcılar için 
yeni fırsatlar yaratıldı.
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TİCARİ ARAÇLARDA 
SAYISAL TAKOGRAF 
KULLANIMI İLE TRAFİK 
EMNİYETİ SAĞLANDI
AB mevzuatı ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler 
çerçevesinde Sayısal Takograf kullanımı zorunlu hâle getirildi. 

Ticari araç kullanan sürücülerin çalışma süreleri kontrol altına alınarak 
uykusuzluk ve fazla çalışma gibi hem sürücülerin sosyal şartlarını hem de 
trafik emniyetini olumsuz etkileyen etkenler karşısında önemli bir tedbir 
alınmış oldu.

ULAŞTIRMA

ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ 
BELGELERİ İLE YURT 
DIŞINDA ARAÇ 
KULLANILABİLİYOR
Yasal altyapının hazırlanması sonrasında uluslararası standartlara 
uygun sürücü belgeleri 1 Ocak 2016 itibarıyla dağıtılmaya 
başlandı. Artık vatandaşlarımız, yeni sürücü belgeleri ile ilave bir 
belgeye ihtiyaç kalmadan yurt dışında da araç kullanabiliyor.

KARA YOLU 
EMNİYETİ 
ARTIRILDI
Hem kara yolu emniyetini artırmak, hem de kara yolu trafiğinin çevreye 
olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 1990 yılı ve öncesinde trafiğe 
çıkan 120.000 kadar ticari araç trafikten çekildi.

Mevzuat değişiklikleri ve gerekli altyapının oluşturulması sonucunda ticari 
araçların yol kenarı denetimleri sıklaştırılarak kara yolu emniyetine olumlu 
katkı sağlandı.

HAVAYOLU İLE 
SEYAHAT EDEN 
YOLCULARA AB 
STANDARTLARINDA 
HAKLAR SAĞLANDI
Hava yolu ile seyahat eden 
yolcuların gecikme ve iptal 
durumlarında tazminat ve hizmet 
almasına imkân verilerek yolculara 
AB standartlarında haklar sağlandı. 

Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı 
yolculara seyahatleri süresince 
yardım almalarını sağlayacak ve 
onları ayrımcılığa karşı koruyacak 
düzenlemeler yapıldı.
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EMNİYETLİ 
VE GÜVENLİ 
HAVA YOLU 
TAŞIMACILIĞI 
İLE HİZMET 
KALİTESİ ARTTI

TÜRK BAYRAKLI 
GEMİLER YABANCI 
LİMANLARDA ARTIK 
DAHA AZ DENETİME 
TABİ TUTULUYOR

Hava yolu emniyeti ve güvenliğini doğrudan etkileyen 
birçok konuda düzenlemeler çıkarıldı. 

Hava araçlarının ve taşıyıcı firmalar ile seyrüsefer hizmet 
sağlayıcılarınca verilen her türlü hizmetin kalitesi yükseltildi. 

Uçuş ekiplerinin uçuş ve görev süreleri ile dinlenme esasları 
yeniden düzenlendi.

Türkiye, 2008 yılından bu yana Liman Devleti Kontrollerine İlişkin Paris 
Mutabakat Zaptı’nın beyaz listesindedir. Bu sayede Türk bayraklı gemiler 
artık yabancı limanlarda daha az denetime tabi tutulduğundan, uzun 
denetimlerden kaynaklı zaman ve maliyet kaybının önüne geçildi. 

DEMİR YOLU 
TAŞIMACILIĞI 
SERBESTLEŞTİ

ÜLKEMİZİN BATISI İLE 
DOĞUSUNU BİRBİRİNE 
BAĞLAYAN DEMİR 
YOLU PROJELERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

6461 sayılı Kanun'la başlayan serbestleşme süreci 2017 yılında tamamlandı. 

Sektörün serbestleşmesi ile demir yolu taşımacılığında rekabet artacak, 
hizmet kalitesi yükselecek, demir yolu taşımacılığının diğer taşıma modları 
içindeki payı artacaktır. Bu sayede kara yollarında yoğun yolcu ve yük 
taşımacılığından kaynaklanan sıkışıklığın sebep olduğu olumsuz ekonomik ve 
çevresel etkilerin önüne geçilecek. 

AB mali destekleri ve ulusal bütçemizden sağlanan finansmanla, Türkiye’nin 
doğusu ile batısını demir yolu ile bağlamak üzere önemli projeler hayata 
geçirilmeye devam ediyor. 

AB ile ülkemiz arasında yürütülen müzakerelerde ülkemizi Doğu sınır ilimiz 
Kars’tan AB ile kara sınırımız olan Kapıkule’ye bağlamak üzere “Halkalı-Kapıkule-
Ankara-Sivas-Kars Demir Yolu Projesi” üzerinde mutabık kalındı. 
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AB NORMLARINDA 
İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 
SAĞLIYORUZ
İş sağlığı ve güvenliği alanında, AB Çerçeve İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi’nin 
iç hukuka aktarılmasını sağlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
2012 yılında yürürlüğe girdi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne 
geçilebilmesi için gerekli idari düzenlemeleri ortaya koyan Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği Politika Belgesi ve Eylem Planı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konseyi tarafından kabul edildi.

EBEVEYN İZNİ 
UYGULAMASI 
GELİŞTİRİLDİ
Ebeveyn iznine ilişkin AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasında önemli 
bir aşama kaydedildi ve hem devlet memurları hem de işçiler için ebeveyn 
izni hakkı tesis edildi. Doğum yapan memurlara ve kadınlara belirli analık izni 
sonrasında belirli periyotlarda mali ve sosyal haklardan herhangi bir kesinti 
yapılmadan yarı-zamanlı çalışma imkânı getirildi ve memurlarla işçilere 
çocuğun mecburi ilköğretim çağına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanındı.

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK, 
BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI:
AB YOLUNDA GÜVENLİ GIDA 
DÖNEMİ
Müzakerelere açılan 12 No’lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası 
faslı kapsamında, halkımızın daha güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesini 
sağlayacak mevzuat uyum çalışmaları gerçekleştirilerek 250’den fazla ikincil 
düzenleme yayınlanmıştır.

Fasıl kapsamında, hayvansal gıdanın güvenliğine hizmet etmek üzere ve hayvanların 
izlenebilirliğini teminen büyükbaş hayvanların küpelenmesi ve veri tabanına 
kaydı işlemlerine güçlendirilmiş bir sistemle devam edilmiş, küçükbaş hayvanların 
küpelenmesi ve kaydına başlanmıştır.

Hayvansal üretimde verimi ve dış satım potansiyelini artırmak üzere ve hayvan 
sağlığı ile halk sağlığının korunmasını teminen hayvan hastalıklarıyla mücadele 
çalışmaları hem Ulusal hem de AB fonlarından sağlanan mali ve teknik desteklerle 
sürdürülmektedir.

“Tarladan Sofraya/Çiftlikten Çatala” ilkesi ile gıdanın üretiminden tüketimine kadar 
tüm aşamalarında gıda güvenliği sağlanmaktadır.

Vatandaşlar güvenli gıdaya ve tükettiği gıda konusunda doğru bilgiye erişim 
sağlamaktadır.

Yasal düzenlemelerde sivil toplumun görüşü alınmaktadır.

Gıda zincirinde izlenebilirlik daha etkin biçimde sağlanmaktadır.

Gıda ve yeme ilişkin daha sıkı kontroller yapılmaktadır. Yapılan kontrollerde gıdada 
bir sorun tespit edilmesi durumunda geriye dönük takibi yapılmakta ve sorunlar 
kaynağında tespit edilmektedir.

İnsan ve hayvan sağlığının korunması için gerektiğinde zaman kaybetmeden acil 
eylem planlarıyla müdahale edilmektedir.

Lokanta, restoran, satış yerleri, soğuk hava ve depolama yerleri kayıt altına 
alınmakta ve hijyen kurallarına uyulmaktadır.
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Hayvansal ürün işletmeleri onaya tabi olmakta ve daha sıkı hijyen kurallarına 
uymaktadır.

Gıdanın güvenli olmadığı anlaşılırsa, piyasadan toplatılmaktadır. 

Balıkçı tekneleri kayıt altına alınmakta ve hijyen kurallarına uymaktadır.

Çiğ sütün kalitesi artırılmaktadır.

Çiftlik hayvanlarının yetiştirme ve nakil sırasında refahı gözetilmekte ve 
korunmaları sağlanmaktadır. 

Çevre ve insan sağlığı için risk teşkil edebilecek olan zirai mücadele 
ilaçlarının piyasaya girişi engellenmektedir.

Gıda işletmeleri modernize edilmiş, kaliteli ürün üretebilmeleri ve rekabet 
edebilirlikleri sağlanmıştır.

Türk Gıda Kodeksi 
kapsamındaki yatay ve 
dikey yasal mevzuat 
AB uyumu kapsamında 
gözden geçirilerek 
güçlendirilmiştir.

Gıda kontrol hizmetlerine 
yönelik kapasite 
güçlendirilmiş, AB 
fonlarından sağlanan mali 
yardım ile “Ulusal Gıda 
Referans Laboratuvarı” 
inşa edilerek teçhiz 
edilmiş ve hizmete 
girmiştir. 

Bitki pasaportu sistemi 
kurulmuş, sistemin 
uygulanmasına 
başlanmıştır.

BALIKÇILIK 
FAALİYETLERİNİ 
TAKİP EDİYORUZ
Su ürünlerinin denizden sofraya güvenle ulaşmasını sağlamak amacıyla “Su 
Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBİS)” kurulmuştur. AB müktesebatı ile uyumlu 
olarak kurulan SÜBİS ile av ve satış bilgileri kontrol edilmektedir. Ayrıca 
bütün orkinos gemileri uydu bazlı “Gemi İzleme Sistemi” ile izlenmeye 
başlamıştır. Bu sayede gelecek nesillerin de güvenle ve AB standartlarında 
balık yiyebilmesi sağlanacaktır.

AB mali kaynakları ile de desteklenen “Türk Balıkçılık Sisteminde Stok 
Değerlendirmenin Başlatılması” projesi ile stokların belirlenmesi ve 
izlenmesinde kullanılacak araştırma gemisi konusunda pazar araştırması 
yapılmış, alternatifler analiz edilmiştir.

Proje ile Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de su 
ürünleri yönetim rejimleri ve pilot göl olarak seçilen Eğirdir Gölü’nün 
rehabilitasyonu için eylem planları hazırlanmış, 10 farklı balık türü için 
ekosisteme dayalı çok yıllık deniz yönetim rejimi için ulusal eylem planı 
oluşturulmuştur.

Aşırı avlanmanın engellenmesine yönelik olarak balıkçılık filo kapasitesinin 
azaltılması amacıyla avcılıktan gönüllü olarak çekilecek balıkçılara yönelik 
bir destek programı başlatılmıştır.

29 tanesi yürütülen AB projesi kapsamında olmak üzere, bugüne kadar 43 
adet karaya çıkış noktasında balıkçılık idari binası (Balıkçılık Liman Ofisi) 
kurulmuştur.

Yine AB mali kaynaklarıyla üretici örgütlerinin AB’deki ile uyumlu bir 
örgütsel yapı ve işlev kazanmaları ve bu konuda farkındalık yaratılması için 
çalışmalara başlanmıştır.

BALIKÇILIK
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KIRSAL KALKINMA 
AB DESTEKLERİYLE 
ARTIYOR
Kırsal kalkınma alanında AB desteklerinin kullanımı amacıyla IPARD (Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma) Programı'nın uygulanması için IPARD ajansı olarak görev 
yapan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur.

IPARD desteklerinin uygulanması sürecinde 2007- 2013 dönemini kapsayan “IPARD I 
Programı'nın” uygulaması 2016 yılında sona ermiş ve kırsal kalkınma alanında 800 milyon 
avroya yakın AB kaynağı kullanılmıştır.

2014-2020 bütçe dönemini kapsayan ve 2023 yılına kadar uygulanacak olan “IPARD II 
Programı” kapsamında ise Türkiye’ye yaklaşık 800 milyon avro tutarında AB kaynağı 
tahsis edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

AB hibeleriyle birlikte hayvanlarımız daha modern ahırlarda yetiştirilmeye, gıdalarımız 
daha modern işletmelerde üretilmeye başlanmış, Türkiye’nin daha güçlü ve etkin bir kırsal 
kalkınma politikası uygulamasına destek sağlanmıştır. 

IPARD II Programı’nda yer alan LEADER (Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması 
Tedbiri) yaklaşımı ile hem yerel düzeyde kalkınma stratejilerinin yerelde yaşayan aktörlerce 
hazırlanmasına hem de hazırlanan bu stratejilerin uygulanmasına yönelik finansal destek 
sağlanmaya başlanmıştır.

KIRSAL KALKINMA ORGANİK TARIM 
İLE ÇİFTÇİMİZ 
KAZANIYOR, ÜLKEMİZ 
KAZANIYOR
Organik tarım konusunda AB müktesebatına yüksek bir uyum düzeyi 
sağlanmıştır. Organik tarımda sağlanan bu ilerleme üreticilerin 
gelirlerinin artmasına katkıda bulunmakta ve ülkemiz ürünlerinin 
dünya piyasalarında daha fazla değer kazanmasını sağlamaktadır
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COĞRAFİ İŞARETLER 
ÜRÜNLERİMİZİN 
DEĞERİNİ ARTIRIYOR
Spesifik özelliklere sahip tarımsal ürünler ve gıdaların adlarının ve özelliklerinin tescil 
edilerek korunmasını öngören AB coğrafi işaretler mevzuatına 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu ile yüksek düzeyde uyum sağlanmıştır. Yöresel özelliklere sahip ürünlerin ve 
gıdaların coğrafi işaret tescili yapılarak desteklenmesi hem ürünlerimizin tanınmasını 
sağlamakta hem de özellikle az tercih edilen bölge ya da uzak alanlar olmak üzere kırsal 
ekonomi açısından kayda değer bir kâr yaratarak üreticilerin gelirlerinde bir iyileşme 
sağlamaktadır.

Ürünlerimizin AB nezdinde tanınması ve piyasaya arz edilmesi amacıyla coğrafi 
işaret tescili bulunan ürünlerimiz için Avrupa Komisyonu nezdinde tescil başvurusu 
yapılmaktadır. Bugüne kadar Avrupa Komisyonu nezdinde Antep Baklavası/Gaziantep 
Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı olmak üzere üç adet coğrafi işaret tescilli 
ürünümüz bulunmaktadır. Dokuz adet (Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, İnegöl Köfte, 
Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, 
Kayseri Sucuğu, Antep fıstığı) ürünümüze yönelik tescil işlemleri devam etmektedir. 

Tarım sektörüne yönelik desteklerin, AB destekleme sistemine yakınlaştırılması konusunda 
devam eden çalışmalar Türk çiftçisinin üretim dönemlerine göre değişen gelir düzeyleri 
yerine, istikrarlı bir gelir düzeyine sahip olması konusunda önemli ilerleme sağlayacaktır. 
AB uyumlu destek sisteminin temel aracı olan “Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin” 
oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanmış ve bu amaçla bir strateji 
hazırlanmıştır. Bu stratejinin uygulanması ile ülkemizde tarım sektörüne verilen destekler 
daha etkin bir yöntemle izlenecektir.  Ayrıca AB Ortak Tarım Politikası'nın temel unsurları 
olan doğrudan destekler ve ortak piyasa düzenlemelerine uyum çalışmalarına destek 
olmak amacıyla AB destekli projeler yürütülmektedir.   

MALLARIN 
SERBEST 
DOLAŞIMI

GÜVENLİ 
KOZMETİK 
ÜRÜNLER 
PİYASADA!

Malların Serbest Dolaşımı Faslı her ne kadar müzakereye açılmayan fasıllardan 
olsa da bu fasıl kapsamında yürütülen mevzuat uyumu ve proje çalışmaları 
ile halkın sağlık ve güvenliğini tehdit etme riski olan çeşitli ürün gruplarında 
güvenli ve kaliteli ürünlerin piyasaya arz edilmesi ve laboratuvar altyapısının 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Malların serbest dolaşımı alanında yürütülen çalışmalar sadece tüketicilerimiz 
lehine sonuçlar doğurmamaktadır. Bu çerçevede AB mevzuatı ile uyumlu 
olarak üretim yapıldığı için AB’ye ihracat yapmak kolaylaşmıştır. Yüksek 
standartlarda ve güvenli üretim ile pazarlanan Türk ürünleri sadece Avrupa 
çapında değil, dünya çapında daha cazip bir tercih olmaktadır.

Kozmetik ürünler, AB standartlarına uygun olarak üretilerek piyasaya 
arz edilmektedir. Sıkı kurallar getiren ve aykırılık durumunda yaptırım 
uygulanmasını öngören Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği uyarınca, 
sadece insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikteki kozmetik ürünler piyasaya 
arz edilebilmektedir. AB mevzuatı ile uyumlu mevzuat sayesinde Türk 
tüketicisi artık günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan kozmetik 
ürünleri güvenle kullanmaktadır.
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OYUNCAKLAR 
ÇOCUKLARIMIZ 
İÇİN ARTIK DAHA 
GÜVENLİ
AB mevzuatına uygun olarak yayımlanan “Oyuncaklar Hakkında 
Yönetmelik” uyarınca, çocuklarımıza aldığımız oyuncaklar tamamen 
AB standartlarına uygun üretilmektedir. Piyasaya arz edilen oyuncaklar 
fiziksel, mekanik, kimyasal, elektriksel ve hijyenik riskler açısından güvenli 
olmak zorundadır. Böylece, çocuklarımız doğabilecek sağlık riskleri ve 
fiziksel yaralanmalara karşı korunmakta olup, oyuncakların sebep olduğu 
kaza ve yaralanmalar artık asgari düzeye inmiştir.

Tüketicilerimiz oyuncaklar üzerindeki etiketler ve kullanım uyarıları 
sayesinde artık çocuklarına daha bilinçli olarak güvenli oyuncaklar 
alabilmektedir.

DAHA GÜVENLİ, 
DAHA SAĞLIKLI, 
DAHA ÇEVRECİ 
YAPILAR
Binalar, yollar, köprüler ve demir yolları gibi yapılarda kullanılan malzemeler günlük 
yaşam için son derece önemlidir. Yapı malzemeleri konusundaki AB mevzuatı 
ile uyumlu “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” uyarınca, sadece belirli yasal şartları 
karşılayan yapı malzemeleri piyasaya sürülebilmektedir.

Yapılar; güvenlik, dayanıklılık, yangın durumunda güvenlik, hijyen, sağlık ve çevrenin 
korunması, gürültüye karşı koruma ile enerji tasarrufu ve ısıyı tutma gibi özellikleri 
olan malzemelerden yapılmaktadır. Üreticiler, ürettikleri yapı malzemelerinin 
güvenli olduğunu oldukça detaylı bir süreç sonucunda alınabilen CE işareti ile 
göstermektedirler.
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İDARİ KAPASİTEYİ 
ARTIRIYORUZ

TÜRK AKREDİTASYON 
KURUMU HİZMET 
ALANLARINI 
GENİŞLETİYOR

Ülkemiz teknik mevzuat uyumunda olduğu gibi kalite altyapısının 
oluşturulması ve güçlendirilmesinde de çok önemli mesafeler katederek 
birçok AB ülkesinden daha ileri seviyelere ulaşmıştır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ülkemizde akreditasyon alanında yetkili 
tek otorite olarak, 1999 yılından bu yana uluslararası kabul gören tüm alanlarda 
akreditasyon hizmeti vermeye devam etmektedir. Deney, Kalibrasyon ve Tıbbi 
Laboratuvarlar, Muayene, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme ve Yönetim 
Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları, Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları ve Sera Gazı 
Emisyonları Doğrulayıcıları olmak üzere bugüne kadar toplam 1.432 kuruluş akredite 
edilmiştir. Bunlar arasında kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları 
olduğu gibi yurt dışından da kuruluşlar bulunmaktadır. 

TÜRKAK aynı zamanda, Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Akreditasyon 
Forumu ve Uluslararası Laboratuvarlar Akreditasyon Birliği gibi çatı örgütlerin tam 
üyesi olup tüm akreditasyon alanlarında bu örgütlerle karşılıklı tanıma anlaşmaları 
(MLA ve MRA) imzalamıştır. Böylece, Kurumdan akredite olan laboratuvar ve 
diğer kuruluşların düzenlediği belgelerin uluslararası piyasalarda geçerliliği 
sağlanmış olmaktadır. Özellikle ihraç edilen ürünler için önemli olan bu rapor ve 
belgelendirmelerin iç piyasada da hızla yaygınlaşması söz konusudur. 

Son dönemlerde belirlenen mesleki yeterliliklerin sayısının artması nedeniyle personel 
belgelendirme alanında yoğun akreditasyon talebi dikkati çekmektedir. Ayrıca, yeni 
akreditasyon alanları olan Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları, Referans Malzeme Üreticileri, 
Sera Gazı Emisyonları Doğrulayıcıları ve İyi Laboratuvar Uygulamaları alanlarında 
Avrupa ülkeleriyle aynı zamanda ülkemizde de akreditasyon işlemlerine başlanmıştır.

ULUSLARARASI 
STANDARTLARI 
YAKALADIK
Ülkemiz standardizasyon alanında da önemli noktalara gelmiştir. Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) Avrupa Birliği standardizasyon kuruluşları 
olan Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik 
Standardizasyon Komitesine (CENELEC) 1 Ocak 2012 tarihinde tam üye 
olmuştur. Daha önceden gözlemci statüsünde olan TSE, bu tarihten itibaren 
CEN ve CENELEC’in tüm faaliyetlerine katılabilmenin yanı sıra karar alma 
süreçlerinde oy hakkına da sahip olarak standart hazırlama süreçlerinde söz 
sahibi konuma gelmiştir.
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ÜLKEMİZDE “CE 
İŞARETİ” VERMEYE 
YETKİLİ UYGUNLUK 
DEĞERLENDİRME 
KURULUŞU SAYISI 
ARTTI 
Kalite altyapısının bir bileşeni olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının “CE 
işareti” vermesi ile ilgili yetkilendirmede önemli gelişmeler sağlanmıştır. AB 
normlarında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hem 
sayısı artmış hem de yeni yaklaşımlar çerçevesinde bu kuruluşlar kendilerini 
yenilemişlerdir. Son duruma göre, ülkemizden 41 onaylanmış kuruluş CE işareti 
vermeye yetkili kılınmış olup Avrupa Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış 
Kuruluşlar sistemine kaydedilmiştir. Aynı zamanda TÜRKAK’tan da akredite olan 
bu kuruluşlar, yapı malzemelerinden makine emniyetine, basınçlı kaplardan tıbbi 
cihazlara kadar birçok üründe AB’deki muadil kuruluşlar gibi hizmet vermeye 
devam etmektedirler.

KORSAN VE 
TAKLİTLE MÜCADELE 
KONUSUNDA ÖNEMLİ 
ADIMLAR ATILIYOR
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, ülkemizde fikrî mülkiyet haklarının 
korunmasına yönelik oluşturulan ve zaman içinde gelişme gösteren 
sistem sayesinde, bir yandan yaratıcılığın ve yeniliğin teşvik edilmesine 
diğer yandan tüketicinin sağlığını tehlikeye atan ya da sanatçıların yaratıcı 
emeklerini gasp eden taklit ve korsan mallarla mücadele edilmesine yönelik 
önemli adımlar atılmıştır. 

Hâlihazırda mevzuat uyum düzeyi oldukça yüksek olan bu alanda şimdiye 
kadar AB fonları kullanılarak çeşitli projeler yürütülmüş, böylece taklit ve 
korsanla mücadele konusundaki idari kapasitemiz daha da artırılmış, üç 
büyük kentimizde fikrî ve sınai haklar alanında İhtisas Mahkemeleri kurulmuş, 
buralarda görevli hâkimlerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Fikrî 
mülkiyet haklarının gümrüklerde daha iyi korunabilmesi için hak sahiplerinin 
çevrim içi başvuru yapmasını sağlayacak bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Türk Polisi tarafından uluslararası örgütlerle iş birliği içerisinde, korsan ve 
sahte malları yakalamaya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.
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TÜKETİCİLERİMİZ 
İÇİN DAHA BİLİNÇLİ 
VE GÜVENLİ BİR 
HAYAT
Tüketicinin Korunması konusunda kabul edilen mevzuat sayesinde Türk 
tüketicisi geniş haklara sahip olmuştur; ayıplı mal ve hizmet, kredi kartı, 
kapıdan satışlar, internet ortamında yapılan satışlar da dâhil mesafeli satışlar, 
paket turlar, devre tatil sistemi, yanıltıcı reklam ve ilanlar, etiket tarife ve fiyat 
listeleri, standart sözleşmelerdeki tüketici aleyhine şartlar, garanti belgeleri, 
haksız ticari uygulamalar gibi konularda düzenlemeler yapılarak tüketici için 
güven ortamı oluşturulmuştur.

TÜKETİCİNİN VE 
SAĞLIĞIN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN 
TÜM ŞİKÂYET 
KANALLARI AÇIK

ÜRÜNLER 
TÜKETİCİLER 
İÇİN ARTIK 
DAHA GÜVENLİ

Geleneksel yöntemlerle yapılan başvuruların yanı sıra, artık Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığının internet sayfası üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. 
Oluşturulan bu sistem vasıtasıyla, e-devlet şifresi bulunan tüketiciler, 
başvurularını söz konusu sayfa üzerinden tamamlayabilmektedir. 
Bu başvurular elektronik ortamda ilgili hakem heyetlerine 
gönderilmekte, tüketicinin heyete bizzat başvurmasına gerek kalmadan 
sonuçlandırılabilmektedir.

Tüketiciler ayrıca, yaptıkları şikâyet başvurularının durumunu ve sonucunu, bu 
internet sitesi vasıtasıyla takip edebilmektedirler.

Güvenli olmayan ürünlerin piyasaya arzını yasaklayan genel ürün güvenliği 
alanında kabul edilen mevzuat ile Türk tüketicilerin satın aldıkları mal ve 
hizmetlerin sahip olması gereken standartlar yükseltilmiş, tüketicinin sağlığını 
ve güvenliğini tehdit eden riskler azaltılmıştır.

Yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi sistemi vasıtasıyla piyasaya sunulmuş 
güvensiz ürünler tespit edilmekte, böylece hem tüketiciler hem de iyi niyetli 
üreticiler korunmaktadır.
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GÜMRÜK İDAREMİZ 
ELEKTRONİK 
ORTAMDA 
Artık Türk Gümrük İdaresi diğer gelişmiş ülkeler gibi vatandaşına elektronik 
ortamda hizmet vermektedir. Elektronik Beyanname, Kâğıtsız Beyanname 
Uygulaması, Merkezi BİLGİ Sistemi, Yetkili Gümrük Müşavirliği Sistemi, Online 
Vergi Ödemeleri sorgulama gibi web tabanlı uygulamalar ile pek çok işlem 
internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

“Tek pencere” (single window) ve “tek durak noktası” (one-stop-shop) 
sistemi için altyapı oluşturulmaktadır. Buna göre, dış ticarette ekonomik 
operatörler eşya hakkında sadece tek bir temas noktasına bilgi verecekler 
(single window), veri buradan ilgili kurum/idarelere nakledilecektir. Ayrıca, 
eşya üzerinde olası her türlü kontrol (örneğin sağlık, veteriner, gümrük vb.) 
aynı anda ve tek bir yerde (one-stop-shop) gerçekleştirilecektir.

Son çalışmalar ile kâğıt ortamda beyanname ve ekli belge olmayacaktır, 
bu durumda elektronik beyan ve veri değişimi ana kural, kâğıt ortamında 
beyanname ve belge sunulması ise istisnai uygulama hâline gelmektedir. 
Böylece dış ticaret işlemleri hızlandırılmakta ve kolaylaştırılmaktadır.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK 
İŞLEMLERİNDE RİSK 
YÖNETİMİ

GTS’YE UYUM 
İLE MALİYET 
AVANTAJLARI

Gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen, ülkenin 
mali çıkarlarını tehlikeye düşüren ya da diğer şekillerde bir tehdit oluşturan 
olayların ortaya çıkma ihtimali dikkate alınarak risklerin sistematik olarak 
değerlendirilmesi yoluyla kontrol edilen gümrük işlemleri ile gümrük 
kontrollerinde etkinlik ve seçicilik sağlanmaktadır.

AB’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GTS) vergi hadlerine uyumu 
kapsamında sanayimizin pek çok ürün ve ürün gruplarında ham madde ve 
ara malı ithalatında maliyet avantajı elde etmesi sağlanmıştır. İhracatımızın 
büyük bir bölümünün dâhilde işleme kapsamında yapıldığı göz önüne 
alındığında, GTS kapsamında daha düşük gümrük vergisi ile ham madde 
ithalatı yapılması, ihracatlarını AB pazarına yapan üreticilerimize önemli 
maliyet avantajı sağlamıştır.
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EKONOMİK 
İSTİKRARDA AB 
SÜRECİNİN İTİCİ GÜCÜ 
2002 yılından bu yana ekonomi yönetiminde oluşan güven ve istikrar ortamı ile AB’ye 
üyelik sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik 
ve ticari bağlar daha da güçlenmiştir. Gümrük Birliği öncesinde 1995 yılında ülkemizin 
toplam dış ticaret hacmi 57,3 milyar dolar iken, 2016 yılına gelindiğinde bu miktar 
altı katına çıkarak 341,1 milyar dolara ulaşmıştır. 2016 yılı itibarıyla en büyük ticaret 
ortağımız olan AB’nin toplam dış ticaretimizdeki payı %42,8 olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizde 2002 yılında doğrudan yabancı yatırım stoku toplam 18,8 milyar dolar iken, 
bu miktar 2016 yılı itibarıyla yedi kattan fazla artarak 141,6 milyar dolara ulaşmıştır. 
Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım stokunun yaklaşık olarak dörtte üçü AB 
kaynaklıdır.

2002 yılından bu yana yaklaşık olarak yıllık ortalama %6 büyüyen ekonomimiz bu 
alanda AB ortalamasının daima üzerinde kalmıştır. Ekonomimiz, 2017 yılının ilk iki 
çeyreğinde sırasıyla %5,2 ve %5,1 büyümüştür. 2002 yılında 236 milyar dolar olan 
toplam GSYH’miz 2016 yılı itibarıyla 863 milyar dolara, 2002’de 3.581 dolar olan kişi 
başına düşen gelirimiz ise 2016 itibarıyla 10.883 dolara ulaşmıştır. 

EKONOMİ BANKACILIK 
SİSTEMİNİN 
TEMELLERİNİ 
GÜÇLENDİRDİK
Bankacılık krizinin ardından gerçekleştirilen kapsamlı reformlar sayesinde Türk 
bankacılık sektörü sağlam ve güçlü bir yapıya kavuşmuş ve küresel krizin en 
zorlu zamanlarında bile bu yapı muhafaza edilmiştir. Nitekim bankacılık sektörü 
performansının en önemli göstergelerinden biri olan sermaye yeterlilik oranı ülkemizde 
Ağustos 2017 dönemi itibarı ile uluslararası standartlara göre olması gereken asgari %8 
oranının iki katından fazla olup, %17,2 düzeyindedir.  

Bankacılık sektörümüzün gösterdiği üstün performans AB tarafından da teyit 
edilmektedir. Nitekim Avrupa Komisyonu Aralık 2016’da, ülkemizin kredi kuruluşlarına 
ilişkin denetleyici ve düzenleyici uygulamaların AB mevzuatı ile eş değer olduğunu 
kabul etmiştir.

Bu karar, AB ile finansal entegrasyon düzeyimizin daha da artmasına, ülkemizin risk 
katsayısının düşmesine bağlı olarak bankalarımızın yurt dışından daha kolay ve daha az 
maliyetle kredi temin etmesine katkı sağlayacaktır.
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DAHA ŞEFFAF, 
DAHA HESAP 
VEREBİLİR KAMU 
MALİ YÖNETİMİ 
VE DENETİMİ 
TESİS ETTİK
Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin AB tarafından da kabul edilen 
uluslararası ilke ve standartlarla uyumlaştırılması amacıyla çok önemli 
reformlar gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında yasalaşan 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamunun mali yönetim ve kontrol sistemi yeni 
bir anlayış çerçevesinde bütünüyle değiştirilmiştir.

5018 sayılı Kanun ile bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin 
arttırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme 
mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden 
tesis edilmesi, etkin bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin kurulması ve bu 
suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sisteminin 
oluşturulması amaçlanmıştır.

Ayrıca iç denetim, iç kontrol, stratejik plan, performans programı, performans 
odaklı denetim gibi modern kamu yönetimi anlayışının temel unsurları 
benimsenerek kontrol ve denetim anlamında kamuda köklü değişiklikler 
yapılmıştır. Böylelikle bütçe ve harcama disiplini yönünden gerek Avrupa 
Birliği gerekse uluslararası normlara uygun bir kamu mali yönetiminin altyapısı 
yaratılmıştır.

5018 sayılı Kanun'u destekleyici nitelikte, 2010 yılında yasalaşan 6085 
sayılı Sayıştay Kanunu ile de kamu kurumlarının denetimi uluslararası 
standartlara uygun hâle getirilmiş, kamu maliyesinde hesap verebilirlik ve 
şeffaflık güçlendirilmiş, devlet harcamaları üzerindeki gözetim ve denetim 
etkinleştirilmiştir.
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ADALET
REFORMLAR

Genel   |    408     |   Adalet Genel   |    409     |    Adalet



HERKESİ 
KUCAKLAYAN, 
HERKESİN 
GÜVEN 
DUYDUĞU 
BİR ADALET 
SİSTEMİ İÇİN 
REFORMLAR 
YAPTIK

YOLLARINI 
ARTIRDIK
Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru yolunu getirdik. Bireysel 
başvuru sayıları 2014 yılında 20578, 
2015 yılında 20376 ve 2016 yılında 
80756, 2017 yılında 40147 olarak 
gerçekleşti.

HAK 
ARAMA

İSTİNAF MAHKEMELERİNİ 
FAALİYETE GEÇİRDİK VE 
VATANDAŞLARIMIZA 
YENİ BİR HAK ARAMA 
YOLU DAHA 
KAZANDIRDIK

VATANDAŞLARIMIZIN 
LEKELENMEME HAKKININ 
KORUNMASI VE MESNETSİZ 
İHBAR VE ŞİKAYETLER 
NEDENİYLE SORUŞTURMAYA 
MARUZ BIRAKILMAMASI 
İÇİN DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK.

Tarihî reformlardan biri olan istinaf kanun yolunu 20 Temmuz 2016 tarihinde 
faaliyete geçirdik.

Mahkeme kararlarındaki hataları asgariye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki 
yığılmayı giderecek şekilde Bölge Adliye  Mahkemelerini 9 bölgede faaliyete 
geçirdik. Bölge İdare Mahkemelerini ise 7 bölgede faaliyete geçirdik. 

Yargıtay ve Danıştay üyeliği süresini 12 yılla sınırlandırdık.

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ceza muhakemesinde soruşturma 
açılması şartları değiştirilerek, vatandaşlarımız hakkındaki ihbar ve şikayetin soyut 
ve genel nitelikte olması hâlinde işlem yapılmamasını sağladık. Böylelikle suçu 
olmayan vatandaşlarımızın yakalama ya da ifade alma usulleriyle karşılaşmamaları 
ve toplum içinde rencide olmamalarını temin ettik.  
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MAHKEME 
SAYILARINI 
ARTIRARAK 
DAHA HIZLI 
KARAR 
VERİLMESİNİ 
SAĞLADIK
2002 yılında adli yargıda 3.581 olan 
mahkeme sayısını 6.260’a, idari yargıda 
146 olan mahkeme sayısı ise 178’e 
yükselttik. Son on beş yılda mahkeme 
sayılarındaki artış adli yargıda %74,  
idari yargıda %22 oranında oldu. 

DAVALARIN 
HIZLA 
SONUÇLANMASI 
İÇİN HÂKİM VE 
SAVCI SAYISINI 
ARTIRDIK
2002 yılında 9.349 olan hâkim ve savcı sayısını 16.142’ye 
yükselttik. Böylece %73 oranında artış gerçekleştirdik. 
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ADALET 
PERSONELİ 
SAYISINI 
ARTIRDIK
Ceza infaz kurumlarında görev yapan personel hariç 
olmak üzere, 2002 yılında 26.274 olan personel 
sayımızı 58 bin 288’e yükselterek %121 oranında artırdık. 

2002 yılına oranla personel sayısındaki artış %121’dir.

HÂKİM, SAVCI 
VE PERSONELİN 
NİTELİĞİNİN 
ARTIRILMASI 
İÇİN EĞİTİM 
FAALİYETLERİNİ 
GÜÇLENDİRDİK
Hâkim ve savcıların niteliğini artırmak için Türkiye Adalet Akademisindeki adaylık 
döneminin süresi ve niteliği ile ilgili adımlar attık. 

Uluslararası gelişmeleri yakından takip etmeleri ve mesleki yetkinliklerinin artması için 
çok sayıda hâkim ve savcıyı yurt dışına dil ve yüksek lisans eğitimi için gönderdik.

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel için 
kurulmuş beş eğitim merkezini güçlendirdik. 

Adliye personelinin eğitimi için eğitim merkezini güçlendirdik. Yargı personelinin eğitimi 
için Ankara ve Rize’de eğitim merkezleri kurduk.
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MODERN ADALET 
SARAYLARI İNŞA 
ETMEYE DEVAM 
EDİYORUZ
2003 yılından itibaren bugüne kadar toplam 232 adalet hizmet binasının 
inşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlamış, böylece toplam 3.803.816 
m2 kapalı alana ulaşılmıştır. 2002 yılında bu rakam 596.000 m2 iken, bugün 
itibarıyla m2de 6,5 kat artış sağlanmıştır. 

İnşaatı hâlen devam eden ve proje çalışmaları sürenler ile diğer 
aşamalardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından kapalı alan miktarı 
6.000.000 m2ye ulaşacaktır. 

ULUSAL YARGI AĞI 
PROJESİ (UYAP) İLE 
VATANDAŞLARIMIZA 
BÜYÜK KOLAYLIKLAR 
SAĞLADIK
UYAP ile bütün adliyeler ve ilgili birçok kurumu elektronik ağ ile birbirine bağladık. 
UYAP SMS Bilgi Sistemi’ne üye olan vatandaşlarımız haklarında başlatılmış 
dava, icra takibi ya da yargısal işlemleri SMS olarak anında alabilmektedir. 
Vatandaşlarımız yargısal işlemleri hakkındaki genel bilgilere çağrı merkezleri 
aracılığı ile kolayca ulaşabilmektedir.

E-Dava Sistemi ile; 

Vatandaşlarımızın yargıda işlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz bir diğer proje 
ise “SEGBİS”dir. “Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi” olan SEGBİS, adliyelerimizde 
ve cezaevlerimizde  2011 yılından bu yana kullanılmaktadır. Şimdiye kadar, 
duruşma salonlarına 2.541 adet, Cumhuriyet Savcılıklarına 273 adet, Bölge Adliye 
Mahkemelerine 56 adet, Ceza İnfaz Kurumlarına 543 adet olmak üzere toplam 3.413 
adet sistemin kurulumu yapılmıştır. 2017 yılı ilk 6 aylık döneminde 25.595 adet 
kayıt, 117.294 adet konferans görüşmesi yapılmıştır. SEGBİS ile mahkemede hazır 
bulunamayan kişilerin uzaktan video konferans ile dinlenmesi mümkün hâle getirildi.

Böylece mahkeme önüne çıkarılana kadar özgürlüklerinin kısıtlanmasının önüne 
geçilmesi sağlanarak yargı süreçlerini hızlandırdık. Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu 
ve hükümlülerin bulundukları yerden duruşmalara katılmaları mümkün hale getirildi. 
SEGBİS ile hem yargılamalara hız kazandırdık hem de ulaşım harcamalarını azalttık. 

Zaman ve mekân sınırı olmadan dava açma imkânı,

Vatandaşların adliyeye gitmeden internetten dava açabilmeleri,

Dava evraklarından örnek almaları,

Harç ve masraf yatırmaları,

Bilgi ve belge göndermeleri mümkün hâle geldi.
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE 
KURUMLARDA YAPISAL 
REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİK
16 Nisan Halk Oylaması'nda milletimizin desteği ile yaptığımız Anayasa 
değişiklikleri ile köklü reformların adımını attık.

Anayasa'da "bağımsızlığı" vurgulanan mahkemelerin, yaptığımız değişiklik 
sonucunda Anayasa'ya eklenen ibare ile 'tarafsızlığı"nı da güvence altına aldık.

Askerî yargıyı kaldırdık. Yargı kurumları arasında asker-sivil ayrımına son verdik. 
Askerî suçların sivil mahkemelerde görülmesinin yolunu açtık.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısını ve üye seçim sistemini değiştirdik. 
TBMM'nin üye seçmesinin yolunu açtık. Millî İradenin kurula yansımasını sağladık.

MEVZUAT ALTYAPISINI 
YENİLEDİK, YENİLEMEYE 
DEVAM EDİYORUZ
Cumhuriyetimizin hukuk devleti vasfını güçlendirmek maksadıyla Anayasa başta olmak üzere 
pek çok kanunda önemli değişiklikler yaptık.

Başta Anayasada olmak üzere, Türkiye’nin üzerine sinmiş 12 Eylül Rejimi’nin izlerini silmeye 
çalıştık. 

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
halinde, milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınmasını Anayasal kural haline getirdik.

Kişisel verilerin korunmasının anayasal ve yasal bir hak olarak ilk defa düzenledik.

Çocuk haklarının ilk defa Anayasal koruma altına alınması, sendika özgürlüğünün 
geliştirilmesi ve kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı getirilmesi, partisinin 
kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesini 
öngören Anayasa hükmünün kaldırılması, temel hak ve hürriyetler alanında önemli yenilikler 
olmuştur.

Tüm bunların yanında Anayasa ve yasalarımızda yer alan insan hak ve hürriyetleri ve 
demokratik hukuk devleti anlayışıyla uyumlu olmayan pek çok hüküm ya mevzuatımızdan 
çıkarılmış ya da değiştirilerek demokratik hukuk devleti ile uyumlu hale getirilmiştir.

İktidar olduktan sonra ilk icraatlarımızdan birisi olarak Devlet Güvenlik 
Mahkemelerini kaldırdık

İfade hürriyetiyle ilgili suçların tamamına, "Eleştiri amacıyla yapılan düşünce 
açıklamaları suç oluşturmaz." kuralı getirdik. 

Adaletin gecikmeden zamanında tecelli etmesi için yargı organlarının iş yükünü 
azaltacak birçok mevzuat değişikliği yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 

Vatandaşlarımızın devlet karşısında çaresiz kalmaması için Anayasa'daki hak 
aramayı engelleyen hükümleri kaldırdık. 

İşkenceye sıfır tolerans anlayışını hayata geçirdik ve ülke gündeminden işkence 
ve kötü muamele iddialarını tamamen çıkarttık. İşkence ve kötü muamele 
suçlarının cezalarını artırdık ve işkence suçlarında zaman aşımını kaldırdık.

İnsan hakları alanında önemli reformlar yaptık ve Türkiye’nin insan hakları 
karnesini olumlu anlamda değiştirdik. Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları 
Daire Başkanlığını müstakil bir birim olarak yapılandırdık ve güçlendirdik.

İcra ve İflas Sistemi'nde yaptığımız değişiklerle alacaklı ile borçlu arasındaki 
menfaat dengesinin sağlanması için adımlar attık. Hacizde ekonomik yarar 
bulunmayan ve yokluğu borçlunun günlük hayatını devam ettirmesinde sıkıntı 
yaratacak eşyaların haczini ortadan kaldırdık.
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Hükûmet Programlarımızda bir hedef olarak yüksek 
standartta demokrasiye, gelişen sosyal, siyasal ve ekonomik 
yapımıza uymayan mevzuatın yenileneceğini söylemiştik. 
Bu kapsamda büyük bir mevzuat reformunu sağladık.

TÜRK CEZA KANUNU'NU 2005’DE, 
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU'NU 2005’TE,
TÜRK TİCARET KANUNUNU 2011’DE,
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU'NU 2011’DE VE
BORÇLAR KANUNU'NU 2011’DE DEĞİŞTİRDİK.

ZAMANA 
VE GELİŞEN 
TOPLUM 
YAPIMIZA 
UYGUN OLARAK 
YENİLEDİK

TEMEL 
KANUNLARIMIZI

KİŞİSEL 
VERİLERİN 
KORUNMASINA 
İLİŞKİN YASAL 
DÜZENLEMELERİ 
HAYATA GEÇİRDİK
Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi, kişisel verilerin daha 
etkin bir şekilde korunması için Kişisel Verileri Koruma Kurumu faaliyete geçti. 

Başta Anayasa'da özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin 
korunması amacıyla kişisel bilgilere ilişkin mahremiyet hakkının ve bilgi güvenliği 
hakkının korunması hususunu yasal düzenlemeye kavuşturduk.

Genel   |    421     |    AdaletGenel   |    420     |   Adalet



İŞÇİ VE 
İŞVERENLERİMİZİN

İş uyuşmazlıklarının daha çabuk ve etkili olarak 
çözümlenmesi amacıyla hazırladığımız İş Mahkemeleri 
Kanunu, 12.10.2017 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında şartları taşıyan 
uyuşmazlıklara mahkeme öncesi bir çözüm yolu olarak 
arabuluculuk yolunu getirdik.

HAKLARINA 
DAHA ÇABUK 
KAVUŞMALARINI 
SAĞLAYACAK 
DÜZENLEMELER 
YAPTIK

BİLİRKİŞİLİK 
KANUNU'NU 
ÇIKARDIK
Bilirkişilik Kanunu ile yargı yetkisini hâkimlerle paylaşan 
hukuki bilirkişilik uygulamasına son verdik.

Hâkimlerin bilirkişiye müracaatlarını yalnızca teknik bir 
meselenin açığa kavuşturulmasıyla sınırladık. 

Bilirkişilik Kanunu ile vatandaşlarımızın dosyalarının 
bilirkişilerde uzun süre beklemesinin önüne geçiyoruz, 
sürede azalma yanında masrafları da azaltıyoruz.

Yeni sistem 1 Ocak 2018'den itibaren başladı.
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YARGI 
HİZMETLERİNDE 
ŞEFFAFLIĞIN 
ARTIRILMASI İÇİN 
MAHKEMELERİN 
FAALİYET 
RAPORLARI 
HAZIRLAMASINI 
ZORUNLU HÂLE 
GETİRDİK
2016 yılında çıkartılan 118 sayılı Genelge ile 
adliyelerin her yıl faaliyet raporu hazırlayıp 
kamuoyuna sunması zorunlu hâle getirildi.
Adliyeler ilk faaliyet raporlarını 2017 yılında 
hazırlayarak ilan ettiler. 

Böylelikle, adalet hizmetlerinde şeffaflığın 
artırılması ve yargısal performansın gerek 
sorumlu kurumlar gerekse kamuoyu 
tarafından takip edilebilmesinin önünü açtık.
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ADLİ VERİ 
BANKASI 
OLUŞTURDUK 
Yargı sistemimizi sağlıklı veriler üzerine bina etmek 
amacıyla adli veri bankası hazırlanması çalışmalarımızı 
2016 yılında tamamladık. Veri Bankası ile dava ve 
soruşturmalarla ilgili, il, ilçe, köy, belde, mahalle, 
sokak, mevsim, zaman, yaş, meslek, eğitim durumu 
gibi bilgilerin istatistiksel cevapları bulunabilecektir.

ADLİ TIP KURUMUNU 
GÜÇLENDİRDİK
2002 yılında 6 olan Grup Başkanlığı sayısını 9’a, 18 olan Şube Müdürlüğü sayısını 
da 70’e çıkardık. Ayrıca, 2016 yılında Kurum bünyesinde bilişim ile ilgili konularda 
gerekli incelemeleri yapmak üzere "Adli Bilişim İhtisas Dairesi"ni kurduk. Bu 
birimlerin hizmet binalarını yeniledik ve teknolojinin son imkânlarıyla donattık. İlk 
defa uluslararası akreditasyonu olan laboratuvarlar oluşturduk. 

Önümüzdeki süreçte yürüteceğimiz çalışmalarla yerinde, hızlı ve etkin adli tıp 
hizmeti verilmesi sağlanacak ve adli tıp hizmeti verilmeyen ilimiz kalmayacaktır.

VATANDAŞLARIMIZIN 
UYUŞMAZLIKLARININ 
DAHA HIZLI ÇÖZÜMÜ İÇİN 
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK 
ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ GETİRDİK
Ceza yargılamasında uzlaşmayı ve hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuğu 
getirdik. Hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk sayesinde hukuki sorunları 
çözmenin tek yolu dava usulü olmaktan çıkmıştır. 

1 Aralık 2017 itibarıyla sicile kayıtlı ara bulucu sayısı 7.500 olmuştur. 24.500 
uyuşmazlığın 23.000'i ara bulucularda anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Diğer yandan İstanbul Tahkim Merkezinin kurulmasını düzenleyen Kanunla, 
ülkemize alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda yeni bir uygulama 
kazandırılmıştır.

Ayrıca 2016 yılında Adalet Bakanlığımızın bünyesinde “Cezada Alternatif 
Çözümler Daire Başkanlığı”nı kurduk.

Ceza muhakemesinde uzlaşma müessesesinin etkinliğini artırmak amacıyla 
uzlaşma kapsamına giren suçları artırdık, uzlaştırma bürolarının tüm Cumhuriyet 
Başsavcılıkları nezdinde kurulmasının önünü açtık. 1 Aralık 2017 itibarıyla 200711 
dosya uzlaşma ile neticelenirken, 47641 dosyada uzlaşma sağlanamamıştır. Başarı 
oranı %81 olmuştur. 1 Aralık 2017 itibarıyla 17.487 uzlaştırmacı görev yapmaktadır.
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CEZA İNFAZ 
KURUMLARININ 
MODERNİZASYONUNU 
SAĞLADIK
Standartlara uymayan 290 ceza infaz kurumunu kapattık. Ceza infaz 
sistemimize “Denetimli Serbestlik Müessesesi”ni kazandırdık. Bu uygulamayla 
basit suçlardan dolayı vatandaşlarımızın ceza infaz kurumlarına girmeden 
cezalarını tamamlamasını sağladık. 

2002 yılında 25 bin 407 olan ceza ve infaz kurumlarında görevli yardımcı 
personel sayısı da yüzde 100’den fazla artırılarak 52 bin 920’ye yükseltilmiştir.

HUKUK VE 
ADALET DERSİ İLE 
ÇOCUKLARIMIZIN 
HUKUK BİLİNCİNE 
SAHİP OLARAK 
YETİŞMELERİ İÇİN 
ADIMLAR ATTIK
İlköğretim 6. ve 7. sınıflarda Hukuk ve Adalet dersi müfredata eklenmiştir. 
2017-18 eğitim yılında 92 bin öğrenci bu dersi seçmiştir. 

Böylelikle hukuk bilincinin erken yaşlarda yerleşmesinin yolunu açmış olduk. 
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SABIKA KAYITLARI 
İLE İLGİLİ MEVZUATI 
DEĞİŞTİREREK 
VATANDAŞLARIMIZIN 
İŞLERİNİ 
KOLAYLAŞTIRDIK
Uzun yıllar sadece adliyelerde adli sicil kaydı belgesi hizmeti verildi. 
Ama yaptığımız değişikliklerle savcılık olmayan yerlerde sabıka kayıtları 
kaymakamlıklardan alınabiliyor. Sabıka kaydı karşılığında ücret alınmıyor. Yurt 
dışında sabıka kaydı almak 1 ayı bulurken elçilik veya konsoloslukların da derhâl 
sabıka kaydı vermesi sağlandı. 

Kamu kurumlarının online sorgulama yapabilmelerini sağlayarak, vatandaşlardan 
adlî sicil belgesi istenmesi uygulamasına son verildi. Vatandaşlarımız artık 
adliyelere gitmeden e- devlet üzerinden adli sicil belgesi alabiliyorlar.

Arşiv kayıtlarının kişinin ölümüne kadar ya da seksen yıl muhafaza edilmesi 
uygulamasına son vererek suçun niteliğine göre daha kısa süreler getirdik ve 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önledik.

ADLİ YARDIMI 
GÜÇLENDİREREK 
VATANDAŞLARIMIZIN 
ADALETE ERİŞİMİNİ 
KOLAYLAŞTIRDIK
Maddi durumu elverişli olmayanların adalet hizmetlerinden 
yararlanmasının önündeki engelleri kaldırdık. Yargıda sosyal devleti 
hayata geçirdik.

Ceza soruşturma ya da davalarında avukatı olmayan herkese isteği 
halinde avukat tayin edilmesini sağladık.

Maddi durumu elverişli olmayanlara hukuk davalarında avukat verilmesi 
ve dava masraflarından muaf tutulmasını yargı reformu paketleriyle 
kolaylaştırdık. Adli yardım hizmetlerine ayrılan bütçeyi her yıl artırdık.
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GENÇLİK VE 
SPOR
SPORCU SAYISI

TESİSLEŞME

BURSLAR

YÜKSEKÖĞRENİM 
KREDİ VE YURTLAR KURUMU
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spor yatırımı 
yaptık.

SPOR 
HİZMETLERİ VE 
YATIRIMLARI 
(2002-2017)

TOPLAM 
SPOR TESİSİ 
SAYISI
Toplam Spor Tesis Sayısı 3.481‘dir. 
2002-2017 yılları arasında toplam 
1.906 spor tesisi yaptık. 340 spor 
tesisinin yapımı devam ediyor. 

2002-2017 yılları arasında 

milyon 

bin TL

milyar

771
988

32 YENİ 
STADYUM 
HAYATA 
GEÇİYOR
2011 yılından sonra 32 yeni stattan; Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, 
Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, 
Sivas ve Trabzon statları tamamlanmış olup 13 adedinin inşa çalışmaları 
sürerken, 6 stadın ise proje ve ihale çalışmaları devam ediyor.
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HER 
İLİMİZDE 
KAPALI 
YÜZME 
HAVUZU 
OLACAK
2002 yılından 2017 yılları arasında yatırıma alınan 114 adet kapalı yüzme 
havuzundan 84 adedi tamamlanmış, 15 adedinin yapımı devam ediyor. 15 
projenin ise ihale çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

SPOR 
SALONU 
OLMAYAN 
İLÇE 
KALMAYACAK
2002 yılından 2017 yılları arasında yatırıma alınan 556 adet spor 
salonundan 469 adedi tamamlanmış, 58 adedinin yapımı ise devam 
ediyor. 29 projenin ise ihale çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
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SPORUN HER 
DALINDA 
TESİSLER 
İNŞA EDİYORUZ
2002 yılından 2017 yılına kadar 5.429 diğer spor tesisinden (atletizm pisti, 
jimnastik salonu, atıcılık spor tesisi, kayak tesisleri, buz pateni salonu, curling 
salonu, mahalle tipi futbol sahası, basketbol-voleybol sahası vb.) 4.368 spor tesisi 
tamamlanmış olup 1.039 tesisin yapımı devam ediyor, 22 adet tesisin ise proje ve 
ihale çalışmaları devam etmektedir. 

RİO 2016 
OLİMPİYAT 
OYUNLARI’NA 
DAMGA 
VURDUK
2016 Rio Olimpiyatları'na 21 branşta, 69 disiplinde 103 sporcuyla katılan 
ülkemiz; güreşte 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz, halterde 1 gümüş, atletizmde 
1 bronz, taekwondoda 1 bronz madalya kazanarak toplamda 8 madalya 
ile Londra 1948 (12), Atina 2004 (11) ve Roma 1960’dan (9) sonra toplam 
madalya sayısı bakımından en başarılı 4. performansına imza attı.
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RİO 
2016 YAZ 
PARALİMPİK 
OYUNLARI’NDA 
İLKLERE İMZA 
ATTIK
Paralimpik Oyunlar tarihimizde en fazla sporcu ve branşta katılım sağladık. Bu oyunlarda 
3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak 
ülkemiz madalya sıralamasında 34’üncü olmuştur. Oyunlarda ülkemiz ilk defa bir takım 
sporunda (goalball) altın madalya kazanmıştır. Ayrıca atıcılık, atletizm, goalball ve masa 
tenisi branşlarında geçmiş yıllara göre en fazla katılım olmuş ve tekerlekli sandalye tenis 
branşında ilk defa katılım sağlanmıştır.

2017 YILI 
İÇERİSİNDE 
GERÇEKLEŞTİLEN 
ÖNEMLİ 
MÜSABAKALAR

Azerbaycan/Bakü’de gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma 
Oyunları'nda 71 Altın, 67 Gümüş, 57 Bronz olmak üzere toplamda 
195 madalya kazandık.

Samsun’da gerçekleştirilen 23.Yaz Deafolimpik Oyunlarında 17 Altın, 
7 Gümüş, 22 Bronz olmak üzere toplamda 46 madalya kazandık.

Eyof-Gyor 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 5 Altın, 6 
Gümüş, 8 Bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazandık. 

Çin'de gerçekleştirilen Universiade 29. Yaz Spor Oyunları'nda 3 
Altın, 7 Gümüş, 6 Bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandık. 

EYOF Erzurum 2017 Oyunları'nda ise 2 Gümüş, 1 Bronz olmak 
üzere toplamda 3 madalya kazandık.
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LİSANSLI SPORCU 
SAYIMIZI 20 KATINA 
ÇIKARDIK
Bakanlığımız tarafından yürütülen etkili çalışmalarımız sonucunda;

Lisanslı sporcu sayısı 2002 yılında 848 bin 316 iken, 2017 Eylül 
ayı itibarıyla 7 milyon 836 bin 180’e çıkarılmıştır.

Faal sporcu sayısı 2002 yılında 776 bin 224 iken, 2017 Eylül ayı 
itibarıyla 4 milyon 130 bin 269’ a çıkarılmıştır.

Engelli sporcu sayısı 2002 yılında 2.763 iken, 2017 Eylül ayı 
itibarıyla 31 bin 029’dur.

Spor kulübü sayısı 2017 Eylül ayı itibarıyla 13 bin 724‘tür.

SPOR 
KULÜBÜ 
SAYIMIZI 
2,5 KATINA 
ÇIKARDIK

13
.7

24

6.
03

5
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ANTRENÖR 
SAYISINDA 
REKOR 
ARTIŞ
Antrenör sayısı 2002 yılında 18.674 iken yapılan 
çalışmalar ve düzenlenen eğitimlerle 2017 Eylül 
ayı itibarıyla 239.535'e çıkarılmıştır.

2002 2017

239
.53

5

18.
674

FEDERASYONLARINA 
YAPILAN YARDIMLAR
2017 yılında sporun ve sporcunun desteklenmesi 
anlayışıyla bağımsız spor federasyonlarına 436 milyon 
TL'si 2017 yılında olmak üzere 2002-2017 yılları 
arasında toplam 3 milyar 242 milyon TL yardım yapıldı.

SPOR
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2017 yılında ayni yardım olarak 13.700 spor kulübüne, 186.740 adet 
eşofman takımı,186.740 adet şort-tişört takımı,186.740 adet spor 
yağmurluğu,186.740 adet spor çantası yardımı yaptık. Ayrıca 64 spor 
kulübüne toplam 2.325.000 TL tutarında nakdî yardım desteği sağladık.

AMATÖR SPOR 
KULÜPLERİNE 
YAPILAN 
YARDIM MİKTARI

2002-2017 yılları arasında spora ve sporcuya yaptığımız yatırımlar ve destekler 
sayesinde 2002 yılında 1.481 olan madalya sayımız, 2016 yılında 6.279 sayısına 
ulaşmıştır. Uluslararası alanda 2017 Eylül ayı itibarıyla madalya sayımız 4.328’e 
ulaşmıştır. Uluslararası alanda sporcularımız 2002-2017 yıllarında toplam 44.497 
madalya kazanmıştır.

Bu başarılardan 2016 yılında bazı önemli şampiyonalarda elde edilen madalyalar da 
şu şekilde gerçekleşmiştir;

MADALYA 
ÜSTÜNE 
MADALYA

ŞAMPIYONALAR 2016 ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM

Olimpiyat 1 3 4 8

Paralimpik 3 1 5 9

Dünya Şampiyonası 106 117 172 395

Avrupa Şampiyonası 185 194 255 634

TOPLAM 295 315 436 1046

ŞAMPIYONALAR 2017 ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM

4. İslami Dayanışma Oyunl. 71 67 57 195

23.Yaz Deafolimpik Yaz Oyunl. 17 7 22 46

Eyof Erzurum 0 2 1 3

Eyof Gyor Macaristan 5 6 8 19

Üniversiade 3 7 6 16

Dünya Şampiyonası 57 70 89 216

Avrupa Şampiyonası 209 215 333 757

TOPLAM 362 374 516 1252
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2002-2017 yılları arasında Sporcu, Antrenör ve Spor Kulüplerine toplam 278 
milyon 486 bin 051 TL ödül verdik.

Sporcu, Antrenör ve Spor Kulüplerine 2002 yılında 3 milyon 325 bin TL ödül 
ödemesi yapılırken sportif başarılardaki artış ve spora ve sporcuya verilen büyük 
destek sonucu 2017 yılında verilen ödül miktarı 8 milyon 800 bin 051 TL'ye 
çıkarılmıştır.

BAŞARININ 
ARKASINDAYIZ

Sporcularımıza Verilen Ödül Miktarı 

20
02

20
17

3 Milyon 325 Bin TL

8 Milyon 800 Bin TL

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim kurumlarının yurt içi ve 
yurt dışı spor faaliyetlerinin programlanması, beden eğitimi ve spor faaliyetleri 
esaslarının tespit edilmesi, okullar arası spor yarışmalarının yürütülmesi, 
yarışmalara ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması Bakanlığımız 
tarafından yapılmaktadır. Bu sayede 2010-2017 yılları arasında 41 branşta 7 
milyon 723 bin 946 öğrenci bu faaliyetlere katılmıştır.

OKUL 
SPORLARI 
FAALİYETLERİ
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Kulüplerinde veya okullarında illerini temsil olanağı bulamamış, 
yıldızlar kategorisindeki sporcuların il karmaları şeklinde bir araya 
getirerek illeri adına yarışmalarını sağlayarak, 15 branşta spor 
organizasyonları düzenledik. 2013-2017 yıllarında 96.868 gencimiz bu 
faaliyetlere katılmıştır.

ANADOLU 
YILDIZLARI 
LİGİ 

Üniversite öğrencilerinin kadın ve erkek kategorilerinde takımlar 
oluşturularak hem sportif hem de sosyal ve kültürel gelişimine katkı 
sağlaması gözetilen, deplasmanlı lig formatına göre 13 branşta spor 
organizasyonları düzenledik.

2012-2017 yılları arasında 56.581 sporcu öğrenci bu faaliyetlere katılmıştır.

ÜNİVERSİTELER 
SPOR LİGİ
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Her il ve ilçede belirlenen koordinatörler sorumluluğunda 
Spor Genel Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinin 
yanı sıra, yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait açık ve kapalı alanlar kullanılarak, her yaş kategorisinden 
vatandaşlarımıza ücretsiz spor yapma imkânı sağladık. 2012-
2017 yılları arasında projeye 2 milyon 037 bin 130 kişi katılmıştır.

KOŞABİLİYORKEN 
KOŞ PROJESİ

Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik açılan, Kur’an kursları ile Yaz Kur’an 
kurslarına katılan 7-18 yaş aralığındaki 381 bin 600 gence spor yapma 
imkânı sağladık.

KUR’AN 
KURSLARIYLA 
BİRLEŞEN YAZ 
OKULLARI
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İl spor merkezlerimizde engellilerin katılacakları spor etkinlikleri 
düzenledik. Bu etkinliklere 2014 yılında 6.001, 2015 yılında 
4.539 ve 2016 yılında 6.054 olmak üzere toplam 16.594 engelli 
sporcumuzun katılımını sağladık.

2017 yılında 1.298 olmak üzere sezon sonu itibarıyla (Mayıs 2018) 
6.000’i aşması bekleniyor.

ENGELLİLER 
SPOR 
ETKİNLİKLERİ

2002-2017 yılları arasında 558.258.834 TL yurt yatırımı gerçekleştirilmiştir.

2002 yılında 190 yurt ile 182.258 olan yatak kapasitesinden 10 Ekim 2017 itibarıyla  
%240 artışla 755 yurt ile 619.376 yatak kapasitesine ulaşmıştır.

2017 yılında 88.404 yatak kapasiteli, 71 
yurt müdürlüğü ve 45 blok olmak üzere 
116 bina öğrencilerimizin hizmetine 
sunulmuştur. 2017 yılından önce yapımına 
başlanıp yapımı devam eden veya ön 
protokol yapılan 230.991 yatak kapasiteli 
225 yurt inşaatının tamamlanmasıyla 
toplam yatak kapasitesi 850.367’e ulaşmış 
olacaktır. 

Eylül 2013 tarihinde 81 il, 145 ilçe ve 2 adet 
KKTC’de olmak üzere toplam yurt yatak 
sayısı 286.849 iken Ekim 2017 itibarıyla 
%115 artışla (332.527) 81 il, 242 ilçe ve 4 
adet KKTC’de olmak üzere toplam 619.376 
yatak sayısına ulaşmıştır.

YURT, BURS 
VE KREDİ 
HİZMETLERİ

2017

2002

755 yurt 619.376 yatak kapasitesi

190 yurt 
182.258 yatak kapasitesi
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KKTC’de 763 kapasiteli Necmettin Erbakan 
Yurdu, 962 kapasiteli Bülent Ecevit Yurdu, 
1.000 kapasiteli Refika Öğretmen Yurdu ve 
2017 yılında hizmete açılan 1.354 kapasiteli 
II. Selim Yurdu ile toplam 4.079 kapasiteli 
öğrenci yurtları ile hizmet vermektedir.

Bakanlığımıza bağlı 755 yurtta toplam 619.376 öğrenci barındırılmaktadır.

KKTC 
Öğrenci 
Yurtları

YURTLARDAKİ 
ÖĞRENCİ 
SAYISI

YURTLARA 
BAŞVURU VE 
YERLEŞTİRME 
ORANI

%46,23

%82

2016 yılında başvuran 414.664 
öğrencinin 337.562’sini yurtlara 
yerleştirdik. 

Ekim 2017 itibarıyla geçerli başvuru 
yapan 354.772 öğrencinin %70’i 
olan 249.412 öğrenci yurtlara 
yerleştirilmiştir.
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BESLENME 
YARDIMLARINI 

KYK yurtlarında barınan öğrencilere beslenme yardımı yapılmaktadır. 
Yükseköğrenim öğrencilerinin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için yapılan 
beslenme yardımı 2002 yılında aylık 11 TL iken 2017 yılında aylık 330 TL'ye 
yükseltilmiştir.

Her yıl ocak ayında belirlenen beslenme yardımı artışı 2016 yılında yurtların 
açıldığı eylül ayından itibaren uygulanmıştır.

2002
2017

330

11 

Beslenme Yardımı

30 KAT 
ARTIRDIK

2002 2017

425

45

BURS VE KREDİ 
MİKTARINI 
ARTIRDIK
DAHA ÇOK 
ÖĞRENCİYE 
ULAŞTIK
Burs Miktarları

Aylık Burs/Kredi Miktarı

Aylık Burs/Kredi Miktarı 2002-2017 yılları 
arasında 36.270.838 bin TL burs/kredi ödemesi 
gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında bu kapsamda 400.288 
bin (yurt içi/yurt dışı) öğrenciye burs verilmiştir. Burs 
miktarı 2017 yılında aylık 425 TL’ye, 2018 yılında ise 
aylık 470 TL’ye yükseltilmiştir.
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Kredi 
Ödemeleri
1962 yılından itibaren sınırlı sayıda öğrenim kredisi verilmekte iken 2004 yılından 
itibaren müracaat eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi verilmektedir. Bu 
kapsamda 2017 yılında 1.235.898 bin öğrenciye öğrenim kredisi verilmiştir.

2002 yılında 45 TL olan öğrenim kredisi miktarı 2017 yılında aylık 425 TL’ye, 2018 
yılında ise aylık 470 TL’ye yükseltilmiştir.
2017 yılında yüksek lisans öğrencilerine aylık kredi miktarının iki katı (850 TL), 
doktora öğrencilerine ise üç katı (1.275 TL) kredi ödemesi yapılmaktadır.

2018 yılında yüksek lisans öğrencilerine aylık kredi miktarının iki katı (940 TL), 
doktora öğrencilerine ise üç katı (1.410 TL) kredi ödemesi yapılacaktır.

GENÇLİK 
HİZMETLERİ 
GENÇLİK 
MERKEZLERİ
2002 yılında ülke genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısını, 2014 
yılında 76, 2017 yılı itibarıyla yapılan yatırım ve faaliyetler neticesinde 
81 ilde toplamda 279 sayısına ulaştırdık.

Bu merkezlerde; gençlerimizin serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve 
sportif faaliyetleri düzenliyoruz. Bedensel ve zihinsel gelişimlerine 
katkı sağlayacak ve kötü alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini 
hazırlamak, eğitim faaliyetleri ile de istihdam süreçlerine katkı 
sağlayacak kurs, seminer vb. programlar gerçekleştiriyoruz. 
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Gençlik Merkezi Üye Sayısı

Gençlik Merkezleri 
Faaliyetleri

Gençlik Merkezi 
Yatırımları 
2002 yılında 9 olan gençlik merkezi sayımız, 2014 yılında 76’ya, 2017 yılı 
itibarıyla 279’a ulaştırılmıştır. Ayrıca yatırım programında yer alan 61 gençlik 
merkezinin yapımı sürerken, 55 adedinin ise proje ve ihale çalışmalarını devam 
ettirmekteyiz.

2017 yılı itibarıyla Gençlik Merkezleri Akademisi başlığı 
altında gerçekleştirdiğimiz 54.924 faaliyete 1.349.179 
gencimizin aktif katılımını sağladık.

2017 yılı itibarıyla Gençlik Merkezleri kulüp faaliyetleri 
kapsamında 90.764 faaliyet ile toplamda 1.642.454 
gencimize gençlik merkezlerimizin çalışmalarıyla ulaştık.

2017 yılı itibarıyla 81 il genelinde gerçekleştirilen salon 
programlarımıza 421.149 gencimizin katılımını sağladık.

2002 yılında 5.120 olan gençlik merkezleri üye sayısını, 2014 yılında 
100.446, 2017 yılı itibarıyla toplamda 1.668.381 sayısına ulaştırdık.

2002

2014

GENÇLİK 
KAMPLARI
2002 yılında 4 olan gençlik kampı sayısı 2017 yılında 36’ya yükselmiştir. Gençlik 
Kampları; gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle 
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş tesisler olup kamplara katılan 
gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

Gençlik Kamplarında gençlere rehberlik yapan kamp lideri sayısı 
2017 yılında 3.250’e ulaşmıştır.

Gençlik Kampı Sayısı

2002 4

362017
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Gençlik Kamplarından yararlanan genç sayısı 2002 yılında 2.765 iken, 2017 yılı sonu 
itibarıyla bu sayı 110.250’ye ulaşmış olacaktır.

Gençlik Kamplarında binicilik, paintball, dağ bisikleti, halk oyunları, kano, deniz 
ve havuz etkinlikleri, yat gezisi, kitap okuma, futbol, basketbol, voleybol,  tiyatro, 
mangala, matrak, mini golf, okçuluk, rafting, tırmanma duvarı, trekking, ip parkuru, 
sosyal ve kültürel geziler, sokak oyunları gibi çeşitli sportif ve kültürel aktivitelerin 
yanı sıra gençlere; Kur’an-ı Kerim Eğitimi, Değerler Eğitimi, Genel Görgü Kuralları, 
Tarih ve Medeniyet, Etik ve İnsani Değerler, Kişisel Gelişim, Önemli Şahsiyetlerin 
Hayatı ve Bağımlılıkla Mücadele konularında eğitim ve seminerler verilmektedir.

Gençlik Kamplarının ısıtma ve soğutma sistemlerinde yapılan yatırım ve 
iyileştirmeler sonucunda 2016 yılından beri gençlik kamplarının 12 ay boyunca 
kullanılmasına başlanılmıştır.

2017 yılında yaz kamplarının yanı sıra Ramazan Kampı, Engelli Gençler Kampı, Üstün 
Zekâlılar Kampı, Bağımlılıkla Mücadele Kampı, Anne Oğul Kampı, Baba Oğul Kampı, 
Anadolu’nun Değerleri Kampı, Kitap Okuma Kampı, Kariyer Kampı, Siyer Kampı, 
Sosyal Uyum Kampı gibi tematik kamp projeleri ile Uluslararası Gençlik Kampı 
organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Gençlik Kamplarından Yararlanan Genç Sayısı

2002 2.765 Kişi

110.250 Kişi2017

GENÇ FİKİRLERE VE 
GENÇ PROJELERE 
GÜÇLÜ DESTEK 
VERİYORUZ
2012-2015 yıllarında desteklenen 1.353 projeden 779 bin 265 genç faydalanmıştır. 
2016 yılında 543 proje olmak üzere bugüne kadar toplam 1896 projeden 1.107.765 
gencimiz yararlanmıştır.

Proje destekleri için 2012-2015 yıllarında 128.994.718 TL, 2016 yılında 43.700.000 TL 
olmak üzere toplam 172.694.718 TL kaynak kullanılmıştır. 2017 yılı için 40.000.000 
TL kaynak ayrılmıştır.

Proje desteklerinde dezavantajlı bölgeler ile dezavantajlı gençlere öncelik verilmiştir. 
2016 yılı özel hibe programı ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
91 Gençlik Merkezi, 87 Kitap Kafe ve 25 Mobil Gençlik Merkezi projesi desteklenerek 
kalıcı ve sürdürülebilir projelerle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin 
güçlendirilmesine ve gençlerin hayatının değişmesine katkı sağlanmıştır. 2017 
yılı genel hibe programı ile yurt çapında 340 projeye destek verilmiştir. Her iki 
programın uygulanmasına 2017 yılında başlanmıştır.

Gençlik alanında faaliyet gösteren başta vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşları, 
gençlik grupları olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin; sosyal uyum, gönüllülük, 
bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve spor, kültür-sanat, eğitim, bilimsel araştırma 
başlıklarındaki projelerine destek vermekteyiz.
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GENÇLİKLE İLGİLİ 
UYGULANAN 
PROJELER
Uygulanan projeler için 2012-2016 yıllarında 106.502.834 TL kaynak kullanılmıştır. 
2017 yılı içinde 43.515.000 TL kaynak ayrılmış olup 17.546.646 TL’si kullanılmıştır. 
2012-2016 yılları arasında uygulanan projelerimizden 1.104.236 gencimiz 
faydalanmıştır.

Uyguladığımız projelerle; eğitim, sosyal uyum, tarih bilinci, hareketlilik, gönüllülük, 
bağımlılıkla mücadele, spor ile kültür ve sanat alanlarında yürütülen uygulama 
projeleri ile gençlerin donanımının artırılması, millî ve manevi değerlerle 
bilinçlendirilmesi, ülkemizin tarihî ve kültürel değerlerinin daha yakından tanıtılması, 
serbest zamanlarını topluma faydalı ve nitelikli bir şekilde değerlendirilmesini 
amaçlamaktayız.

57. Alay Vefa Yürüyüşü

Şehirler ve Kültürler

Şehirler ve Kültürler Avrupa

Şehirler ve Kültürler Yörelerimiz

Damla

Son Yarım Asrın Hikâyesi

Söz Sultanları

Futbolun Ustaları Geleceğin Yıldızları İle Buluşuyor

Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları

Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor

Genç Hükümlülere Yönelik Tiyatro Günleri

Kosovalı 15’liler Çanakkale’de

Avrupalı Genç Danışmanlar Türkiye’de Buluşuyor

Tematik Gençlik Kampları

Genç Mimarlar

Avrupalı Gençler Anadolu’yu Öğreniyor

Uluslararası Vizyon ve Bellek Yolculuğu

Genç Kâşifler Treni

İrfan Yolunda 3 Şehir; Mekke, Medine, Kudüs 

Gençlerin Öz’e Yolculuğu Özbekistan

Gençler Asla Unutmaz

Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması

Bağımsızlık Yolunda Kocatepe’den Dumlupınar Zafertepe’ye (30 Ağustos)

Her Gençlik Merkezinin Bir Yetim Kardeşi Olsun

Ensar Muhacir Kardeşliği

Gönül Kütüphanesi

Kitap Okuma Halkaları 

Oku, Düşün, Anlat

Anne-Kız Kuran Öğreniyoruz

Anadolu Mektebi Okumaları

Anadolu’nun Kandilleri

Merkezim Her Yerde

Çaya Geliyoruz

Kıraathaneler Aslına Dönüyor

Gençler Sabah Namazında Buluşuyor

Mobil Gençlik Merkezi

Duvarsız Derslikler

Kod Adı 2023

Değerlerimize Uygun Edepli Mizah 

Gençlerin İyilik Ağacı

Genç Dönüşüm

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

Güncel Okumalar ve Yazar Buluşmaları
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Genç Bilişim Girişimcisi Destekleme Projesi

Anadolu’nun Kandilleri

Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması

Gençlik Merkezleri Arası Tiyatro Yarışması

Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması

İlimle Yükselen Medeniyete Yolculuk Endülüs

Ayvaz Dedenin İzinde Balkanlar

Gençler Gönül Coğrafyamızı Keşfediyor

Genç Gönüllüler Platformu 

Gönüllülük Farkındalık Eğitimleri

Kapılar Kapanmasın

Uyuşturucu ile Mücadele Önleme, Koruma ve Rehabilitasyon Çalıştayı

Gençler Bizi Hatırlasın Yarışması

Ahilik Haftası Kutlamaları

Turgut Reis Anma Programı

Âşık Paşa Anma Programı

Ruh-u Ramazan Programı

Genç Gündem Programları

Sinema Kampı

Dijital Oyunlarda İslam Düşmanlığı ve Mücadele

Nusrat Çanakkale Mobil Savaş Oyunu 

İbrahim Naci Günlükleri Video Çalışması

Gönüllülük Platformu

Kapılar Kapanmasın 

İtfaiyecilik Eğitimi

Afete Hazır Türkiye Eğitimleri

Doğa ve Çevre Gönüllülüğü Eğitimleri

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı

Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi

Can Kurtaran Eğitimleri

Kamp Liderliği Eğitimleri

Kamp Liderlerini Güçlendirme Eğitimleri

Uluslararası Gençlik Akademisi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü

Malazgirt Zaferi

Sende Gönül Ver 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması

Ulu Çınarların Gölgesinde

Gençler Bizi Hatırlasın Yarışması

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Araştırma Faaliyetleri

Yayınlarımız

Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar

KYK Akademi (Liderlik Seminerleri, Kariyer Sohbetleri, Farkındalık Konferansları)

Kurslar (Dil, Tasarım, El Sanatları, Müzik ve Görsel Sanatlar, Din ve Değerler Eğitimi)

Atölyeler (Edebiyat, Tarih, Sinema, Türk İslam Bilginleri vb.)

Sosyal Kültürel faaliyetler (Sosyal Sorumluluk Çalışmaları, Empati Etkinlikleri, Çevre 
Faaliyetleri, Yeşilay, Kızılay Faaliyetleri v.b.)

Sinema Günleri

Kültürel ve Sanatsal Programlar (Vefa Günleri, Şiir Dinletileri, Tiyatro vb.)

KYK Sportif Faaliyetler

Yardım Kampanyaları (Suriye, Halep, Somali vb.) projeleri uygulanmıştır.
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GIDA TARIM VE 
HAYVANCILIK
TARIMDA NEREDEN NEREYE GELDİK 

HAVZA BAZLI TARIMSAL ÜRETİMİ 
DESTEKLEME MODELİ 

HAYVANCILIK ÇALIŞMALARI 

TARIMSAL DESTEKLER VE KREDİLER 

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE ARTIŞLAR 

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI 

KIRSAL KALKINMA HİBELERİ

GIDA KONTROL HİZMETLERİ 

YEŞİL MASA VE İŞLETME BAZLI 
DANIŞMANLIK SİSTEMİ 

TARIMDA AR-GE YATIRIMLARI

TARIMDA 2023 VİZYONU
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• Etkin politikalarımız ve yeni projelerimizle 
ayağa kalkan tarım sektörü, kalkınmamızın 
önemli yapı taşlarından biri hâline geldi.

• Son 14 yılın 12’sinde büyüyen tarım,  
Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı dönemini 
yaşamaktadır.  

• Tarım sektörüne sağladığımız destekler ve 
başlattığımız yeni projelerle AVRUPA'NIN 
EN BÜYÜK TARIMSAL HASILASI oldu.

• 14 yıl önce tarımsal hasılada Avrupa’da 4. 
sıradayken, 2005’ten beri Avrupa’nın 1. 
sırasındayız.

• Tarımsal hasılamız 4 kattan fazla arttı.

• Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 
3,7  milyar dolardan, 16,3 milyar 
dolara yükseldi.

• Son 14 yılda tarım ve gıda ürünleri 
dış ticaretinde toplam 58 milyar 
dolar fazla verdik. 

• Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde 
net ihracatçı bir ülke hâline geldi.

• Ülkemiz buğday unu ihracatında 
2005 yılından bugüne devam eden 
dünya birinciliğini 2016 yılında da 
sürdürmüştür. 

• Türkiye makarna ihracatında son 14 
yılda dünyada 7. sıradan 2. sıraya 
yükselmiştir. 

161 
YÜKSELDİ
MİLYAR TL’ye

SON 15 YILDA 
TARIMSAL GSYH 

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 
TARIMSAL HASILASI 
OLDUK

TARIMSAL 
İHRACATIMIZ

4,4 KAT
ARTTI

YOL HARİTAMIZI
BELİRLEDİK

ORTAK AKILLA 
HAREKET ETTİK

Türkiye’nin 7 bölgesinde ortak akıl toplantıları düzenledik.

Üretimden tüketime değer zincirinin halkalarında bulunan bütün 
paydaşların görüşlerini dinledik.

Sorunları tespit ettik, çözüm yollarını beraber aradık. 

Eylem planları oluşturduk ve yol haritalarını belirledik.

Yeni fikirler ve fırsatları ortak akılla ortaya koyduk. 

Elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler tarımsal politikaların 
şekillenmesine ve sorunların çözümüne önemli katkı sağlıyor.

37
 Mİ

LY
AR

 TL

16
1 M

İLY
AR

 TL

SON 15 YILDA TARIMSAL GSYH 
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HAYATA 
GEÇİRDİK

MİLLİ TARIM 
PROJESİNİ

Millî Tarım Projesi bitkisel üretim ve hayvancılık 
ana başlığında iki bölümden oluşuyor: 

Millî Tarım Projesi ile bitkisel ve hayvansal potansiyelimizi, 
mevcut üretim durumunu ve dış ticareti öncelikli olarak ele aldık 
ve atılacak adımları somut olarak belirledik.

Millî Tarım Projesi ile planlı, verimli ve bilinçli üretimi ön plana 
çıkarmayı, gıda güvenliğimizi garanti altına almayı ve tarımsal 
hasılamızı artırmayı hedefliyoruz.

1 Havza Bazlı 
Tarımsal Üretimi 
Destekleme Modeli

Her havzada en uygun 
ve en iyi yetişen 
ürünleri tespit ettik.  

Havza Bazlı Destekleme Modeli, hem üreticiye 
hem de ülkemize önemli faydalar sağlayacak.

DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

Buğday, Arpa, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Tritikale, Yulaf

Mercimek, Nohut, Kuru Fasulye

Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya, Kanola, Aspir

Çay, Fındık, Yağlık Zeytin, Patates, Kuru Soğan

Yem Bitkileri

İklim, topoğrafya, toprak ve su kısıtını dikkate alarak 941 tarım havzası belirledik.

Üreticiler, hangi ürünün hangi havzada desteklendiğini bilerek üretime geçecektir. 

Havza bazında desteklenecek ürünler 3 yıllık açıklanacağından, çiftçiler ekeceği 
ürünü üretime geçmeden belirleyecektir.

Destekleme başvurusunda bürokratik işlemler azalacak, üretici tek başvuru yapacak,  
yılda iki ödeme ile desteğini topluca alacaktır. 

Desteklemelerden faydalanan üretici sayısı ve alan miktarı artacaktır.

Üreticiler üretimden daha fazla gelir elde edecektir.

Tarımda planlı üretime geçilecek, arz-talep dengesi daha etkin oluşturulacaktır. 

Tarım alanlarının daha etkin kullanılması sağlanacaktır.

Stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü 
havza bazında destekliyoruz. 

Ülkemiz için önemli olan buğday 
ve yem bitkileri her havzada 
destekleniyor.
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2 Hayvancılıkta 
Yerli Üretimi Destekleme Modeli

Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli 
kapsamında önemli projeleri hayata geçiriyoruz.

Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması Projesi

Kalkınma bölgelerinde Hayvancılık yatırımlarını destekliyoruz

Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli ile; 

Artan kırmızı et talebini karşılamayı, 

Damızlık üretimini geliştirmeyi, 

Meraları rasyonel kullanmayı,

Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele etmeyi,

Buzağı ölümlerini önlemeyi,

Süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ihracat bazlı büyümeyi hedefliyoruz. 

Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgeleri 

40 ilimizde en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve üretim merkezleri kuruluyor.  

İnşaat yatırımlarına, alet-ekipman ve damızlık dişi dana alımına %50 hibe veriyoruz. 

Damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecek.

Mera’ya dayalı hayvancılığın yaygın olduğu Kalkınma Bölgelerindeki (DAP, GAP, 
KOP, DOKAP) 41 ilimizde hayvancılığa yönelik yatırımları destekliyoruz. 

Yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına %50 hibe sağlıyoruz.

Ayrıca, yüksek verimli erkek damızlık alımında (boğa, koç, teke) %80 hibe veriyoruz.

Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri Kurulması Projesi

40 ilde en az 500 baş kapasiteli Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri kuruluyor.

Ağıl yapımına, alet-ekipman alımına ve erkek damızlık hayvana (koç-teke) %50 hibe veriyoruz.

Küçükbaş hayvancılıkta damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecek.

Türkiye’yi hayvan hastalıklarında ari hâle getiriyoruz
Hayvan hastalıkları ile etkin mücadele edeceğiz ve buzağı kayıplarını azaltacağız. 

Şap, Brusella, LSD ve Çiçek aşılarına ilaveten e.coli aşısını da aşılama programına 
ekliyoruz ve hepsini ücretsiz yapıyoruz.

Küpe ve aşı bedelini kaldırıyoruz

Trakya Bölgesi’nde elde edilen aşılı arilik statüsü genişletiliyor.

Hedefimiz tüm Türkiye’yi şap hastalığından ari hâle getirmektir.

Anadolu’nun tamamında şap hastalığı yönüyle aşılı arilik sağlanması için aşı üretimi ve 
aşılama faaliyetleri aksatılmadan yürütülecektir.

Hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi çalışmalarına devam edilecek ve 
önümüzdeki yıllarda ülkemiz genelinde hastalıktan ari işletme sayısı artırılacaktır.

Hayvancılıkta Yeni projeler hayata geçiyor

200 başa kadar yerli büyükbaş hayvan besleyip kesime getiren yetiştiricilerimize, herhangi 
bir ruhsatlı kesimhanede kesimi yapılması kaydıyla, hayvan başına 250 lira destek veriyoruz. 

Küçük aile işletmeleri teşvik edilecektir. İşletmesini büyütmek isteyenlere küçük aile 
işletmelerine faizsiz ve masrafsız kredi sağlanacaktır.

Mera ıslahına ağırlık vereceğiz. 2018 yılında 2 milyon dekar alanda mera ıslahı yapacağız.  

Yem bitkisi üretimi artıracak çalışmalara ağırlık vereceğiz.

Pamuk alanlarında boş kalan 5 aylık dönemde yem bitkileri üretimin teşvik edeceğiz 
Böylece hem yem bitkisi üretim hem de üretici gelirini arıtacağız.

TİGEM’in damızlık hayvan kapasitesini ve yem bitkisi üretim miktarını artıracağız.

Kırsal Kalkınma ve IPARD projelerinde hayvancılık yatırımlarına sağladığımız hibelere 
devam edeceğiz.

Hayvancılıkta Diğer Çalışmalar 
Arıcılık, kaz ve hindi yetiştiriciliği ile ipekböcekçiliğine yönelik yatırımlar desteklenecek, 
üretimin artmasına önemli katkı sağlanacak.

Büyükşehir sınırları içindeki hayvan barınaklarından ruhsat harcı alınması uygulaması kaldırılacak. 

Ette kesim standardı ve karkas sınıflamasına geçilecek.

Damızlık Manda Üretim Merkezleri Kurulması Projesi

15 İlde en az 150 baş kapasiteli Damızlık Manda Üretim Merkezleri kuruluyor.

Ahır yapımına, alet-ekipman alımına ve manda düvesi alımına %50 hibe veriyoruz.

Mandacılıkta damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecek.

Mera varlığı, yetiştirici kültürü ve iklim yapısı uygun olan 30 ili mera hayvancılığı 
yetiştirici bölgesi olarak belirledik.

Meralarımız, hayvancılık yapmak ve ıslah etmek şartıyla uzun süreli kiraya verilecek.

Et sığırcılığına uygun 200 başa kadar düve alımına %30 hibe veriyoruz. 

Programlı aşıları yapılmış 4 aylık her buzağı için 750 TL destek veriyoruz.

Kalkınma bölgelerinde Hayvancılık yatırımlarını destekliyoruz.
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6,3 KAT 

12,8

1,8

ÇIKARDIK

ARTTIRARAK

MİLYAR TL’ye

MİLYAR TL’den

SON 15 YILDA 
TARIMSAL DESTEKLERİ

TARIMSAL 
DESTEKLERİ 
ARTIRDIK 103

MİLYAR TL

2018 yılında ise 
14,5 milyar TL 
destek vereceğiz.

DESTEK 
SAĞLADIK.

SON 15 YILDA 
TOPLAM 

10x

11x

12x

13x

9x

8x

7x

6x

5x

4x

3x

2x

1x

0

1,8 Milyar TL

2002 2013 2014 2015 2016 2018

8,7 Milyar TL

10 Milyar TL

11,6 Milyar TL

9,1 Milyar TL

14,5 Milyar TL

2016 
YILINDA 
BİRÇOK 
KONUYU DESTEK 
KAPSAMINA 
ALDIK, 
ÜRETİMDEN 
HASADA HER 
AŞAMADA 
ÇİFTÇİMİZİ 
DESTEKLEDİK
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Sertifikalı fidan üretimini destek kapsamına aldık.

Küçük aile işletmelerine yönelik, 5 dekar ve altı arazisi olan meyve, sebze, süs 
bitkisi, ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiricilerine dekar başına 100 TL destek başlattık.

Orijinal ve üstü tohum kullanımını ve üretimini destek kapsamına aldık. 

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonunu destek kapsamına aldık.

BİTKİSEL 
ÜRETİMDE 
2016 YILINDA 
YENİ DESTEKLER 
VE UYGULAMALAR 
BAŞLATTIK

TARIM

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK

TARIM   ÜLKESİ

GÜBRE VE 
YEMDE 
KDV’Yİ 
KALDIRDIK

Gübrede %18, karma yemde %8 olan KDV’yi 2016 yılında tamamen kaldırdık.

Gübrede ilk kez 2005 yılında başlattığımız destek devam ediyor.  

Kaba yem üretimimizi artırmak için verdiğimiz destek her yıl artıyor. 

olan KDV’yi 
2016 yılında 
tamamen 
kaldırdık.

%8
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“GÜBRE KULLANIM 
REHBERLERİ” HAZIRLANDI 

DOĞRU VE ETKİN 
GÜBRE KULLANIMI İÇİN 

Havza Bazlı Üretimi Destekleme Modeli kapsamında 941 havza için ürün 
bazında “Gübre Kullanım Rehberleri” hazırlandı.

Böylece üreticilerimiz, hangi havzada ne miktarda ve nasıl gübre kullanacağı 
konusunda detaylı bilgiye sahip oluyor. 

Bu şekilde topraklarımızın aşırı gübreleme ile kirlenmesinin önlenmesi ve 
verimliliğin artmasına önemli katkı sağlanması hedeflenmektedir.

YARISI SİZDEN 
YARISI BİZDEN

MAZOTUN

Mazot desteğini 2003 yılında ilk kez başlattık, şimdi bu desteği genişletiyoruz. 

Üreticinin mazot tüketiminin yarısını karşılıyoruz.

Ürün bazında mazot tüketimleri ve maliyeti her üretim sezonunda 
hesaplanacak ve maliyetin yarısı üreticilere destek olarak verilecek. 

Uygulama 2017 üretim döneminde başladı. 
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Sertifikalı 
tohum ve fide 
ile üretim 
bereketlenecek

Organik tarımı destekliyoruz

Millî Tarım Projesi çerçevesinde tohumculuk destekleri artırılıyor.

Tohumculukta yerel çeşitlerimizi korumaya ve geliştirmeye, küçük aile 
işletmelerini desteklemeye devam ediyoruz. 

Sertifikalı tohum ihtiyacımız yurt içi üretimle karşılanmasını hedefliyoruz.  

Tohumculukta çeşit geliştirme çalışmalarına verdiğimiz desteği artırdık.

Verim ve kalite yönüyle öne çıkacak yeni yerli sebze çeşitlerinin elde 
edilmesi amacıyla AR-GE çalışmaları artırılacak.

Genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohumlukların, uygun bölgelerde ve 
uygun yetiştirme teknikleri ile kullanılması için “Bölgesel Çeşit Tavsiyesi” 
projesi hayata geçirilecek.

TARIM SİGORTASI 
İLE ÇİFTÇİMİZİN 
ÜRETİMİNİ 
GÜVENCEYE 
KAVUŞTURDUK

Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 70 yıllık bir 
rüya olan Tarım Sigortaları uygulamasını 2006 yılında başlattık. 

Poliçe bedelinin %50’sini hibe olarak karşıladık.

Bu hibe oranı açık alanlarda yetişen meyvelerde don riski için %67’ye kadar çıkıyor. 

Zor gününde çiftçimizi yalnız bırakmadık.

2017 yılında tarım sigortalarının kapsamını 
genişlettik ve yeni uygulamalar başlattık…

2020 yılında gelir sigortasına geçilmesi, çiftçilere 
gelir istikrarı sağlanması hedefleniyor.

Buğday da 81 ilimizde Havza Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'na geçtik.

Kiraz meyvesinde yağmur kaynaklı çatlama, asma yaprağındaki hasarlar, meyve 
ağaçlarının uğrayacağı hasarlar teminat kapsamına alındı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hırsızlık teminat kapsamına alındı.

Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi, Millî Tarım Projesi ile uyumlu hâle 
getiriliyor. 

Organik tarım uygulamalarına önem verdik.  

Organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için sağladığımız destek 
devam ediyor.

Sağlanan destekler ve yapılan çalışmalar ile son 15 yılda organik tarım 
üretimi 310 bin tondan 2,5 Milyon tona yükseldi.

Çayda organik tarıma geçiş için çalışmalar başlatıldı.
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TMO’YU 
DAHA 
ETKİN HÂLE 
GETİRİYOR,  
LİSANSLI 
DEPOCULUĞU 
GELİŞTİRİYORUZ

Cumhuriyet tarihinde ilk defa lisanslı depoculuk hamlesini biz başlattık. 

Tarımda depolama sorununu kökten çözmek için lisanslı depoculuk ve ürün 
borsalarına ağırlık verilecek.  

TMO’nun 3,5 milyon ton kapasiteli lisanslı depo yapımı devam etmektedir. 

HAYVANCILIĞA 
ÖNEMLİ DESTEK 
SAĞLIYORUZ…
Hayvancılığa 2017 yılında 3,7 milyar, son 15 yılda toplam 25 milyar 
TL hayvancılık desteği ödedik.
Hayvancılıkta yeni desteklerle ve uygulamalarla üretimi teşvik ettik. 

4 ay ve üzeri buzağı/malağ ilk kez destek kapsamına aldık. 

Üretici Örgütleri üzerinden ödenen hayvancılık desteklerini doğrudan üreticilere ödemeye 
başladık.

Üretici örgütlerine tarımsal desteklerden ödenen hizmet bedellerini artırdık, örgütlenmeyi 
desteklemeye devam ettik.  

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda aşılama sonrası oluşan atıkları destekleme kapsamına aldık.

Küpe uygulama desteği başlattık. 

İlk kez 2006 yılında destek kapsamına aldığımız küçükbaş hayvancılığı, yeni projelerle daha da 
geliştiriyoruz.

 Küçükbaşa verilen destekleri her yıl artırdık. 

 Koyun ve keçi sütünü ilk kez destek kapsamına aldık.

 Koyun ve keçi yetiştiricilerimizin sürü yöneticisi (çoban) ihtiyacını karşılamak için   
 "Sertifikalı Sürü Yöneticisi Programı"nı” başlattık.

 Sürü yöneticisi (çoban) için kurslar düzenliyor, başarılı kursiyerlere sertifika veriyoruz.

 Sertifikalı çobanları çalıştıran işletmelere yılda 5.000 TL destek veriyoruz.

Damızlık düve yetiştiriciliğine yönelik yeni yatırımlara veya mevcutların rehabilitasyonuna 
2016 Ağustos ayında  %50 hibe desteği başlattık.

Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik ile süt sanayicisinin sütü 
sözleşme kapsamında tedarik etmesi zorunlu hâle getirildi. Üreticiye sütünü satma aşamasında 
önemli kolaylıklar sağlayan bu uygulama ile sanayiye kaliteli süt sağlanacak.
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ET VE SÜT 
KURUMU, 
ET VE SÜT 
PİYASALARINI 
DAHA ETKİN 
DÜZENLİYOR

ESK tarihinde ilk kez Mart 2016’da uygun fiyatla süt alımı yapmaya başladı. 
Hem et hem de süt konusunda piyasayı düzenleyecek bir konuma ulaştı. 

Kırmızı ete olan talebi karşılayabilmek ve dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz 
ve kaliteli et tedarik etmek amacıyla tedbir aldık. 

Sütte arz fazlası olduğunda uygun fiyatla sütü alıyor ve üreticilerin düşen 
fiyatlardan olumsuz etkilenmesini önleyecek düzenlemeler yapıyor. 

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hayvancılığımızın geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir kırmızı et üretimi için başlatılan sözleşmeli besicilik devam 
ediyor. Bu kapsamda besicilere; kg et başına sözleşme primi, erken kesim-
geç kesim primi ve nakliye primi sağlanıyor. 
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ZİRAAT BANKASI

TARIM KREDİ KOOPARATİFİ

TOPLAM

Tarımsal Kredi Kullanımı Oranları

TARIMSAL 
KREDİ 
KULLANIMI 
ARTTI

15 yıl önce %59 seviyesinde olan tarımsal kredi faiz oranlarını, sıfır ile %8,25 
aralığına düşürdük.

Birçok tarımsal faaliyeti faiz indirimli kredi kapsamına aldık. 

Çiftçimizi yüksek faiz yükü altında ezdirmedik, üretimin önünü açtık. 

Hayvancılık, sulama, sertifikalı tohumluk üretiminde faizsiz finansman dönemini 
başlattık, kredi faizlerini sıfırladık. 
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BİTKİSEL ÜRETİMDE 
REKOR ARTIŞLAR 
SAĞLADIK
Ana Gruplar Bazında 
Bitkisel Üretim

Kaynak: TÜİK
Not: Tarla bitkilerinde ot ve saman hariçtir.

Ürünler 
Bazında 
Bitkisel 
Üretim

TARLA
BİTKİLERİ
 ÜRETİMİ

20
02

20
17

57.997.015 TON

6

7.386.947 TON

MEYVE 
ÜRÜNLERİ,

ÇAY VE BAHARAT 
BİTKİLERİ 
ÜRETİMİ

20
02

20
17

14.162.450 TON

2

2.243.028 TON

SEBZE
ÜRETİMİ

20
02

20
17

25.878.427 TON

3

0.856.813 TON

2002 (TON) 2017 (TON) ARTIŞ (%)

2.100.000

19.500.000

360.000

850.000

2.493.000

455.000

315.000

210.000

60.000

95.000

9.450.000

5.900.000

21.600.000

900.000

1.967.158

4.769.726

763.644

985.000

594.424

491.801

349.973

12.800.000

181

11

150

131

91

68
213

183

720

268

35

MISIR

BUĞDAY

ÇELTİK

AYÇİÇEĞİ

TURUNÇGİLLER

ŞEFTALİ

KAYISI

KİRAZ

NAR

MUZ

DOMATES

Tarımsal Kredi Borçları yapılandırıldı.

Tarımsal Kredi Kullanımında Rehin Şartları yeniden düzenlendi

2016 yılı sonu itibarıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerinde muaccel 
hâle gelen tarımsal kredi borçları 5 yıl vadeye yayılarak taksitlendirildi ve yeniden 
yapılandırıldı.

2016 yılında tarımsal kredi kullanımında teminat vasfı olan ve rehne konu olabilecek 
taşınırlarda yeni düzenlemeler yapıldı.

Tarımsal kredi kullanmak isteyen üreticilerimiz için rehin şartları kolaylaştırıldı.

Tarımsal varlıkları ve ürünleri rehin kapsamına alındı.

Böylece çiftçilerimiz; bahçesindeki fındıktan ahırındaki hayvana, meyve ağaçlarından 
tarımsal ürünlerine kadar geniş bir yelpazede taşınırlarını teminat olarak gösterebiliyor.

2016 yılında Tarımsal Kredilere yeni başlıklar ekledik, üreticiye yeni kolaylıklar sağladık.

2017  yılında yaşanan doğal afetlerden 
dolayı tarımsal kredi borçları ertelendi.  

Tarım politikalarımız ve sağlanan kolaylıklar sayesinde çiftçimiz 
kullandığı krediyi geri ödeyecek duruma geldi.

2017 yılında doğal afetlerden etkilenen üreticilerin 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
aldığı sübvansiyonlu kredilerin ödemesi 1 yıl ertelendi.

Seraların modernizasyonunu sübvansiyonlu kredi kapsamına aldık. 

Damızlık süt, etçi ve kombine sığırı yetiştiriciliğinde küçük aile işletmelerinin 
desteklenmesi amacıyla en az 10 baş hayvan şartını en az 5 baş hayvan şartına indirdik.

ZİRAAT BANKASI TARIM KREDİ 
KOOPARATİFİ
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%97,3%99,1

%71%38

Genel   |    490     |   Gıda Tarım ve Hayvancılık Genel   |    491     |    Gıda Tarım ve Hayvancılık



SIĞIR MANDA KEÇİ KOYUN

KÜÇÜKBAŞ

TOPLAM
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ÖNEMLİ 
İLERLEMELER KAYDETTİK 

HAYVANCILIKTA

Kaynak: TÜİK  

Kaynak: TÜİK

Hayvan Sayıları 

Hayvansal Üretim 

Hayvansal Ürün

Süt (Ton)

Tavuk Eti  (Ton)

Bal (Ton)

Kırmızı Et (Ton)

Yumurta (Bin Adet)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Ton)

8.408.568

696.187

74.554

18.489.161

2002

420.595

11.554.910

61.165

2016

1.173.042

1.879.018

18.097.605

105.727

253.000

HER DÖRT ÇİPURA-LEVREKTEN 
BİRİ TÜRKİYE’DEN GİDİYOR

TAVUKÇULUKTA YERLİ VE MİLLÎ 
ÜRETİME GEÇTİK

AB’DE TÜKETİLEN 

AB’de alabalık üretiminde 1. sıraya, su ürünleri 
yetiştiriciliğinde 2. sıraya yükseldik.

Su ürünleri ihracatımızın%70’ini AB ülkelerine yapıyoruz

Su ürünleri üretimimiz 61 tondan 253 bin tona yükseldi.

Su ürünleri ihracatımız 97 milyon dolardan 790 milyon dolara yükseldi.

“Etçi Damızlık Tavuk Geliştirme Projesi” kapsamında ilk yerli anaç tavuğumuzu 2017 
yılında piyasaya sürdük. 

Böylece etçi tavukçulukta tamamen yerli ve millî üretime geçmiş olacağız. 

Böylece etçil anaç tavukta dışa bağımlılığımız azalacak, ihracatımız artacak.

Yumurta tavukçuluğunda ise geliştirdiğimiz 3 adet damızlık hattın üretimi devam ediyor.
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PARÇALI 
ARAZİLERİMİZİ 
BİRLEŞTİRİYOR, 
ÜRETİME 
GÜÇ KATIYORUZ
Tarım topraklarının korunması ve bölünmesinin önlenmesi amacıyla 
önemli reformlar yaptık. 

2014 yılı Mayıs ayında yapılan yasal düzenleme ile tarım arazilerinin 
miras yoluyla bölünmesi önlendi.

Toprağımızı koruyoruz, korumaya devam edeceğiz. Tarım arazilerinin etkin korunmasına 
yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık.  

Daha fazla tarım arazisini, suyla buluşması için yasal ve idari tüm tedbirleri alıyoruz. Sulama 
ve arazi toplulaştırma projeleri tek elden yürütülecek. Böylece birbirini tamamlayan iki 
uygulama hızlıca sonuçlanacak. 

Etkin su kullanımı için damla ve yağmurlama sulama sitemlerine sağladığımız %50 hibe 
ve sıfır faizli kredi desteklerine devam edilecek. 

Nadas alanlarının azaltılması ve üretime kazandırılması sağlanacaktır.  

1961-2002 arası 41 yılda 450 bin hektarda toplulaştırma yapılmış iken, 2003-2017 
döneminde 5,6 milyon hektara çıkardık. 

1,8 milyon hektarda çalışmalar sürüyor.

Hedefimiz 2023 yılına kadar 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını 
tamamlamaktır.  

Arazi Toplulaştırma çalışmaları hız kazandı.   

250 Büyük tarımsal ovayı sit alanı yapıyoruz.

 Sınırları belirlenen 192 tarımsal ova sit alanı olarak koruma altına alındı.

Koruma altına alınan ova sayısının kısa sürede 250’ye çıkarılması hedefleniyor.

İhtilaflı, hisseli veya göç gibi sebeplerle ekilemeyen tarım arazilerinin 
üretime kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

KIRSALDAKİ 
YATIRIMLARA 
ÖNEMLİ HİBE 
SAĞLADIK
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı (KKYDP) kapsamında tarımsal 
faaliyete ilişkin yatırımlara %50 hibe sağlıyoruz. 

Ulusal bütçeyle 81 ilimizde yürütülen ve kırsal 
alanda istihdam sağlayan program kapsamında 
bugüne kadar;

7.900 projeye 2 milyar TL’nin üstünde hibe desteği sağlandı.

1.630 proje devam ediyor. 

Bu projeler ile kırsal alanda 100 bin yeni istihdam sağlandı. 
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AB KIRSAL 
KALKINMA 
HİBELERİNİ 
YATIRIMCILARLA 
BULUŞTURDUK

IPARD-1 kapsamında tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlara yönelik 1 milyar avronun 
üzerindeki fon, 42 ilimizde uygulanan projeler için yatırımcıların kullanımına sunuldu.

2016 yılında başlayan IPARD-2 ile 2020 yılına kadar ilave 1 milyar 45 milyon avro hibe daha 
sağlanacak. 

Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlara %50-65 arasında hibe desteği sağladık. 

Bugüne kadar 11 bin proje ile sözleşme imzalandı.

3,3 milyar TL hibe desteği sağlandı. Kırsala yaklaşık 7 milyar TL yatırım yapılmış oldu. 

57 bin kişiye istihdam sağlandı.

IPARD-2 kapsamında bir önceki programda yer alan konulara ilaveten yeni alanlar 
destek kapsamına alındı, bazı konularda ise hibe oranları artırıldı.

GENÇ 
YATIRIMCILARA 
30 BİN TL HİBE 
SAĞLIYORUZ 

TARIMSAL 
KOOPERATİFLERİN 
BORÇLARINI 
YAPILANDIRDIK

Tarımsal Kooperatiflerin Bakanlığa olan 640 milyon TL borcunu 2016 yılında yeniden 
yapılandırdık.

1.268 kooperatifin ve 33.427 ortağının borcu 5 yılda ödenecek şekilde taksitlendiriliyor. 

Genç nüfusun köyde yatırım yapmasını ve tarımsal nüfusun gençleşmesini 
sağlayacak köye dönüş projeleri başlattık.

Gençlere 30 bin TL hibe desteği 2016 yılında uygulamaya geçti.  

Hayvancılıktan bitkisel üretime, yerel ürünlerden tıbbi-aromatik bitkilere kadar 
birçok alanda gençlere hibe veriyoruz. 

2016 yılında 15 bin proje için genç çiftçilere 450 milyon TL hibe sağladık. 

2017 yılında ise 16 bin genç çiftçimize 480 milyon TL hibe ödüyoruz.
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GÜVENİLİR GIDA 
SİSTEMİ İLE 
SAĞLIKLI YAŞAM

Gıda üretim ve satış yerlerine 
yönelik denetimleri artırdık.

Tarladan sofraya güvenilir gıda sistemini hayata geçirerek halkımızın yediğini 
içtiğini bilmesini sağladık. 

Denetçi ve denetim sayılarını artırarak gıda üretiminde halk sağlığını tehlikeye 
atacak aksaklıkları daha doğmadan önledik.

Gıda mevzuatımızı, AB gıda mevzuatı ile uyumlaştırdık, ülkemizin her yerindeki 
vatandaşımızın tarladan sofraya güvenilir gıda tüketmesini sağladık.

Halkımızın sağlığını korumak, güvenilir ve yeterli gıda tüketimini sağlamak üzere; 
ekmekten et ürünlerine, gıda takviyelerinden israfın önlenmesine kadar birçok yeni 
düzenlemeyi uygulamaya geçirdik, kampanyalar başlattık.

Gıda denetim ve kontrollerini gelecek dönem daha da artırıyoruz.  

Yeni yasal düzenleme ile halk sağlığını tehlikeye atan, taklit ve tağşiş yapan 
işletmelere verilen cezaları, kapatma dâhil kademeli olarak artıracağız. 

14 yıl önce 39 bin adet olan denetim sayısını, 
2016 yılında 894 bin adede çıkardık.

Türkiye’deki her bir tarımsal işletmeye faaliyetine göre ziraat 
mühendisi veya veteriner hekim danışman olarak görevlendirildi.  

Danışmanlar, her bir işletmenin bilgi ihtiyacını yerinde ve zamanında 
karşılayacak.

Üreticiler ihtiyacı olan bilgi ve desteğe danışmanlar vasıtasıyla ulaşacak.

İŞLETME BAZLI 
DANIŞMANLAR 
İŞ BAŞINDA
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YEŞİL MASA İLE 
ÜRETİCİLERİMİZİ 
DİNLİYORUZ

Tarımsal hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde ulaşması ile bürokratik işlemlerin 
azaltılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerimizde “Yeşil 
Masa” uygulamasını başlattık.

Başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız her türlü istek, şikâyet ve 
önerilerini Yeşil Masa’ya iletiyor. 

Talep ve şikâyetler en hızlı şekilde değerlendiriliyor ve geri dönüş yapılarak 
bilgi veriliyor. 

Tohumluk üretimimizi artırdık, 
dünyanın 3. büyük Tohum Gen Bankasını kurduk…

Son 10 yılda ileri seviyede AR-GE ve eğitim faaliyeti yürüten, 
uluslararası seviyede 18 tarımsal AR-GE merkezi kuruldu. 21 
yeni merkezin daha kurulumu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 

Tohumluk ihracatımızı son 15 yılda 17 milyon dolardan 155 milyon dolara çıkardık.

2023 yılında;  2 milyon ton tohumluk üretimi,  500 milyon dolar tohum ihracat 
hedefimizi belirledik. 

Tek çatı altında en çok tohumu muhafaza edebilen, 250 bin örnek kapasiteli, 
Dünya’nın 3. büyük Tohum Gen Bankasını Ankara’da hizmete açtık.

Tohum Gen Bankasında muhafaza edilen tohum numunesi sayısı her yıl giderek 
artırıyor, yerli gen kaynaklarımız koruma altına alınıyor.

Sertifikalı tohum üretimimizi 145 bin tondan 954 bin tona çıkardık.

TARIMDA 
AR-GE DÖNEMİ
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Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye 
Geofitleri Bahçesi 2014’te açıldı.

Merkezde hâlihazırda 800’ü ülkemiz, 200’ü yurtdışı orjinli toplam 1.000 tür 
geofit toplanıp muhafaza altına alındı ve ıslah çalışmalarında kullanıma sunuldu.

Türkiye’nin uluslararası seviyedeki ilk Millî Botanik Bahçesinin temeli 2013 
yılında Ankara’da atıldı. 

2.500 dekar alanı ile Avrupa’nın en büyük 2. botanik bahçesi olan Millî Botanik 
Bahçesi, Türkiye'nin florasının tanıtıldığı ve nadir bitkilerin korunduğu referans 
bir merkez olacak. 

Türkiye Geofit Araştırma Merkezini Yalova’da kurduk.

Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk 
Millî Botanik Bahçesi Ankara’da kuruluyor. 

Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Çiçek ve Çocuk” 
temalı EXPO 2016 Antalya Botanik Sergisi’nin açılışı 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından 22 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. 

54 ülkenin resmen katılım sağladığı EXPO 2016 
Antalya Botanik Sergisi 1990 yılında Japonya/
Osaka’da yapılan Botanik EXPO’sundan sonra en fazla 
katılım sağlanan ikinci EXPO olarak tarihe geçti. 

EXPO 2016 Antalya’yı 4,5 milyon kişi ziyaret etti.

“2016 ANTALYA 
  BOTANİK SERGİSİ”

EXPOSU
TÜRKİYENİN İLK
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Sürdürülebilir tarımsal büyümesini devam ettiren,

Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 150 milyar dolara ulaşmış, 

Tarımsal ihracatı 40 milyar doları aşmış, 

Parçalı arazilerini birleştirerek 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını 
tamamlamış, 

8,5 milyon hektarlık sulanabilir alanın tamamı modern sulama teknikleriyle suya 
kavuşmuş bir Türkiye hedefliyoruz.

2023 yılında;

2023
İLERLİYORUZ

TARIMDA

HEDEFLERİNE
ADIM ADIM
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ULAŞTIRMA, 
DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME
KARA YOLU

DEMİR YOLU

HAVA YOLU

DENİZCİLİK

HABERLEŞME
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İşte bu yüzden Türkiye’nin en büyük 
avantajlarından biri, sahip olduğu 
jeostratejik konumudur. Gelişmenin ve 
kalkınmanın anahtarı olan ulaşım ve iletişim 
alanındaki bu avantajı kullanabilmek için 
son 15 yılda devrim niteliğinde adımlar 
attık. Bütün dünyanın gıptayla ve imrenerek 
baktığı dev projeleri bir bir hayata geçirdik. 

Türkiye’yi Pekin’den başlayıp Londra’ya 
uzanan Modern İpek Yolu’nun en kritik 
ve en avantajlı ülkelerinden biri yaptık. 
Doğu’yla Batı’nın arasındaki köprü olduk. 

Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi 
dev ve birbirinden zor projeleri ardı ardına 

Türkiye; 1,5 milyarlık nüfus, 35 trilyon dolar 
gayri safi yurt içi hasıla ve 7 trilyon dolarlık 
ticaret hacmi olan bir coğrafyanın ortasında 
bulunuyor. Ülkemizden en fazla 4 saatlik 
uçuşla bu coğrafyaya kolaylıkla ulaşılabiliyor.

devreye soktuk. Ülkemizi baştan aşağı 
bölünmüş yollarla donattık. Türkiye’yi 
yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. 
Sivil havacılıkta tarih yazdık. Türk 
Hava Yolları, Avrupa’nın en iyi hava 
yolu şirketi oldu. 55 aktif havalimanı 
ile hava yolunu halkın Yolu yaptık. 
Dünyada uçmadığımız yer kalmadı. 
Denizciliğe can suyu verdik. Ülkemizi 
bilişim otobanlarıyla donattık. e-Devlet 
ile bilgi toplumu yolunda büyük bir 
adım attık.

Bitmedi ve yetmedi… İstanbul Yeni 
Havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü, 
Kanalİstanbul, 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli, İzmir Körfez Geçişi, Kars-
Tiflis-Bakü Demir İpek Yolu, Kuzey 
Ege Çandarlı Limanı, Filyos Limanı, 
Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas YHT 
hatları, İstanbul-İzmir, Menemen-
Aliağa-Çandarlı ve Ankara-Niğde 
Otoyolları gibi yine tüm dünyanın 
meraklı gözlerini üzerimize çekecek 
dev projeleri aziz, asil, payidar ve gazi 
milletimizin emrine sunmaya devam 
ediyoruz. 

Doğu ile Batı arasındaki sosyal ve 
ekonomik entegrasyonun en önemli 
bileşenlerinden biri olarak dünyaya 
hizmet etmeyi sürdürüyoruz. 
İnsanlık ve kardeşlik adına gecemizi 
gündüzümüze katmaya 
devam ediyoruz.

ALDI GİDİYOR
“YOL”
TÜRKİYE REFAHIN VE 

İSTİKRARIN 
YOLLARI

KARA YOLU

Yol yapımının ülkemizin refah seviyesine sağlayacağı katkıyı düşünerek hareket ettik. 
Dünyayla entegre olmanın birinci yolu kara yoluydu. “Yol”un medeniyet düzeyini 
belirleyen en önemli etken olduğu gerçeğini gözettik. Kara yollarımıza yaptığımız 
yatırımların ülkemize ve insanımıza artı değer olarak döneceğini biliyorduk.
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     KARARLI 
KARAYOLLARI

İşe karayollarımızdan başladık. Yollarımızdaki güvenliğin artması için çok uğraştık. 
Ama bundaki amaç sadece insanımızın seyahat güvenliği değildi. Biz milletimizin 
seyahat özgürlüğü hakkını teslim ettik.

Milletimiz karayollarında güvenli ve rahat ulaşım konforunu yaşadı. Trafik canavarının 
önüne set çektik.

Bölünmüş yol hamlesinden önce yollarda ortalama hız 40 km idi. Şimdi 80 km’ye çıktı

HİZMETTE 

15 YIL ÖNCE TOPLAM 6.101 KM 
BÖLÜNMÜŞ YOLUMUZ VARDI.
BUNA 19.916 KM İLAVE EDEREK 
TOPLAM 26.017  KM’YE ÇIKARDIK.

15 YIL ÖNCE SADECE 
6 İLİMİZ BÖLÜNMÜŞ 
YOLLAR İLE BİRBİRİNE 
BAĞLIYKEN BUGÜN 
76 İLİMİZ BİRBİRİNE 
BÖLÜNMÜŞ YOL İLE 
BAĞLANDI.

GÖSTERGE 2003
YIL SONU

2016
YIL SONU

2003-2016
ARTIŞ (%)

KGM Sorumluluğundaki BY Uzunluğu (km) 6.101 25.197 313

Bölünmüş Yol ile Bağlı İl Sayısı 6 76  1.167

KGM Sorumluluğundaki BSK Uzunluğu (km) 8.652 21.342 147

KGM Sorumluluğundaki Tünel Adedi 83 299 260

KGM Sorumluluğundaki Tünel Uzunluğu (km) 50 346 592

KGM Sorumluluğundaki Köprü ve Viyadük Adedi 5.967 8.100 36

KGM Sorumluluğundaki Köprü ve Viyadük Uzunluğu (km) 311 520 67,2

Kara Yolunda Serbest Geçiş Sağlanan Ülke Sayısı 12 24 100

Yıllık Araç Muayene Sayısı(Muayene tekrarı dâhil), 
Araç/Yıl *2008 Yılı verisidir 1.288.640* 10.864.624 743

Yol Kenarı Denetim İstasyonu Sayısı 6 77 1.183

Yol Kenarı Denetimi araç/yıl 20.000 37.071.302 185.256

Kara Yolu Taşıması Yetki Belgesi Sayısı 4.176 525.970 12.495

Kara Yolu Taşıması Yetki Belgeli Araç Sayısı 97.231 1.332.403 1.260
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Yollarımızın standardının yükselmesinin başkaca kazanımları da oldu. İş gücünden 
ve akaryakıttan tasarruf ettik. Bölünmüş yollarımız, yılda 17 milyar 43 milyon TL’ye 
ulaşan ekonomik fayda sağlıyor.

Son 15 yılda yapılan bölünmüş yollardan yılda 12 milyar 
973 milyon TL tasarruf sağlandı.

En önemlisi de emisyon salımındaki 3,25 milyon tonluk 
azalma. Bölünmüş yol politikamız çevreye ne kadar 
duyarlı olduğumuzun göstergesi oldu.

      HEM 
TASARRUF 
EDİYORUZ
HEM DE 
ÇEVREYİ 
KORUYORUZ

Milletimize atfettiğimiz değer hiçbir şeyle ölçülemez. İnsanımızın 
can güvenliği hep önceliğimiz oldu. Bölünmüş yollarımızın en kayda 
değer faydası ölümlü trafik kazalarında meydana gelen azalma oldu.

2003 yılında 100 milyon taşıtxkm başına 5,72 olan kaza yerinde can 
kaybı 2,17 ye düştü. Yani yüzde 62’lik bir azalma gerçekleşti.

Bölünmüş yollar, toplam yol ağımızın % 37,8’ini oluşturmasına karşın, bütün yol ağımızda 
hareket eden trafiğin yaklaşık % 80’ine hizmet vermektedir. Son 10 yılda (2007-2016) 
nüfusta % 13 ve motorlu kara taşıtları sayısında % 62 oranında bir artış meydana gelirken 
2016 yılı kaza verileri dikkate alındığında trafik kazalarında kaza yerinde hayatını kaybeden 
kişi sayısında % 30’luk bir azalma olduğu görülmektedir.

(Bu ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki kusur oranları 
incelendiğinde; sürücülerin kusur oranı  % 90'larda iken 
yoldan kaynaklanan kusur oranının % 0,5 seviyesinde olduğu 
görülmektedir).

ÖNCE CAN

BÖLÜNMÜŞ 
YOLLARIN 
TRAFİĞE ETKİSİ

!

CAN KAYBI
(100 Milyon Taşıt x Km)

2003

2015

5.
72

2.
17
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OTOYOLLARDA GÜVENLİ 
YOLCULUKLAR
Ülkemiz; Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Uzak Doğu, Akdeniz ülkelerini birbirine 
bağlayan doğal köprü konumundadır. Bu konum ülkemize uluslararası transit-
taşımacılık alanında doğu-batı ve kuzey-güney akslarında stratejik bir önem 
kazandırıyor. Bundan azami faydayı sağlamak ise bize düşüyor. Bu yüzden 
Türkiye’nin dört bir yanını otoyol ağıyla kuşatıyoruz.

Mevcut Otoyol ağımızın uzunluğu 2.542 km’dir. Hedef yılı 2023’te 5.034 km’ye, 
2023 ve sonrası hedeflerimizle 8.235 km otoyol ağına ulaşmayı hedefliyoruz. 
Otoyollarda önceliğimiz nüfusumuzun en yoğun olduğu Marmara Bölgesi.

Bu ağın en önemli parçaları olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda (433 
km) Osmangazi Köprüsü dâhil 104 km’lik kesim tamamlandı. Kuzey Marmara 
Otoyolu’nda ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları dâhil 215 km’lik 
Odayeri-Kurtköy Kesimi hizmete açıldı. Kınalı-Odayeri Kesimi–Avrupa (88 km) ve 
Kurtköy-Akyazı Kesimi–Asya'da (169 km) çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor.

Üzerinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-
Balıkesir Otoyolu, bu kuşağın diğer bir önemli bölümü. Temelini bu yıl 18 Mart 
Zaferi'mizin yıl dönümünde attık.

İzmir'in, Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantı 
sağlayacak, mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır 
vasıta trafiğine de hizmet edecek ve İzmir'in şehir içi trafiğini rahatlatacak 
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun (76 km) temeli 5 Nisan 2017 yılında atıldı.

Edirne’den başlayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu’nun İstanbul-
Bolu-Ankara-Pozantı-Adana-Gaziantep- Şanlıurfa kesiminin yapılmayan tek 
bölümü olan Ankara-Niğde Otoyolunun 14 Nisan 2017 tarihinde ihalesi yapıldı 
ve çalışmalara başlandı. Ankara-Niğde Otoyolu’nun devreye girmesiyle Batı ile 
Güneydoğu arasındaki otoyol seyahatinin kesintisiz hâle gelmesi sağlanacak ve 
ayrıca ileride yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur otoyolunun da tamamlanmasıyla 
Kapıkule’den başlayan TEM Otoyolu Habur Sınır Kapısına kadar uzanacaktır.

YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN
YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ: 1.093  KM

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü dâhil) 329 km
(433 km uzunluğundaki otoyolun 104 km’si açıldı). 

Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri Kesimi – Avrupa) 88 km

Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy-Akyazı Kesimi-Asya)  169 km

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu                                     101 km 
[Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dâhil] 

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu                                                     76 km

Ankara-Niğde Otoyolu                                                                        330 km

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ
Ankara-Niğde Otoyolu (14 Nisan 2017) 330 km

Ankara-Niğde Otoyolu’nun devreye girmesiyle Batı ile Güneydoğu arasındaki 
otoyol seyahatinin kesintisiz hâle gelmesi sağlanacak.  Edirne’den başlayan TEM 
(Trans European Motorway) Otoyolu’nun İstanbul-Bolu-Ankara-Pozantı-Adana-
Gaziantep-Şanlıurfa kesiminin yapılmayan tek bölümü bu proje ile tamamlanacak. 
İleride yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur kesimi de tamamlandığında, 
Kapıkule’den başlayan TEM Otoyolu Suriye sınırındaki Habur’a uzanacak.
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2023 HEDEF YAP-İŞLET-DEVRET 
PROJELERİ (1. GRUP): 1399 KM

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu      119 km

Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Aydın-Denizli Kesimi)   165 km

Mersin(Çeşmeli)-Erdemli-Taşucu Otoyolu                           92 km

Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu (Antalya-Alanya Kesimi)   187 km

Ankara-İzmir Otoyolu                                                             572 km

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu                      251 km
(Kınalı-Malkara ve Çanakkale-Şavaştepe Kesimi)  

İzmir Körfez Geçişi                13 km                                                                                                                   

TOPLAM:
8.235 km

2023 ve SONRASI HEDEF YAP-İŞLET-DEVRET 
PROJELERİ (2. GRUP): 3.214 KM

Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Denizli-Burdur Kesimi)  130 km

Sivrihisar-Bursa Otoyolu 231 km

Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu (Afyon-Antalya Kesimi) 350 km

Delice-Samsun Otoyolu 303 km                            

Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Gerede-Merzifon Kesimi) 336 km                                     

Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Merzifon-Gürbulak Kesimi) 950 km                                                              

Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır Bağlantı yolu dâhil)  454 km

Rize-Erzurum-Diyarbakır-Habur Otoyolu  460 km
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İSTANBUL’A YAKIŞIR
İstanbul’un giderek çoğalan nüfusu ve buna bağlı olarak iki yaka 
arasında her geçen gün artan yolcu ve araç trafiğine çözüm olacak 
projelerden biri de 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli.

Kara yolu ve demir yolu geçişinin bir arada olduğu, 
dünyanın ilk 3 katlı tünelinin ön tasarımı 
tamamlandı. Detaylı etüt çalışmaları devam 
ediyor.

Bu tünel ile Boğaziçi Köprüsü aksının ihtiyaç 
duyduğu metro tüneli ile Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu 
kara yolu tüneli iki köprünün ortasında 
birleştirilerek tek seferde geçilecek.

Proje kapsamında her iki yönde ikişer şeritli 
ve 16 km uzunluğunda kara yolu geçişiyle 
birlikte, boğaz geçişini sağlayan 31 km 
uzunluğunda ve 14 istasyona sahip bir metro 
hattı bulunacak. 

Günde 6,5 milyon insanımızın kullanacağı toplam 9 farklı 
raylı sistem, ekspres metro ile birbirine bağlanacak.

“3 KATLI
BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ”

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü (İzmit Körfez Geçişi 
Asma Köprüsü), dünya ulaşım literatürüne giren eserlerimiz arasında. Artık böyle projeleri 
kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Ülkemizde teknolojinin nasıl kullanıldığına da önemli bir 
örnek bu. Köprü ile birlikte İstanbul’dan Bursa’ya kadar olan kesim tamamlandı.

Osmangazi Köprüsü, 1.550 m orta açıklığı ve toplam 2.682 m uzunluğu ile dünyanın en 
büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alıyor.

Diğer üçü Japonya, Çin ve Danimarka’da.

KÖRFEZİN 
GERDANLIĞI
OSMANGAZİ 
KÖPRÜSÜ
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

Akashi Kaikyo Köprüsü (Japonya) 1.991 m

Xihoumen Köprüsü (Çin) 1.650 m

Great Belt Köprüsü (Danimarka) 1.624 m

İzmit Körfez Köprüsü (Türkiye) 1.550 m

Otoyolun tamamlanmasıyla ülkemizin 
sanayi ve ticaret başkenti İstanbul ile 
turizm başkenti İzmir’i birbirine daha hızlı 
ve konforlu bir şekilde bağlamış olacağız. 
İstanbul-İzmir Otoyolu, 38 milyon insanımızın 
yaşadığı, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 
60’ını oluşturan bir coğrafyaya hizmet 
edecek.
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YAVUZ 
SULTAN 
SELİM 
KÖPRÜSÜ
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Boğaz’ın 
iki yakasını bir kez daha birleştirdik. Denizin altından veya üstünden, yaklaşık 15 
milyon insanımızın yaşadığı en büyük metropolümüz İstanbul’u rahatlatmak için ne 
gerekiyorsa yapıyoruz.

Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Boğaz Köprüsü) 
İstanbul’un kent içi ve mevcut Boğaz Köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltacak 
ve araçların kesintisiz, güvenli ve konforlu geçiş yapmalarını sağlayacak.

Köprü, 59 metrelik genişliğiyle dünyanın en geniş, 1.408 metrelik ana açıklığıyla 
üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun, 320 metreyi aşan yüksekliğiyle de 
dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü durumunda bulunuyor.

BOĞAZIN İNCİSİ

Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları unutmadık. Bölgeyi ihya etmek ve kıtalararası 
bir köprü daha kurmak için kolları sıvadık. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Balıkesir Otoyolu ve 
1915 Çanakkale Köprüsü Geçişi Projesi’ne hayat veriyoruz. 

Tamamlandığında Ege Bölgesi’nden Avrupa’ya direkt geçiş sağlamış olacağız. Ticaretin, 
kültür-turizmin akışını kolaylaştıracağız. Geçmiş ile geleceği sağlam köprülerle 
bağlayacağız.

Gelibolu ile Lapseki arasında yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, ana kuleler arası 
açıklığı 2.023 m ile dünyanın en uzun açıklığına sahip köprüsü olacak. Yan açıklıkları 
800 m, toplam uzunluğu ise 3.623 m olacak. Dünya tarihine önemli bir eser daha 
kazandıracağız. Kıtaları bir kez daha birleştireceğiz. Çanakkale Destanı’nın yazıldığı 
toprakların adına yakışır bir destan daha yazacağız.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun toplam uzunluğu 352 km olacak. 
İstanbul-Tekirdağ arası 18 km, İstanbul-Çanakkale arası 45 km kısalacak. İstanbul-
Çanakkale arası 3,5 saatten 2 saate inecek. İstanbul’un kent içi trafiği rahatlayacak. 
İstanbul Boğazı’nın yükü iyiden iyiye hafifleyecek.

Otoyol, devam eden Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 
Projesi ile entegre olacak. Marmara Bölgesi’ni otoyollarla çepeçevre saracağız. Bu projeler 
Marmara Bölgesi’nin çevre yolu olacak.

ÇANAKKALE’DE 
BİR DESTAN DAHA: 
1915 ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ
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BOĞAZIN 
ALTINDAN BİR KEZ 
DAHA: AVRASYA
İstanbul Boğazı Kara yolu Tüp Geçişi Avrasya, en 
prestijli projelerimizden biri. Deniz tabanının 106 m 
altından geçen tüneli 22 Aralık 2016’da hizmete sunduk.

PROJENİN HAYATA GEÇMESİYLE;
Kazlıçeşme-Göztepe hattında, 100 dakikaya varan ulaşım süresi 15 
dakikaya kadar indi.

Yıllık toplam yolculuk mesafesinin 370 milyon km kısalması bekleniyor. 

Yılda toplam 38 milyon litre yakıt tasarrufu sağlanacak

Mevcut Boğaz geçiş yöntemleri içinde Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki en 
kısa güzergâh olduğu için araç bakım ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarihî yarımadanın doğusunda kayda değer oranda trafik azalması 
sağlanıyor. 15 Temmuz Şehitler, Galata ve Unkapanı Köprüleri'ndeki araç 
trafiğini rahatlatıyor.

Tünel, köprü ve viyadükler yapıyoruz. Dağları deliyoruz, vadileri aşıyoruz. 
Kentlerimiz, bölgelerimiz arasındaki mesafeyi kısaltıyoruz. Ama en önemlisi 
insanlarımız arasındaki mesafeyi ortadan kaldırıyoruz. Millî birlik ve 
beraberliğimizi perçinliyoruz. Kültürel, sosyal ve ticari alışverişi güçlendiriyoruz.

2015 ve 2016 yıllarında 139 km uzunluğunda 72 adet tünel bitirdik. Yani özetle 
açıklayacak olursak 2015 yılından bugüne trafiğe açılan tünel uzunluğu; 
Cumhuriyet'imizin kuruluşundan 2003 yılına kadar yapılan tünel uzunluğunun 
3 katından fazladır. (% 315)

2017 yılında 482 km uzunluğunda 184 tünelde çalışma
yaparak  87 km uzunluğunda tünel bitirildi. 
Cumhuriyet'imizin 100. yılında 700 km uzunluğunda 470 
adet tünelimiz olacak.

2003’te 5.967 adet köprü ve viyadüğümüz vardı. Uzunlukları 
toplamı 311 km idi. Biz bu sayıyı 8.168 adede çıkardık. Toplam 
uzunluklarını da 525 km’ye ulaştırdık. 61,5 km uzunluğunda 
483 adet köprü ve viyadükte proje ihâle ve yapım 
çalışmalarımız sürmektedir. 2023’te 9.071 adet köprümüzün 
toplam uzunluğu 673 km olacak.

Uzun açıklıklı teknolojik köprüleri sadece otoyol 
projelerimizde değil, devlet yollarında da yapmaya başladık. 
Hem de tamamı yerli girişimci ve mühendislerimizle…

DAĞLARI DELDİK
İNSANLARIMIZI BİRLEŞTİRDİK

2003

2016

tünel
83

tünel
299

    50 km toplam tünel uzunluğu    346 km toplam tünel uzunluğu
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NİSSİBİ 
KÖPRÜSÜ

BORNOVA VİYADÜĞÜ

Uzun açıklıklı teknolojik köprüleri sadece otoyol projelerimizde değil, 
devlet yollarında da yapmaya başladık. 

Nissibi Köprüsü, Adıyaman-Siverek-Diyarbakır arasındaki ulaşımı kesintisiz 
ve konforlu bir şekilde sağlıyor. Orta açıklığı 400 m. Toplamda 610 metre 
uzunluğunda ve 24,5 metre genişliğinde. 2x2 taşıma yoluna sahip.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 
aksının Manisa-İzmir kesimindeki 
Bornova geçişi üzerinde bulunan,  
2.238 m uzunluğu ve 56 adet açıklığı 
ile ülkemizdeki otoyollar üzerinde 
bulunan en uzun viyadük unvanına 
sahip Bornova Viyadüğü'nün yapım 
çalışmaları tamamlanmış, 8 Mart 2017 
tarihinde işletmeye açılmıştır.

AĞIN
KÖPRÜSÜ
Elâzığ–Arapgir Ayrımı-Ağın Yolu’ndaki köprünün 
orta açıklığı 280 m, toplam 520 m uzunluğundaki 
Ağın Köprüsü de teknolojik kapasitemizi ortaya 
koyan köprülerimiz arasında.
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ILGAZ 15 TEMMUZ 
İSTİKLAL TÜNELİ
139 yıllık bir hayal daha gerçeğe dönüştü. 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını 
yaşatacak tünelin hizmete verilmesi ile yıllık 8 milyon litre yakıttan, 346 bin saat 
zamandan tasarruf sağlanacak. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 milyon 
lira katkı sağlanacak. 

Ilgaz Dağı Tünelli Geçişi Projesi, Kastamonu-Çankırı Yolu'nun ulaşım standardını 
yükselterek, Kastamonu ve Sinop gibi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminde 
yer alan merkezlerin iç kesimlerle olan bağlantısını ve aynı bölgede yer alan Kuzey 
TETEK Hattı’na ulaşımı da rahatlatıyor.

Ilgaz Dağı'nın tünelle geçilmesi ile; kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan 
Ilgaz Dağı Geçişi’nde rahat ve güvenli bir ulaşımla sürücülere seyahat imkânı 
sağlandı. Mevcut şartlarda 34 dakika süren 17 km'lik Ilgaz Dağı Geçişi, 5,6 km 
kısalarak 8 dakikada geçiliyor. 

5 saat süren Kastamonu-Çankırı kesimi, sathi kaplama bölünmüş yol hâline 
geldikten sonra yarım saat kısalmıştı, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin devreye 
girmesiyle yarım saat daha kısalarak 1,5 saate indi. 

Ilgaz Dağı Tüneli Geçişi; 5488 ve 5480 metre çift tüpten oluşuyor.

2016 YILINDA YAPIMI 
TAMAMLANAN TÜNELLER

YOLUN ADI TÜNELİN ADI İLİ TOPLAM 
UZUNLUK (M)

İSTANBUL-ŞİLE-AĞVA T6 İSTANBUL 892

İSTANBUL-ŞİLE-AĞVA T7 İSTANBUL 1080

ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU-13.BL. HD. T3 (BÜYÜKECELİ) MERSİN 448

ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU-13.BL. HD. T4 MERSİN 2231

KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN-6.BL. HD.YOLU T2 (TEKİR TÜNELİ) K. MARAŞ 2349

ORDU ÇEVRE YOLU BOZTEPE TÜNELİ ORDU 6.621

ORDU-MESUDİYE KOYULHİSAR DEVLET YOLU 2.KISIM T1 TÜNELİ ORDU 965

ORDU-MESUDİYE-KOYULHİSAR YOLU (3.KISIM) ÇALTEPE TÜNELİ ORDU 1.042

ELÂZIĞ-MALATYA KÖMÜRHAN TÜNELİ ELÂZIĞ 4800

MALATYA DARENDE AYR.-GÖLBAŞI ERKENEK TÜNELİ MALATYA 3632

TRABZON ŞEHİR GEÇİŞİ KANUNİ BULVARI İLE AKYAZI 
VE SAHİL BAĞLANTI YOLLARININ YAPIM İŞİ 

AKYAZI TÜNELİ TRABZON 4893

AKYAZI BAĞLANTI TÜNELİ TRABZON 441

BEŞİRLİ TÜNELİ TRABZON 2041

OF - ÇAYKARA DEVLET YOLU KM T1 TRABZON 575

HOPA-BORÇKA YOLU KM:6+500-13+787,77 CANKURTARAN TÜNELİ ARTVİN 10.447

HOPA-BORÇKA T1 ARTVİN 1.780

HOPA-BORÇKA T2 ARTVİN 730

ARAKLI-DAĞBAŞI-UĞRAK (DOKAP) İL YOLU SALMANKAŞ TÜNELİ BAYBURT 8.200

AYRIM BİTLİS 9. BÖLGE HUDUDU T2 TÜNELİ 
(DELİKLİTAŞ) BİTLİS 376

VAN-BAHÇESARAY BAHÇESARAY KAR TÜNELİ VAN 2.000

(ALANYA-GAZİPAŞA)AYRIM-(TAŞKENT-BAŞYAYLA)
AYRIM YOLU ÇAYARASI-1 ANTALYA 224

ILGAZ TÜNEL İNŞAATI ILGAZ TÜNELİ KASTAMONU - 
ÇANKIRI 10.968

ZONGULDAK-AMASRA-KURUCAŞİLE-CİDE YOLU ASLANKAYASI TÜNELİ ZONGULDAK 762

(DEVREK-ÇAYCUMA) AYR.-ZONGULDAK SAPÇA ZONGULDAK 639

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ORHANGAZİ YALOVA 7177

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU SELÇUKGAZİ BURSA 2497

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU BELKAHVE İZMİR 3209

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÇAMLIK İSTANBUL 1201

28 ADET TAMAMLANAN TÜNELİN TOPLAM UZUNLUĞU 82.220
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SON İKİ 
YILDA YAPIMI 
TAMAMLANAN 
BAZI ÖNEMLİ 
TÜNEL PROJELERİ

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu üzerindeki 
Gebze-Orhangazi arasında bulunan 
Samanlı Dağı’ndaki Orhangazi Tüneli 2x3 
olarak hizmet veriyor. Tüp uzunluğu 7.177 
m (3.586+3.591 m). Orhangazi, Türkiye’nin 
trafiğe hizmet veren en uzun otoyol tüneli.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde 
İzmir Bornova’da bulunan Belkahve Tüneli 
2x3 olarak hizmet veriyor. Tüp uzunluğu 
3.209 m (1.653+1.556 m).

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde 
Gemlik-Bursa arasında bulunan Selçukgazi 
Tüneli 2x3 olarak hizmet veriyor. Tüp 
uzunluğu 2.497 m (1.193+1.304 m).

Orhangazi (Samanlı) 
Tüneli (Bursa) 

Belkahve Tüneli (İzmir)

Selçukgazi Tüneli (Bursa)
Kuzey Marmara Otoyolu (Odayeri-Kurtköy) kesiminde ve Asya Yakasında yer alan
Çamlık Tüneli 2x4 olarak hizmet veriyor. Tüp uzunluğu 1.201 m (555+646 m). Çamlık
Tüneli, 22 metre çapı ve 236 metrekare kazı alanıyla Türkiye ve Avrupa'nın en geniş 
tüneli olma özelliğine sahip.

Malatya-Darende Ayrımı-Adıyaman Gölbaşı Yolu’nda yer alan 
(2x1.816 m) Erkenek Tüneli 28 Mayıs 2017 tarihinde hizmete açıldı.

Malatya-Elâzığ yolunda yer alan 2x2.400 m uzunluğundaki Kömürhan Tüneli, 
tamamlanmıştır. Köprü ve bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla 2018 yılında açılacak.

Çamlık Tüneli (İstanbul)

Erkenek Tüneli (Malatya)

Kömürhan Tüneli (Malatya)
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Trabzon-Araklı-Bayburt yolunda 2x4.100 m 
(8.200 m) uzunluğundaki Salmankaş Tüneli 
ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla; 
Trabzon – Bayburt arası 16 km kısalmıştır. 

Alanya Ayr. –Hadim güzergahındaki 5 adet 
Hadim Tünelleri geçen yıllarda açılmıştı. 
Bu yolun devamındaki 4.822 m 5 adet 
(Çayarası 1-2-3-4-5) tünelden Çayarası-1 
2016, Çayarası-2-3-4-5 tünelleri 2017 
yılında tamamlanmıştır.

Afyon-Uşak yolunda 2x365 m (730 m) 
uzunluğundaki Karahisar Tüneli ve bağlantı 
yolları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 

Salmankaş Tüneli 
(Bayburt)

Çayarası Tünelleri (Antalya)

Karahisar Tüneli (Afyon)

2017 
YILINDA YAPIMI 
TAMAMLANAN 
TÜNELLER

TÜNEL ADI GÜZERGÂH UZUNLUĞU (M)

T4 İstanbul İstanbul-Şile-Ağva 534

Karahisar Afyon Afyonkarahisar-Uşak 715

Çağlayan Tüneli K.maraş K.maraş-Göksun-6.Bl.hd 5.029

T2 Amasya Amasya Çevre Yolu 735

Karakısık 1 Tünel Malatya Malatya-Hekimhan-16. Bl.hd. (2.Kısım) 585

T5 Çınarcık Giresun Giresun-Dereli-Şebinkarahisar 75

GÇY-T5 Tüneli Gümüşhane Trabzon Aşkale Yolu 5.038

Çayarası-2 Antalya (Alanya–Gazipaşa)Ayrım–(Taşkent–Başyayla) 
Ayrım Yolu 247

Çayarası-3 Antalya (Alanya–Gazipaşa)Ayrım–(Taşkent–Başyayla) 
Ayrım Yolu 1.629

Çayarası-4 Antalya (Alanya–Gazipaşa)Ayrım–(Taşkent–Başyayla) 
Ayrım Yolu 1.211

Çayarası-5 Antalya (Alanya–Gazipaşa)Ayrım–(Taşkent–Başyayla) 
Ayrım Yolu 1.514

Değirmenağzı Sol Tünel 2 Zonguldak Zonguldak-Ereğli Yolu 1.460

Mithatpaşa I Zonguldak Saltukova-Hisarönü-Kilimli-Zonguldak Yolu 612
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YAPIMI DEVAM 
EDEN BAZI 
ÖNEMLİ TÜNELLER

TÜNEL ADI GÜZERGÂH UZUNLUĞU (M)

Ovit Tüneli Rize-Erzurum 2 x 14.300

Kırık Tüneli Rize-Erzurum 2 x 7.100

Dallıkavak Tüneli Rize-Erzurum 2 x 3.100

Cudi Tünelleri Cizre-Şırnak 2 x 1.400

Akdeniz Sahil Yolu Tünelleri Mersin-Antalya  (19 Adet) 2 x 15.050

Ordu Çevre Yolu Tünelleri Ordu (6 Adet) 2x9.400

Geminbeli Tüneli Suşehri-Sivas 2 x 4.200

Eğribel Tüneli Dereli-Şebinkarahisar 2 x 5.900

Kop Tüneli Erzurum-Bayburt 2 x 6.500

Güzeldere Tüneli Van-Hakkâri 2 x 3.100

Zigana Tüneli Trabzon-Gümüşhane 2 x 14.500

Demirkapı Tüneli Antalya-İbradı 1 x 5000

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Tünelleri Kahramanmaraş-Kayseri (9 Adet) 2 x 15.580

Karasu Tüneli Kaynarca - Karasu 2 x 415

Alacabel Tüneli Seydişehir – 13 Bl. Hd.Yolu 2 x 7.360

Rize’yi Erzurum’a bağlayacak olan Ovit, 14,3 km’lik uzunluğuyla Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. 
Tamamlanması ile güzergâh 3,8 km kısalacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu’ya açılan bir kapıya sahip olacak.

Bu proje, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerin önce Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ne oradan da diğer komşu ülkelere yüksek standartlı bir 
yol ile bağlanması suretiyle GAP ürünlerinin önemli bir bölümünün Karadeniz 
limanlarına çıkarılarak Rusya, Ukrayna, Kafkaslar ve Türk Cumhuriyetleri'ne 
ulaştırılmasında önemli bir potansiyele sahip.

Yapımı 2012’de başlayan tünelde ışık göründü. 2018 yılında hizmete verilecek. 

OVİT 
TÜNELİ
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Akdeniz Sahil Yolu 446 km uzunluğunda olup yeni yapılan projeler ile 42 km 
kısalma sağlanarak yol 404 km’ye düşecektir.

Antalya-Mersin Akdeniz Sahil Yolu kapsamında 39,8 km uzunluğunda 34 adet 
tünel ile 6,1 km uzunluğunda 17 adet viyadük, 3,9 km uzunluğunda 65 adet 
köprü ve 5,8 km uzunluğunda 19 adet köprülü kavşak bulunmaktadır.
Bugüne kadar 9,7 km uzunluğunda 15 adet tünel, 3,4 km uzunluğunda 60 
adet köprü, 140 m uzunluğunda 1 adet viyadük ve 4 km uzunluğunda 16 adet 
köprülü kavşak tamamlanmıştır. Projenin 2019 yılı Aralık ayında bitirilmesi 
hedeflenmektedir.

AKDENİZ 
SAHİL YOLU 
TÜNELLERİ

TEHLİKELİ 
MADDE 
TAŞIMACILIĞI DA 
KAYIT ALTINDA
Bu alandaki eksikleri giderip daha rahat ve güvenli taşımacılık yapılabilmesine 
olanak sağladık. Taşımacılık sektörüne düzen getirdik.

"Tehlikeli Madde Taşımacılığı"nın emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılması için 
gerekli yasal altyapıyı oluşturduk. 2014 yılında sektörü lisanslandırmaya başladık.

Bugüne kadar 21.612 işletmeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi verdik. Ayrıca, 
deniz yolu taşımacılığı alanında Tehlikeli Yük Elleçleyen Kıyı Tesislerine 1 Ocak 
2016 tarihinden itibaren «Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi» düzenlemeye 
başladık. Bu kapsamda, tehlikeli yük elleçleyen 145 kıyı tesisine uygunluk 
belgesi verdik.  Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin faaliyet alanına göre 
ihtisaslaşması sağlandı. 

Faaliyette bulunan işletmelere, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren, “Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)” bulundurma zorunluluğu getirdik. Bu 
kapsamda,  sınavlar yapıyoruz, Güvenlik danışmanlarını yetkilendiriyoruz. Bu 
güne kadar 6.681 TMGD yetkilendirdik. 

1 Ocak 2018'den itibaren,  geçici muafiyetlerin kalkması ile birlikte, kara yolu, 
demir yolu ve deniz yolu sektöründe tehlikeli madde taşıyan veya elleçleyen tüm 
işletmeler TMGD istihdam edecek veya Bakanlığımızca yetkilendirilmiş bir TMGD 
Kuruluşundan hizmet alacaklardır. Bu sektörde 10.000-12.000 kişiye istihdam 
sağlanmaktadır.
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HIZ, GÜVEN, 
KONFOR 
YENİ 
TÜRKİYE’NİN 
DEMİR YOLLARI
İnsanımıza ray üstünde seyahat etmenin verdiği hazzı ve konforu hatırlattık. 
Milletimizin teveccühü bizi demir yolu sektöründe yapacağımız çalışmalarda daha 
da kamçıladı. Yaklaşık 50 yıl atıl kalmış bir sektöre hayat verdik.

GÖSTERGE 2003
YIL SONU

2016
YIL SONU

2003-2016
ARTIŞ (%)

Demir Yolu Ağı (km) 10.959 12.532 14

Yüksek Hızlı Hat +Hızlı Hat Uzunluğu (km) 0 1. 213

Konvansiyonel Hat Uzunluğu (km) 10.959 11.319 3

Sinyalli Hat (km) 2.505 5.462 118

Elektrikli Hat (km) 2.082 4.350 108

YHT ile Taşınan Yolcu (milyon kişi) (Toplam) 0,0 5,9 -

Demir Yolu ile Taşınan Yolcu (TCDD/TCDD 
Taşımacılık A.Ş. kent içi ulaşım dâhil) (İZBAN 
Hariç) (milyon kişi) (yıllık)

76,9 89,04 16

Demir Yoluyla Taşınan Yük (milyon Ton) 15,9 25,9 63

Elektrikli Tren Seti (adet) 88 118 34

İZBAN Araçlar (Elektrikli Tren Seti) 0 73

Dizel Tren Seti (adet) 49 80 63

Yük Vagonu (adet) 16.070 19.570 22

DE Anahat lokomotif (adet) 406 436 7

Lojistik Merkez (adet) 0 7 -

Elektrikli Tren Seti (YHT) (adet) 0 19 -

Taşımacılık sektöründe yer alan, başta şoförler olmak üzere tüm tarafları 
eğitiyoruz. Bugün uluslararası geçerli Tehlikeli Madde Sürücü Eğitim 
Sertifikası'na (SRC-5 Belgesi) sahip 46.982 sürücü sektöre hizmet vermektedir.   
Bu sayıyı 2018 yılında 60.000'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, bugüne kadar,  
Tehlikeli Madde elleçleyen limanlarımızda 24.307 kişiye, hava yolu taşımacılık 
alanında faaliyet gösteren 69.200 kişiye, demir yolu taşımacılık alanında 
faaliyet gösteren 556 kişiye Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim kurumlarında 
eğitim verilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

1 Ocak 2015'ten itibaren tehlikeli madde taşıyan araçları daha etkin bir şekilde 
denetlemeye başladık. 2015-2017 yıllarında toplam 72.379 araç denetlendi.

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçları, tankları ve ambalajları 
standartlara uygun hâle getirerek belgelendiriyoruz. Üretici firmalarımızı 
sertifikalandırma işlemlerini yurt dışındaki onay kuruluşlarına yaptırmaktan 
kurtarmış olduk.
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MARMARAY 
4 YAŞINDA
224 MİLYON 
YOLCU 
TAŞIDIK
Asrın Projesi Marmaray’ı gerçekleştirmek bize nasip oldu. 150 yıllık hayalin 
peşinde koştuk. Nihayet 29 Ekim 2013’te halkımızın hizmetine sunduk.
Günde ortalama 170 bin olmak üzere, Marmaray açıldığı günden bugüne kadar 
224 milyon yolcu taşıdı.

Marmaray, olası şiddetli depreme dayanıklı, en son teknoloji ile inşa edilen 
dünyanın en özgün ulaşım projesidir. Proje ile dünyanın en derin batırma tüp 
tüneliyle Asya ile Avrupa’yı denizin altından birleştirdik.

Marmaray genişleme planıyla birlikte İstanbul’un kent içi raylı sistem omurgasını 
oluşturuyor. Marmaray’ın Metro ve YHT hatlarıyla entegrasyon çalışmalarına 
devam ediyoruz. Projeyle İstanbul’un bilinen tarihi 6.500 yıldan 8.500 yıla çıktı.

Londra-Pekin arası kesintisiz İpek Demir Yolu Hattı'nın en önemli unsuru olan 
Marmaray ile iki kıta arası 4 dakikaya indi.
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HIZIMIZA HIZ 
KATAN YHT

Cumhuriye'timizin ilk yıllarında çok hızlı bir gelişme 
ivmesi gösteren demir yolu hamlesi vardı. 1950’ye 
kadar süren bu tempolu koşu hevesi, maalesef yerini 
neredeyse tedavi edilemez atalete bırakmıştı. Demir 
yolunun toplu ve kombine taşımacılıktaki önemini 
iktidara geldiğimiz ilk günden beri biliyorduk. Rayda 
yol alırken dünyanın gerisinde kalmak ülkemize 
yakışmıyordu.

İşte bu noktada devreye girdik. Demiryollarımızın 
üzerindeki ölü toprağını attık. 2004’ten bu yana yıllık 
ortalama 138 km olmak üzere toplam 1.805 km ana hat 
döşedik. 4.053 km’lik yol üzerinde inşaat çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Demir yolu geliştirme programımızın en 
önemli kısmı ise yüksek hızlı tren hatlarımız oldu. YHT 
hatlarımız Yeni Türkiye’nin dinamizme ve yenilikçiliğe 
yaptığı atıfların sembolü oldu. 2009’da açtığımız 
Ankara-Eskişehir YHT hattı ile birlikte Dünyada 
8, Avrupa’da 6. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi ülke 
konumuna geldik. Ardından 2011’de Ankara-Konya 
YHT hattı, 2013 yılında Eskişehir-Konya YHT hattı ve 
nihayet 2014 yılında ekonomik ve sosyal başkentimiz 
İstanbul’u Cumhuriyet'imizin başkenti Ankara’ya ve 
Mevlana’nın şehri Konya’ya YHT ile bağladık. YHT hattı 
uzunluğumuz bu hatlarla birlikte 1.213 km’ye ulaştı. 513 
km’lik Ankara-İstanbul YHT projesiyle ülkemizin en 
büyük iki kenti birbirine bağlandı. İstanbul-Ankara arası 
4 saate indi. 

Bu hatta 942 adet sanat yapısı var. 40,8 km 
uzunluğunda 31 adet tünel, 14,5 km uzunluğunda 27 
adet viyadük, 672 adet köprü ve menfez, 212 tane de alt 
ve üst geçit var.

YHT hatlarımız bununla kalmayacak. Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir YHT hatlarımızda 
yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Demir yolu hattının 
kesin proje hazırlama çalışmaları yıl sonunda tamamlanarak yapım ihâlesine çıkılacak. 

Yüksek Hızlı Tren ağı ülkemizin doğusuna doğru da ilerliyor. Küçük Asya ile İpek Yolu 
güzergâhındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından biri 
Ankara-Sivas YHT hattı. Burada hummalı çalışmaları sürdürüyoruz. Bir an evvel sisteme 
dâhil etmek istiyoruz. Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren hatları 
üzerinden Bakü-Tiflis-Kars Demir yolu Projesi’yle birleşecek. Nahçıvan ve Kafkasya’dan 
gelen hatlarla buluşacak 603 km’lik Ankara-Sivas demir yolu 405 km’ye düşecek ve 
seyahat süresi 12 saatten 2 saate inecek. Hattın bitiş yılı 2019. Bu hatta (Ankara-Sivas) 927 
adet sanat yapısı var. 64,9 km uzunluğunda 48 adet tünel, 27,05 km uzunluğunda 48 adet 
viyadük, 616 adet köprü ve menfez, 215 adet alt ve üst geçit var.  

Ankara-İzmir YHT hattının ilk etabı olan Ankara-Afyonkarahisar bölümünü 2019’da, 
Afyonkarahisar-İzmir bölümünü ise 2020 yılında bitirmek için çalışıyoruz. Hat 
tamamlandığında 824 km’lik 14 saat süren yol 3 saat 30 dakikaya inecek. Ankara-
İzmir arası demir yolu mesafesi 624 km’ye düşecek. Bu hatta (Ankara-İzmir) 35,3 km 
uzunluğunda 40 adet tünel, 19,3 km uzunluğunda 53 adet viyadük, 365 adet alt ve üst 
geçit, 730 adet köprü ve menfez, 365 adet alt ve üst geçit var.

SANAT YAPILARI

Ankara-İstanbul YHT

TAŞINAN YOLCU
SAYISI

Sanat Yapıları 
Toplamı

942 Adet

TOPLAM
35,1 Milyon

Tünel
31 Adet (40,8 km)

Viyadük
27 Adet (14,5 km)

Köprü ve Menfez
672 Adet

Alt ve Üst Geçit
212 Adet

Ankara - İstanbul
7,3 Milyon

Ankara - Eskişehir
14,7 Milyon

Ankara - Konya
10,6 Milyon

İstanbul - Konya
2,5 Milyon

SANAT YAPILARI

Sanat Yapıları 
Toplamı

927 Adet
Tünel

48 Adet (64,9 km
Viyadük

48 Adet (27,05 km)
Köprü ve Menfez

616 Adet
Alt ve Üst Geçit

215 Adet

Ankara-Sivas YHT

SANAT YAPILARI

Sanat Yapıları 
Toplamı

1.118 Adet
Tünel

40 Adet (35,3 km)
Viyadük

53 Adet (19,3 km)
Köprü ve Menfez

730 Adet
Alt ve Üst Geçit

365 Adet

Ankara-İzmir YHT
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ANKARA - İSTANBUL
ARASINDA 
"ÇOK YÜKSEK 
HIZ" DEVRİ 

Yeni Türkiye’nin hızına hız katacak ulaşım projelerine 
bir yenisi daha eklenecek. Ankara-İstanbul Yüksek 
Hızlı Tren Kuzey Hattı Demir Yolu projesiyle hava 
yolu ile rekabet edebilecek çok hızlı demir yolu 
ulaşımı sağlanmış olacak. Mevcut YHT’den daha kısa 
ve hızlı olacak bu hat, Yap-İşlet-Devret kapsamında 
gerçekleştirecek. 
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YÜKSEK HIZ, 
YÜKSEK KALİTE
ANKARA YHT 
GARI

Yüksek hızlı tren hamlemizi modern garlarla 
taçlandırıyoruz. Bunların ilkini YHT ağımızın merkezi 
ve Cumhuriyet'imizin Başkenti Ankara’ya yaptık. 

Bu gar sadece trenlerin kalkıp indiği bir yapı değil. 
Herkesin her ihtiyacını karşılayabilecek, tarihî ve 
kentsel dokuyla uyumlu, aynı zamanda Avrupa’nın 
en modern YHT garlarından birisi oldu. Başkentte 
yeni bir yaşam alanı oluştu.

Ankara Gar ve çevresini başkent için cazibe 
merkezi hâline dönüştürmeyi hedefleyen proje, 
günümüz teknolojisi ve mimari anlayışının yanında 
hız ve dinamizmi simgeleyecek ve sektörün yeni 
vizyonunu temsil edecek şekilde tasarlandı.
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Demir yollarında geldiğimiz durum övünülecek düzeyde. Ancak yapılacaklar listesi 
her an güncelleniyor. Çünkü Yeni Türkiye’ye açılan yollar yeni hedef ve yeni projelerle 
donanmak zorunda. Gelişmenin ruhu, yenilikçi bakış ve felsefemizi güçlendiriyor. 
Yeni ve gelişen dünya ekonomileri, yolcu yük taşımacılığında özellikle demir yolunun 
kullanımının artırılmasını öngörüyor.

Yüksek hızlı demir yolu atılımını perçinlemek için Hızlı Demir Yolu projesine başladık. 
200 km hız yapılabilen hatlarla özellikle yük taşımacılığında Türkiye’nin hızına hız 
katacak ve rekabet gücünü artıracak bir hamle yaptık.
hızlı demir yolu hatları, ülkemizi Habur’dan Kapıkule’ye kadar, ülkenin bir ucundan 
öteki ucuna aşama aşama saracak. Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu hak ettiği 
noktaya ulaşacak.

YÜKTE AĞIR, 
RAYDA HIZLI

İstanbul’dan Konya’ya kadar YHT ile seyahat ettikten sonra Gaziantep’e 
kadar hızlı tren keyfini sürmek mümkün olacak. Konya’dan sonra Karaman, 
Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerimiz de hızlı tren keyfini 
yaşayacak. Bu hattın Konya-Karaman, Karaman-Ulukışla (Niğde), Mersin-
Adana, Adana- Toprakkale (Osmaniye), Bahçe (Osmaniye)-Nurdağı 
(Kahramanmaraş), Nurdağı (Kahramanmaraş)- Başpınar (Gaziantep), 
Akçagöze-Başpınar, Başpınar-Mustafayavuz (Gaziantep/GAZİRAY)
arasındaki kesimlerde inşaat çalışmaları, Ulukışla (Niğde)-Yenice (Mersin) 
bölümünde kesin proje çalışmaları, Kahramanmaraş-Nurdağı bölümünde 
ise etüt-proje hazırlama çalışmaları devam ediyor.

İçinde Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nun da bulunduğu Doğu-Batı koridorunda 
Sivas-Erzincan Hızlı Demir Yolu Hattı’nın Sivas-Zara arasında yapım çalışmaları, 
Zara-İmranlı arası bölümün ihale değerlendirme süreci devam ediyor. Geri kalan 
kesimlerde kesin proje hazırlama ve Erzincan-Erzurum-Kars arasında ise etüt-proje 
çalışmaları sürüyor.  Hat bittiğinde Ankara’dan Sivas’a kadar YHT ile yolculuk eden 
vatandaşlarımız, Kars’a kadar hızlı tren ile devam edebilecek.

Ankara – İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak yolcu-yük taşımacılığı yapılacak 
olan Bursa-Bilecik HT hattının inşası tamamlandığında YHT’lerle hem Ankara-
Bursa, hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Ayrıca Bursa-
Gemlik HT projesi ile Bursa İlinde önemli bir yük limanı barındıran Gemlik İlçesine 
hem yük hem yolcu taşınmasına ve Bursa sanayisinde üretilen ürünlerin demir yolu 
ile yurt içi ve dışı pazarlara ulaşmasına imkân sağlanacak.

Hızlı treni Avrupa’yla buluşturacak olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Halkalı-
Çerkezköy kesiminde kesin proje hazırlamaları devam ediyor. Çerkezköy-Kapıkule 
kesiminde ihâle çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli-Edirne arası demir yolu hattı da hıza ve konfora kavuşacak. Kocaeli’den 
hızlı trene binen vatandaşlarımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçerken 
Boğaz manzarasını seyredecek. Yeni Havalimanı’na uğradıktan sonra Halkalı 
üzerinden Kapıkule’ye ulaşabilecek.

Eskişehir üzerinden Antalya’ya hızlı tren keyfini sürerek gitmek isteyen 
vatandaşlarımız da Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur/Isparta güzergâhıyla bu 
isteklerini gerçekleştirebilecek. 

Samsun’dan Kırıkkale’ye, Kırşehir’den Ulukışla’ya kadar hızlı tren hatlarıyla seyahat 
edilebilecek. 

Kayseri’den yola çıkan yolcularımız hızlı trenle Antalya’ya kadar seyahat etme 
lüksüne kavuşacak. Nevşehir ve Aksaray da hızlı tren ağına dâhil olacak.

Sivas-Malatya hızlı tren projesi ile İstanbul ve Ankara başta olmak üzere YHT ve HT 
hatlarımızı Sivas üzerinden Malatya’ya bağlıyoruz.

Selçuk-Aydın-Denizli hattının da projesinin 
yatırım programına alınması çalışmaları 
yürütülüyor.

Bunların yanında 2023 hedeflerimiz 
kapsamında Siirt-Kurtalan, Malatya-Elâzığ, 
Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin, Tokat-Turhal, 
Adıyaman-Gölbaşı-Kahta, Erzincan-Trabzon, 
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu HT hatları ile tüm 
halkımızın hızlı trenlerle seyahat etme 
imkânına kavuşmasını hedefliyoruz.
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Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri arasındaki kesintisiz demir yolu bağlantısını sağlayarak 
tarihî İpek Yolu’nun canlandırılması için büyük bir fırsat olarak tarihe geçecek.
Türkmenistan’ı Türkmenbaşı Limanı üzerinden, Kazakistan’ı da Aktau Limanı 
üzerinden tren seferleri ile Bakü’ye bağlayacak ve bizim demir yolumuz 
üzerinden Avrupa’ya devamını sağlayacak önemli bir proje.

Bakü-Tiflis-Kars hattı; 838,6 km’lik bir demir yolu hattı olacak. Hizmete 
alındığı yıl; 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıması bekleniyor.
Projenin üstyapısı çift hatlı olacak, elektrifikasyon ve sinyalizasyon tesis 
edilecek. Ayrıca Kars’a yeni bir Gar Binası da inşa ettik.

Projenin ülkemiz sınırları içinde kalan 79 km’lik Kars-Tiflis bölümünde 
19.07.2017 tarihinde test sürüşünü gerçekleştirdik. 30 Ekim 2017 tarihinde tek 
hat dizel işletmeye açtık.

İPEK YOLU’NA 
BÖLGESEL 
İŞ BİRLİĞİ 
DAMGASI

Demir yollarımızın üzerindeki ataleti attık. Yüksek hızlı tren hamlesiyle dünyada bu 
alanda saygın bir konum elde ettik. Ancak sürdürülebilir bir rekabetin yenilenen raylara 
yansıması gerekiyordu. Taşımacılık hizmetinin milletimizin lehine gelişmesi için kolları 
sıvadık ve ihtiyaç duyulan mevzuat dönüşümlerini gerçekleştirdik. 

TCDD demir yolu altyapısından sorumlu olarak yoluna devam ediyor. TCDD Taşımacılık 
AŞ ise hem yük hem de yolcu tren işletmeciliğinin yeni adreslerinden biri oldu.

Gelişen taşımacılık faaliyetlerinin önündeki bir engel daha kalktı. 
Demiryollarımızdaki serbestleşme hamlesi emekleme döneminde. Sistem tam 
kapasiteyle işlemeye başladığında kara yollarımızın üzerindeki yük azalacak. Demir 
yollarımız taşımacılık pastasından hak ettiği payı almaya başlayacak. 

Milletimiz rekabetin getirdiği ucuzluk, konfor, çeşitlilik ve verimlilikten tam randımanlı 
olarak faydalanmaya başlayacak.

Serbestleşen demir yollarında, özel sektörün 2018 yılında faaliyetlerine başlaması 
beklenilmektedir.

Demir yolu 
SERBESTLEŞTİ

RAYDA 
TAŞIMACILIK 
GELİŞİYOR
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Demir yolu VATANDAŞIMIZA 
HİZMET 
SAĞLAMAYA 
DEVAM 
EDECEĞİZDemir yollarının serbestleşmesini müteakip, daha rahat, konforlu ve güvenli 

taşımacılık yapılabilmesine olanak sağlamak üzere demir yolu taşımacılık 
sektörüne düzen getirdik.

Bu kapsamda, bugüne kadar 21.224 adet demir yolu aracı kayıt altına alındı. İlave 
olarak kayıt altına alınan bu demir yolu araçlarının bakım-onarımlarını yapmak 
üzere 8 adet birim/kuruluş yetkilendirildi.

Kendi lokomotifi, vagonu ve personeli ile yolcu tren işletmeciliği yapmak üzere 
2, yük treni işletmeciliği yapmak üzere 3 firma yetkilendirildi. Sektörde faaliyet 
gösteren 43 firma organizatör olarak yetki belgelerini aldı.

İşletilmesi ticari olmayan ancak vatandaşımızca talep edilen 
ve çalıştırılmasına ihtiyaç olan hatlarda yolcu taşımacılığını 
sağlamak üzere Bakanlığımızca “Kamu Hizmeti Yükümlülüğü” 
kapsamında demir yolu yolcu tren işletmecileri her daim 
desteklenmektedir.

DEMİR YOLLARINDA 

İŞLETMECİLİĞİ DE

KAYIT 
ALTINDA
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Ülkemizin kalkınma planları arasında lojistik merkezleri önemli yer 
tutmaktadır. Lojistik sektörümüz hızla gelişiyor. Diğer ulaşım sistemleri ile 
entegre bir demir yolu hizmeti sunmak ve kombine taşımacılığı geliştirmek 
için lojistik merkez yapımı ile önemli sanayi ve üretim merkezlerinin demir 
yolu ağımıza bağlantılarını yapmaya devam ediyoruz.

Demir yoluyla yük taşımacılığını artırmak amacıyla 21 yerde lojistik 
merkez kurulmasını planladık.

Bunlardan yedisi hizmet vermeye başladı: Samsun, Uşak, Denizli (Kaklık), 
Köseköy, Halkalı, Eskişehir (Hasanbey) ve Balıkesir (Gökköy). 

İkisinin yapımı tamamlandı. İşletmeye açılmasına yönelik son hazırlıklar 
devam ediyor: Kahramanmaraş (Türkoğlu), Erzurum (Palandöken).

Beş tanesinde yapım çalışmaları devam ediyor. Kars, Konya (Kayacık), Mersin 
(Yenice), Bilecik (Bozüyük), İzmir (Kemalpaşa).

Kalan yedi tanesi ihâle ve proje aşamasında: İstanbul (Avrupa Yakası), Sivas, 
Kayseri (Boğazköprü), Karaman, Bitlis (Tatvan), Mardin, Şırnak. 

“Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm”ün en önemli sacayaklarından biri olan 
lojistik sektöründe temel bir doküman olacak “Türkiye Lojistik Master 
Planı”nın hazırlanmasına da başladık. Lojistik sektörünün yapılandırılmasında 
destekleyici bir çalışma olacak Master Planı, Türkiye’nin kalkınma 
hamlelerinin arasında önemli bir yer tutacak. Entegre gelişim programları 
uygulamalarına dair somut bir çıktı işlevi görecek. Bütün Türkiye’yi kapsayan 
Master Plan ortaya çıktığında “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm” ve sektörün 
düzene kavuşturulması hedefleri açısından çok önemli bir aşama kaydedilmiş 
olacak. Bu kapsamda tüm ülkemizde fizibil olabilecek sanayi siteleri, 
fabrikalar, rafineriler, endüstriyel tesisler, organize sanayi bölgeleri, endüstri 
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, maden ocakları, sanayi kuruluşları ve 
benzeri tesislerin demiryolları ile bağlantısını sağlamak üzere iltisak hatlarını 
özel sektör ile de koordinasyon kurarak programlar dahilinde yapacağız.

TAŞIMACILIK VE 
SANAYİYE
“LOJİSTİK 
DESTEK”
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Yerel yönetim-merkezî yönetim iş birliğinin en somut göstergelerinden biri olan 
EGERAY 2011 yılında hayata geçirildi ve 32 istasyon ile 80 km’lik çift hatlı Cumaovası-
Alsancak-Aliağa parkurunda metro standardında ticari işletmeciliğe başlandı. 2016 
yılında Cumaovası-Tepeköy arasında yeni yapılan 30 km’lik hattın tamamlanması, 
mevcut hattın rehabilitasyonu ve hatların elektrikli ve sinyalli hâle getirilmesiyle 
birlikte işletmecilik yapılan hat kesimi Aliağa-Cumaovası-Tepeköy oldu ve 110 km’ye 
çıktı. 

08.09.2017 tarihinde ise 26 km’lik yeni yapılarak hizmete açılan Tepeköy-Selçuk hattı 
ile birlikte işletmecilik yapılan hat kesimi Selçuk’a kadar uzatılarak 136 km’ye çıktı.

Ayrıca altyapı ihâlesi yapılmış olan ve değerlendirmeleri devam eden 50 km’lik 
Aliağa-Bergama kesiminin de ilave edilmesi ile işletmecilik yapılan hat uzunluğu 186 
km’ye çıkarılacak.

Ankaralıların yıllar süren metro özlemini giderdik. Toplam 23,5 km’lik Ankaray ve 
Kızılay-Batıkent Metro hattına 15,5 km’lik Batıkent-Sincan ve 16,5 km’lik Kızılay-Çayyolu 
hatlarını ekledik. Ankaralılar artık otobüs bekleme veya sıkışık trafikte otomobil 
kullanma dertlerinden muzdarip değil.

9,2 km’lik Atatürk Kültür Merkezi-Keçiören hattını da 5 Ocak 2017’de açtık. Başkentin 
raylı sistem belleğine bir hat daha ekledik. Ankara’nın en kalabalık metropol ilçesi 
Keçiören, metro ağına dâhil oldu. Metro konforu Keçiörenlileri 15-16 dakikada 
Ankara’nın merkezi Kızılay’a taşımaya başladı. Keçiörenlileri bu hat ile doğrudan YHT 
Garı ve Kızılay’a ulaştıracak bağlantının çalışmaları da devam ediyor. 

Ayrıca Esenboğa Havalimanı’nı şehrin merkezine raylı sistemle bağlayacağız. 
Vatandaşlarımız Esenboğa’ya ulaşmak için konforlu bir alternatife kavuşacak.

EGERAY
ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ MODELİ:

ANKARA METROLARI

Ankara- Sincan ve Ankara-Kayaş arası tüm  yollar ve istasyonları metro 
standardında yeniden inşa ediyoruz.

Başkentray Projesiyle Ankara-Sincan ve Ankara-Kayaş arasında 36 km’lik 
güzergâhta toplam uzunluğu 150 km yeni hat döşeniyor. 1 gar binası ve 23 durak 
inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla Banliyö hattı, transit demir yolu trafiğinden 
ayrılarak zaman, işletme ve kullanıcı  açısından daha fonksiyonel, yüksek standartlı, 
konforlu, güvenli ve tercih edilir bir ulaşım türü hâline gelecek.

Yeni banliyö setleri ile bekleme süresi 5 dakikaya inecek.

Gaziantep ilinde Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayıp Küçük Sanayi Bölgesi'ne 
kadar uzanan 27 kilometrelik güzergâhta toplam 112 km uzunluğunda banliyö, 
hızlı tren ve konvansiyonel hatların yer aldığı hattın yapım çalışmaları sürüyor. 
Tamamlandığında günlük 100 bin kişiye ulaşım imkânı sağlayacak.

Ayrıca Kayseri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte KAYSERİRAY ve 
BALRAY proje çalışmaları devam ediyor.

BAŞKENTRAY

GAZİRAY
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İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için MARMARAY (13,6 
km), Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev 
projelerin yanında metro projeleri de yapıyoruz, merkezî 
yönetimin İstanbul raylı sistemine katkısı 207,4 km olacak.

İSTANBUL 
METROLARI

Levent-Hisarüstü Metro Hattı 19 Nisan 2015’te hizmete verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı-Kaynarca Hattı’nın yapımı devam ediyor.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı’nın temelini 14 Haziran 
2016’da attık. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı
Gayrettepe-Havalimanı kesiminin yapımı başladı. Halkalı 
bağlantısında proje çalışması tamamlandı.

Bakırköy-Beylikdüzü Hattının ilk aşaması olan 7,2 km’lik İncirli-Sefaköy ve İncirli’den 
Yenikapı-Taksim metrosuna bağlantı sağlayan 7 km’lik Yenikapı-İncirli hatları 
ile Taksim-Sefaköy arası kesintisiz metro bağlantısı sağlanacak. Bu hatlar İncirli 
transfer merkezinde Bakırköy-Başakşehir ve Bakırköy-Kirazlı hatları ile; Yenikapı’da 
ise Marmaray ve Yenikapı-Havalimanı raylı sistemleri ile entegre olacak.

YENİKAPI 
İNCİRLİ VE 
İNCİRLİ 
SEFAKÖY 
METRO 
İNŞAATLARI
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İstanbul Yeni Havalimanı'na Gayrettepe’den ve Halkalı’dan 30 dk’nın altında 
erişim sağlanacaktır.

I. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı: 37,6 km Hat   
 Uzunluğu, 8 Adet İstasyon
II. Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı: 27 km Hat Uzunluğu  
 6 Adet İstasyon 

Gayrettepe-Yeni Havalimanı kesiminin yapımına başladık. 
Yeni Havalimanı-Halkalı arası kesimin ise etüt proje çalışmaları tamamlandı.  
Yapım ihâle hazırlıkları devam ediyor.

İSTANBUL YENİ 
HAVALİMANI 
RAYLI SİSTEM 
BAĞLANTISI

Sistem, 5,5 ay gibi rekor bir sürede 
tamamlanarak Haziran 2016’da hizmete girdi. 
EXPO 2016’da Antalya’nın ulaşım sorununa 
çare oldu. Raylı sistem etkinlik boyunca büyük 
kolaylıklar sağladı, sağlamaya devam ediyor. 

19,1 km’lik hat Antalya şehir merkezini Antalya 
Havalimanı ve EXPO sergi alanına kesintisiz 
olarak bağlıyor.

ANTALYA 
MEYDAN 
HAVALİMANI-
EXPO TRAMVAY 
PROJESİ
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KONYA 
RAYLI 
SİSTEM 
HATLARI

21,1 km’lik Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bel. HRS 
hattı, Mevcut Alaaddin- Adliye Tramvay hattı ile ve gelecekte ön 
görülen Karatay ve Güney HRS (TCDD) hatları ile entegre olarak raylı 
sistem hatlarını birbirine bağlıyor. Etüt-proje çalışmaları tamamlandı.

Mevcut Üniversite-Alaaddin arasındaki tramvay hattında ileriki 
yıllarda oluşacak yolculuk talebi karşılanacak. Yeni yapılacak YHT 
Garını geçerek mevcut Gara ve Meram Belediyesine, Beyhekim 
Hastaneler bölgesine hizmet etmesi planlanan 21,7  km'lik hafif raylı 
sistem hattının etüt-proje çalışmaları tamamlandı. 

1

2

NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİ-YENİ YHT 
GAR-FETİH CAD.-MERAM 
BELEDİYESİ HAFİF RAYLI 
SİSTEM HATTI

KAMPÜS-BEYHEKİM-
YENİ YHT GAR-MERAM 
BELEDİYESİ HAFİF 
RAYLI SİSTEM HATTI
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Ülkemizin üretim kapasite ve kabiliyeti her geçen gün biraz daha gün yüzüne 
çıkıyor. Demir yolu endüstrisinde dünyaya bağımlılığımız her geçen gün daha da 
azalıyor. Hatta üretici ve ihracatçı ülke pozisyonuna geliyoruz. Bütün bunlar yerli 
üretime verdiğimiz önemin göstergesi. Sivas, Adapazarı ve Eskişehir’e “demir 
yolu endüstrisi kenti” kimliğini yeniden canlandırdık.  Sivas Millî Yük Vagonunu 
üretti. Eskişehir Millî Yüksek Hızlı Treni, Adapazarı Millî Elektrikli Dizel Tren 
Setlerini üretecek altyapıya kavuştu.

DEMİR YOLU 
ENDÜSTRİSİNDE 
SÖZ SAHİBİYİZ

YENİ 
NESİL 
MİLLÎ YÜK 
VAGONU

TSI (AB Karşılıklı İşletilebilirlik Standartları) sertifikalı, yüksek taşıma kapasiteli, 
yenilikçi, çevre dostu, muadillerine göre en düşük daralı, imalat maliyetleri azaltılmış, 
bakım maliyetleri düşürülmüş Yeni Nesil Millî Yük Vagonunun prototipi TÜDEMSAŞ’ta 
başarıyla üretildi. İlk etapta 150 adet yeni nesil yük vagonu üretilerek TCDD 
Taşımacılık AŞ'ye teslim edilecek. Ayrıca yeni nesil vagonların yurt içi ve yurt dışına 
pazarlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.  

Demir yolunda millîlik ve yerlilik konusundaki hassasiyetimize dair başka örnekler de var.

TÜLOMSAŞ ve General Electric firması önemli bir iş birliğinin altına imza attı 
geçtiğimiz yıllarda. O iş birliği meyvelerini vermeye başladı. TÜLOMSAŞ tesislerinde 
%32 yerli katkı payı ile üretimi devam eden toplam 50 lokomotifin 20 tanesini TCDD 
Taşımacılık AŞ filosuna katmış durumda. Ayrıca 9’u Almanya, 1’i ABD ve 1’i İngiltere 
olmak üzere 11 lokomotif ihraç edildi. Böylece dizel lokomotif sektöründe TÜLOMSAŞ, 
GE firması iş birliği ile dünyaya açıldı.

Elektrikli lokomotifleri % 27 yerli katkı payı ile üretiyoruz. Güney Kore firması ROTEM 
ve TÜLOMSAŞ’ın ortaklığı ile 80 elektrikli lokomotifin üretimi tamamlandı. İlk 8’i Güney 
Kore’de, kalan 72’si ise TÜLOMSAŞ’ta üretildi. Proje bitiminde 10 yıllık üretim lisans hakkı 
TÜLOMSAŞ’a devredildi. Üretim TÜLOMSAŞ’ta devam edecek.

TÜVASAŞ’da (Adapazarı) ANADOLU ismi verilen 24 tren seti ilk defa yerli olarak 
üretilerek hizmete verildi. Geri kalan 28 setten 3’ünün üretimi tamamlandı. Testlerine 
devam ediliyor. 25’inin ise üretimi devam ediyor.
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Millî Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında 96 adet YHT seti üretiminin 
Sanayi Geliştirme Programı (SİP) ile gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalara 
başlanarak ilk etapta Sanayi Geliştirme Komisyonu ve Ana Tedarik Komisyonu 
kurularak faaliyetlerine başladı. 96 adet YHT setinin ilk 20 seti doğrudan 
yüklenici tesislerinde üretilerek Türkiye’ye getirilecek. Sonraki 60 seti 
TÜLOMSAŞ tesislerinde yüklenici sorumluluğunda en az %53 yerlilik oranıyla 
üretilmesi, kalan 16 YHT seti ise yine TÜLOMSAŞ tesislerinde %74 yerlilik oranı 
ile Millî YHT olarak üretilmesi planlanıyor.

MİLLLÎ 
YÜKSEK 
HIZLI 
TREN Bu proje, dünya demir yolu pazarında kısa ve orta mesafeli taşımacılıkta 

kullanılan araçların üretiminde pay sahibi olma hedefimize bizi bir adım 
daha yaklaştıracak. Millî EMU Projesi Tren Setlerinde minimum %60 yerlilik 
hedeflendi. Tren setlerine ‘’Yerli Malı Belgesi’’ alınarak yerlilik oranının 
belgelendirilmesi planlandı.

YENİ NESİL MİLLÎ
ELEKTRİKLİ-
DİZEL
TREN SETİ
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Son 15 yılda havacılık dünyada yılda ortalama %6,5 büyürken, ülkemizde %13,3 
seviyesinde büyüdü. Türkiye, dünya ortalamasının 2 katından fazla büyüme 
performansı gösterdi. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede havacılık sektöründe 
kriz yaşanırken Türkiye havacılık sektöründe büyümeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Havacılık sektöründe altyapının geliştirilmesinde öz kaynak yatırımları ile birlikte 
Kamu-Özel-İş Birliği projelerine de ağırlık verdik.

Dünyada “TÜRK MODELİ” olarak tanımlanan bu projeler, 10 milyar avro’nun üzerinde 
bir yatırım ile inşa edilecek İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’yle taçlandı.

Aktif Havalimanı sayımızı 26’dan 55’e çıkardık ve modern terminallerimiz ile havacılık 
hizmetini Türkiye’ye yakışır hâle getirdik. 

Havacılık sektöründeki faaliyetlerimizi havacılık ve uzay teknolojileri alanını da 
kapsayacak şekilde genişlettik. Millî bölgesel yolcu uçağımızı, ilk millî haberleşme 
uydumuzu, Gözlem Uydularımızı kendi mühendislerimizle kendi tesislerimizde yapmayı 
hedefliyoruz.

Ülkemizde havacılık ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için bu yöndeki tüm 
faaliyetleri koordine edecek Türkiye Uzay Ajansı’nı kuracağız.

(*) İşaretli göstergeler 2017 Eylül ayı verileri ile güncellenmiş olup, 2003-2017 Eylül ayı 
artış oranı gösterilmiştir.

HAVA YOLLARI
GÖKYÜZÜNE 
İMZAMIZI ATIYORUZ

2003’te iç hatlarımızda 9,15 milyon yolcu taşınıyordu. 2016’da bu sayı 102,6 
milyona ulaştı. Dış hatlarda da büyük gelişme kaydettik. 2003 yılında dış 
hatlarda 25,3 milyon yolcu taşınıyordu. 2016 yılında ise 71 milyon. 2017 yılı 
sonunda toplam yolcu sayısının 195 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı 81’den 169’a çıktı.
DÜNYADA HİZMET VERİLEN YOLCU KATEGORİSİNDEKİ EN İYİ 15 
HAVALİMANLARI LİSTESİNDE İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 14. SIRADA.

Büyük gövdeli uçak sayısı 162’den 518’e yükseldi.

Yurt içinde 2003 yılında sadece THY ile 2 merkezden 26 noktaya uçabiliyorduk. 
Bugün 5 tarifeli hava yolu şirketi ile 7 merkezden 55 havalimanına uçmak mümkün. 
İç hatlarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye.

2003 yılında sadece Ankara «Esenboğa» ve İstanbul «Atatürk» merkezlerinden 
26 noktaya uçmak mümkünken bugün Ankara «Esenboğa», İstanbul «Atatürk» 
Havalimanları'na ilaveten; İstanbul «Sabiha Gökçen», İzmir «Adnan Menderes», 
Antalya, Adana ve Trabzon Havalimanları'mızdan 55 havalimanına uçmak mümkün. 

2003 yılında 2 hava yolu şirketi ile yurt dışında 60 noktaya uçuyorduk. Yurt dışı uçuş 
ağımız 5 hava yolu şirketiyle 119 ülkede 296 noktaya ulaştı. %393 artış sağlandı.

Bu uçuşların çoğunluğunu gerçekleştiren THY artık küresel ölçekte bir şirket, dünya 
çapında değerli bir markamız.

Dünya havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında Türkiye, 2003 yılında 18’inciydi. 
2016 yılında 7 basamak daha yükselerek 11. sıraya yerleşti. Avrupa sıralamasında ise 
2003 yılında 7. Sırada iken 2016’da İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa’nın ardından 
5. sırada yer aldı. (Sıralamalar yıllık bazda güncellenmektedir.)

GÖSTERGE 2003
YIL SONU

2016
YIL SONU

2003 YIL SONU – 2016 
YIL SONU ARTIŞ (%)

Hava Yolu Yolcu Sayısı (Milyon yolcu) Yurt içi 9,15 102,6 1021

Hava Yolu Yolcu Sayısı (Milyon yolcu) Yurtdışı 25,30 71,2 181

Hava Yolu Toplam Yolcu Sayısı (Milyon yolcu) Direkt Transit Dahil 34,44 174,2 405

Büyük Gövdeli Uçak Sayısı (*) 162 518 220

Hava Yolu Koltuk Kapasitesi (*) 27.599 97.702 254

Hava Yolu Kargo Kapasitesi (Ton) (*) 303 1.622 449

Hava Yolu Yük Taşıması (Bin Ton) 964 3.076 219

Sivil Hava Trafiğine Açık Aktif Havalimanı (*) 26 55 112

Yurtdışı Uçuş Noktası (*) 60 296 393

Uçak Trafiği (Overflight Dahil) 529.205 1.829.908 246

Yolcu Sayısı Bazında Avrupa Sıralaması 7 5 -

Yolcu Sayısı Bazında Dünya Sıralaması 18 11 -

Hava Yolu Sektör Cirosu Milyar TL 2,2 20 809

Hava Yolu İstihdamı (Kişi) 65.000 191.709 195

Hava Ulaştırma Anlaşması Bulunan Ülke Sayısı (*) 81 169 109
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2016 YILI 
İÇ HAT UÇUŞ 
HARİTAMIZ
İç hat hava yolu taşımacılığında Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduk.

5 hava yolu firması, 7 merkezden 55 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

2016 YILI DIŞ 
HAT UÇUŞ 
HARİTAMIZ

Gökyüzünde menzili uzattık.

İnsanları ve kıtaları bağladık.

Yurt dışında 296 noktaya uçuyoruz.
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15.800.000 Euro AB Finansmanlı proje ile, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü personeline, havacılık sektörü çalışanlarına ve bölge ülkelerin 
havacılık personeline uluslararası standartlarda eğitim verilmesi 
amaçlanmıştır. Projeyi 2017 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz.

Bu sayede, bugüne kadar bölgesel düzeyde havacılık emniyetinin 
gelişimine sağlanan katkılar daha da geliştirilecek ve bölgesel 
anlamdaki liderliğimiz ve etki alanımız artacaktır.

Ülkemiz, 66 yıl sonra ilk kez, 172 üye ülkenin 156’sının oyunu alarak, dünya 
havacılığını yöneten, kural ve standartları belirleyen Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütü (ICAO)’nun 36 Konsey üyesinden biri olmuştur.

Bölgesel anlamda; Üyesi olduğumuz Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 
EUROCONTROL’ün en üst organı olan Konseyin Başkanlığı, dört yıldan beri 
ülkemiz temsilcisi tarafından yürütülmektedir.

SİVİL 
HAVACILIK 
EĞİTİM 
MERKEZİ 
İSTANBUL’DA 
KURULDU…

TÜRKİYE, 
DÜNYA 
HAVACILIĞININ 
YÖNETİMİNE 
SEÇİLDİ…
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Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi, İstanbul Yeni Havalimanı… Temeli 7 
Haziran 2014 tarihinde atıldı. İşte bu proje ile Türkiye’nin havacılık tarihinde 
yeni bir sayfa açılacak. Türkiye dünyanın transit merkezi olacak.

İSTANBUL 
YENİ 
HAVALİMANI

DÜNYANIN EN İYİSİ: 

Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en önemli merkez (HUB) havalimanı hâline 
gelen İstanbul Atatürk Havalimanı artık ihtiyaca cevap veremiyordu.

Yapılacak yeni havalimanı uzun dönem ihtiyaçları da göz önünde 
bulundurularak tasarlandı.

Yapımı, kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleştirilecek. Devletin 
kasasından tek kuruş çıkmayacak.

İlk etabı 90 milyon yolcu kapasitesi ile 2018’de hizmete girecek olan Yeni 
Havalimanı, 4 etapta 200 milyon yolcu/yıl kapasiteye kadar ulaşacak.

İstanbul Yeni Havalimanı Türk sivil havacılığının gelişimine, 
ekonomimize, turizme önemli katkılarda bulunacak.

Yapımı 10,2 milyar avro tutacak. Devlete ödenecek kira gelirleri ise 22,2 
milyar avro+KDV olacak.
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Hükümetlerimiz döneminde birçok 
ilklere imza attık. Türkiye’de akla 
gelemeyecek projeleri hayal ettik ve 
gerçekleştirdik. Bunlardan biri de ilk 
defa denizde dolgu yapılarak inşa edilen 
Ordu-Giresun Havalimanımız.

Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilen 
Ordu-Giresun Havalimanı’nı 22 Temmuz 
2015’te hizmete açtık.

KARADA YER YOKSA 
DENİZE HAVALİMANI: 
ORDU-GİRESUN
HAVALİMANI

Ordu-Giresun Havalimanı’nın yapımı sırasında kazandığımız bilgi ve donanım 
birikimi ilerisi için bize neler yapabileceğimizi, kapasitemizi, potansiyelimizi bir 
kez daha hatırlattı. Rize-Artvin Havalimanı’nı da denize yapacağız. Havacılıkta 
tarih yazmaya devam edeceğiz. 

3 milyon yolcu/yıl kapasiteli havalimanı Rize’ye 34 km,  Artvin’e 125 km ve 
Trabzon’a 105 km uzaklıkta, Yeşilköy ve Pazar arasında yapılacak. İnşaatın yapım 
çalışmalarına 3 Nisan 2017 tarihinde temelini atarak başladık 29 Ekim 2020'de 
tamamlandığında Rizeli ve Artvinli vatandaşlarımız da kendi bölgelerinden hava 
yolu ağına katılacak.

VARAN 2: 
RİZE-
ARTVİN
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HAKKÂRİLİLER 
“YÜKSEK” TEN

UÇAR

Kardeşlik köprüleri kurarken üzerinde özellikle durduğumuz bir 
proje Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı. Hakkârili 
vatandaşlarımız Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 26 
Mayıs 2015 itibarıyla istedikleri yere diledikleri şekilde uçabilmeye 
başladı. Ülkemizin güneydoğudaki en uç noktası, hava yoluyla yurdun 
dört bir yanına bağlandı. Hakkâri’den herhangi bir yere gitmek isteyen 
için de, memleketin herhangi bir yerinden Hakkâri’yi ziyaret etmek 
isteyen için de yol çile olmaktan çıktı.
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15 milyon yolcu/yıl kapasiteli iç ve dış 
hatlar terminal binasının da olduğu üstyapı 
tesislerinin ihâle hazırlık çalışmaları devam 
ediyor. Altyapı Tesislerinin ise yapım 
çalışmalarına 09 Ocak 2017 tarihinde 
başladık. Projeyi tamamlayıp Çukurova’yı 
modern bir havalimanına kavuşturacağız.

ÇUKUROVA
HAVALİMANI

Karamanlı vatandaşlarımızı unutmadık. 
Herhangi bir noktadan 100 km mesafe 
katedildiğinde herhangi bir havalimanına 
ulaşma hedefimizin kapsamına Karaman’ı 
da dâhil ettik. 2017 yılı son çeyreğinde 
yapımına başlıyoruz. Çok değil, 2 yıl sonra 
2.000.000 yolcu/yıl kapasiteli Karaman 
Havalimanı uçuş noktalarımız arasına 
girecek.

İç Anadolu’nun güzide kenti Yozgat da 
havacılık atılımından nasibini alacak. 
Yozgat, 2 yıl sonra 2 milyon yolcu/yıl 
kapasiteli bir havalimanına kavuşacak. 

Tokat modern bir havalimanını hak ediyor. 
Yatırım programına aldık.
2 milyon yolcu/yıl kapasiteli yeni bir 
havalimanı için kolları sıvadık. 

86.571 m2 alana sahip ve 5.000.000 yolcu/
yıl kapasiteye sahip ve; Ankara, İstanbul 
ve İzmir’den sonra, Ülkemizin doğusunda 
yolculara körüklü hizmet sunacak ilk 
havalimanı olma özelliği taşıyan Diyarbakır 
Havalimanı 27 Ekim 2015 tarihinde hizmete 
girmiştir.

KARAMAN HAVALİMANI

YOZGAT HAVALİMANI

TOKAT HAVALİMANI

DİYARBAKIR HAVALİMANI 
TERMİNAL BİNASI
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11.400 m2 alana sahip.
2.000.000 yolcu/yıl kapasiteli. 
2017 yılı Ağustos ayı içerisinde 
hizmete verdik.

12.695 m2 alana sahip. 2.000.000 yolcu/yıl 
kapasiteli. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde yolcu 
kullanımına açtık.

Kapasiteyi 2.500.000 yolcu/yıla çıkaran 
Yeni Terminal binasının yapımını 
tamamlayarak 1 Nisan 2017 tarihinde 
vatandaşımızın hizmetine sunduk.

11.410 m2 alana sahip. 2.000.000 yolcu/yıl 
kapasiteli. 2018 yılı içinde hizmete vermeyi 
planlıyoruz.

ÇANAKKALE HAVALİMANI 
YENİ TERMİNAL BİNASI 

SİNOP HAVALİMANI 
YENİ TERMİNAL BİNASI 

VAN FERİT MELEN 
HAVALİMANI YENİ 
TERMİNAL BİNASI 

MUŞ HAVALİMANI YENİ 
TERMİNAL BİNASI 

6.500 m2 alana sahip. 1.000.000 
yolcu/yıl kapasiteli. 2018 yılı içinde 
hizmete vermeyi planlıyoruz.

21.520 m2 alana sahip. 2.000.000 yolcu/yıl 
kapasiteli. 2018 yılı içinde hizmete vermeyi 
planlıyoruz.

İşletme Hakkı Devri ihâlesi kapsamında 
işletmeci şirket tarafından bilabedel 
yapılmakta olan 180.000.000 Euro 
tutarındaki 125.240,97 m2 alana sahip ve 
5.000.000 yolcu/yıl kapasiteli terminal 
binasını 2018 yılı içinde hizmete vermeyi 
planlıyoruz. 

BALIKESİR MERKEZ 
HAVALİMANI YENİ 
TERMİNAL BİNASI 

KAHRAMANMARAŞ 
HAVALİMANI 
TERMİNAL BİNASI

MUĞLA DALAMAN 
HAVALİMANI YENİ DIŞ 
HATLAR TERMİNAL BİNASI 
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İnsansız Hava Araçları hobi/eğlence, ticari ve AR-GE amacıyla kullanılabiliyor. 
Ancak kötü amaçlı kullanımın önüne geçmek adına insansız hava araçları için 
kayıt sistemi oluşturduk. 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip 
birey sayısı 19.642’ ye, İHA sayısı ise 17.448’e ulaştı.

İHA’LAR 
TAKİP 
ALTINDA

Türkiye’de üretilen ve uluslararası alanda sertifikalandırılan ilk Türk sivil imalatı 
olan HÜRKUŞ Eğitim Uçağı Tip Sertifikası’nı aldı. Bu sertifika ile ülkemiz "imalatçı 
ülke" konumuna yükseldi. Millî Bölgesel Yolcu Uçağı çalışmalarımız için önayak 
oldu. “Yerli ve Millî” güvenimiz arttı. Havacılıkta dışa olan bağımlılığımız azaldı..

GÖKLERDE 
BİR HÜR KUŞ: 
HÜRKUŞ
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Ulaştırmanın diğer türlerinde olduğu gibi denizcilik sektöründe de dünyada öncü 
bölgesinde lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 

Ülkemiz, dünyadaki en stratejik konumlarından birine sahip. Bir yanda Asya, 
diğer yanda Avrupa, ortada Türkiye, üç tarafında deniz, iki kıtanın arasında köprü, 
uluslararası ticarete yön veren önemli koridorların merkezinde, nerden bakarsan 
bak yine Türkiye. Türkiye, denizcilik alanındaki potansiyelini tam kullanabilen ve 
referans olarak gösterilebilecek bir ülke olmak için çok önemli aşamalar kaydetti. 

Türkiye’yi küresel deniz taşımacılığı ile entegre transit bir liman ülkesine 
dönüştürmeyi, Türk deniz ticaret filosunu yenileyerek 10 milyar tona ulaşan 
dünya deniz ticaret hacminden daha fazla pay almayı, gemi ve yat inşa 
sanayimizi yenilikçi teknolojilerle donatarak daha rekabetçi bir hâle getirmeyi 
hedefliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız her geçen gün daha da hız kazanıyor. 

Son 15 yılda yaptığımız atılımlar sayesinde neredeyse dibe vurmuş Türk denizcilik 
sektörünü ayağa kaldırdık. Dünya denizcilik pastasından aldığımız pay günden 
güne arttı. Bunda tabi ki yakalanan yüksek ekonomik gelişmeye binaen dış 
ticaretimizde yaşanan artışın rolü büyük. Türk sahipli filomuz 8,7 milyon DWT’den 
29,2 milyon DWT’ye ulaştı. Türkiye, bu alanda hatırı sayılır noktalara geldi, 
dünyada 15. sıraya yükseldi. 

Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 189 milyon tondan 430 milyon tona, 
konteyner hacmi 2,4 milyon TEU’dan 8,7 milyon TEU’ya ulaştı, limanlarımız doldu 
taştı. Denizlere köprüler kuruldu, tırlarımız RO-RO gemileriyle denizleri aştı, RO-
RO taşımacılığımız 220 binden 450 bine ulaştı. 

VİRA BİSMİLLAH, 
DENİZLERDE 
TAM YOL İLERİ!
DENİZİN GÜCÜ 
EKONOMİNİN 
ÇARKLARINI 
DÖNDÜRÜYOR

Uluslararası deniz taşımacılığı rekordan rekora koşarken, kabotajımızı unutmadık, 
kara yoluyla rekabet etsin, halkımız güvenli ve ucuz taşımacılığa daha kolay 
ulaşsın diye 2004’ten bu yana 5,6 milyar TL ÖTV’siz yakıt desteği sunduk.

Ancak unutmamalıyız ki yükler eskiden olduğu gibi yine yabancı bayraklı, 
yabancı sahipli gemilerle taşınmaya devam da edebilirdi ya da eskiden olduğu 
gibi marinalarımız yabancı bayraklı yatlarla dolup taşabilirdi. Son yapılan teşvik 
düzenlemeleri ve getirilen kolaylıklar sayesinde kıyılarımızda yabancı bayrakla 
dolaşan 4.885 tekne artık Türk Bayrağını dalgalandırmaya başladı. 

“Sözde değil özde denizci millet” şiarına uygun olarak, denizcilik sektöründe 
gerçekçi günün şartlarına uygun hedeflerle 2023’te ilk on hedefine emin adımlarla 
yürümeye devam ediyoruz.

* 2015 Yıl Sonu değerleridir.

GÖSTERGE 2003
YIL SONU

2016
YIL SONU

2003-2016
ARTIŞ (%)

Türk Sahipli Deniz Filosu Gemi Tonajı (1000 GT ve üzeri) Milyon DWT 8,8 28,02 218

Dünya Filo Sıralamasında Türkiye 19 14 * 5 sıra yükseldi

Deniz Yoluyla Yapılan İhracat Taşımaları (milyar dolar) 23,23 78,03 * 236

Deniz Yoluyla Yapılan İthâlat Taşımaları (milyar dolar) 33,77 124,43 * 268

Deniz Yoluyla Yapılan Dış Ticaret Taşımaları (milyar dolar ) 57 202,46 * 255

Kabotaj Hattında Taşınan Araç Sayısı (milyon) 6,22 12,71 104

Limanlarımızda Elleçlenen Konteyner (milyon TEU) 2,49 8,76 252

Ro-Ro Gemileriyle Taşınan Araç Sayısı 220.345 451.672 105

Tersane Sayısı 37 79 113

Tersane Kapasitesi (Milyon DWT) 0,55 4,5 818

Yat Bağlama Kapasitesi 8.500 18.261 115

Balıkçı Barınağı Sayısı 178 384 116
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YEDİ KULE 
BİR KANAL
KANAL İSTANBUL

KANAL İSTANBUL, İstanbul’un batısında, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 
inşa edilecek.

KANAL İSTANBUL Projesi yalnızca bir ulaşım projesi değil. Aynı zamanda 
bayındırlık, tarım, eğitim, istihdam, şehircilik, aile, konut, kültür, turizm, çevre gibi 
birçok sektörü ilgilendiren entegre bir proje.

Proje ile İstanbul Boğazı’ndaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi 
trafiği minimize edilecek, boğazı geçmek için Marmara’da demirleyen gemilerin 
yarattığı çevre kirliliği ortadan kalkacak.

KANAL İSTANBUL ile yapılacak kentsel dönüşüm sonucu yeni yaşam alanları 
oluşturulacak.

Kanal çevresinde modern yaşam alanları, kongre, festival ve fuar merkezleri, 
oteller, spor tesisleri yeni konutlar yapılacak. İstanbul’un doğu ve batı yakasında 
2 yeni şehir kurulacak.

Yapılacak köprüler ile kara yolu ve demir yolu ulaşımında da sıkıntı oluşmayacak. 
Ortalama genişliği 400 m, kanal uzunluğu 43 km olacak. Hazırlık çalışmaları 
devam ediyor.
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YÜKSELEN 
DEĞER YAT 
LİMANLARI

Ülkemiz bir Doğu Akdeniz ülkesi olarak sahip olduğu doğal ve arkeolojik 
zenginlikleri ile yat turizmi açısından da yeni yeni keşfedilen bir cazibe noktası.

Akdeniz’deki toplam yat sayısı günümüzde yaklaşık 1 milyon. 
Ancak her yıl önemli artışlar oluyor. 

Fransa, İspanya ve İtalya Akdeniz çanağı marina kapasitelerinin %85’ini 
oluşturuyor. Ancak bu ülkelerde yeni yatırım yerlerinin kısıtlı olması, Batı 
Akdeniz’in kirlenmesi ve işletme ücretlerindeki artış, Doğu Akdeniz ülkelerini 
cazip duruma getiriyor. Akdeniz çanağını ilgilendiren yatçılık faaliyetindeki son 
gelişmeler ülkemizi atılıma zorluyor. 

2002 yılından önce, kamu kaynakları kullanmadan Yap-İşlet-Devret Modeli ile 
yapılarak turizm sektörünün hizmetine sunulmuş olan yat limanı bulunmazken, 
bugün Muğla Turgutreis, Aydın Didim, İzmir Çeşme, Sığacık, Yalova, Antalya 
Alanya, Antalya Kaş, Mersin, Mersin Kumkuyu ve Muğla Ören Yat Limanlarını 
turizm sektörünün hizmetine sunduk.

Bu ve benzer projelerle denizde yat bağlama kapasitesini 8.500’den 18.261’e 
çıkardık. Ayrıca, Antalya Gazipaşa, Muğla Datça ve Dalaman, Tekirdağ ve İstanbul 
Haliç Yat Limanlarının inşaatı devam ediyor. 
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Yat limanı ve Dönüşüm Projesini YİD modeli ile yapıyoruz. 
Kültürel ve tarihî değerlerin ortaya çıkarılması, insanların Haliç 
kıyısıyla buluşturulması ve İstanbul’un kültür sanat ve turizm 
merkezi olma hedefinde önemli bir rol üstlenecek olan Haliç 
Yat Limanı ve Kompleksi Projesi tüm hızıyla sürüyor.

HALİÇ’TE 
YAT LİMANI
VE DEV 
DÖNÜŞÜM 
PROJESİ

Yeni Türkiye’nin bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülkeler arasındaki yerini 
alması amaçları doğrultusunda ilerliyoruz.

Tabii bunun en önemli ayaklarından biri deniz yolu taşımacılığı. Bu gerçeği göz 
önünde bulundurarak önümüze hedefler koyduk. Deniz yolu taşımacılığında 
iddialı bir konuma gelmek için kolları sıvadık. Deniz yolu taşımalarının, 
ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye en az olumsuz etkili ve kamu 
yararını gözetecek şekilde dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu sayede kayıt 
altındaki gemilerimizden ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış olanları 
piyasadan çekip deniz ticaret filomuzu yenileyeceğiz.

Hem filomuzun ortalama yaşı gençleşecek, hem de Türk bayraklı gemilerin 
uluslararası deniz yolu taşımacılığındaki rekabet gücü artacak. Gemi inşa, gemi 
yan ve gemi geri dönüşüm sanayilerinde de istihdam artışı olacak.

DENİZDE 
REKABETE 
ORTAK OLDUK
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Dış ticaretinin neredeyse yüzde 80’ni deniz yolu ile yapan ülkemizin, küçük 
limanlarla ya da iskelelerle deniz ticaretinde istediği noktaya gelmesi mümkün 
değildi. Bu sebeple yeni limanlar yapmaya hız verdik. Kıyı şeridi olan her 
bölgemizde en az birer adet ana aktarma limanı tesis etmeye başladık.

BÜYÜK 
LİMANLAR 
GELİYOR

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı konteyner limanlarından olacak Kuzey 
Ege Çandarlı Limanı’nın mendirek inşaatı 2014 yılında tamamlandı. Burayı 
Avrupa ile Orta Doğu arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanan kombine 
taşımacılık zincirinde, aktarma merkezi olarak planladık.

•İlk aşamada etaplar hâlinde 1 milyon TEU/Yıl, 2 milyon TEU/Yıl ve 1 milyon 
TEU/Yıl olmak üzere toplamda 4 milyon TEU/Yıl kapasiteli olacak.

KUZEY EGE 
ÇANDARLI 
LİMANI
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Karadeniz’in çıkış kapısı 25 milyon ton/yıl nihai kapasiteli Filyos Limanı’nın da 
temelini 9 Aralık 2016’da attık.

Filyos Limanı hem Marmara Limanları ve Boğazların yükünü hafifletecek hem 
de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demir yolu ağımız üzerinden 
güneye ve Orta Doğu’ya ulaşmasını sağlayacak. Bu doğrultuda limanın 
ve yakınındaki Endüstri Bölgelerinin mevcut demir yoluna iltisak hattı ile 
bağlanması için etüt proje ihâle çalışmalarını başlattık. Filyos, aynı zamanda geri 
sahasında oluşturulması planlanan sanayi bölgesi faaliyetleri nedeniyle bölgesel 
kalkınma projesidir. Bu liman Batı Karadeniz illerinin gelişimi ve kalkınmasında 
önemli bir ivme oluşturacak.

FİLYOS 
LİMANI

Çevreci hassasiyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Başkent Ankara’ya nefes 
aldıran göllerden biri olan yaklaşık 6 kilometrekare yüzeye sahip Mogan 
Gölümüzün kirlilik tespit edilen kısmı 3.7 kilometrekaredir. Onlarca yılda 
oluşmuş bu kirlilik Bakanlığımıza ait biçerdöver ve tarama araçlarından oluşan 4 
adet vasıta ile taranacak ve 2.700.000 m3 sulu dip çamuru göl dışına atılacaktır.

Proje, en son teknolojiler kullanılarak bir koruma alanında yapılan ilk çalışma 
olması ve iç sularda tarama alanı ve çıkartılacak kirli tortu boyutuyla Avrupa’nın 
en büyük, dünyanın ikinci en büyük projesi konumundadır.

Projenin yaklaşık %20’si tamamlanmış olup, 2018 yılı içerisinde temizleme işi 
bitmiş olacaktır.

AVRUPA'NIN 
EN BÜYÜK DİP 
TEMİZLEME 
PROJESİ 
MOGAN GÖLÜ
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Ulaştırmanın yanı sıra haberleşme ve bilgi teknolojileri alanında son 15 yılda 
çok önemli gelişmeler yaşadık. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması, 
ekonomide etkinliğin ve verimliliğin yükseltilmesi ve rekabet gücünün arttırılması 
hedefi doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik veriyoruz.

Bilişim sektörü büyüklüğü 2003 yılında 14,5 milyar TL iken, 2016 yılı sonunda 94,3 
milyar TL’ye ulaşmıştır.

Geniş bant abone sayısında patlama yaşandı. İnternet otobanları ile Türkiye bilgi 
toplumuna dönüşüyor. 2003’te neredeyse sıfır olan genişbant internet abone 
sayımız 2017 yılı Ağustos sonu itibarıyla 68,02 milyonu aştı. Nisan 2016’da başlayan 
4.5G mobil telefon uygulaması abone sayısı, 2017 yılı Ağustos sonu itibarıyla 62,37 
milyona yaklaştı. 

Mobil kapsamada dünyadaki en geniş kapsamaya sahibiz.

HABERLEŞME
BİLGİ 
TOPLUMU 

GÖSTERGE 2003
YIL SONU

2016
YIL SONU

2003-2016
ARTIŞ (%)

Geniş Bant Abone Sayısı (Milyon) 0,02 62,20 310.900

Fiber Abone Sayısı (Milyon abone) *2010 verisidir. 0,15 * 1,91 1.173

Fiber Hat Uzunluğu (km) 87.597 291.974 224

Mobil Telefon Abone Sayısı (Milyon) 27,89 75,06 169

Evrensel hizmet kapsamında GSM kapsaması yapılan yer-
leşim yeri sayısı *2013 yılında başlanmıştır. 510 * 1.610 216

PTT İş Yeri Sayısı (Otomasyona Açık) 882 4.437 406

PTT Bank Yıllık İşlem Adedi (Milyon) *2004 yılında 
başlamıştır. 127 * 361 184

PTT Anlaşmalı Kurum Sayısı 16 371 2.218

Pttmatik *Projeye 2009'da başlanmıştır. 167 * 2.126 1.173

e-Devlet Kapısı Hizmet Sayısı *2008 yılında başlanmıştır. 22 * 1.742 7.818

e-Devlet Kapısı Kurum Sayısı *2008 yılında başlanmıştır. 9 * 291 3.133

e-Devlet Kapısı Kullanıcı Sayısı *2008 yılında başlanmıştır. 6.990 * 31.106.390 444.913

“Devlet”in bilişim ve bilgi çağı kavramları üzerinden yeniden yorumlanması 
ve yapılandırılması gereği doğrultusunda, modern devletin en büyük 
gereksinimlerinden biri olan e-Devlet Kapısı Projesi’ni gerçekleştirdik. Devletin 
hantal yapısını kırmayı, bürokrasinin ağırlığını hafifletmeyi ve işlemlerin çağın 
gereklerine uygun olarak hızlanmasını amaçladık. 18 Aralık 2008 tarihinde 22 
temel hizmet ile açtık.

e-Devlet Kapısı’nın amacı; kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini, 
vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenli, tek noktadan ve etkin 
şekilde sunulmasının sağlanması.

DEVLETİN 
ELEKTRONİK 
KAPISI:
e-DEVLET

e-Devlet Kapısı kullanıcıları, tüm kamu hizmetleri için ayrı ayrı şifre almadan 
ve giriş yapmadan sunulan hizmetlerden faydalanabilirler. Şifresini unutan 
kullanıcılar PTT’ye gitmeden SMS ile yeni şifre belirleyebilirler.

Barkodlu (doğrulanabilir) belge ile vatandaşın sunduğu belgelerin birçoğu 
resmî belge olarak kurumlarda kullanılmaktadır.

2008 ‘de açılan e-Devlet Kapısı’nı bugün 35 milyonu yakın kullanıcı ile aylık 
ortalama 117 milyon işlem yapılıyor. 

Vatandaşlarımız, 98’i Devlet Kurumu, 231’i belediye ve 10’u özel olmak üzere 
349 kurumun 2.306 hizmetinden e-Devlet Kapısı üzerinden faydalanıyor.
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Devletin kısa yolunu kullanan kişi sayısı 35 milyona yaklaştı.

E-DEVLET 
KAPISI’NDAN  
349 AYRI 
KURUM 
TOPLAM 
2.306 
DEĞİŞİK 
HİZMET 
VERİYOR.

Kamuya ait mükerrer yatırımların önüne geçilmesi için kamuda bulunan 
bilgi işleme kaynaklarının bir ortamda yönetilmesini sağlayarak verilerin 
saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan 
gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin 
sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve 
yönetilebilir bir ekosistem oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda idari ihtiyaçlar, tasarruf imkânı, siber güvenlik 
gereksinimleri, kanuni sorumluluklar doğrultusunda, hâlen her kurumda 
müstakil olarak işletilmekte olan veri merkezleri/Sistem odalarının tek 
bir çatı altında birleştirilerek Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinden 
hizmet vermeleri planlanmaktadır. 

Bu projeye yönelik Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Fizibilite Etüdü 
Hazırlanması İşi Danışmanlık Hizmet Alımı” ihalesi tamamlanmış olup 
projenin birinci fazında yer alan Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi 
Raporu ile stratejik plan raporu tamamlanmıştır.

Proje ile BT yatırımlarındaki tasarruf yıllık yaklaşık 1,4 milyar TL 
(yaklaşık %40’lık bir tasarruf), Enerji harcamalarındaki tasarruf 
yıllık yaklaşık 65 milyon TL (yaklaşık %50’lik bir tasarruf), İnşaat 
yatırımlarında ise yaklaşık 184 milyon TL (yaklaşık %55’lik bir tasarruf) 
elde edilmesi hedeflenmektedir. 10 yıllık projeksiyonda hedeflenen 
tasarruf miktarı toplamda yaklaşık 15 milyar TL’lere ulaşmaktadır.  

ULUSAL KAMU 
ENTEGRE 
VERİ MERKEZİ 
ÜLKEMİZİN 
EN KRİTİK 
TESİSLERİNDEN 
BİRİ OLACAK
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Eğitim alanında Türkiye tarihinin en önemli adımlarından birini Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı birlikte attı. Fatih 
Projesi’ni (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) başlattık. Bu 
devrim niteliğindeki hamle eğitimde ülkemize sınıf atlattı. Ülkemizi dünya 
seviyesine çıkardı. En gelişmiş Batı ülkeleri dahi Türkiye’ye hayranlıkla bakmaya 
başladı. 15 milyon öğrencimiz en gelişmiş eğitim sistemiyle bilgi toplumunun 
neferleri olma yolunda ilerlemeye başladı. 45.653 okulda, 45.653 yazıcı ve 
432.288 etkileşimli tahta dağıtımı ve kurulumu yaptık.

Öncelikle kamu kurumlarında ve kamu kurumları arasında güvenli 
e-posta ve güvenli mesajlaşma iletişimi sağlanması hedeflenmektedir. 
Mevcut ticari yazılımların güvenliğinin garanti edilememesi, ihtiyaca 
göre özelleştirme zorluğu ve ekonomik yükü; yerli veya millî bir 
e-posta sisteminin kullanımını zorunlu hâle getirmiştir. Bu alanda 
yurt dışı ticari yazılımların, yurt içinde tüm kamu kurumlarında 
kullanıldığı düşünüldüğünde, sürekli bir ekonomik yük getirmektedir. 
Bu yazılımlara ödenen lisans, bakım, yenileme gibi ücretlerin, yerli 
veya millî yazılımlar kullanılarak, uzun vadede ortadan kaldırılması 
hedeflenmektedir. 

Projenin öncelikli hedef kitlesi, kamu kurumları ve bu kurumlarda 
çalışan kişilerdir. Kurumların içinde ve kurumlar arasında e-posta 
sistemi ve güvenli mesajlaşmanın yaygın biçimde kullanılması 
amaçlanmaktadır. Projenin ikinci aşamasında ise ulusal çapta 
vatandaşlarımızın kullanımına sunulması hedeflenmektedir. 

Yerli veya millî e-posta sisteminin 2018 yılı sonuna kadar kullanıma 
hazır hâle getirilerek tüm kamuda yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

EĞİTİMİN 
FETHİ: F@TİH

YERLİ/MİLLÎ 
E-POSTA VE 
GÜVENLİ 
MESAJLAŞMA 
PROJESİ 
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Haberleşme alanında da duyarlı projeler 
yürütüyoruz. Görme engelli vatandaşlarımıza 
“Gören Göz” cihazları armağan ettik. Ankara, 
İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye 
genelinde 10.000 adet Gören Göz cihazını 
görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk. Dünyada uygulaması olan, ancak 
kapsamı ve kullanım özellikleri açısından örneği 
bulunmayan “gören göz cihazı” yol rehberliğinin 
yanı sıra; radyo, telefon ve sesli kitap özellikleri 
taşıyor. Görme engelli vatandaşlarımız artık 
özgürce dolaşabiliyor, gündelik işlerini kolayca 
hallledebiliyor, dünyaya sosyal hayatın renkli 
penceresinden bakabiliyor. Ayrıca, 2017 yılında 
yaptığımız ilahe ile 5000 adet gören göz cihazının 
41 ilde daha dağıtımını 2018 yılında yapacağız.

Ayrıca, 10 bin cihazın dağıtıldığı Gören Göz 
Projesi’nden sonra, ellerini kullanamayan 
vatandaşlarımızın, engelli erişilebilirlik cihazı 
(üçüncü el) ile tablet bilgisayarın tüm niteliklerini 
eksiksiz kullanmalarını ve bilişim alanında engelleri 
kaldırmayı amaçladığımız Üçüncü El Engelsiz 
Bilişim Projesi’ni de başlattık. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile imzalanan “Engelsiz 
Bilişim Projeleri İşbirliği Protokolü” kapsamındaki 
Üçüncü El Projesi ile herhangi bir nedenle ellerini 
kullanamayan 1.000 fiziksel engelli vatandaşımızı 
bilgisayar ile tanıştırdık. 

GÖREN GÖZ 
CİHAZI İLE 
ÜÇÜNCÜ EL 
PROJESİ

Ülke çapında bütün ulaştırma türlerini bir arada sunan “Ulusal Ulaştırma Portalı” 
www.ulasim.gov.tr devreye girdi. İnsanımız portal sayesinde bir noktadan diğer 
noktaya en kolay, en güvenilir ve en rahat şekilde gidebilmeye başladı. Portalda 
dört farklı dil seçeneği mevcut.

Ulusal Ulaştırma Portalı’na mobil telefonlardan ulaşılıyor. Artık insanımız 
seyahat planı yapmak için zaman harcamıyor. Kapasite genişletme ve 
güncelleme çalışmaları devam ediyor

VAKİT 
NAKİTTİR 
ULUSAL 
ULAŞTIRMA 
PORTALI
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2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı 19 Temmuz 2016 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 4 stratejik amaç, 13 hedef ve 43 eylemin 
bulunduğu strateji ve eylem planında eylemlerden sorumlu 17 kurum/kuruluş 
bulunmaktadır. Strateji ve eylem planının vizyonu “ETKİN e-Devlet ile toplumun yaşam 
kalitesini artırmak” olarak belirlendi. 

Strateji ve Eylem Planı’nın eylemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile izleme 
ve değerlendirme sistemi (SEPSİS) oluşturulmuş olup eylemlere ilişkin olarak sorumlu 
Kurumlardan veri girişleri yapılmaya devam etmektedir.

Eylem Planı’nda yer alan ve 
Bakanlığımız sorumluluğunda 
bulunan eylemlerin hayata 
geçirilmesine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Bu kapsamda, 
e-Devlet ekosisteminin 
oluşturulmasına, etkin ve 
sürdürülebilir işlemesine yönelik; 
hizmetlerinin niteliğinin ve 
olgunluk düzeylerinin artırılması, 
rehberler ile standartlarının 
oluşturulması, farkındalık 
ve bilgilendirme faaliyetleri, 
dezavantajlı kesimler dâhil 
hizmetlerin yaygın ve etkin 
kullanımının sağlanması amacı ile 
yeni hizmet sunum kanallarının 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

ULUSAL 
E-DEVLET 
STRATEJİSİ VE 
EYLEM PLANI

Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Bakanlığımıza verilen görev 
doğrultusunda kamu kurumları 
ve vatandaşların sosyal medyayı 
nasıl kullanması gerektiği, 
kamu hizmetlerinin sunumunda 
sosyal medya imkânlarının 
daha etkin kullanılabilmesi 
ve kamu kurumlarının sosyal 
medya kullanımının teşvik 
edilmesi, katılımcılık, şeffaflık 
ve hesap verebilirlik ilkeleri 
doğrultusunda, sosyal medyada 
kurumsal iletişim şeklini en 
doğru şekilde biçimlendirmek 
ve kamu kurumları ve 
vatandaşların bilgilendirilmesi 
amacıyla “Kamu Kurumlarında 
Sosyal Medya ve Mobil 
Platformların  kullanımı 
Rehberi”nin hazırlanmasına 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

SOSYAL 
MEDYA
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2013–2016 arasında, nüfusu 500’e kadar olan 1.799 yerleşim yerine mobil 
haberleşme altyapısı kurduk. GSM kapsaması sağladık. Projenin 2. etabında 
GSM kapsaması sağladığımız 1.799 yerleşim yerine ve yeni belirlediğimiz 
1.472 yerleşim yerine mobil genişbant internet (4.5G) hizmeti götürmek için 
çalışmalarımız devam ediyor…

Genişbant internet altyapımızı yaygınlaştırmak ve kullanım oranlarını artırmak 
için ülkemizin ilk ulusal genişbant stratejisi ve eylem planını yayımlayacağız. Bu 
planla, genişbant interneti daha da yaygınlaştırmak için atacağımız adımları, 
2020 ve 2023 yılı hedeflerimizi belirleyeceğiz.

MOBİLİZASYONU
BİZİM TERCİHİMİZDİR

İLETİŞİM 

ULUSAL 
GENİŞBANT 
STRATEJİSİ VE 
EYLEM PLANI

KIRSALDA
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Radyo ve TV vericilerini tek kulede 
topluyoruz. Proje 2018’de bitecek. Bu 
kule ile İstanbul’daki görüntü kirliliği 
yaratan TV-radyo kuleleri, İstanbul’un 
siluetine değer katacak tek bir kuleye 
toplanıyor. Sayısal yayıncılık daha 
sağlıklı hâle gelecek.

KÜÇÜK 
ÇAMLICA 
TV-RADYO 
KULESİ KÜÇÜK ÇAMLICA 

TV-RADYO KULESİ

Proje Rakımı
218 m

Toplam Yapısal 
Yükseklik

365,50 m
Betonarme Yapısal 

Yükseklik
202,50 m

Anten Yüksekliği
145,00 m

Kule Kat Sayısı
49

Kule Panorama Asansör
2 adet

Seyir Katı 1
148.5 m’de
Seyir Katı 2

153.0 m’de
Restoran 1

175.5 m’de
Restoran 2

180.0 m’de

Bilginin en büyük güç olduğu bir çağda yaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile 
bilgi akışının aşırı hızlanması; insanlar arasındaki etkileşimin artmasında, küresel 
entegrasyonun gerçekleştirilmesinde, uluslararası alışveriş ve ticaretin kolaylaşması 
gibi konularda büyük kolaylıklar sağlıyor. Ancak özellikle internetin kötü amaçlı 
kullanımlarıyla karşı karşıya kaldığımız durumlar yaşayabiliyoruz. Ulusal siber 
güvenlik önlemlerimizi alıp, milletimizin teknolojinin ve internetin nimetlerinden en 
sağlıklı şekilde yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Bu amaçla yol haritası niteliğindeki “2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 
Eylem Planı” yayınladık. Eylem planında yer alan etkin ve sürdürülebilir politikalar 
uygulanmakta ve koordinasyonu sağlanmaktadır. 

SİBER 
TEHDİDE 
SİBER 
ÖNLEM
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Siber Güvenliğin sağlanmasında önemli unsurlardan biri güvenli iletişim 
sağlanmasıdır. Bu kapsamda Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri 
iletişiminin daha güvenli sağlanması amacıyla KamuNet (Kamu sanal ağı)  
oluşturulmuştur. 

Bu ağ kullanımı ile siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi, kurumlar 
arası veri iletişiminde standart sağlanması ve ortak uygulamalar için uygun 
alt yapının tesis edilmesi hedeflenmiştir. Kamu kurumlarının KamuNet’e 
geçmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kablo TV de analog TV ve 
internet hizmetini 2005 yılında 
21 ilde 2,2 milyon haneye 
ulaştırırken, 2017 yılında 24 ilde 
3,8 milyon haneye analog ve 
sayısal TV, genişbant internet ve 
sabit telefon hizmetini veriyoruz.

KAMU 
KURUMLARINA 
ÖZEL AĞ 
(KAMUNET) 
OLUŞTURUYORUZ

KABLO TV 
TÜM İLLERE 
YAYGINLAŞMA 
AMACIYLA 
GENİŞLEMEYE 
DEVAM 
EDİYOR
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Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularımız ile sinyallerimizi Asya, 
Avrupa ve Afrika’nın 118 ülkesinde 3 milyar nüfusa ulaştırıyoruz. 2008, 
2014 ve 2015 yıllarında fırlatılan bu uydularımız ile TV yayını kapasitesi 
iki katına, yayın yapan TV sayısı ise 400’ün üzerine çıktı. Aynı zamanda 
uydu üzerinden internet ve veri haberleşmesi kabiliyetine sahip olduk.

Ülkemizin gelecek vizyonu doğrultusunda uydu haberleşme alanında 
çalışmalarımız devam ediyor. Yeni uydu projelerimiz Türksat 5A ve 5B 
uydularının sözleşme çalışmaları devam etmekte olup, Türksat 5A’nın 
2020, Türksat 5B’nin 2021 yılında uzaya gönderilmesini hedefliyoruz. 
Yeni uydularımızla beraber hem yörünge haklarımız korunacak hem de 
yedekleme ve kapasite artışı sağlayacağız.

Türkiye’nin en büyük AR-GE projesi olan ilk yerli haberleşme uydusu 
Türksat 6A’nın üretimine Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) 
Merkezi’nde başlandı. 2020 yılında tamamlamayı ve uzaya fırlatmayı 
hedefliyoruz.

UZAY
DOLDURDUK
BOŞLUĞUNU

Millî uydu ve uzay teknolojilerimizin geliştirilmesi açısından önemli bir adım 
attık. Ülkemizde geliştirilen uydu parçalarını uzayda test etmeye başladık. 
Japonya Havacılık ve Uzay Keşifleri Ajansı ile geliştirdiğimiz iş birlikleri 
sayesinde geliştirdiğimiz millî teknolojileri uzay ortamında test amacıyla 
Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderdik. Uzayda deneyler yapıyor, malzeme 
testleri gerçekleştiriyoruz.

Nisan 2017’de başlattığımız testler açık uzay ortamında 1 yıl süreyle devam 
edecek. Uzaya gönderilen uydu ekipmanları daha sonra ülkemize geri 
getirilerek millî uydu kabiliyetimizin geliştirilmesinde kullanılacak.
Uzay alanında gelecek yılları da kapsayan işbirliği başka malzeme ve 
teknolojilerin geliştirilmesi amacı ile devam ettirilecektir.

UZAYDA 
DENEY 
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Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinin, ülke kalkınması,  millî güvenliğin 
sağlanması, kamu sağlığının ve çevrenin korunması, doğal kaynakların tespit 
edilmesi ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların azaltılmasına yönelik olarak 
kullanılması ve çeşitli kurumlar tarafından yürütülen projelerde koordinasyonun 
sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına yönelik çalışmaları 
tamamladık. Türkiye Uzay Ajansını yeni yasama yılında kurmayı hedefliyoruz.

TÜRKİYE 
UZAY 
AJANSINI 
KURUYORUZ Dönemimizde PTT‘nin çehresi tamamen değişti. Bir taraftan sektörü serbestleştirirken 

bir taraftan da 176 yıllık PTT’yi çağın gereklerine ve piyasa koşullarına uygun bir 
yapıya dönüştürme çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnsanımız artık teknolojiyle 
donatılmış modern PTT iş yerlerinden hizmet alıyor.

2017 Yılı Eylül ayı sonu itibarıyla;

PTT; 40.683 personeli, 8.439 hizmet aracı ve tamamı otomasyona açık 4.549 iş yeri 
ile milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyor.

176 YILLIK 
TECRÜBE İLE
DÜNYA MARKASI
PTT

Hiçbir bankanın bulunmadığı 1.785 yerleşim yerinde 
sadece PTT hizmet veriyor.

PTT’de iş ve işlem çeşitliliği rekor düzeyde arttı. 396 kurum 
ve kuruluş ile 552 ayrı iş ve işlem için protokol imzalandı.

PTT iş yerlerimizde aylık 30 milyon işlem gerçekleştiriliyor. 
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Pttmatikler de artık bankamatikler gibi vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat 
kesintisiz olarak hizmet veriyor.

Gişelerden verilen paralı posta hizmetlerini “Pttmatik”ler aracılığı ile 
insanımıza sunduk. Pttmatik sayısı 2.252’ye ulaştı.

Türkiye genelinde hiçbir banka ATM’sinin bulunmadığı toplam 175 
noktada sadece Pttmatikler vatandaşlarımıza hizmet veriyor.

Bütün bu hizmetlerle birlikte Pttmatiklere Ortak ATM özelliği kazandırıldı. 

E-yazışma ve e-tebligat projeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi 
üzerinden faaliyete geçirildi. KEP üye sayısı 141.852’ dir.

PTT, e-ticaret alanında her geçen gün hizmetlerini yenileyip geliştirerek dünya 
markası olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye’nin ilk üç boyutlu alışveriş sitesi olan e-PttAVM, 3 milyon 300 binden fazla 
çeşit ürün ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyor.

26. Dünya Posta Birliği (UPU) Kongresi, 20 Eylül-7 Ekim 2016 
tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. 160 üye ülkeden yaklaşık 2.000 
delegenin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, ülkemiz 2020 yılına 
kadar İdari Konsey Başkanlığını üstlendi. 4 yıl boyunca tüm dünyada 
İstanbul Stratejisi ifade edilecek.

Ayrıca Ülkemiz Posta İşletme Konsey Üyeliği ile e-Hizmetler/Pazar 
Araştırması Konsey eş başkanlığına seçildi.

Söz konusu Kongre, UPU’nun ilk kâğıt dostu kongresi olarak tarihteki 
yerini aldı.

PTT ile 19 ülke arasında e-ticaret alanında ikili protokoller yapıldı.

Ülkemizin coğrafi konumundan 
kaynaklanan avantajını ve THY’nin 
tüm dünyadaki yaygın hizmet ağını 
kullanarak Bölgesel Lojistik HUB 
Merkezi olma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren PTT, Uzak Doğu’dan toplanan 
e-ticaret gönderilerini ülkemiz 
üzerinden 3. ülkelere sevk ederek ülke 
ekonomisine katkı sağlıyor.
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ORMAN VE SU
ORMAN

SU İŞLERİ
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158
orman ve 
su yatırımı 
gerçekleştirdik.

ORMAN VE 
SU İŞLERİNE 
BÜYÜK 
YATIRIM

MİLYAR TL

AK Parti iktidarı olarak 2003 
yılından bugüne kadar toplam 

Son 15 yılda hizmete aldığımız 
7.200 tesis;

SU 
YATIRIMLARINDA 
CUMHURİYET 
TARİHİMİZİN 
REKORUNU 
KIRDIK

Tamamlanan Tesis Sayısı

508 adet baraj,

513 adet HES, 

327 adet gölet,

1.171 adet sulama tesisi,

193 adet içme suyu temini tesisi,

17 adet atık su arıtma tesisi,

4.471 adet taşkın koruma tesisi,

9 7.2
00

1992-2002 2002-2017
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ARTIK 
TESİSLERİMİZİ 
TOPLU 
OLARAK 
AÇIYORUZ 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tamamlanan tesisleri toplu 
olarak hizmete alıyor, aziz vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz.

2010 yılında 110 tesisi,

2011 yılında 111 tesisi,

2012 yılında 112 tesisi,

2013 yılında 113 tesisi,

2014 yılında 114 tesisi,

2015 yılında 175 tesisi,

2016 yılında 250 tesisi hizmete açtık.

2017 yılında 476 tesisi hizmete açtık.

TÜRKİYE'NİN GURURU 
TESİSLERİ 
TAMAMLADIK

BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI:
ARTVİN DERİNER BARAJI 

HİZMETE GİRDİ

Türkiye’nin gururu olan, dünyada ses 
getiren tesisleri bir bir tamamladık. 

Ülkemizin gurur duyduğu projelerden biri olan Deriner Barajı 249 metre yüksekliği ile 
dünyanın altıncı, ülkemizin en yüksek barajı unvanını taşımaktadır. 

Barajın kurulu gücü 670 MW, yıllık enerji üretimi ise 2,11 milyar kilovatsaattir. Üretilecek bu 
enerji Türkiye’de üretilen hidroelektrik enerjinin %2,5’ine ve Çoruh Havzasındaki projelerde 
üretilecek toplam enerjinin ise %14’üne denk gelmektedir. 

Barajın açılışı 12.12.2012 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılmıştır.

Deriner Barajı’nda 2017 Eylül ayı sonuna kadar toplam 6 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş 
olup, karşılığında 2 milyar TL millî ekonomiye katkıda bulunulmuştur.

Genel   |    623     |    Orman ve SuGenel   |    622     |   Orman ve Su



TÜRKİYE’NİN 
2. EN YÜKSEK 
BARAJI 
ERMENEK 
BARAJI’NI 
HİZMETE ALDIK
Ülkemizin Deriner Barajı’ndan sonra en yüksek barajı olan 218 metre 
yüksekliğindeki Ermenek Barajı’nı 2009 yılında hizmete aldık. Barajın kurulu 
gücü 305,5 MW, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 48 milyon kilovatsaattir.

Ermenek Barajı’nda 2017 Eylül ayı sonuna kadar toplam 
4,5 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş olup, karşılığında 1,5 milyar TL 
millî ekonomiye katkıda bulunulmuştur.

EGE’ NİN 141 
YILLIK HAYALİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK
İktidarımız döneminde; 1863 yılından beri Ege Bölgesi’nin hayali olan ve 
sınıfında dünyanın 5. büyük barajı Çine Adnan Menderes Barajı’nı tamamladık.

Barajda biriktirilen 350 milyon m3 su ile 223.580 dekar arazinin sulanması 
planlanıyor. Ayrıca barajda kurduğumuz hidroelektrik santrali ile yıllık 118 
milyon kilovatsaat enerji üretiyoruz. 

Baraj ile 91.000 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korumuş olduk. Çine 
Adnan Menderes Barajı sayesinde bölgede yıllık ortalama 
180 milyon TL taşkın zararını önlüyoruz.
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YUSUFELİ 
BARAJI 
TAMAMLANIYOR
270 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı unvanına aday olan Yusufeli 
Barajı’nın temelini Sayın Cumhurbaşkanımız 26.02.2013 tarihinde Ankara’dan video 
konferansla gerçekleştirdi.

Yusufeli Baraj, Çin ve Gürcistan’da bulunan barajlardan sonra Dünya’nın en yüksek 
3. Barajı olacaktır. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek millî 
ekonomiye yıllık 450 milyon TL katkı sağlayacaktır. Çalışmalar bütün hızıyla 
devam etmekte olup, bu dev eser 29 Mayıs 2019 tarihinde hizmete alınacaktır. 
Fiziki gerçekleşmesi %65’tir.

YENİ BİR 
REKOR GELİYOR:

GAP’IN KİLİT 
PROJESİ: 
ILISU BARAJI
Ön yüzü beton kaplı baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından 
dünyada birinci, gövde hacmi bakımdan ülkemizde Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci, 
üreteceği enerji bakımından ülkemizde; Atatürk, Karakaya, Keban Barajı ve HES’ ten 
sonra dördüncü, ülkemizin en önemli su kaynağı olan Dicle Nehri üzerinde yapılmış 
ve yapılmakta olan en büyük Baraj ve HES olma gibi önemli özelliklere sahiptir.

%96 oranında tamamlanan ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye 
yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak olan projenin toplam maliyeti takriben 
8,5 milyar TL’ dir. Ilısu Barajı 2018 yılında tamamlanacaktır.

Millî Ekonomiye Yıllık 
1,5 Milyar TL Katkı
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SİLVAN 
BARAJI VE 
HES
Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı barajlardan birisi olan Silvan 
Barajı’nın kurulu gücü 160 MW, yıllık enerji üretimi ise 681 milyon kilovatsaattir. 

2.350.000 dekar zirai arazi sulanacaktır. Ülke ekonomisine yıllık 1,1 milyar TL 
katkı sağlayacak, ayrıca 305.000 kişiye de istihdam sağlayacaktır. Barajın inşaat 
çalışmalarında %54 ilerleme sağlanmıştır. Baraj 29 Mayıs 2019’da tamamlanacaktır.     

DİYARBAKIR’IN 
ÇILGIN PROJESİ: SULANMADIK 

ARAZİ 
KALMAYACAK
Son 15 yılda hizmete aldığımız baraj, gölet ve sulama tesisleriyle ülkemizdeki 
sulama alanında büyük hamle yaptık. Sulanan alanlarda çok büyük artış sağladık.

Ülkemizin 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazilerimizin yüzde 77’si 
yani 65,3 milyon dekarını sulayabilir hâle geldik. 

2023 yılına kadar ekonomik olarak sulanabilir 85 milyon dekar arazimizin 
tamamını sulamaya açmayı hedefliyoruz.

Son yıllarda sulamaya açtığımız alanların artmasıyla dünyada tarım alanında 7. 
sıraya kadar yükseldik.

65,3 milyon
dekar
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2019 
YILINA 
KADAR

DSİ Genel Müdürlüğünün kurulduğu 1954 yılından 2011 yılı sonuna kadar 57 yılda 
461 gölet tamamlanmışken, hükûmetimiz tarafından 2012-2014 yılları arasında 
1000 günde 1000 adet gölet ve bent inşa ettik. 

Bu projenin ikinci safhası ise 2019 yılı sonuna kadar 1071 gölet ve sulama tesisi 
inşasıdır. 1071 göletin toplam su biriktirme hacmi 1,8 milyar m3, sulanacak arazi ise 
3,2 milyon dekardır. Bu tesislerin toplam maliyeti 11 milyar TL’dir. 

1071 gölet projesinin 177 adeti tamamlanmış, 528 adeti inşa hâlinde ve 366 adeti 
ise plan ve proje safhasındadır.

1071 
GÖLET VE
SULAMA Sulamada modern sistemle büyük tasarruf sağladık. DSİ tarafından hizmete 

açılmış alanlarda, borulu sistemle sulanan arazimizi yüzde 6’dan yüzde 18’e 
çıkardık. İnşa halindeki projelerde ise bu oran yüzde 94’dır. 

SULAMADA 
MODERN 
KAPALI 
SİSTEME 
GEÇTİK
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Şehirlerimizin İçme suyu 
Problemine Köklü Çözüm

Melen Projesi ile Asya ve 
Avrupa'yı Denizin 135 
Metre Altından Birleştirdik

81 vilayetimiz için İçme Suyu Eylem Planları hazırladık. Böylece şehirlerimizin 
2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarını planladık. İşletmeye aldığımız 193 adet içme 
suyu projesi ile 42 milyon vatandaşımıza içme suyu temin ettik.

Tamamladığımız 77 adet modern içme suyu arıtma tesisleri ile günde 7,89 milyon 
metreküp AB standartlarında arıtılmış su üretiliyoruz. 

Yaklaşık 15 milyon nüfusu ile pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip 
İstanbul’umuzun içme suyu ihtiyacını karşılamak için büyük düşündük. Denizin 135 metre 
altından açtığımız dev tünel ile Melen Çayı suyunu İstanbul’a ilettik. 

Şimdi de inşaatı hızla devam eden Melen Barajı ile İstanbul’un suyunu sigorta 
altına alacağız. Barajın fiziki gerçekleşmesi %95’tir. Melen Barajını bu sene sonunda 
tamamlayacağız.

Melen Projesinin bütün safhaları tamamlandığında İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu 
teminat altına alınmış olacaktır. 

İzmir’e içme suyu götürmek için Gördes Barajı ve 106 km’lik içerisinden otomobil 
geçebilen 2 metre çapında isale hattı inşa ettik. İzmir'in içmesuyu problemini 2040 
yılına kadar çözdük. 

Dünyanın En Uzun İçme suyu Tünelini İnşa Ediyoruz
Ankara'nın asırlık rüyası Gerede Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Ankara'nın 2045 yılına 
kadar içme suyu problemini çözecek olan Gerede Projesi’nde 4,5 metre çapındaki 31,5 
km’lik Gerede Tüneli’ni inşa ediyoruz. Projenin %87’si tamamlanmış olup, bu proje ile 
Ankara’nın içmesuyu problemi çözülmüş olacak. 

EGE’NİN İNCİSİ 
İZMİR’İN 2040 
YILINA KADAR 
SUYU HAZIR

ANKARA’NIN SU 
DEPOSU GEREDE 
PROJESİ
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KKTC’ye içme suyu temini için “Asrın Projesi”ni hayata geçirdik. Asrın Projesi ile 107 
kilometre uzunluğundaki isale hattı ile yavru vatana yılda 75 milyon metreküp su iletiyoruz. 

Türkiye tarafında Alaköprü Barajı’nı, KKTC tarafında da Geçitköy Barajı’nı yaptık.

Projenin en zor bölümü olan 80 kilometrelik deniz geçişini deniz yüzeyinin 250 metre 
altından askıda sistemle döşedik. 17 Ekim 2015 tarihinde dünyada ilk olan projemizin açılışını 
gerçekleştirdik, yavru vatana suyu ilettik.  

2016 yılı başından bu yana kadar da 477 km ana dağıtım hattı inşa ederek vatandaşlara 
suyu verdik. 

ASRIN PROJESİ 
İLE YAVRU 
VATANA CAN 
SUYU

DÜNYADA İLK VE TEK: 

2003 yılında 26 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik enerji üretim 
kapasitemizi 2017 yılı Kasım ayında 95 milyar kilovat saate yükselttik. 

Ülkemizde yanan her dört ampulden birini HES’ler aydınlatmaktadır.

Ürettiğimiz hidroelektrik enerji ile yıllık 15 milyar TL doğal gaz ithalatından 
tasarruf sağlıyoruz.

Hedefimiz 2019 yılında 110 milyar kilovat saat hidroelektrik enerji üretim 
kapasitesine ulaşmaktır. 

HİDROELEKTRİK 
ENERJİDE

DEV 
HAMLE

Genel   |    635     |    Orman ve SuGenel   |    634     |   Orman ve Su



HİDROELEKTRİK 
ENERJİ 

YENİLENEBİLİR ENERJİ; 

Kamu- Özel Sektör iş birliğiyle 10 milyar TL tutarındaki 99 Baraj ve HES 
tesisinin açılışı 14 Ocak 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Toplam kurulu gücü 2.200 MW olan 99 tesis ile yılda 7,4 milyar kilovatsaat 
enerji üretimi ve millî ekonomiye yılda 1,1 milyar TL katkı sağlanacaktır.

TOPRAĞIMIZA 
GÖZÜMÜZ GİBİ 
BAKIYORUZ
Son 15 yılda 4.471 adet taşkın koruma tesisini tamamlayarak, 4 milyon 520 
bin dekar araziyi ve pek çok yerleşim yerini taşkınlardan koruduk. 

Özellikle şehir içlerinden geçen dereleri estetik bir şekilde ıslah ederek şehrin 
gerdanlığı hâline getiriyoruz. Tokat Merkez Yeşilırmak Islahı, Trabzon Solaklı 
Vadisi Islahı, Afyonkarahisar Akarçay Islahı gibi pek çok dereyi estetik bir 
şekilde ıslah ederek bu alanları cazibe merkezleri hâline getirdik.
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BÖLGESEL 
KALKINMA 
VE GELİŞİM 
PROJELERİ
İlk defa bütün bölgelerimizi kapsayan, planlı bir yol haritası çizilerek çalışmalara 
başlandı. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığımız GAP, KOP, TRAGEP gibi dev projelere 
şimdi yenilerini ekledi. Ege Gelişim Projesi EGEGEP, Akdeniz Gelişim Projesi 
AKDENİZGEP gibi bütün bölgelerimiz için hazırlanan gelişim projelerini 2019 yılı 
sonuna kadar tamamlayarak vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmaya kararlıyız.

GÜNEYDOĞU 
ANADOLU 
PROJESİ 
(GAP)
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye’nin en büyük entegre kalkınma 
projesidir. GAP kapsamında enerji, sulama, içme suyu temini, çevre ve dere ıslah 
tesislerinin bulunduğu pek çok proje bulunmaktadır.

Dünya’nın sayılı projelerinden olan GAP, ülkemizdeki ekonomik olarak sulanabilir 
arazilerin %12’sini oluşturmaktadır. Bu büyük projenin bir an önce tamamlanması 
için Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başbakanlığı döneminde 
27 Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır’da GAP Eylem Planı ilan edilmiştir. GAP Eylem 
Planının ilanıyla birlikte ödeneklerde 7 kat artış olmuştur.

Genel   |    638     |   Orman ve Su Genel   |    639     |    Orman ve Su



Gap’la Bölge 
Gıda Üretim Üssü Olacak

GAP’ta 
Ana Kanalların Gelişimi

GAP bölgesinde teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 1,058 milyon hektar arazinin 
Eylül 2017 tarihi itibarıyla 545.000 hektarı yani %52’si sulamaya açılmıştır. Kalan 
arazilerin tamamı 2019 yılı sonuna kadar sulamaya açılacaktır.

GAP’ta ana damar niteliğindeki ana kanal ve tünellerin büyük bölümü 
tamamlanmış olup, nispeten daha kısa sürede tamamlanacak kılcal damar 
niteliğindeki şebeke inşaatları hızla devam etmektedir.

Ana kanallar, GAP’ta sulamanın en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Zor ve uzun 
zaman alan bu ana kanallar inşa ettiğimiz barajlardan aldığı suyu münbit arazilere 
iletmektedir. Ana kanalların tamamlanmasıyla birlikte şebeke inşaatları çok daha 
kısa sürede tamamlanabilecektir.

2003 yılında 289 km ana kanal inşa edilmişken, biz Kasım 2017 tarihi itibarıyla 
1.503 km’ye çıkarttık. Hedefimiz 2019 yılı sonunda ana kanal uzunluğunu 2.431 
km’ye yükseltmektir. 

Bunlardan en önemlisi olan 221 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar 
Ana Kanalı ile Şanlıurfa’dan Mardin’e âdeta suni bir nehir akmaktadır.

GAP ile;

Sulamada 2 milyar dolar,

Enerjide 2,55 milyar dolar,

İçme suyunda 350 milyon dolar olmak üzere millî ekonomiye 
yıllık toplam 4,9 milyar dolar katkı sağlanacaktır. Ayrıca 
1.270.000 kişiye istihdam imkânı sağlanacaktır.

DAP ile;

Sulamada 890 milyon dolar

Enerjide 3 milyar dolar

İçme suyunda 300 milyon dolar olmak üzere millî ekonomiye 
yıllık toplam 4,19 milyar dolar katkı sağlanacaktır. Ayrıca 
890.000 kişiye istihdam imkânı sağlanacaktır.

DOĞU 
ANADOLU 
PROJESİ 
(DAP)
Doğu Anadolu Projesi, kısa adı DAP, Erzurum, Erzincan, Malatya, Sivas, Elâzığ, 
Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'ın bulunduğu 
15 ili kapsamaktadır.
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KONYA OVASI 
PROJESİ 
(KOP)
1900’lü yıllardan beri Konya Ovası'na bereket katmayı bekleyen ancak bir düşten 
ileri gidemeyen Mavi Tünel, vuslatın diğer adı, yüzyıllık bir hayalin ete kemiğe 
bürünüş hâlidir.

Konya Ovası’nın entegre bölgesel planlama çerçevesinde ele alınmasını sağlayacak 
olan KOP, ülkemizin yüz akı, bir gurur abidesidir. 

Projeyi, terk edildiği tozlu raflardan indirerek Osmanlı’dan bugüne uzanan asırlık 
rüya Mavi Tüneli tamamladık. 

Etrafı dağlarla çevrili kapalı bir havza olan Konya Ovası, ülkemizde ziraat 
denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biridir. Ancak yağışlar ve su kaynakları ovanın 
ihtiyacını karşılayacak miktarda değildir. Havzanın dışında, güneyindeki dereler ise 
Akdeniz’e doğru salınarak akar ve boşa dökülür. 

Bağbaşı Barajı, 

Bozkır Barajı, 

Afşar Barajı ve 

Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılacaktır.

Asırlık Rüya 
Mavi Tünel Tamamlandı
Akdeniz’e boşa akan suların çevrilerek Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayacak 
Konya’mızın Mavi Rüyası olarak bilinen proje 17.034 m uzunluğunda ve 4,2 m 
çapında dev bir tüneldir. 

Bu proje ile Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz’e boşa akan sularının yıllık 
414 milyon m³’ü 

Bu tesislerden Mavi Tünel ile Bağbaşı Barajı’nın inşaatlarını tamamladık. Bu iki tesis 
16 Aralık 2012 tarihinde hizmete alındı. Bozkır ve Afşar barajlarının inşaatları ise 
hızla devam etmektedir.
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TRAKYA GELİŞİM 
PROJESİ 
(TRAGEP)
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri ile Çanakkale’nin Trakya’da kalan Gelibolu kısmını 
kapsayan TRAGEP, bölge kalkınmasının anahtarı olacaktır. 

Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) sulamadan içme suyu teminine, atık su arıtımından 
dere ıslahı ve taşkın erken uyarı sistemine, meteorolojiden ağaçlandırmaya kadar pek 
çok alanda yürütülecek dev bir bölge gelişme projesidir. 

Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri’nin hayata döndürülmesi için 6 Mayıs 
2011’de kamuoyuna açıkladığımız Şafak Eylem Planı’nı başlattık. Plan dâhilinde 
yürüttüğümüz çalışmalarla Ergene Nehri’nin su kalitesinde iyileşme ciddi düzeylere 
ulaşmış ve kirlilik azalmaya başlamıştır.

Atık Su Arıtma Tesislerini 
Biz İnşa Ettik
Aslında tamamen belediyelerin kanuni yükümlülüğünde olan atık su arıtma 
tesislerinin kurulması görevini DSİ üstlendi. Ergene Havzası’nda son teknolojiye 
sahip 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ettik.

Bu tesislerin 13’ü de tamamlanarak hizmete girmiştir. 

Doğu Karadeniz Gelişim Projesi DOKAP,

Batı Karadeniz Gelişim Projesi BAKGEP,

Ege Gelişim Projesi EGEGEP,

Akdeniz Gelişim Projesi AKDENİZGEP,

Marmara Gelişim Projesi MARMARAGEP,

İç Anadolu Gelişim Projesi ORTAGEP çalışmaları hızla 
devam etmekte olup, 2019 yılı sonunda tamamlanacaktır.

DEV 
PROJELERİMİZİ 2019 
SONUNA KADAR 
TAMAMLIYORUZ
GAP, DAP, KOP ve TRAGEP’in haricinde;
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TÜRKİYE SU 
ENSTİTÜSÜNÜ 
(SUEN) KURDUK
Bilimsel bilgiye dayanan, ulusal su politikaları geliştirilmesine katkı sağlamak 
maksadıyla, ulusal bir düşünce kuruluşu olarak, Türkiye Su Enstitüsünü (SUEN) 
2011 yılında kurduk. 

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla olası su 
problemlerinin çözümüne yönelik yönetim planlarını desteklemek üzere yüzey 
ve yer altı suyu modellemesi çalışmaları yürütüyoruz. Çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanması için gerçekleştirilen proje ve yatırımlarda teknik destek sağlıyoruz.

SUYA 
YÖN VEREN 
TÜRKİYE
Dünyanın önde gelen su kuruluşlarının yönetim organlarında etkin bir şekilde 
görev alıyor ve bu kuruluşlar ile birlikte uluslararası projelere katkı sağlıyoruz. 
Ülkemizin su alanındaki engin bilgi ve tecrübesini uluslararası platformlarda da 
paylaşıyoruz.

Bugüne kadar ülkemizde düzenlenen 68 adet eğitim programına 458 kişi katıldı. 
Ayrıca ulusal düzeyde 32 adet eğitim programı yapıldı.

DÜNYADA
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ORMANCILIK 
ÇALIŞMALARI

AĞAÇLANDIRMA 
VE ORMANCILIK 
FAALİYETLERİNİ 
KÖKTEN DEĞİŞTİRDİK
Orman teşkilatını, sadece ormanlık 
alanlarda hizmet verirken, 
ülkemizin tamamına hizmet sunar 
hâle getirdik.

Ülkemiz ağaçlandırma ve 
ormancılık alanında, son 15 yılda 
büyük bir hamle gerçekleştirdi. 
Bütün dünyada orman alanları 
azalırken ülkemiz, orman varlığını 
alan ve servet olarak artıran nadir 
ülkelerden biri oldu.

ORMAN 
ALANLARIMIZI 
1,5 MİLYON 
HEKTAR ARTIRDIK
1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar 
alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, 
biz 2003-2017 yılları arasında takriben 4,9 
milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması 
yaptık. Yani, önceki 10 yıllık dönemin 6 katı 
kadar ağaçlandırma çalışması yapmış olduk.

Ağaçlandırılan Alan 
6 Katına Çıkarıldı

1992-2002

2002-2017

743 Bin 
Hektar

4,9 Milyon 
Hektar

1,5 Milyon Hektar 
Yeni Orman Alanı
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Orman alanlarımızı artırırken odun servetimizi 
de yüzde 30 artışla 1,2 milyar metreküpten, 
1,6 milyar metreküpe yükselttik.

%30
AĞAÇ SERVETİMİZİ

ARTIRDIK
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TOPRAKLA 
BULUŞTURDUK

4 MİLYAR  
FİDANI 

2003 yılından 2017 yılı sonuna 
kadar 4 milyar fidanı toprakla 
buluşturduk. Hedefimiz 2019 yılı 
sonuna kadar bu sayıyı 4 milyar 
500 milyona çıkartmaktır. 

İhtiyacımız olan fidanları artık 
kendi fidanlıklarımızda üretiyoruz. 
1992-2002 yılları arasında 
yılda ortalama 75 milyon fidan 
üretilirken, biz 2017 yılında 322 
milyon fidan ürettik. 

Bütün belediyelerimize proje 
getirmeleri durumunda 
ücretsiz olarak fidan veriyoruz. 
Dönemimizde 162 milyon fidanı 
bedelsiz olarak vatandaşlarımıza 
dağıttık.

Fidan Üretimimiz
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HAM MADDE 
İHTİYACIMIZI 
KARŞILIYORUZ
2002 yılında 13,7 milyon m3 olan odun üretimini, 2017 yılında 21 milyon m3’ e  
yükselttik. 2017 yılındaki 30 milyon m3 odun ihtiyacımızın 21 milyon m3’ ünü orman 
teşkilatımız karşılamıştır.

Orman ürünleri gelirimiz de artmıştır. 2002 yılında 500 milyon TL olan orman ürünleri 
gelirimizi, 2017 yılında 3 milyar TL’ye yükselttik.

20172002

13,7 milyon m3 

21 milyon m3

ODUN 
MESELESİ 
ÇÖZÜME 
KAVUŞTU
Kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin 
değerlendirilmesi ve satışı konusunda yaptığımız düzenlemeyle 40 yıldır 
çözülemeyen bir meseleyi çözdük.

Bugüne kadar 667 bin vatandaşımıza 472 bin adet 2/B arazisi sattık ve 9 
milyar TL gelir elde ettik.

2B
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ÇÖLLEŞME VE 
EROZYONLA 
ETKİN 
MÜCADELE 
EDİYORUZ
Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele için 5 yıllık Erozyonla Mücadele, Yukarı 
Havza Sel Kontrolü, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırması, Maden Sahaları 
Eylem Planlarını hayata geçirdik.

Erozyonla mücadelede ülkemiz dünya lideridir. 1970’li yıllarda yılda 500 milyon 
ton olan erozyonla taşınan toprak miktarını, yapmış olduğumuz erozyon kontrol 
çalışmaları neticesinde, 2017 yılında üçte bire indirerek 168 milyon tona düşürdük.

ORMAN 
KÖYLÜMÜZÜ
Kırsal nüfusun yüzde 40’ını oluşturan orman köylümüze pek çok alanda destek 
verdik. 2003-2017 yılları arasında orman köylülerine ormancılık hizmetleri 
karşılığında takriben 14,5 milyar TL kaynak aktardık.

2018 ve 2019 yıllarında 2 yılda vatandaşlarımıza ormanlarda yapacakları çalışma ve 
hizmetlerden dolayı 3 milyar TL gelir elde etmelerini sağlayacağız.

Süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, seracılık, besi sığırcılığı, besi koyunculuğu, arıcılık, 
mandacılık gibi alanlarda orman köylülerimize hibe ve kredi desteği sağlıyoruz. 

KALKINDIRIYORUZ
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KIRSAL 
KALKINMANIN 
LOKOMOTİFİ 
YAPIYORUZ
Ceviz, Badem, Kestane, Trüf Mantarı, Salep ve Sakız Eylem Planları gibi 
38 adet eylem planı başlattık. Bu gelir getirici ağaçlandırma faaliyetlerinin dikimi ve 3 yıl 
bakımını orman teşkilatımız yapıyor, gelirleri vatandaşlarımızın oluyor.

5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi
Bu proje ile özellikle 2019 yılı sonuna kadar tesis edeceğimiz 5000 gelir getirici orman 
ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza ilave gelir sağlamış olacağız. 2015 yılında 
başladığımız projede, 2017 yılı Kasım ayı sonuna kadar 3.047 köyde gelir getirici orman 
kurarak 6,4 milyon milyon gelir getirici fidan diktik.  

İlan ettiğimiz Zeytin Eylem Planı ile 1,5 milyon yabani zeytin aşılanacak. Böylece ülke 
ekonomisine yıllık 270 milyon TL katkı sağlanacaktır. 2015-2019 yıllarını kapsayacak eylem 
planında bugüne kadar 950 bin zeytin ağacı aşılanmıştır. 

2017 yılında 500 bin ton odun dışı orman üretimi gerçekleştirdik, orman köylüsüne ve 
ülke ekonomisine katkı sağladık. Odun dışı orman ürünleri ve tıbbi bitkiler alanında 
Dünyada 115 milyar dolarlık bir pazar bulunuyor. Bu pazardan biz de daha fazla pay almak 
için bu alanda üretimimizi arttırıyoruz.

ORMANLARIMIZI Her İlde Bir 
Şehir 
Ormanı 
Projesi

Bal Ormanları 
Kuruyoruz

Her İlde Bir Şehir Ormanı Projesi’ni başlattık. 
2003'ten bugüne kadar 
145 adet Şehir Ormanı tesis ettik. Mesire 
yeri sayısını 94’ten 1.324’e yükselttik. 2019 
yılı hedefimiz 1.499 mesire sayısına ulaşmak.  

Arıcılığı ve bal üretimini daha da geliştirmek için 369 adet bal 
ormanı kurduk. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla bal üretiminde 
Dünya’da 6. sıradan 2. sıraya yükseldik.
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ORMAN 
YANGINLARINA 
KARŞI ETKİN 
MÜCADELE
Kurduğumuz “Orman Yangın Yönetim Sistemi” ile yangınlara anında müdahale 
edebiliyoruz. Toplam 35 hava aracı ve 2 bin 300 adet kara aracı ile orman yangınlarına 
müdahale ediyoruz. 

Yangın söndürme süresini kısaltmak için ormanlara 2.942 adet havuz ve gölet yaptık.

776 adet kuleden ormanlarımızı 24 saat gözetliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede 
19 bin personelimiz görev alıyor.

Ülkemiz, aynı iklim kuşağında yer alan Akdeniz ülkeleri İspanya, Portekiz, Yunanistan, 
İtalya ve Fransa ile mukayese edildiğinde orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı 
ülkedir.

Yangına İlk Müdahale 
Süresini 15 Dakikaya İndirdik

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
En İyi Şekilde Koruyoruz

2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale 
süresini, 2017 yılında 15 dakikaya kadar düşürdük. 

2017 yılında 2.366 orman yangını çıkmış ve 11.864 hektar 
orman alanı zarar görmüştür. 2017 yılında yangın başına 
zarar gören orman alanı 5,01 hektardır.

2003’te 33 olan Millî Park sayısını 42’ye, 17 olan 
tabiat parkı sayısını 223’e yükselttik.

TARİHÎ MİLLÎ 
PARKLARLA 
ECDADIMIZA 
SAHİP ÇIKIYORUZ
Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Millî Parkı

Sarıkamış Allahuekber 
Dağları Tarihî Millî Parkı

26 Ağustos 
İstiklal Tanıtım Merkezi

Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleştiği alanlar 2014 yılında 
Millî Park ilân edilmiştir. Uzun Devreli Gelişme Planı 18.03.2016 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Duatepe’de merasim alanı yapımı çalışmalarında sona gelinmiştir. 
Millî Park içerisine Sakarya Meydan Muharebelerinin anlatıldığı 
muazzam bir tanıtım merkezi kurma çalışmaları devam 
etmektedir. 

Sarıkamış harekâtının gelecek nesillere aktarılması için 
Tanıtım ve Araştırma Merkezi yapıyoruz. 

Başkomutan Tarihî Millî Parkı içerisine büyük taarruzu ve 
istiklâl mücadelemizi anlatacak İstiklal Tanıtım Merkezi 
yapımı tamamlanmıştır.
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Nene Hatun Tarihî 
Millî Parkı

Uludağ Millî Parkı 
Orman Köşkleriyle 
Buluştu

Ülkemizin En Yüksek 
Cam Seyir Terasını 
Kurduk

Kop Dağı Müdafaası 
Tarihî Millî Park İlan 
Edildi
Erzurum ve Bayburt il sınırları içerisindeki 
Kop Dağı Müdafaasının geçtiği alan, Kop Dağı 
Müdafaası Tarihî Millî Parkı olarak 15.11.2016 
tarihinde 42. Millî Parkımız olarak ilan edilmiştir.  

Erzurum Kültür Sokağı Projesinin inşaat 
çalışmaları 2016 yılı sonunda tamamlanarak 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açılmıştır.

Aziziye Tabyaları (1, 2, 3) restorasyon projeleri 
tamamlanmıştır. 

Uludağ Millî Parkının “Türkiye’nin Davos’u 
olması için son 15 yılda büyük yatırımlar 
gerçekleştirdik. Uludağ Millî Parkı'na 75 adet 
orman köşkü ve 200 adet orman evi tesis ettik.

Ülkemizin en yüksek cam seyir terasını Artvin’de 
inşa ettik. Hatila Vadisi Millî Parkına, Hatila 
Deresinden 220 metre yükseklikte sarp kayalara 
ülkemizin en yüksek cam seyir terasını kurduk. 

Ziyaretçi Sayısını Arttırıyoruz

Meteorolojide Çağı Yakaladık

Millî parklar ve tabiat parklarına yapılan yatırımlar neticesinde ziyaretçi 
sayısı 2 kattan fazla artmıştır. 2002 yılında 5,5 milyon olan ziyaretçi sayısı, 
2017 yılında 18 milyona yükselmiştir. 

Yaptığımız teknolojik yatırımlarla ve tamamladığımız radar ve Otomatik 
Meteoroloji Gözlem İstasyonları (OMGİ) ile meteorolojik tahminlerimizde isabet 
oranını arttırdık. Hava tahminlerinde isabet oranımız %90’ların üzerine çıkmıştır.

2002 yılında toplam 31 adet meteoroloji sistemi var iken 2017 yılı sonunda bu 
sayıyı 1.840’a yükselttik.

Denizlerimizde daha önce hiç meteoroloji ölçüm sistemi yokken 78 deniz 
otomatik meteoroloji gözlem sistemi kurduk.

Havaalanı meteoroloji gözlem sistemi sayısını 73’e, meteoroloji radarı sayısını ise 
18’e yükselttik.

2023 yılına kadar yeni nesil sayısal hava tahmin modellerini uygulamaya 
geçirerek ve meteorolojik gözlem ağımıza 387 gözlem sistemi daha ilave ederek 
meteorolojik tahminlerde isabet oranımız %92’ye çıkarılması hedeflenmektedir. 

TABİAT TURİZMİNİ 
GELİŞTİRMEYE 
KARARLIYIZ
81 ilimizin tabiat turizmi master planları tamamlandı. Ülke genelinde 510 adet tabiat 
turizmine uygun alan tespit edildi. Öncelikle korunan alanlar, sulak alanlar ve yaban hayatı 
geliştirme sahalarında uygulanmasına ilişkin 2016-2019 yıllarını kapsayan “Tabiat Turizmi 
Uygulama Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulamalara başlanmıştır.

Hedefimiz deniz turizminin yanında tabiat turizmini de geliştirerek hem ülkemizin 
tanıtımını yapmak hem de turizm gelirlerimizi arttırmaktır. 
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ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK
ÇEVRE

ŞEHİRCİLİK
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21 MİLYAR TL'nin 
ÜZERİNDE 
KAYNAK 
KULLANDIK

SON 15 YILDA 
Çevre ve Şehircilik 
Alanında Ülke Genelinde 

ÇEVREYİ 
YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLERİMİZİ 

KİMLİK SAHİBİ 
YAPIYORUZ

ŞEHİRCİLİK 
ALANINDA 
YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

AFET RİSKLİ 
ALANLARDA 
DÖNÜŞÜM
ÇALIŞMALARINA

BAŞLADIK
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İLİMİZDE 
KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜ 
BAŞLATTIK.

52 farklı ilimizde 216 adet riskli alan ilan ettik.

Ülke genelinde 511.000 den fazla konut ve iş yerini "Riskli Yapı" statüsüne 
aldık, yeniliyoruz.

5 ilimizde 9 adet alanda yıpranan tarihî ve kültürel taşınmazların korunması 
amacıyla ‘Yenileme Alanı’ ilan ettik.

28 ilimizde 116 adet yerde "kentsel dönüşüm gelişim ve proje alanı" ilan ettik.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ülke genelinde yaklaşık yaklaşık 
5 milyar TL kaynak kullanılmıştır. Ayrıca, gerek kurumsal gerekse doğrudan 
hak sahiplerine 2,1 milyar TL kira yardımı yapılmıştır.

81 KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 
PROJELERİ 
ÖZEL HESABINDAN  

HARCANMIŞTIR. 
4 MİLYAR 971 MİLYON TL

TOPLAM 
5,05 MİLYAR TL  

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri 2 Milyar 267 Milyon TL  

Döner Sermayeden Aktarılan Para 1 Milyar 70 milyon TL  

Yedek Ödenek ve Muhtelif Tertiplerinden Aktarılan 1 Milyar 115 Milyon TL 

Diğer Gelirler 600 Milyon TL
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YENİDEN 
İMAR

TERÖRDEN 
ETKİLENEN
ŞEHİRLERİMİZİ

EDİYORUZ

BÖLGEDE BU AMAÇLA, 
10 MİLYAR TL’ NİN 
ÜZERİNDE YATIRIMI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.
ALTYAPI VE ÜSTYAPI 
HIZLA YÜKSELİYOR

Bu şehirlerde altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla 
birlikte yaklaşık 26 bin konut yapılıyor, 

Diyarbakır Sur İlçesi’nin tarihî dokusu korunarak 
şehir yeniden imar ediliyor.

Zarar tespit çalışmaları tümüyle, ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri de 
büyük ölçüde tamamlandı.

Vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uzlaşma görüşmeleri için irtibat ofisleri kuruldu.

Bakanlar Kurulunca riskli alanlar, Bakanlığımızca da rezerv yapı alanları belirlendi.

İmar planları revize edilerek konut yapımına ve altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

İhtiyaç duyulan yerlerde İller Bankası tarafından araziler satın alındı.

Koruma Amaçlı İmar Planı çerçevesinde tarihî Diyarbakır evlerinin restorasyonu; sokak 
sağlıklaştırması, cami-kilise gibi tarihi yapıların yenileme ve rekreasyon alan çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır Sur, Şırnak İl Merkezi, Cizre, Silopi, İdil, Nusaybin ve 
Yüksekova’da yürütülen yeniden imar çalışmaları kapsamında;
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MEKÂNSAL PLANLAMA 
ÜLKEMİZİN 
TAMAMI 
ÜST ÖLÇEK 
PLANLARA 
KAVUŞUYOR

2002 2017

%98

%5

ÜLKE GENELİNDE 
ÇEVRE DÜZENİ 
PLAN SEVİYESİ

KIYI YATIRIMLARINDA 

KARAR SÜRECİ 
HIZLANIYOR
ÜLKEMİZ DENİZ KIYILARINA AİT 

KIYI KENAR ÇİZGİSİ 
TESPİTLERİNİN 
TAMAMINI BİTİRDİK.

ÜLKE GENELİNDE 
KIYI KENAR ÇİZGİSİ 
TESPİT ORANI

Burdur Gölü, Van Gölü, Çıldır Gölü (tamamı), Beyşehir Gölü, Salda Gölü, 
İznik Gölü, Eğridir Gölü (tamamına yakını) gibi doğal göllerimiz ile pek 
çok baraj gölü kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgileri de tespit edildi.

2002
%22 

2017

Genel   |    670     |   Çevre ve Şehircilik Genel   |    671     |    Çevre ve Şehircilik



ÜLKEMİZİN 
BÜTÜNLEŞİK 
KIYI ALANI 
PLANLARI 
TAMAMLANACAK

Aydın-Muğla ve Balıkesir-Çanakkale illerine ait planların 2017 yılı sonunda 
tamamlanmasıyla ülkemiz kıyılarının %60’ının bütünleşik kıyı alanları planları 
tamamlanmış olacak.

ORTOFOTO 
ÜRETİMİNE BAŞLADIK

Yerel yönetimlerin ve ilgili kurum ve kuruluşların kullanımına sunulmak 
üzere tüm il ve ilçe merkezlerimizin tamamının ortofoto haritalarını ürettik. 

Vatandaş ve özel sektör için, millî yazılım olarak geliştirilen tüm verilere, 
erişim imkânı sağlanıyor.

Kentsel alanlardaki her türlü projelendirmede kullanılacak olan bu haritaları 
BELEDİYELER VE DİĞER KAMU KURUMLARIYLA ÜCRETSİZ PAYLAŞIYORUZ.
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İMAR, 
MÜTEAHHİTLİK 
VE MÜŞAVİRLİK 
HİZMETLERİNİ 
GELİŞTİRİYORUZ

İmar mevzuatı yenileniyor, plan değişiklikleri disipline ediliyor

Müteahhitler kayıt altına alınıyor.

2011 yılından beri binalara enerji kimlik belgesi veriyoruz.

Yapı ve malzemelerinin denetiminde e-beton uygulamasına geçiyoruz.

Şehirlerimizin Tarihî ve Kültürel Değerlerini Canlandırmak için Kimlikli 
Şehirler “Şehir 2023” Projesini Yürütüyoruz.

Otopark Yönetmeliğini güncelledik.

MESLEKİ 
HİZMETLER

ENERJİ VERİMLİ 
BİNALAR
2011 yılında enerji kimlik belgesi (EKB) uygulamasını başlatarak bugüne kadar ülke 
genelinde 635.000’den fazla yapıya enerji kimlik belgesi verdik.

Toplam enerji tüketiminin %35’nin binalardan kaynaklandığı kabulüyle ve 
günümüzde yeni binaların eski binalara nazaran %40 daha az enerji tüketmesi 
nedeniyle ülke çapında toplam %15’lik enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.

Ülke genelinde 12.750'den fazla enerji kimlik belgesi uzmanı yetiştirildi.

81 İlde yapı malzemelerinin denetimleri etkinleştirilmiştir.

Binalarda kullanılan malzemelerin güvenliğinin denetlenmesi amacıyla test 
laboratuvarlarının alt yapısı güçlendirilmiştir. Ayrıca, Mobil Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi (PGD) uygulamasına 81 ilde geçilmiştir.
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YAPI 
İŞLERİ

Son 15 yılda 12 milyar TL maliyetli 4.209 adet kamuya ait proje ve yapım işi 
Bakanlığımız kontrolünde gerçekleşti. 

2002-2017 yılları arasında 518 milyon TL’lik 7.926 iskân konutu hak 
sahiplerine teslim edildi.

Ülkemizin yedi bölgesinde 206 tip yöresel konut projesini hazırladık ve 
vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. 

FAALİYETLERİ

ÇEVRE ALANINDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR
ATIK SU 
ARITMA HİZMETİ
VERİLEN NÜFUS 
HIZLA ARTTI

Atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin %50’si Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. 

Atık su arıtma tesisi yönetimlerini teşvik etmek amacıyla 2011 yılından itibaren 
mevzuata uygun olarak çalıştırılan atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin 
%50’sine tekabül eden yaklaşık 157 milyon TL Bakanlığımız tarafından 
karşılanmıştır. 2017 yılı sonunda 62.5 milyon TL daha ödeme yapılmıştır.

2002 yılında belediye nüfusunun %35’ine atık su arıtma hizmeti 
verilirken, yaptığımız çalışmalarla bu oranı %82’ye (yaklaşık 55 
milyon kişi) çıkardık.

%82
%35
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2002 yılında 145 atık su arıtma tesisi ile hizmet verilirken, bugün 
itibarıyla 967 atık su arıtma tesisi ile arıtma hizmeti verilmektedir.

Eskiden vahşi depolama alanı olarak kullanılan alanlardan, elektrik 
üretilebilen düzenli depolama alanlarına geçtik.

15

87

20172002

KATI ATIK DÜZENLİ 
DEPOLAMA TESİS SAYISI

ARTIK ÇÖPLERİMİZ MODERN 
TESİSLERDE BERTARAF EDİLİYOR

Katı atık düzenli depolama tesisi sayısını 
15’ten 87’ye çıkardık. 

Bu kapsamda 1.112 belediyede 52,7 milyon 
vatandaşımıza hizmet vermekteyiz.

Aynı zamanda 29 çöp depolama 
sahasında toplamda 900 MW kapasiteli 
elektrik enerjisi elde ediyoruz.

2002

14
5 172 18

4 23
6 32

6 44
4 59

7

95
4

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017

Atık Su 
Arıtma 
Tesisi 
Sayısı

2002 yılında 130.000 ton iken
2017 yılında 2.500.000 ton’a çıkmıştır.

Ambalaj atıkları lisanslı toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesisi 
sayısını, 28’den 1.336’ya çıkararak, ambalaj atıklarının %50’sinin 
geri kazanımı sağlanmaktadır.

GERİ KAZANILAN AMBALAJ ATIĞI MİKTARI (ton)

AMBALAJ 
ATIKLARININ

%50’SİNİ 
GERİ 
KAZANIYORUZ

130.000 TON

2017
2002

2.500.000 TON

Genel   |    678     |   Çevre ve Şehircilik Genel   |    679     |    Çevre ve Şehircilik



ATIK GERİ 
KAZANIMI 
İSTİHDAMA VE
EKONOMİYE 
KATKI SAĞLIYOR
2002 yılında 46 geri kazanım tesisinde yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilmiş 
ve geri kazanım faaliyetleri sonucu 62 milyon TL katma değer sağlanmış 
iken, bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılan toplam 
2.801 geri kazanım tesisinde 60 bin kişi istihdam edilmiş ve geri kazanım 
faaliyetleri sonucu sağlanan katma değer yıllık 3,5 milyar TL’yi aşmıştır.

Sanayi tesislerinde ortaya çıkan tehlikeli atıklar ekonomiye geri 
kazandırılıyor. Tehlikeli atık geri kazanım tesisi sayısı 2002 yılında 18 iken, 
bu sayı bugün 468’e ulaşmıştır.

DENİZLERİMİZ 
ARTIK DAHA 
TEMİZ 

2017 YILDA SIFIR 
ATIK UYGULAMASI 
BAŞLATILMIŞTIR. 
TÜM TÜRKİYEDE 
YAYGINLAŞTIRILACAKTIR

Deniz kirliliği ölçüm istasyon 
sayısı 2002 yılında sadece 26 
iken, 2017 yılında 272 ölçüm 
istasyonunda kirlilik ölçümleri 
yapılmaktadır.

Çalışmaların sistemli bir şekilde yürütülebilmesi 
için sıfır atık eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planı 
kapsamında başta kamu kurumları, alışveriş merkezleri, 
havaalanları, okullar, üniversiteler, hastaneler ve 
büyük iş yerleri olmak üzere 2023'e kadar tüm ülkeye 
yaygınlaştırılacaktır.

DENİZ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM 
İSTASYONU SAYISI
2002 yılında 26 iken 
2017 yılında bu sayı 
272’ye çıkmıştır.

2002

26

27
2

2017
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LİMANLARIMIZDA 
277 TESİSTE 
ATIK ALIM 
HİZMETİ 
VERİLİYOR
2002 yılında hiçbir limanda gemilerden atık alım 
hizmeti verilemez iken 2017 yılında 277 adet kıyı 
tesisinde gemilere atık alım hizmeti verilmektedir.

MAVİ 
BAYRAKTA 
DÜNYA 
İKİNCİSİYİZ

127

454

20
02 20
17

Mavi Bayraklı 
Plaj Sayısı

Temiz denizlerin bir göstergesi olan Mavi bayraklı plaj sayısını 
127’den 454’e çıkardık.

Mavi bayraklı plaj sıralamasında dünya ikinciliğine yükseldik.

Hedefimiz dünya birinciliğidir.
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81 İLDE 
HAVA 
KALİTESİ 
ÖLÇÜMÜ
YAPILIYOR

Vatandaşlarımız bulundukları yerin hava kalitesini 7 gün 24 saat internet 
üzerinden izleyebiliyor.

2005 yılında 36 istasyon ile başlayan hava kalitesi izleme ağı, bugün 249 sabit ve 
4 mobil olmak üzere 253 istasyona ulaştırdık.

216 adet büyük kapasiteli (10.000 m3/gün ve üzeri) atık su arıtma tesisi ile 270 
adet kirletici vasfı yüksek sanayi tesisine ait 609 bacayı 7/24 takip ediyoruz.

ÇEVRESEL 
YATIRIMLARA 
DESTEKLERİMİZ
ARTARAK 
DEVAM EDİYOR

Son 15 yılda Yerel Yönetimlerimize 
çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen 12.451 adet projeye 
(kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, 
katı atık düzenli depolama tesisi vb.) 
1.508.580.384 TL şartlı nakd'i yardım 
yapılmıştır.

IPA Projeleri kapsamında, 
Belediyelerimizin çevre altyapı 
projelerine AB Fonları ve Merkezi Bütçe 
kaynaklı hibe destekleri sağlanmakta 
olup bu kapsamda, IPA-1 Döneminde 
(2007-2013) 31 belediyeye yaklaşık 705 
milyon avro hibe desteği sağlandı.
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ETKİN ÇEVRE 
DENETİMLERİ 
YAPILIYOR

Çevre kirliliğini önlemek için her yıl 45 binden fazla tesis denetlenmektedir. 
Artık denetimler e- denetim sistemiyle yapılmakta olup, online olarak 
izlenebilmektedir.

Sanayi tesislerince gerçekleştirilen çevresel uygulamaların daha etkin hâle 
getirilmesi amacıyla 14.000 üzerinde Çevre Görevlisi sertifikalandırdık.

2003-2017 döneminde atık su arıtma tesisi, içme suyu ve kanalizasyon, 
hâlihazır harita ve imar planı yapımı konularında 606 adet proje için, 
toplamda 360 milyon TL yardım yapılmıştır. 

Doğal sit alanlarını bilimsel kriterlerle yeniden değerlendiriyoruz.

Doğal sit alanlarının envanterini çıkararak verileri sayısal ortama aktardık. 
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi olmayan 
yerleşim kalmamıştır.

DOĞAL SİT 
ALANLARINDA 
VE TABİAT
VARLIKLARINDA
YENİ DÖNEM

KIYI VE DENİZ 
KORUMA 
ALANLARININ 
BÜYÜKLÜĞÜ

2017

2002 1.117 Km2  

14.106 Km2
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TAPU VE 
KADASTRO 
ÇALIŞMALARI
Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten 2002 yılına kadar 38.796 birimin kadastrosu 
tamamlandı, son 15 yılda ise hızını artırarak 12.782 (yaklaşık 15 milyon parsel) 
birimin kadastrosu tamamlanmış ve ülke tesis kadastrosunda son noktaya 
gelinmiştir. 

Osmanlı'dan günümüze gelen arşivimizi teknoloji ile birleştirdik, son bir yılda ise 
54 milyon taşınmazı elektronik ortamda vatandaşımızın hizmetine sunduk.

Kadastro çalışmalarını ülke genelinde %99 oranında tamamladık.
Parsel Sorgulama Kurumumuz tarafından, yurt içi ve yurt dışında yaşayan 
tüm vatandaşlarımızın, cep telefonları başta olmak üzere her türlü cihaz aracılığı 
ile yatırımlarını yapmadan önce ilgilendikleri parselin konumu, tapu alanı, niteliği 
ve pafta bilgisi gibi temel bilgilere erişimi sağlanmıştır.

E-Devlet Uygulamaları; www.turkiye.gov.tr E-Devlet kapısından girilmek 
suretiyle; Tüm vatandaşlarımız kendilerine ait taşınmazların Tapu ve Kadastro 
bilgilerine erişebilmektedirler. İşlemleri ile ilgili harç bilgilerini sorgulayabilmekte, 
ihtiyaç duydukları harç makbuz örneklerini de alabilmektedirler.

TAPU HİZMETLERİ 
TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ 
(TAKBİS) İLE KOLAYLAŞTI
Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) adıyla devam eden çalışmalar sonucunda 
bugün itibarıyla tapuda kayıtlı bulunan 57.240.438 kadastro parselinin %99'u entegre 
edilmiştir. 

Tapu Müdürlükleri TAKBİS üzerinden hizmet vermektedir. 
TAKBİS ile ülkemizdeki taşınmaz envanterinin belirlenmesi sağlanmıştır. Tapu ve kadastro 
bilgilerinin çevrimiçi ve güncel olarak kurumlar ve vatandaşlarımızın incelemesine 
sunularak, şeffaf devletin oluşumuna katkı sağlamaktadır.

E-Randevu ve Sıramatik Sistemi: https://randevu.tkgm.gov.tr web adresinden 
vatandaşlarımız elektronik ortamda başvuru yaparak tapu müdürlüklerimizde işlem 
başvurusu için beklemeden işlemlerini yapabilmektedirler.

SMS ile Uyarı ve Bilgilendirme Sistemi: Tapu Müdürlüklerimizde vatandaşlarımızın 
taleplerine ilişkin olarak işlemin hangi aşamada olduğu, tapu harç bilgileri, işlem ile ilgili 
randevu saatleri gibi bilgiler başvuru sırasında alınan cep telefonu numarasına otomatik 
olarak SMS yolu ile gönderilmekte ve işlem sahipleri bilgilendirilmektedir.

Web Tapu Sistemi oluşturulmuş olup, bu sistem ile vatandaşlarımızın tapu 
müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilmelerine imkân 
sağlanmıştır.

Web-tapu sistemi ile tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilecek, bilgilerin 
başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilecek ve tapu müdürlüğüne gitmeden 
internetten işlem başvurusunu yapacaktır. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne 
gitmeden işlemler başlatılarak, imza aşamasına getirilir.  Ayrıca, Web-tapu kullanarak 
malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne 
başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi iptal edebilecektir.

WEB TAPU SİSTEMİ İLE TAPU 
İŞLEMLERİ HIZLANIYOR VE 
KOLAYLAŞIYOR
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“Alo 181 Çevre ve Şehircilik Çağrı Merkezi” uygulaması 
ile vatandaşlarımızın; her türlü soruları cevaplanmaya 
başlamıştır.

Bugüne kadar 1.100.000’den fazla vatandaşımızın bilgi 
talepleri karşılanmış,  ihbar ve şikâyetleri için inceleme 
yapılmıştır. Ayrıca Çağrı Merkezi üzerinden, tapu 
işlemleri için çevrimiçi randevu verilmesi hizmeti de 
başlatılmıştır.

Hedefimiz; can veya mal kaybına yol açma riski taşıyan tüm yerleşim 
alanlarının, güvensiz ve sağlıksız yapılaşmalardan arındırılarak, sosyal 
donatı ve yeşil alanlarıyla, ulaşım sistemiyle yaşanabilir sağlıklı ve 
güvenli yerleşim alanlarının oluşturulmasıdır.
Kentsel dönüşümle;

Kent merkezlerinin, çöküntü alanlarının, afet riski yüksek alanların ve 
eskiyen konutların yenilenmesine yönelik uygulamalar desteklenecektir.

Yöresel özelliklere, kent estetiğine ve karakterine uygun yaklaşımlar 
geliştirilecek, çevreye duyarlı yapı ve yerleşme tipolojileri esas alınıp 
sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirilecektir.

Alo 181 
Çevre ve Şehircilik 
Çağrı Merkezi

2023 
HEDEFLERİNE ADIM 
ADIM İLERLİYORUZ

2023 yılında;

Kentsel Dönüşüm hedefimiz; 

Çevre alanında hedeflerimiz;
2023 yılına kadar vahşi atık depolama sahalarının tamamı rehabilite 
edilerek belediyelerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza katı atık düzenli 
depolama hizmetinin verilmesini 
hedefliyoruz. 

Tüm atıklar kaynağında ayrı toplanarak, 
dönüştürülebilir atıkların tamamının geri 
kazanılmasını planlıyoruz.

Belediyelerde yaşayan tüm 
vatandaşlarımıza atık su arıtma hizmetinin 
verilmesini hedefliyoruz.

E-İpotek, E-Terkin ve E-Tahsilat Uygulamaları: Bürokrasiyi azaltmak, 
vatandaşımızın yerinde etkin ve hızlı hizmet almasını sağlamak amacıyla E-İpotek, 
E-Terkin ve E-Tahsilat uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bankalarla E-Terkin 
kapsamında yapılan protokoller yaygınlaştırılmaktadır.

Tapu Takas Uygulaması hayata geçirilerek, gayrimenkulün devrine ilişkin bedelin 
güvenli bir yöntemle el değiştirmesini sağlayacak altyapının kurulması ve kurulan 
sistemin işletilmesi amaçlanmıştır. Böylece nakdin sahte çıkması ve dolandırıcılık gibi 
riskler ile taraflar arasındaki güven problemi bertaraf edilmiş olmaktadır.

Yetki Alanı Dışı ve Yurt Dışı İşlem Yapma: Vatandaşlarımızın tapu işlemlerini 
sadece taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüklerinden değil, kendilerine 
en yakın tapu müdürlüğünden yapabilmeleri imkânını veren bu uygulama, (aynı 
bina içerisindeki mevcut bulunan tapu müdürlükleri hariç) ülkemizdeki tüm tapu 
müdürlüklerinde ve yurt dışı temsilciliğimizde uygulanmaktadır.

Ayrıca yurt dışında Berlin Başkonsolosluğumuzda hizmet veren Tapu Ataşeliği’ne 
müracaat edilerek taşınmazlara ait tapu (satış, bağış, ipotek vb.) işlemleri 
yapılabilmektedir. (TARBİS) Tapu Arşiv Bilgi Sistemi Projesi ile 25 ülkeye ait 25 
milyon civarında tapu kaydının çevirisi yapılmış, 3 milyon pozdan oluşan mikrofilm 
çekimi gerçekleştirilmiştir. Yılda yaklaşık 7.000 başvuru üzerine ortalama 100.000 adet 
eski harfli tapu kaydı yeni yazıya çevrilmektedir.

Yılda 500 bin hane olmak üzere zayıf ve dayanıksız yapıların dönüşümü
gerçekleştirilecektir.

Risk teşkil eden 7,5 milyon hanenin dönüşümünün, 15 yılda 
tamamlanması hedeflenmektedir.
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İLLER
BANKASI
YATIRIMLAR

DESTEKLER

KREDİLER
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267 
MİLYAR TL

İller Bankası AŞ yerel yönetimlerin talepleri 
ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler 
doğrultusunda, kentsel alt ve üstyapı 
ihtiyaçları için projeler geliştirmekte, bu 
projelerin yapımı için finansman ve teknik 
destek sağlamaktadır. Yerel yönetimlere 2003-
2017 döneminde genel bütçeden ayrılan 221 
milyar 661 milyon TL‘lik payla birlikte İller 
Bankası AŞ’nin bu dönemde yaptığı 46 milyar 
103 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı 
kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 267 
milyar 764 milyon TL’ye ulaştırdık.

SON 15 YILDA 
YEREL 
YÖNETİMLERİMİZE

DESTEK 
VERDİK

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idarelerine 01.01.2003-30.10.2017 
döneminde toplam 221 milyar 661 milyon TL pay tahakkuk 
etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 194 milyar 527 milyon TL 
ilgili belediyelere ve il özel idarelerine gönderilmiştir.

GENEL 
BÜTÇEDEN 
AYRILAN 
PAYLAR
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TAMAMLADIĞIMIZ

İçme suyu sektöründe 732 adet, atık su sektöründe 1.003 adet, üstyapı sektöründe 
1.873 adet, harita sektöründe 1.321 adet ve imar planı sektöründe 564 adet olmak 
üzere 17 milyar 499 milyon TL maliyetli toplam 5.493 adet iş bitirilmiş olup, yerel 
yönetimlerimizin hizmetine sunulmuştur.

İŞLER

KREDİLER 
VE HİBE 
DESTEKLERİ

DEVAM EDEN 
İŞLER

İller Bankası AŞ tarafından yerel yönetimlere 2003-2017 yılları arasında 
20.081 adet iş için 41 milyar 445 milyon TL kredi, 4 milyar 658 milyon TL 
hibe olmak üzere toplam 46 milyar 103 milyon TL tahsis edilmiştir.

Yerel yönetimlerimize ait içme suyu sektöründe 328 adet, atık su 
sektöründe 136 adet, üstyapı sektöründe 1.062 adet, harita sektöründe 
27 adet ve imar planı sektöründe 183 adet olmak üzere sözleşme bedeli 
14 milyar 701 milyon TL olan toplam 1.736 adet iş devam etmektedir.
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TOKİ
PLANLI KENTLEŞME

SOSYAL DONATI UYGULAMALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM

AFET UYGULAMALARI

PROJELER VE ULUSLARARASI 
DENEYİM

İzmir Çeşme Reisdere
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“PLANLI 
KENTLEŞME
VE KONUT
ÜRETİMİ 
SEFERBERLİĞİ” 
BAŞLATILDI
2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal  ve kamu 
yönetimindeki düzenlemeler ile büyük bir açılım başlamış, üretilen 
sağlam ve bütüncül politikalarla, Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar 
büyük çapta bir “planlı kentleşme ve konut atağı” başlatılmıştır.

Diyarbakır - Üçkuyular
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100 BİN
32 ADET 

Kasım 2002’den sonra, 58., 59., 
60., 61., 62., 63., 64. ve 65. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükûmetleri, Hükûmet 
Programlarında ülkenin sosyal, 
ekonomik ve idari sorunlarının çözümü 
için Acil Eylem Planı hazırlanmıştır. 

Konut ve Kentleşme için Acil Eylem 
Planı, 1 Ocak 2003’te kabul edilmiş; bu 
planla 14 yıl içinde 813 bin 274 konut 
rakamına ulaşılmıştır. 2023 hedefimiz 
1 milyon 200 bin konuttur.

2001 yılında Toplu Konut Fonu, diğer mevcut 
bazı fonlarla birlikte kaldırıldı. Toplu Konut
Fonunun kaldırılmasıyla 2985 sayılı Toplu 
Konut Kanununda İdarenin gelirleri, 
harcamaları, görevleri, yetki ve sorumlulukları 
ile ilgili maddeler yeniden düzenlendi.

GELECEĞİN 
TÜRKİYE’Sİ
YÜKSELİYOR

NÜFUSLU

ŞEHİR

Türkiye Cumhuriyeti 58., 59., 
60., 61., 62., 63., 64. ve 65. 
Hükûmetlerinin “Planlı Kentleşme 
ve Konut Üretimi Seferberliği” 
kapsamında; 06.12.2017 Tarihi 
itibarıyla 81 İLDE 3.533 ŞANTİYEDE, 
813.274 KONUT rakamına ulaştık. 

Bu rakam 100 bin nüfuslu 32 adet 
şehir demektir. 

ÖNCELİĞİMİZDİR
TOKİ’nin sosyal konut programı, mevcut piyasa koşullarında konut 
sahibi olamayan alt ve orta gelir grubundan şahısları hedeflemektedir. 
TOKİ’nin sosyal konut programı İdarenin konut uygulamalarında 
%86’lik bir kısma karşılık gelmektedir, %14’lük pay ise gelir paylaşımı 
yöntemiyle yapılan finans kaynağı geliştirme projelerine aittir. 

2017 yılında sosyal konut üretimi, toplam 
konut üretimi içinde %98’e ulaşmıştır.

813 bin 274 konut rakamına ulaşıldı.

Yapım ve proje işleri aşamalarında 99 milyar TL’lik 5.838 ihâle sonuçlandırdık.

611 bin 723 konut teslim ettik.

692.235 konut (%86,27) sosyal konut niteliğindedir.

10.486 sosyal donatı başlattık.

SOSYAL 
KONUT
ÜRETİMİ

Nevşehir - Ürgüp
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İL
BAŞLATILAN 
KONUT SAYISI

TAMAMLANAN 
KONUT SAYISI

İNŞAATI DEVAM EDEN 
KONUT SAYISI

 

 

17.094 14.002 3.092

4.297 3.935 362

8.328 5.232 3.096

4.243 4.243

4.840 3.876 964

4.839 3.332 1.507

94.648 78.280 16.368

3.849 3.849 0

411

1.546 1.546

723 312

1.523 1.346 177

7.330 6.440 890

 

 

 

 

 

 

1.210 890 320

5.397 4.687 710

100

988 988

2.544 2.444

5.544 5.544

3.966 3.966

4.701 4.632 69

2.958 2.520 438

20.723 19.133 1.590

3.167 2.805 362

4.943 3.915 1.028

5.386 4.191 1.195

8.574 7.491 1.083

16.692 11.555 5.137

6.139 5.850 289

5.750 5.613 137

 

Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara

Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın

Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul

8.659 7.634 1.025

11.263 10.410 853

10.011 7.408 2.603

9.827 9.274 553

20.813 14.840 5.973

2.452 2.028 424

1.900 1.372 528

3.0634.129 1.066

7.612 5.321 2.291

698 698

3.992 3.647 345

153.840 143.950 9.890

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir
K.maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Pakistan
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak

TOPLAM

17.715

2.646

4.762

4.877

3.272

3.256

17.081

3.867

1.988

4.607

1.152

18.437

21.287

10.569

11.780

7.566

8.387

3.718

3.320

1.544

7.923

8.432

4.495

2.117

4.620

2.174

7.362

8.955

1.279

440

8.711

13.515

11.111

5.376

5.071

7.895

1.841

4.529

25.172

1.410

6.582

4.605

782.584

15.271

2.315

1.984

13.580

1.308 680

3.116

1.152

17.488

8.993

17.631

4.742

11.056

3.730

3.718

1.996

4.184

2.054 63

4.620

1.415

346 94

2.348

3.668

5.376

7.384 511

3.881

25.172

5.937

1.280

2.761

660.142

2.444

331

3.923 839

3.934 943

1.272

2.956 316

3.50 1

3.060 807

1.491

3.656

949

1.576

2.824

724

4.657

1.324
448 1.096

7.374 549

6.891 1.541

311

759

6.174 1.188

7.177 1.778

1.224 55

6.724 1.987

8.763

10.028 3.487

1.403

1.458 383

648

645

130

1.844

122.442

İL BAŞLATILAN 
KONUT SAYISI

TAMAMLANAN 
KONUT SAYISI

İNŞAATI DEVAM EDEN 
KONUT SAYISI

*Hizmetli Dairesi ile değerlendirme aşamasındaki ihalelerle 
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810 BİN KONUT
RAKAMINA 
ULAŞTIK

81 ilde 3.533 şantiyede 813 bin 274 konut rakamına ulaştık.

Üretilen konutların 692 bin 235’i (%86,27) sosyal konut niteliğindedir.

Doğrudan ve dolaylı olmak üzere 900 bin kişilik istihdam sağladık.

611 bin 723 konutu teslim ettik.

Yapım ve proje işleri aşamalarında 99 milyar TL’lik 5.838 ihale 
sonuçlandırdık.

Çevre düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 55 milyon metrekare yeşil 
alan düzenlemeleri yaptık.

20 milyon adet ağaç dikimi ve çalı peyzajı yapılmaktadır.

Tescilli taşınmaz kültür varlıkları için 79 Milyon TL kredi açtık, 544 
tescilli kültür varlığımızın onarımını bitirdik.

21.158 şehit ve vazife malulü ailemize yaklaşık 791 milyon TL’lik 
faizsiz konut kredisi sağladık.

KONUT

Dar ve Orta Gelir Grubu 359.214 %44,87

Alt-Yoksul Gelir Grubu 150.620 %18,77

Gecekondu Dönüşüm 138.252 %17,23

Afet Konutu Uygulaması 37.734 %4,70

Tarım Köy Uygulaması 6.415 %0,80

TOPLAM SOSYAL KONUT 692.235 %86,27

Kaynak Geliştirme 110.107 %13,73

TOPLAM 802.342

İhale süreci Devam Edenler 6.715

GENEL TOPLAM 767.334

TOKİ mülkiyetindeki konutlara olan mevcut talep, arzı 
büyük oranda geride bırakmaktadır. Ev sahibi olmayan her 
vatandaşın sosyal konut başvurusu hakkı mevcuttur.

Konutlar inşaat aşamasında satışa sunulmakta, 14-24 ay 
içerisinde tamamlanmaktadır.

*İhale sürecindeki konutlarla birlikte toplam sayı 
813 bin 274 konuttur.

UYGULAMALARI

DAĞILIMI

 Bursa - Yunuseli
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Yerel yönetimlerle müştereken başlattığımız 
büyük kapsamlı kentsel dönüşüm programı 
kapsamında; 190 bin 974 konutluk kentsel 
dönüşüm projesi başlatılmıştır.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, 
günümüze kadar 97.739 konut 
tamamlanarak hak sahiplerine teslim 
edilmiştir. 

54 İLDE 121 
BELEDİYE İLE

BÜYÜK KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMASI

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 
UYGULAMALARI

Adana
3.596

Adıyaman
363

Afyon
110

Ağrı
1.288

Ankara
35.726
Antalya

1.176
Ardahan

314
Bayburt

156
Bingöl
1.333
Bitlis
302

Bursa
3.775

Çankırı
782

Çorum
582

Denizli
3.180

Diyarbakır
3.501
Düzce

198
Elâzığ

511
Erzincan

1.593
Erzurum

5.557
Eskişehir

1.207
Gaziantep

5.573
Hakkâri

759

Hatay
937
Iğdır
80

İstanbul
11.872
İzmir
4.035

Karabük
1.936

Karaman
450
Kars
1.766

Kırıkkale
727

Kırşehir
2.882

Kocaeli
2.590
Konya
2.203

Malatya
3.835

Mardin
5.322
Mersin

720
Muş
715

Nevşehir
3.773
Niğde
2.341
Ordu
311

Osmaniye
576
Rize
759

Sakarya
740

Samsun
4.754
Siirt
55

Sivas
1.222

Şanlıurfa
86

Şırnak
5.011

Trabzon
2.445
Uşak
2.327
Van 
852

Yozgat
582

Zonguldak
766

Genel Toplam
138.252

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 138 BİN KONUT İHÂLE EDİLDİ, 98 BİN KONUT TAMAMLANDI.
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YATAY
MİMARİ

MAHÂLLE 
KÜLTÜRÜNÜ 
GELİŞTİRECEĞİZ

2014 yılından itibaren yatay mimariyi öne çıkaran 
Projeler geliştiriyoruz.  “Hiçbir ilde en yüksek bina TOKİ 
binası olmayacaktır” sloganıyla faaliyete geçen TOKİ, son 
üç yıldır ürettiği bütün projelerinde buna öncelik veriyor. 

Kadim bir millet olarak geleneğimizde dayanışma kültürünü yaşatma arzusu 
vardır. Hepimizin aradığı bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı 
semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin ve esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” 
kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır.

TOKİ artık, huzur bulduğumuz bu geleneksel yaşam kültürünün modern 
şehirlerimizde yaşaması için, sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün 
oluşmasına imkân tanıyan projeler üretiyor.  

TOKİ’nin önemle üzerinde durduğu bir diğer unsur ise “Yerel mimariye öncelik 
vermektir.” Farklı şehirlerin, bölgelerin mimarisine, o bölgelerin kültür ve değerleri, 
toplumsal alışkanlıkları, yaşam biçimleri ve iklimsel özellikleri de yansımıştır.

ESAS
ALINIYOR

EMEKLİLERE 
KONUT
PROJESİ
Sosyal konut üretmeye önem veriyoruz. Üretilen konutlar öncelikle 
dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmektedir. Ayrıca 
engelliler, şehit aileleri ve maluller ile emekliler için ayrı bir kontenjan 
ayırmış durumdadır.

Evi olmayan emekliler için her projeden ayırılan konut oranı %25’tir. 
240 aya kadar vade yapılmaktadır. Taksit oranları 250 TL’den 
başlamakta ve şehirlere göre fiyat aralığı değişmektedir.

Batman
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GÜVENLİ VE 
DAYANIKLI 
YAPILAR

İNŞA 
EDİLİYOR
TOKİ konutlarında yapı güvenliği daha fazla olan, depreme dayanıklı, 
düzgün geometrili mekânlar sağlayan, aynı zamanda hızlı ve kaliteli 
üretim imkânı veren “tünel kalıp” sistemi, okul, ticaret merkezi, hastane, 
cami, karakol, yurt, stadyum vb. yapılarda ise konvansiyonel kalıp 
sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca az sayıda olmak üzere hafif çelik yapı 
sistemleri de köy evi, sağlık ocağı gibi binalarda tercih edilmektedir.

TOKİ, hükûmetin doğal afetlerden zarar gören bölgelerde konut, altyapı 
ve kamu hizmetleri planlama, inşa etme ve yenileme çalışmalarında 
öncü bir rol almaktadır.

Mevcut konut ve yerleşim politikalarına dair hükûmet kararlarını uygulamak için 
yenilikçi modeller geliştiriyoruz. En önemli model, “gelir (hasılat) paylaşım modeli” 
adındaki yüksek gelir gruplarına yönelik konut sunumunu içeren finansman 
modelidir. 

TOKİ bu yöntemle düşük ve orta gelir gruplarının konut projeleri için fon 
oluşturmakta, kısa vadeli yatırım giderleri ile uzun vadeli alacakları arasındaki 
boşluğu kapatmaktır. Bu model, TOKİ’nin sahibi olduğu arsalar üzerinde özel 
sektörle iş birliği hâlinde konut ve sosyal donatı üretimine ve satış gelirlerinin özel 
ortakla paylaşımına dayalıdır. 

Diğer faaliyetler esas itibarıyla “tarımköy projeleri”, “göçmen konutları”, “taşınmaz 
kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonuna destek veren krediler”, 
kooperatif kredileri, konut kredileri ve harp malullerine konut kredileri şeklindedir.

KAYNAK 
GELİŞTİRME VE 
GELİR PAYLAŞIMI 
PROJELERİ

Diyarbakır - Merkez

İstanbul - Kayabaşı
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Adana  210

Afyon  349

Aydın  142

Batman  196

Bayburt  80

Bilecik  122

Bingöl  89

Burdur  192

Çanakkale 205

Çankırı  222

Erzincan 1796

Erzurum 119

Isparta  105

Kahramanmaraş 119

Karaman 302

Kayseri  240

Kırşehir  116

Konya  212

Muğla  127

Siirt  225

Sivas  40

Şanlıurfa 1.009

Van  78

Yozgat  60

Gümüşhane 60

GENEL TOPLAM: 6.415 KONUT

TARIM KÖYÜ UYGULAMALARI

2017 YILI 
KASIM AYI 
SONU
İTİBARIYLA
TARİHÎ 
MİRASIMIZA 
72 MİLYON TL 
KREDİ TAHSİS 
ETTİK
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince özel 
hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması 
gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının; bakımı, onarımı ve 
restorasyonu için TOKİ tarafından kredi verilmektedir.

2005-2017 yılları arasında 544 tescilli kültür varlığı restore edilmiştir.  
Toplamda 83 milyon TL kredi açılmıştır. 

Erzincan - Üzümlü
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KENTLER
İNŞA
EDİYORUZ

SOSYAL KONUT        
PROGRAMLARIYLA
DAHA 
YAŞANILABİLİR

TOKİ’nin sosyal (erişilebilir) konut programı, projeler dâhilinde 
tüm sosyal donatıların üretimini içermektedir. TOKİ, altyapıya 
(yollar, su hatları vs.) da büyük yatırım yapmaktadır. Projeler için 
peyzaj sağlanmaktadır.

10 BİN 486 
SOSYAL 
DONATI
UYGULAMASI
Özellikle son yıllarda muhtelif bakanlık ve kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla imzalanan protokoller dâhilinde ihtiyaç 
bölgelerinde sağlık, eğitim, güvenlik, lojman, spor tesisleri, sevgi 
evleri ve yurtlar gibi birçok sosyal amaçlı tesis uygulamalarında 
da aktif olarak çalışıyoruz.

81 ilimizde 1.047 okul, 

266 hastane, 

96 sağlık ocağı, 

38 sevgi evi, 

42 Kütüphane, 

674 cami,

886 adet ticaret merkezi halkımızın hizmetine sunuldu. 

Ayrıca Somali, Endonezya ve Pakistan’da toplam 13 okul, 

1 hastane (200 yataklı), 

2 Sağlık ocağı, 

9 cami

12 adet ticaret merkezi inşa edildi.

Batman - Hasankeyf
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TOKİ, 
DENEYİMLERİNİ 
DÜNYA İLE 
PAYLAŞIYOR
Toplu Konut İdaresi, hükûmetlerimiz döneminde bir dünya markası 
hâline geldi. Yaklaşık 90’dan fazla ülke TOKİ’den özellikle sosyal 
konut ve kentsel dönüşüm alanında iş birliği istiyor.

TOKİ bunun dışında Pakistan, Somali, Sri Lanka ve Endonezya’da 
6 binin üstünde konut inşa etti ve hibe olarak verdi. Ayrıca okullar, 
hastaneler, camiler, hizmet binaları yaptı.

Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, yeni 
vizyonumuz ile birlikte nitelikli ve kaliteli sosyal 
konutlar üretmeye devam ediyoruz.  2023 yılı sonuna 
kadar 1 milyon 200 bin adet nitelikli konut rakamına 
ulaşma yolunda kararlı adımlar atmaya devam 
ediyoruz. 

Önceliklerimiz; nitelikleri artırılmış sosyal konut 
üretmek, yatay mimariye geçişte öncü projeler 
geliştirmek, yerel mimari dokuyu üretimlere 
yansıtmak, sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle 
kültürünün gelişmesine imkân tanıyan projeleri 
üretmek, tüm projelerde “mutlak kalite” prensibini 
benimsemek ve kentsel dönüşümde öncü olmaktır.

2023 YILINA 
KADAR
1 MİLYON 
200 BİN
KONUT
HEDEFLİYORUZPakistan
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ENERJİ VE TABİ 
KAYNAKLAR
ENERJİ KAYNAKLARI

TABİİ KAYNAKLAR
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ENERJİ TALEP ARTIŞ 
HIZINDA ÇİN’DEN SONRA 
DÜNYADA İKİNCİ ÜLKE OLDUK. 
ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA DA 
ENERJİ TALEBİNDE ÖNEMLİ BİR 
ARTIŞ BEKLENMEKTEDİR.

Hükûmet olarak enerji arz güvenliğinin 
sağlanmasına büyük önem veriyoruz. 
Artan enerji talebini dikkate alarak enerji 
arz güvenliğimize yönelik güçlü politikalar 
oluşturuyoruz.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik 
vererek kaynak çeşitlendirmesine gidiyoruz.

BAĞIMSIZ 
ENERJİ
GÜÇLÜ 
TÜRKİYE

Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı ülke 
ekonomisine yüksek katma değer 
sağlayacak şekilde değerlendiriyoruz.

Uygulamaya koyduğumuz millî 
enerji ve maden politikası ile yerli 
ve yenilenebilir kaynaklarımız azami 
oranda ekonomiye kazandırılmaktadır.

Geliştirilen yeni modeller ile birlikte 
enerji üretiminde teknolojinin 
yerlileşmesi ve millîleşmesi noktasında 
AR-GE çalışmalarının önünü açtık.

Enerji kaynaklarının, taşıma 
güzergâhlarının ve enerji 
teknolojilerinin çeşitlendirilmesi de 
önceliklerimiz arasında yer alıyor. 

Temiz ve ucuz enerji elde 
edebileceğimiz nükleer teknolojiyi
ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 

Enerjinin verimli kullanılması 
noktasında önemli ilerlemeler sağlandı. 

Enerji diplomasisinde uluslararası 
iş birliğinin geliştirilmesi ile birçok 
uluslararası enerji projeleri içinde yer 
aldık.

Son 15 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüz; 31.846 MW’tan 

83.139 MW’a yükseldi. 

2,6
GÜCÜMÜZ

ELEKTRİK 
ENERJİSİ KURULU 

ÇIKTI
KATINA

2002 2017

31.846 MW

83.139
MW
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2002 yılından itibaren gelişen ve büyüyen ülkemizde yıllık elektrik enerjisi tüketim 
artışı ortalama %5,1 seviyelerinde gerçekleşti. Bu artış oranı karşısında alınan 
tedbirler ve yapılan yatırımlar sonucu talebi sorunsuz karşıladık.

2,1 KATINA
ÇIKTI.

ELEKTRİK 
TÜKETİMİMİZ

132,5 milyar 
kWh’ten
279,3 milyar 
kWh’e
yükseldi.

SON 15 YILDA 
Elektrik enerjisi tüketimimiz 

Elektrik Enerjisi 
Tüketimimiz

132,5 Milyar 
kWh

279,3
Milyar 

kWh

2002

2017

Ülkemizde 2002 
yılında 300 olan 
elektrik üretim 
santrali sayısı 
13 katın üzerine 
çıkarak 4.064 oldu

ELEKTRİK İHRACATIMIZ 
İTHÂLATIMIZI GEÇTİ

KURULU GÜCÜN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ (BİN MW)
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2017 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla ihracatımız 2.993 GWh olarak gerçekleşirken 
ithâlatımız 2.496  GWh’te kalmıştır.
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YENİLENEBİLİR 
ENERJİ

YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KAYNAKLARI 
KURULU GÜCÜMÜZÜ 
%205 ARTIRDIK.

12.305 
MW'tan
37.519 
MW’a
yükseldi.

SON 15 YILDA 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklı 
Kurulu Gücümüz; 

Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Kurulu 

Gücümüz

2002

2017

12.305
MW

37.519 
MW

KAYNAKLARI
HİDROELEKTRİK 
KURULU 
GÜCÜMÜZÜ 
%122 ARTIRDIK. 

12.241  
MW'tan
27.212  
MW’a
yükseldi.

SON 15 YILDA 
Hidroelektrik Enerjisi 
Kurulu Gücü;

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARIMIZDAN OLAN 

2002

2017 27.212 
MW

12.241
MW
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HİDROELEKTRİK 
ENERJİSİ TÜRKİYE 
ELEKTRİK ENERJİSİ 
ÜRETİMİNİN 
YAKLAŞIK %24’ÜNÜ 
KARŞILIYOR
2016 yılında hidroelektrik santrallerden yaklaşık 67 milyar kWh elektrik 
üretimi gerçekleşmiştir.

Bu üretimin 49 milyar kWh’i barajlı HES’lerden, 18 milyar kWh’i akarsu tipi 
HES’lerden karşılanmıştır.

HİDROLİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜNÜN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ (MW)
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RÜZGÂRDAN 
ELEKTRİK 
ÜRETİMİNDE 
BÜYÜK BİR ARTIŞ 
SAĞLADIK

Son 15 yılda 12.645 MW kurulu gücünde rüzgâr santralinin 
elektrik sistemine bağlantısı için onay verildi. Önümüzdeki 
dönemde rüzgâr enerjisinden daha fazla yararlanacağız. 

Ayrıca yaklaşık 10 bin MW kurulu güce sahip rüzgâr 
santrali lisansı yürürlüktedir. Bu sayede, önümüzdeki 
dönemlerde rüzgârdan daha fazla yararlanacağız.

RÜZGÂR ENERJİSİ KURULU GÜCÜNÜN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ (MW)

19 MW'tan 6.479 MW’a
yükseldi.

Son 15 Yılda Rüzgâr Enerjisi Kurulu Gücü;
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RÜZGÂR 
ENERJİSİ 
TÜRKİYE 
ELEKTRİK 
ENERJİSİ 
ÜRETİMİNİN 
YAKLAŞIK 
%6’SINI 
KARŞILIYOR.
2016 yılında rüzgâr enerjisinden 
15 milyar kWh’ten fazla elektrik 
üretimi gerçekleşmiştir.

Jeotermal enerjinin de yenilenebilir enerji 
kaynaklarımıza dâhil edilmesine önem veriyoruz. 

JEOTERMAL ENERJİYİ
ÖNEMLİ KAYNAKLARIMIZDAN BİRİ

HÂLİNE GETİRDİK

17,5  
MW'tan

1.020   
MW’a
yükseldi.

SON 15 YILDA 
Jeotermal Enerjisi 
Kurulu Gücü; 

JEOTERMAL ENERJİSİ KURULU GÜCÜNÜN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ (MW)

kasım
sonu
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JEOTERMAL 
ENERJİ 
TÜRKİYE 
ELEKTRİK 
ENERJİSİ 
ÜRETİMİNİN 
YAKLAŞIK 
%1,8’İNİ 
KARŞILIYOR
2016 yılında jeotermal enerjiden 
yaklaşık 5 milyar kWh elektrik 
üretimi gerçekleşmiştir.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN 
TÜRKİYE ELEKTRİK 
ENERJİSİ 
ÜRETİMİNDEKİ 
PAYI ÖNÜMÜZDEKİ 
YILLARDA 
ARTACAK
Güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanmak için 
yatırım ortamı oluşturuldu. Güneş enerjisi kurulu 
gücümüz 2.246 MW’a yükseldi. 

1.000 MW kurulu güce sahip dünyanın en 
büyük güneş enerjisi santralini kısa bir süre 
sonra ülkemize kazandıracağız.
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YENİLENEBİLİR 
ENERJİDEN 
ELEKTRİK ÜRETMEK 
İSTEYENLERİN 
ÖNÜNDEN 
ENGELLERİ 
KALDIRDIK.
1 MW kurulu güce kadar elektrik üretim tesisi kurup işletmek ve buradan 
ürettiği elektriği kullanmak isteyenler için lisans muafiyeti getirdik. Bu sayede;  
2.232 MW güneş enerjisi kaynaklı, 32 MW rüzgâr enerjisi kaynaklı, 194 MW 
termik enerji kaynaklı lisanssız santral devreye girdi.

YENİLENEBİLİR 
ENERJİ ALANINDA 
İLKLERİ BAŞARDIK
Sahip olduğumuz yerli ve yenilebilir kaynakların yerli ve millî teknoloji kullanılarak 
üretilmiş yerli üretim ekipman ve santraller aracılığı ile değerlendirilmesi hedefimizdir. 
Bu amaç doğrultusunda son 15 yılda birçok ilke imza atılmıştır.

Elektrik üretimimizin %49,65’inin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi 
sağlanmıştır.

2005 yılında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanunu”nu yürürlüğe koyarak yenilenebilir enerji kaynaklarının 
elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların 
güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin 
artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin 
korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün 
geliştirilmesi hedeflerini içeren düzenlemeleri getirdik ve uygulamalara başladık.

2013 yılında ilk defa güneş enerjisi santrallerine (GES) ilişkin ön lisans başvuruları 
alınmış olup bunların 588 MW’lık kısmı bağlantı başvurusu hakkını kazanmıştır.

2013 yılında her vatandaşın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 
gerçekleştirmesi mümkün kılınmıştır. Bu sayede lisanssız santrallerde yaklaşık 
2.464 MW’lık kurulu güce ulaşılmıştır. Bu santrallerin yaklaşık %91’ini güneş enerjisi 
santralleri oluşturmaktadır. 

2007 yılında ilk defa rüzgâr lisans başvuruları alınmıştır. 2015 yılında ikinci defa 
rüzgâr ön lisans başvuruları alınmıştır.
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YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KAYNAKLARI 
DESTEKLEME 
MEKANİZMASI 
(YEKDEM) İLE TEMİZ 
ENERJİ ÜRETİMİNDE 
BÜYÜK BİR ATILIM 
HAMLESİ BAŞLATTIK.
2000’li yılların başında neredeyse yok olan biyokütle, rüzgâr, jeotermal ve 
güneş santrallerinin kurulu gücü sırasıyla 563, 6.479, 1.020 ve 2.246 MW’a 
ulaşmıştır. 

Yerli ürün kullanımını teşvik etmek amacıyla yerli üretim aksam kullanılan 
santrallere YEKDEM’e ilave bir teşvik mekanizması geliştirilmiştir. Bu 
sayede, ülkemizde üretimi gerçekleştirilmeyen ekipmanların ülkemizde 
üretimi gerçekleştirilmeye başlanmış, yeni fabrikalar kurulmuştur.

YERLİ KAYNAKLARIN 
YERLİ TEKNOLOJİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
HAMLESİNİ BAŞLATTIK
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelini geliştirdik. Bu model ile yerli 
üretim ve yerli teknoloji teşvik edilecek, istihdam artışı sağlanacak ve katma değeri 
yüksek üretim gerçekleştirilecektir. 

Yenilenebilir kaynaklarımızın değerlendirilmesi noktasında geliştirdiğimiz bir yatırım 
modeli olan YEKA ile birlikte teknoloji transferi ve AR-GE çalışmalarında büyük 
ilerlemeler sağlayacağız.Bu santralde kullanılacak olan ekipmanlar ve aksamlar yerli 
üretim olacak ve bu AR-GE merkezinde geliştirilecektir. 

Kurulacak santral ve AR-GE merkezinde yerli istihdam zorunluluğu getirerek insan 
kaynağımıza da yatırım yapacağız.

20 Mart 2017’de 1.000 MW’lık Konya Karapınar Güneş YEKA yarışması yapılmıştır.

YEKA modeli kapsamında sahip olduğumuz rüzgar enerjisinden de en üst seviyede 
yararlanacağız. 3 Ağustos 2017’de 1.000 MW’lık Rüzgâr YEKA yarışması yapılmıştır. Bu 
yarışma sonunda elektrik fiyatı kilowattsaat başına 3,48 dolar sent olarak belirlenmiş 
ve dünya rekoru kırılmıştır.

Bu iki projenin hayata geçmesiyle birlikte 1.700.000 adet evin elektrik ihtiyacı 
yenilenebilir enerji ile karşılanmış olacaktır.

Genel   |    736     |   Enerji ve Tabii Kaynaklar Genel   |    737     |    Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar



İTHÂL KÖMÜR 
YERİNE YERLİ 
KÖMÜRÜ 
DESTEKLİYORUZ
2005 yılında başlattığımız kömür arama hamlesi ile 9 milyar tonun üzerinde ilave kömür 
rezervi keşfettik. Bu sayede ülkemizin bilinen kömür rezervini ikiye katladık.

Bulduğumuz kömürleri ekonomiye kazandırmak amacıyla 2023 yılına kadar 5.000 MW 
kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kuracağız.

2016 yılında yerli kömürden yaklaşık 44,6 
milyar kWh elektrik üretimi gerçekleşmiştir.

DEVLET VE ÖZEL 
SEKTÖRÜN ENERJİ 
ALANINDA YAPTIĞI 
YATIRIMLARI 
ARTIRDIK
Ülkemiz enerji sektörünün önümüzdeki 10 yılda toplam yatırım ihtiyacının 100 
milyar doların üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Yatırımların mümkün olduğu 
kadar özel sektör tarafından yapılmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütülüyor.
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ENERJİ 
TÜKETİM 
MALİYETİNİN 
ASGARİ 
ÜCRET 
İÇİNDEKİ 
PAYI 
DÜŞÜRÜLDÜ

AB ÜLKELERİ 
ARASINDA 
VATANDAŞINA 
EN UCUZ 
ELEKTRİĞİ VE 
DOĞAL GAZI 
SAĞLAYAN 
ÜLKEYİZ

2002 yılında asgari ücret karşılığı çalışan bir kişi, 
maaşının %20,1’ini elektrik faturasına ayırırken bugün 
bu rakam %5,9’a düşmüştür. 

Doğal gazda bu pay 2002 yılında %32,2 iken 2017 
yılında %9,8’e gerilemiştir. 

Kömür tüketiminin asgari ücret içindeki payı ise 
%6,8’den %5,2’ye düşmüştür.

Ülkemiz, AB ülkeleri arasında konutta en ucuz 2’nci, sanayide ise en ucuz elektrik enerjisini 
sağlayan ülkedir. Doğal gazda ise hem konutta hem de sanayide en ucuz doğal gazı 
sağlayan ülke konumundayız.

Not: 200 kWh/ay elektrik ve 125 m3/ay doğal gaz tüketimi için bizim hesaplamamız şu 
şekildedir:

2002 yılında asgari ücret karşılığı çalışan bir kişi, maaşının %18,3’ünü elektrik faturasına 
ayırırken bugün bu rakam %5,7’ye düşmüştür.

Doğal gazda bu pay 2002 yılında %26,8 iken 2017 yılında %10,3’e gerilemiştir.

Ancak ne kadarlık bir tüketim olduğuna göre yukarıda ifade edilen rakamlar değişebilir. 
Türkiye’deki ortalama kullanım değeri (Doğal gaz için örnek verilmesi gerekirse tüm 
bölgeler dikkate alındığında aylık ortalama doğal gaz tüketiminin 125 m3’ün daha altında 
- 2016 yılı konut doğal gaz tüketimi/abone sayısı 77 m3/ay değerindedir) olduğu dikkate 
alındığında posterdeki rakamlar değiştirilmemiştir. Kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
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ELEKTRİK 
DAĞITIM 
SEKTÖRÜNDE 
HİZMET 
KALİTESİNİ 
VE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİ 
ÜST NOKTALARA 
TAŞIYORUZ
Artık çağrı merkezini arayan vatandaşlarımız telefonun 
ucunda 45 saniyeden fazla beklemeyecek ve sorununa 
hemen çözüm bulunacak.

ELEKTRİKTEKİ 
KAYIP KAÇAK 
ORANI %13,4 
SEVİYESİNE İNDİ

%18,8’den 

%13,4 
seviyesine indi.

SON 15 YILDA 
Elektrikteki Kayıp 
Kaçak Oranı; 
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DOĞAL GAZ 
İLETİM VE 
DAĞITIM BORU 
HATTIMIZIN 
UZUNLUĞUNU 
30 KAT ARTIRDIK
2002 yılında 4 bin 510 kilometre olan doğal gaz iletim ve dağıtım boru hattı 
uzunluğu  30 kat artırılarak 134 bin 549 kilometreye ulaşmıştır. Bu uzunluk Dünya 
çevresinin 3,3 katıdır.

2002’de 5 şehrimize giden doğal gaz, bugün itibarıyla 78 şehrimize ve 390 
ilçemize ulaştı. 2018 yılında ise bütün şehirlerimizde doğal gaz ulaştırılacak. 2019 
yılı sonuna kadar ilave 222 yerleşim birimine daha doğal gaz götürülmüş olacak.

ARTVİN
2018

HAKKARİ
2018

ŞIRNAK2018

Doğal Gaz Arzı Sağlanan (78 İl) Yapım İhale Çalışmaları Devam Eden İller (2 İl)

Yapım Çalışması Devam Eden İller (1İl)

ÜLKEMİZDE 
DOĞAL GAZ 
TÜKETİMİ GÜN 
GEÇTİKÇE 
ARTMAKTADIR
Doğal gazın kullanılmaya başlandığı 1987 yılında 0,5 milyar m³ olan yıllık doğal gaz 
tüketimimiz 50 milyar m³ seviyelerine ulaştı.

Doğal gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yeni yer altı doğal gaz depoları 
faaliyete geçirildi, mevcut depoların kapasiteleri artırıldı.
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TÜRKİYE'NİN 
İLK YÜZER LNG 
DEPOLAMA 
VE YENİDEN 
GAZLAŞTIRMA 
TERMİNALİNİ 
(FSRU) ÜLKEMİZE 
KAZANDIRDIK
145 bin m³ LNG kapasitesine sahip tesis, 85 milyon m³ doğal gazı depolayabiliyor. Bu 
tesisle, ulusal şebeke sistemine günlük 20 milyon m³ doğal gaz verilebilecek ve 50 
bin konutun doğal gaz ihtiyacı karşılanacaktır. Doğal gaz arz güvenliği teminat altına 
almak için yeni FSRU projeleri devreye alınacaktır. 

PETROL VE 
DOĞAL GAZ 
YURT İÇİ ARAMA 
VE ÜRETİM İÇİN 
SON 15 YILDA 10 
MİLYAR DOLAR 
YATIRIM YAPILDI
Yurt içi arama ve üretim yatırımı toplamı 2002 yılında 90 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken, son 15 yılda toplam 9,5 milyar dolar yatırım gerçekleşmiştir.

Özellikle Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'ndeki deniz alanlarına yönelik 
çalışmaları hızlandırdık. Yurt dışında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Son teknolojiye sahip Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Sismik Arama 
Gemileri ile yoğun arama çalışmaları devam etmektedir.
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ARTAN PETROL VE 
DOĞAL GAZ İHTİYACIMIZI 
YURT İÇİ VE YURT DIŞI 
KAYNAKLARINDAN 
KARŞILAMAK İÇİN YENİ 
ARAMA STRATEJİLERİ 
GELİŞTİRİYORUZ

Son teknolojiye sahip Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama Gemisi, 
ilgili programlar kapsamında faaliyetleri sürdürmektedir. 

Yerli tasarım ve işçilikle inşa edilen millî sismik arama gemimiz Oruç 
Reis ile Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemimiz Akdeniz ve 
Karadeniz’de arama faaliyetlerini yoğun şekilde yürütmektedir. 

2002 yılında hidrokarbon arama ve üretim amaçlı 52.000 metre sondaj 
yapılmışken, son 15 yılda yaklaşık 3 milyon metrelik sondaj yapılmıştır. 

PETROL ARAMA VE ÜRETİMİNE YÖNELİK GELİŞMELER
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TÜRKİYE 132 ÜLKE 
ARASINDA MADEN 
ÇEŞİTLİLİĞİ İTİBARIYLA 
10. SIRADA YER ALIYOR

Türkiye, yer altı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde adı geçen 
132 ülke arasında maden çeşitliliği itibarıyla 10’uncu sırada yer alıyor. 
Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’sinin varlığı 
ülkemizde saptandı ve 60 civarında maden türünde üretim yapılıyor. 

2002 yılında yaklaşık 607 milyon dolar olan maden ihracatımız, 2016 yıl 
sonu itibarıyla 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Madencilik sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla içindeki değeri 2002 
yılında 1,9 milyar dolar iken bu rakam 7,1 milyar dolar seviyelerine 
yükseldi.

MADEN İHRACAT DEĞERLERİ (MİLYAR DOLAR)

KÖMÜR ARAMA SONDAJ METRAJI (BİN METRE)
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KURUMSAL, 
GÜVENLİ VE 
KATMA DEĞER 
OLUŞTURAN BİR 
MADENCİLİK 
ANLAYIŞINA 
GEÇİLİYOR
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) 
kuruldu. Bu sayede maden rezevlerimizin uluslararası geçerliliği ve 
kredilendirilebilen projelerle değerlendirilmesi teminat altına alınacak. 

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TUVEK) kurulmuştur. 
Bu bilgi bankasında tüm Türkiye’de yapılan sondajların numune ve 
bilgileri arşivlenecek ve yatırımcıların hizmetine sunulacaktır.  

Madencilik sektöründe madenlerin sürekli kontrolü, çalışanların 
sürekli eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hâle 
getirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütecek Maden Güvenlik Kurumu 
kurulacak ve Güvenli Madenciliğin Yol Haritası oluşturulacaktır.

BOR MADENİNDE 
TÜRKİYE DÜNYA 
REZERVİNİN
%73’ÜNE SAHİP
Dünya rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğumuz bor madeninde, üretim, satış 
ve ihracat rakamlarında önemli ilerlemeler sağladık. 

2002 yılında 436 bin ton olan bor kimyasalları ve eş değeri ürün üretimi 2016 
yılında 1,83 milyon tona ulaştı. 

2016 yılı bor ihracat tutarı 2002 yılına göre yüzde 270 artarak 711 milyon 
dolara, toplam bor satış hasılatı ise 713 milyon dolara yükseldi.
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ÜÇ NÜKLEER 
SANTRAL 
KURUYORUZ

Yarısı Fransa, ABD ve Japonya’da olmak üzere dünyada toplam 448 nükleer santral 
işletmede bulunuyor, 57’si ise inşa hâlindedir.

Dünyadaki elektrik üretiminin yüzde 11’i nükleer enerjiden sağlanıyor. Fransa elektrik 
üretiminin %77’sini, Almanya %14’ünü, ABD %19’unu nükleer enerjiden karşılıyor. Bu oran 
AB ülkelerinde %27’dir.

Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te, elektrik enerjisi ihtiyacımızın önemli 
oranda artarak, yaklaşık 400 milyar kilovatsaat seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz.

Bu doğrultuda, yenilenebilir enerjiden ve enerji verimliliğinden maksimum düzeyde 
yararlanmaya çalışmanın yanında, nükleer santralların da kurulması bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkıyor.

Bu amaçla, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulmasına yönelik olarak 12 Mayıs 2010’da 
Rusya Federasyonu ile yaptığımız hükûmetler arası anlaşma çerçevesinde santralin teknik 
ve idari çalışmalar aksamdan devam etmektedir. 

2023 yılına kadar ülkemizde 2 nükleer güç 
santralinin devreye alınmasını, üçüncü santralinin 
de inşasına başlanmış olmasını hedefliyoruz.

Gerekli lisansların alınmasının ardından santralin ilk ünitesinin 2023 yılında 
devreye alınmasını hedefliyoruz. 

Ülkemize kazandırmayı hedeflediğimiz ve Sinop ilimizde kurulacak ikinci 
nükleer güç santrali için Japonya Hükûmeti ile 3 Mayıs 2013 tarihinde anlaşma 
imzalanmıştır. Sahaya ve projeye ilişkin teknik ve ticari fizibilite çalışmaları hâlen 
devam etmektedir.

Ülkemizde kurulacak üçüncü santralin yer belirleme çalışmaları ise hâlihazırda 
devam etmektedir. 

Bugün üç nükleer santral projemiz kapsamında reaktörlerimiz devrede 
olsaydı, bugünkü elektrik ihtiyacımızın %37’sini nükleer santrallerimizden 
karşılıyor olacaktık. Nükleer santrallerimiz işletmeye alındığında milyar dolarlar 
mertebesinde doğal gaz ithâl etmekten kurtulacağız.

Sonuç olarak; üç nükleer santralin devreye alınmasıyla birlikte, sadece elektrik 
enerjisi arz güvenliğimize katkıda bulunmuş olmayacağız, aynı zamanda insan 
kaynağımız, millî sanayimiz, bilgi birikimimiz de gelişmiş olacaktır. Nükleer 
teknolojimizin gelişmesi; sağlıktan tarıma, uzaydan havacılık teknolojilerine, 
ağır sanayiden inşaat sektörüne kadar birçok alanda bilimsel ve ekonomik 
gelişmemize katkıda bulunacaktır.

Üç nükleer santral projemiz ile birlikte firmalarımıza en az 24 milyar dolarlık iş 
imkânı doğacak. Çoğu bizim vatandaşımız olmak üzere santrallerin inşasında 
30.000 ve işletmesinde 10.000 kişiye istihdam imkânı doğacaktır.
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NÜKLEER SANTRAL 
ÇALIŞMALARI 
TÜM HIZIYLA 
DEVAM EDİYOR
Mersin’in Akkuyu Bölgesi’nde nükleer güç santralı kurulmasına için 12 Mayıs 
2010’da Rusya Federasyonu Hükümeti ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, 
arazi tahsis işlemlerini tamamladık. 

Toplam kurulu gücü 4.800 MW olan santralin ilk ünitesinin 2023 yılına kadar 
elektrik üretimine başlaması planlanmaktadır.

Santralin gerek inşaatı gerek işletimi sırasında Türk personelinin eğitilmesini, 
çalıştırılmasını ve insan kaynakları potansiyelimizin geliştirilmesini hedefliyoruz. 

Proje kapsamında, Türkiye’den 237 öğrencimiz, Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali’nin işletilmesinde çalıştırılmak üzere Mephi Üniversitesi’nde (Moskova/
Rusya) nükleer mühendislik eğitim almaları için gönderildi.

MERSİN AKKUYU SİNOP NÜKLEER 
SANTRAL 
ANLAŞMASI 
İMZALANDI
Ülkemize kazandırmayı hedeflediğimiz ve Sinop ilimizde kurulacak ikinci 
nükleer güç santrali için Japonya Hükûmeti ile 3 Mayıs 2013 tarihinde anlaşma 
imzalanmıştır.

Toplam 4.480 MW kurulu güce sahip dört üniteden oluşan Sinop NGS’nin 
elektrik üretim sepetimizde yer alması için çalışmalara başlanmıştır. 
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ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ
Alınan enerji verimliliği önlemleri ile 2000-2015 döneminde toplam 41,5 milyon TEP* 
enerji tasarrufu sağlanmış olup bu tasarrufun parasal karşılığı 44,9 milyar dolardır.

*TEP= Enerji birimi olup ‘ton eş değer petrol’ demektir.

2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu’nu yürürlüğe koyarak enerjinin 
ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik eden ve zorunlu kılan 
düzenlemeleri getirdik ve uygulamalara başladık.

Çıkardığımız genelgeyle kamuda verimsiz lamba kullanımı yasakladık. Kamuda 
verimli aydınlatmaya geçiş ile her yıl yaklaşık 50 milyon TL tasarruf ediyoruz.

Kamuya ait termik ve hidrolik santrallerimizdeki verim değerlerini 
yükseltmek için yaptığımız rehabilitasyonlar sonucunda, 2012 yılı sonu 
itibarıyla yaklaşık 7,8 milyar kilovatsaat üretim artışı sağladık.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı uygulamaya geçiriliyor. Bu sayede önemli 
oranda tasarruf sağlanacaktır.

Verimlilikte 2023 hedeflerine erişilmesi amacıyla 2017-2023 dönemini 
kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planı hazırlanmıştır. 8,4 milyar dolar 
mali tasarruf öngörülen eylem planımızı 2018 ilk çeyreğinde açıklayacak ve 
2018 yılını enerji verimliliği yılı ilan edeceğiz.

ENERJİ 
DİPLOMASİSİ 
İLE ÜRETİMİN 
DÜNYA 
PAZARLARINA 
ULAŞMASINDA 
MERKEZ OLDUK
Ülkemiz gerek coğrafi, gerekse jeopolitik konumu ile Hazar Bölgesi, Orta Doğu 
ve Orta Asya’nın zengin enerji kaynakları ile Avrupa ve Dünya’daki tüketici 
pazarlar arasında güvenilir, istikrarlı, öngörülebilir ve şeffaf bir enerji ticaret 
merkezi olma doğrultusunda çalışmalar sürdürmektedir. Dünyada yaşanan 
ekonomik değişime uygun enerji politikaları geliştirmek başlıca hedeflerimiz 
arasındadır.
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BAŞLICA PETROL 
VE DOĞAL GAZ 
PROJELERİ

Doğu-Batı Enerji Hattı Koridoru’nun en önemli bileşenini oluşturan 
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Ana İhraç Boru Hattı, 4 Haziran 
2006 tarihinde Ceyhan İhraç Terminali’nden yüklenen ilk petrol tankeri 
ile işler hâle geldi. Bu hat ile Azeri petrolü başta olmak üzere, Hazar 
Bölgesi’nde üretilen petrol uluslararası pazarlara taşınıyor. 

Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı’ndan 2007 yılı Temmuz 
ayından itibaren doğal gaz tedarik ediyoruz. Diğer taraftan, 2007 yılı 
Kasım ayında işletmeye alınan Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı 
ile Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi’nin ilk ayağı tamamlanmıştır. 

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, yıllık 20 milyar m3lük 
kapasitesi ile Türkiye’yle birlikte Avrupa’nın da hızla artan doğal gaz 
ihtiyacının bir kısmını karşılayacak potansiyele sahip.

Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi’nin bir sonraki aşamasını ise 
Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı’nın, Adriyatik Denizi’nden 
geçecek bir hat ile İtalya’ya uzatılması (Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru 
Hattı) oluşturuyor.

AZERİ GAZININ 
ÜLKEMİZ ÜZERİNDEN 
TAŞINMASINA 
YÖNELİK TRANS 
ANADOLU DOĞAL 
GAZ BORU HATTI 
PROJESİ’NİN 
(TANAP) 
ANLAŞMASINI 
İMZALADIK. 

26 Haziran 2012 ise Azeri gazının ülkemiz üzerinden taşınmasına yönelik 
“Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP)” anlaşmasını 
imzaladık. Anlaşma ile ülkemize ulaşacak yıllık 6 milyar m3 doğal gaz iç 
tüketimimizde kullanılacak, yıllık 10 milyar m3 doğal gaz ise ülkemiz üzerinden 
Avrupa’ya iletilecektir. 

Temel atma töreni Mart 2015’te Kars’ta gerçekleştirilen projede 1.819 km pist 
açımı, 1.728 km boru dizgisi, 1.678 km ana hat boru kaynağı tamamlanmıştır. 
2017 yılı sonuna kadar proje genelinde inşaatın yaklaşık %94’ün tamamlanması 
planlanan hatta hâlihazırda %84’lük ilerleme kaydedilerek inşaata ilişkin 
aşamalar büyük oranda tamamlanmış olup; Çanakkale Boğaz Geçişi’nde ise 
inşaat faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Kullanılan borularının %80’i yerli üreticiler tarafından imal edilmiş olan 
TANAP projesinde 2018 yılında ülkemize, 2020 yılında ise Avrupa’ya gaz arzı 
sağlanması hedeflenmektedir.
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RUSYA-
TÜRKİYE-
AVRUPA DOĞAL 
GAZ BORU 
HATTI PROJESİ 
(TürkAkım)

RUSYA-
TÜRKİYE-
AVRUPA DOĞAL 
GAZ BORU 
HATTI PROJESİ 
(TürkAkım)

Gazze Güneş Enerjisi Sistemi Projesi

Rusya ile Ekim 2016’da TürkAkım Projesi’nin hayata geçirilmesine ilişkin 
Hükûmetler Arası Anlaşma’yı imzaladık. TürkAkım Doğal Gaz Boru 
Hattı Karadeniz üzerinden gelecek Rus gazının üçüncü taraf ülkelerden 
kaynaklanabilecek sıkıntıların önüne geçerek ülkemizin arz güvenliğine katkı 
sağlayacaktır. Projenin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

AFRİKA AÇILIM
Afrika açılım stratejimize paralel olarak, Bakanlığımız özellikle Sahra-altı 
Afrika ülkelerine yönelik kapsamlı analiz çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalar 
sonucunda, kamu kuruluşlarımız ile özel sektörümüzün Afrika’da enerji ve 
madencilik sektörlerinde daha fazla yer almaları amaçlanmıştır.

Gazze’de yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin nispeten azaltılması ve Gazze’de 
yer alan hastane, klinik ve okul gibi kamu kurumlarının elektrik ihtiyacının karşılanması 
amacıyla Bakanlığımızın girişimleri ve TİKA aracılığı ile binaların çatılarına güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretim tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Projenin ilk aşaması kapsamında, iki okul ve bir poliklinik (Şeyma Okul, Şeyma ve Rıdvan 
Klinikleri) olmak üzere toplam 3 binaya güneş panelleri kurularak, 200 kWp kesintisiz 
elektrik sağlanmıştır.

Gazze’ye yönelik güneş enerjisi projelerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. 

STRATEJİMİZ

MİSYON: Sömürgeci bir geçmişi olmayan ülkemizin son 15 yılda sağladığı  
ekonomik  kalkınma hamlesi, Afrika için ülkemizin bir Model ülke olabileceği 
tecrübeleri, kazan kazan anlayışı içerisinde, samimiyete dayalı sürdürülebilir 
bir anlayışla geliştirdiğimiz Türk modelini Afrikalı 
kardeşlerimiz ile paylaşmak. 

HEDEF: Kamu-özel iş birliği ile somut enerji ve maden 
projeleri  geliştirerek  hem ülkemiz enerji ve maden 
arz güvenliğini sağlamak hem de  bölge ülkelerine 
yerinde ve sürdürülebilir teknik eğitimler sağlayarak ve 
yerel ekonomileri canlandırarak Afrika’nın kaynaklarını 
Afrikalılar için kullanmak.

Bu çerçevede, Bakanlığımız bünyesinde yapılan detaylı 
analizlerle Sahra Altı Afrika ülkelerine ilişkin öncelikli 
ülkeler ve sektörler belirlenmiş, bu yönde somut adımlar 
atılmaya başlanmıştır.

MTA INTERNATIONAL KURULDU: Kuruluş çalışmaları tamamlanan MTA 
International şirketi başta Afrika olmak üzere, iş birliği potansiyeli yüksek tüm 
bölgelerde  ülkemizin maden arama faaliyetlerinde bulunmasının önü açılmıştır.
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ULUSLARARASI 
KURULUŞLARLA 
İLİŞKİLERİMİZ
Enerji alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla iş birliği 
çalışmalarımız sürdürülmektedir.

G20:

Ülkemiz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra 
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), 
Uluslararası Enerji Forumu vb. enerjiyle ilgili 
birçok uluslararası kuruluşun karar alma 
mekanizmalarında aktif olarak yer almaktadır.

Şanghay İş Birliği Örgütü Enerji Kulübü:

ULUSLARARASI 
ORGANİZASYONLAR
23. Dünya Enerji Kongresi:

22. Dünya Petrol Kongresi:

9-13 Ekim 2016 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 
İstanbul’da büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. “Barış için Paylaş” 
temasını vurguladığımız Kongre 2016 yılında dünyada en çok konuşulan 
enerji organizasyonu oldu.

2017 yılının önemli etkinliği ise Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 9-13 
Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi 
olmuştur. Petrol sektörünün olimpiyatları olarak tanımlanan Kongre “Enerjide 
Anahtar Ülke Türkiye” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

2015 yılı Ülkemiz G20 Dönem Başkanlığı kapsamında, 

G20 tarihinde ilk defa “G20 Enerji Bakanları Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Sahra-altı Afrika ülkeleri Enerji Bakanları toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası kuruluş başkanları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 
“Sahra-Altı Afrika’da Enerjiye Erişim Üst Düzey Konferansı” düzenlenmiştir. 

2016 Çin Dönem Başkanlığı’nda ülkemiz, Enerjinin Sürdürülebilirliği 
Çalışma Grubu Eş Başkanlığını üstlenmiştir. 

2017 Almanya Dönem Başkanlığı’nda da süren G20 çalışmalarına 
katkılarımız 2018 yılı Arjantin Dönem Başkanlığında da devam edecektir.

Ülkemizin Şanghay İş Birliği Örgütü Enerji Kulübü Dönem Başkanlığında; 
bizim önerimizle iş odaklı ve bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak, bölgeye daha fazla yatırım yapılabilmesinin önünü açmak 
üzere, ülkelerindeki finans ve teşvik uygulamalarının  da irdelenerek 
geliştirileceği bir platform kuruluyor.

Bu çerçevede, bugüne kadar çok aktif olmayan Kulübün aktif bir hâle 
gelmesi, iş adamlarımıza yeni yatırım fırsatları yaratılması ve böylelikle 
bölge ülkelerinin gelişen ve dinamik enerji sektöründe nasıl daha aktif rol 
alabileceği hususu ortaya çıkarılmış olacaktır.
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TÜRKİYE 
ELEKTRİK 
SİSTEMİ İLE 
AVRUPA BİRLİĞİ 
ELEKTRİK 
SİSTEMİ 
ENTEGRASYONU 
SAĞLANMIŞTIR. 

AB elektrik iletim sistemi ile ülkemiz elektrik iletim sistemi arasındaki 
kapasite güçlendirilmiş ve ticaret hacmi artırılmıştır. 

İletim sistem operatörümüz TEİAŞ Genel Müdürlüğü ENTSO-E nezdinde 
gözlemci üye statüsü olarak yer almaktadır.

Komşu ülkeler başta olmak üzere enerji üreticisi tüm ülkeler ile 
önümüzdeki dönemde mutabakat zabıtları ve anlaşmalar imzalanmaya 
devam edilecektir. Bu tarz anlaşmalar, sadece kamunun değil aynı 
zamanda özel sektörün de bu ülkelere yatırım yapabilmesi bakımından 
önem taşıyor. 

2023
ENERJİDE

HEDEFLERİMİZ

Elektrik dağıtım şebekesinde akıllı şebeke dönüşümü gerçekleştirilecek ve 
hizmet kalitesi kayıt altına alınacak; kesinti sıklığı ve sürelerinin izlendiği ölçüm 
sistemleri kurulacak.  Elektrik iletim ve dağıtım altyapılarına 2020 yılına kadar 
30 milyar TL yatırım yapılacak.

Önümüzdeki 10 yılda daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji hedefimiz 
doğrultusunda 10.000 MW rüzgâr, 10.000 MW güneş; önümüzdeki 5 yılda ise 5.000 
MW hidroelektrik, 5.000 MW yerli kömür kaynaklı ilave kapasite artışı sağlanacak. 
Elektrik enerjisi üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji payı %60'a çıkarılacak.

Yerli ve millî olacak şekilde Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali 
(RES) ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) ekipmanlarının 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) İş Modeli ile imal edilmesi ve yerli 
teknoloji ile elektrik üretilmesi sağlanacak ve ülkemiz yenilenebilir enerji 
teknolojilerin üretim merkezi olacak. Sadece ilk güneş ve ilk rüzgâr YEKA 
projelerinden üretilecek olan elektrik ile 1,7 milyon evin ihtiyacı karşılanacak.

Güçlü ve Güvenilir Elektrik Altyapısı

Millî Enerji Güçlü Türkiye

Yenilenebilir Enerjide Yeni Model: YEKA 
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Doğal gaz iletim sisteminin günlük kapasitesi 470 milyon metreküpe 
çıkarılacak. Bütün illerimizde ve önemli sayıda ilçe merkezimizde, doğal gaz 
vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak.

Elektrik enerjisi talep artışının sorunsuz karşılanabilmesi için önümüzdeki 10 yıl içinde 
120.000 MW elektrik kurulu güç kapasitesine ulaşılacak. Doğal gazda 11 milyar metreküp 
depolama kapasitesine ulaşılacak. Biri Akdeniz diğeri Marmara Bölgesi’nde olmak üzere iki 
adet Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Terminali (FSRU) daha kurulacak.

Elektrik dağıtım bölgelerinde teknik ve teknik olmayan kayıpların ayırt 
edilebilmesini sağlayacak projeler geliştirilecek ve elektrik enerjisinde tarımsal 
sulamadan kaynaklanan puant talep ve kayıp sorunlarını gidermek üzere, güneş 
ve rüzgâr enerjisine dayalı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için uygun 
mekanizmalar tasarlanacak.

Doğal Gaz Olmayan İl Kalmayacak 

Büyük Türkiye İçin Sağlam Arz Güvenliği

AB Standartlarında Kayıp-Kaçak 
Oranlarına Ulaşacağız 

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesi işletmeye alınarak elektrik üretmeye 
başlayacak. Nükleer enerjiden elektrik üretimi ile birlikte ithâl fosil yakıtların 
kullanımı azalacak. Bu sayede, enerji ithâlatı kaynaklı oluşan cari açık düşürülecek.

Maliyetleri düşürmek, kaliteyi yükseltmek, rekabet gücünü artırmak, birbiri ile 
rekabet eden ve benzer ürünler üreten firmalar yerine birbirini bütünleyerek sinerji 
oluşturan bir tedarik zinciri kurmak için “Nükleer Küme” hayata geçirilecek, akabinde 
ise “Nükleer Sanayi Bölgesi” kurulacak.

Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileri ile Karadeniz ve Akdeniz'de sismik arama 
yapılmasının yanı sıra bir adet sondaj platformu ile her iki denizde de her yıl en az ikişer 
adet sondaj yapılacak. Akdeniz ve Karadeniz havzalarının potansiyelleri ortaya çıkarılacak.

İlk Nükleer Santralimiz Devreye Alınacak 

Yerli Nükleer Sanayi Gelişecek

Denizlerimizin Enerji 
Potansiyelleri Ortaya Çıkarılacak

Enerji sektörü ile ilgili AR-GE uygulamalarına ve tasarım işlerine yönelik mevzuat 
altyapısı hazırlanarak bu mevzuatın tek çatı altında birleştirilmesi sağlanacak ve 
yenilenebilir ile nükleer enerji kaynaklı elektrik üretiminde kullanılan malzemelerinin 
ürün geliştirme ve yerlileştirmesine ilişkin yol haritası belirlenerek bu doğrultuda 
adımlar atılacak.

Enerjide AR-GE ve İnovasyon 
Faaliyetleri Arttırılacak 

Ülkemizin jeopolitik konumu dikkate alınarak doğal gaz arz güvenliği 
kapsamında kaynak ve güzergâh çeşitliliği sağlanacak. Bölgemizdeki enerji 
kaynaklarının Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi (TANAP) ve 
TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi gibi projelerle ülkemize taşınması ve 
tüketici ülkelerin talepleri ile buluşturulması sağlanarak Türkiye’nin enerji ticaret 
merkezi hâline dönüşmesi sağlanacak.

Toplumun enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalığının arttırılması 
için gerekli kampanya ve faaliyetler yürütülecek. Bir birim işi ya da ürünü sağlamak 
için tüketilen enerji miktarını ortaya koyan enerji yoğunluğu azaltılacak.Enerji 
sektöründen kaynaklı sera gazı emisyon artış hızında düşüş sağlanacaktır.

Enerjide “Anahtar Ülke” Türkiye 

Enerjisini Verimli Kullanan Bir Türkiye 

Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Türkiye 
Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) faaliyetlerine başlayacak. 

Madenlerde risk analizi ve yönetimine geçilerek ve bunun tüm madenlerde uygulanması 
sağlanarak; proje ve planlama güvenliği, çevre güvenliği,  yatırım ve sermaye güvenliği, 
rezerv güvenliği, bilgi güvenliği ve iş güvenliği gibi hususlarda “Güvenli Madenciliğin Yol 
Haritası” oluşturulacak. Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine 
ve ekipmanların standart hale getirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Maden Güvenlik 
Kurumu kurulacak.

Hedef: Kurumsallaşmış Madencilik

Hedef: Güvenli Madencilik
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İÇİŞLERİ
İÇ GÜVENLİK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

SAHİL GÜVENLIK KOMUTANLIĞI
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509 Bin 48

2017 Aralık ayı itibarıyla;
274 Bin 46 Emniyet 
personeli,
178 Bin 571 Jandarma,
5 Bin 704 Sahil Güvenlik,
50 Bin 727 Güvenlik 
Korucusu olmak üzere 
Toplam 509 Bin 
48 personel görev 
yapmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı'nda görev 
yapmaktadır.

GÜNÜNDEN VE 
GELECEĞİNDEN 

EMİN 
TÜRKİYE

PERSONEL 

İÇ GÜVENLİKTE YENİDEN 
YAPILANMA

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı 25.07.2016 
tarihli ve 668 sayılı KHK ile İçişleri 
Bakanlığına bağlanmıştır. Terfi ve 
atama sistemi değiştirilmiştir. 

• Genel kolluk niteliği ön plana 
çıkartılmıştır. 

• Askeri yargı dışına çıkartılmıştır. 
• Personel rejimi  sivilleştirilmiştir. 
• Terfi ve atama sistemi 

değiştirilmiştir. 
• Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi kurulmuştur.

İç güvenlik birimleri arasında güçlü 
bir iş birliği ve ikame ilişkisi için yasal 
zemin oluşturulmuştur.
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PERSONEL 
KAPASİTEMİZİ
ARTIRDIK
63 BİN 766 Personel 
Göreve Başladı

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ 

33 BİN 580 Alımı 
Yapılacaktır

18 BİN 197 Eğitimi 
Devam Edenler

ARTIRDIK

Jandarma Genel Komutanlığına; 2016 yılında 160 adet kirpi aracının 
alımı yapılmıştır.
2017 yılı içinde 14 bin 980 adet standart, 1.539 adet zırhlı olmak üzere toplam 16.519 taşıt 
alımı yapılmıştır.

2017 yılında, 90 adet mayına karşı korumalı taktik tekerlekli araç (kirpi) tedarik edilerek 
birliklere sevki sağlanmıştır. SSM kanalıyla tedariki devam eden 200 adet kirpi aracının 
yıl içerisinde teslim alınarak birliklerine sevki planlanmaktadır. (200 adet bağımsız 
süspansiyonlu, silah kuleli ve JAMMER’lı)

120 adet zırhlı komuta kontrol aracı (60 adet Isuzu D-Max, 60 adet Nıssan Navara) teslim 
alınmış olup, 56 adet zırhlı komuta kontrol aracı (Toyota Land Cruiser) ile 121 adet Balistik 
Korumalı personel nakil aracı (BMC) ve 100 adet sivil görünümlü zırhlı minibüsün (Ford 
Transit) tedarik işlemleri devam etmektedir.

Emniyet;

42 Bin 798 adet standart, 3 Bin 713 adet zırhlı olmak üzere toplam 46 Bin 511 adet taşıt 
alımı yapılmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı;
348 adet standart taşıt alımı yapılmıştır.

TOPLAM: 63.378 Araç Alımı yapıldı.

GÜVENLİKTE ARAÇ VE 
GEREÇ TEMİNİ

40 adet Komuta Kontrol Aracı, 

154 adedi binek, 20 adedi arazi tipi olmak üzere toplam 174 adet trafik tim 
aracı, (154 adedi tedarik edilerek birliklere sevk edilmiştir.)

612 adet devriye müdahale aracı,

100 adet motosiklet. 

270 adet arazi tipi pikap aracı tedarik edilerek birliklerine sevk edilecektir. 

44.394

16.205

647

2.520

EMNİYET

JANDARMA

SAHİL GÜV.

BEKÇİ

17.888

309

EMNİYET

SAHİL GÜV.

13.000

10.221

1.159

7.000

EMNİYET

JANDARMA

SAHİL GÜV.

BEKÇİ

2017 yılı içerisinde;

6 ilde 2.420 kişinin ataması yapılarak göreve başlamış,

Toplam 115 Bin 543 personel istihdam ediyoruz.

97 kişinin işlemleri devam etmektedir. (Şırnak 40, İstanbul 57)

Ayrıca Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun ve Trabzon illerine 7000 çarşı ve 
mahalle bekçisi alım işlemleri başlamıştır. Mevcut çarşı ve mahalle bekçisi sayımız 
4.659 olmakla birlikte 30 Bin bekçi hedeflenmektedir.

Diyarbakır 636

Hakkâri 174

Mardin                                  462

Şanlıurfa  57

Şırnak 451

İstanbul 640
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Jandarma Genel Komutanlığı: Jandarma Genel Komutanlığında şu 
ana kadar 400 adet farklı sınıflarda insansız hava aracı (İHA) - drone kazandırılmış 
olup, 2017 yılında da ihtiyaçlar doğrultusunda 4 adet SİHA (silahlı insansız hava 
aracı), 4 adet İHA, 3 adet İKU (İnsanlı Keşif Uçağı) alımı yapılmış olup, DRONE 
tedarik çalışmaları devam edecektir. 2 adet İKU (insanlı keşif uçağı) ve 36 adet 
SİHA (silahlı insansız hava aracı) alımı planlanmıştır.  

2017 yılı Ekim ayında 266 Jandarma 71 Emniyet personeli olmak üzere toplam 
337 personel özel eğitimden geçirilerek İHA-İKU personeli kabiliyeti sayısal ve 
niteliksel olarak artırılmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Teşkilatımız güçlendirmeye yönelik araç ve 
teknik ekipman tedarik çalışmalarına büyük bir hızla devam etmekteyiz. Bu kapsamda; 
başta arama kurtarma ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere Sahil Güvenlik 
görevlerinin etkinlikle icra edilebilmesi maksadıyla arama kurtarma botu, kontrol 
botu, Denizde Güvenlik Timleri (DGT) için bot, Millî Sahil Güvenlik gemisi, insanlı keşif 
uçağı (İKU) ve insansız hava aracı (İHA) tedarik edilmesine yönelik projelere devam 
edilmektedir.

SG Kolluk Kıyafetleri: Sahil Güvenlik Komutanlığımızda yüzer birlik 
personeline, mevcut bahriye kıyafetlerine ilave olarak, kolluk görevlerinde kullanılması 
maksadıyla tasarlanan kıyafetleri 2018'in ilk aylarında kullanılmaya başlanacaktır.

Genel maksat helikopterine olan ihtiyacın giderilmesi, müşterek harekâta 
yönelik standartlığın sağlanması maksadıyla Temmuz 2009 tarihinde 
başlatılan ve 2014 yılında sözleşmesi imzalanan projenin 2029 yılında 
tamamlanması öngörülmektedir. 52 adet genel maksat helikopterinin 
tedarikinin planlandığı proje kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 150 
milyon dolar kaynak Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılmıştır. 

Proje (2) adet S-70İ Skorsky helikopterinin SSDF 
kaynakları kullanılarak SSM tarafından tedarikine 
1 Mayıs 2017 tarihinde başlamıştır. Helikopterlerin 
2018 yılında teslim alınması planlanmaktadır.

J.Gn.K.lığına mevzuatla verilen asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik taarruz 
helikopter ihtiyacının karşılanması maksadıyla, 15 adedi kesin ve 3 adedi 
opsiyon olmak üzere toplam 18 adet taarruz helikopterinin SSDF kaynakları ile 
tedariki 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılmıştır. 

Tedariki planlanan helikopterlerin 3 adedinin 2017 yılı içerisinde üretim 
planlamasına dâhil edilmesine ilişkin talep yazısı MSB ve SSM’ye gönderilmiştir.

GENEL MAKSAT 
HELİKOPTER 
ALIM PROJESİ 

S-70İ HELİKOPTERİ 
TEDARİKİ PROJESİ

J.GN.K.LIĞI TAARRUZ 
HELİKOPTERİ PROJESİ 
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TOPLUMSAL 
OLAYLARA 
MÜDAHALE 
TEÇHİZATI
Toplumsal olaylara müdahale görevi 
olan Jandarma personelini dış etkilerden 
korumak, Jandarmanın toplumsal 
olaylara müdahale yeteneğini ve 
etkinliğini artırmak maksadıyla yürütülen 
projede, 21.300 adet vizörlü kask, 
30.400 adet vücut koruyucu teçhizat, 
38.600 adet şeffaf kalkan, 54.600 
adet göz yaşartıcı gaz el tüpü, 1334 
adet göz yaşartıcı gaz sırt tüpü tedarik 
edilmiş, toplam 17 milyon TL kaynak 
kullanılmıştır.

Ayrıca toplumsal olaylara müdahale 
malzemelerinden 7.000 adet vücut 
koruyucu teçhizat (komple) ve 4.600 
adet vizörlü kask tedariki devam 
etmektedir.

J.Gn.K.lığı yakın hava ateş desteği ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 
12 Haziran 2017 tarihinde başlatılmıştır.

Proje kapsamında kaynağı SSDF olacak şekilde 6 adedi opsiyon, toplam 
12 adet HÜRKUŞ-C uçağının SSM tarafından tedariki planlanmaktadır.

J.Gn.K.lığı tarafından yürütülen asayiş ve güvenlik 
hizmetlerine yönelik görevlerin icrasında ihtiyaç duyulan 
havacılık desteğinin sağlanması maksadıyla çift turbo 
fan motorlu ve 18 personel kapasiteli bir adet uçağın 
tedariki için 30 Ocak 2017 tarihinde proje başlatılmıştır.

HÜRKUŞ-C YENİ NESİL 
HAFİF SALDIRI/KEŞİF 
UÇAĞI TEDARİK PROJESİ

ORTA GÖVDELİ UÇAK 
TEDARİKİ PROJESİ
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BALİSTİK KORUYUCU 
TEÇHİZAT PROJELERİ
Jandarma Personelimizi hafif silah atışlarından, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerin 
şarapnel tesirlerinden koruyacak, balistik koruyucu başlık ve balistik koruyucu yelek 
projeleri kapsamında, 2002-2016 yılları arasında 68.000 adet balistik koruyucu başlık, 
75.382 adet balistik koruyucu yelek ve 1.630 adet özel tip balistik koruyucu yelek tedarik 
edilmiş, toplam 70.967.267,20 TL kaynak kullanılmıştır. 

Personelin beka kabiliyetini artırmak üzere alınan tedbirler kapsamında; 500 adet büyük 
balistik koruyucu kalkan, 450 adet mini balistik koruyucu kalkan, 82 adet gündüz silah 
dürbünü, 50 adet uzak mesafe dürbünü, 5.000 adet panoramik gaz maskesi, 8 adet 
termal el dürbünü, 8.600 adet balistik koruyucu başlık, 2 adet X-Ray cihazı, 400 adet 
balistik koruyucu yelek ve 1.000 adet özel tip balistik koruyucu yelek tedarik edilerek 
birliklere sevk edilmiştir.

Personelin silahların mermi etkisi, mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilak 
ve parçacık tesirine karşı korumak maksadıyla yürütülen projede 54.200 adet balistik 
malzemenin tedariki devam etmektedir. 

Ayrıca SSM kanalı ile tedarik edilen;

15.000 adet özel tip balistik koruyucu başlık (SSM kanalı ile 25.000 adedinin 
tedariki devam etmektedir.), 
 
12.500 adet balistik koruyucu yelek (SSM kanalı ile 27.500 adedinin tedariki 
devam etmektedir.)

9.000 adet balistik koruyucu gözlük (SSM kanalı ile 25.000 adedinin 
tedariği devam etmektedir.) muhteviyatı ile birlikte birliklere tertip edilmiştir. 
(JÖH/Komd. Tb.K.lıklarında her personelde olacak şekilde planlanmış olup, 
tedarik sonrası birliklerin ihtiyaçlarının tamamı karşılanacaktır.)

İNŞAAT 
PROJELERİ
Jandarma personelinin iskân şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik ömrünü tamamlamış 
binaların yenilenmesi hususlarında ve personelin lojman ihtiyacının giderilmesi 
maksadıyla yürütülen hizmet binası, lojman vb. yapım faaliyetleri kapsamında, 2003-
2016 yılları arasında 813 inşaat tamamlanmış, 1 milyon 925 bin TL kaynak kullanılmıştır.

Jandarma hizmetlerinin daha güvenli ve fonksiyonel bir ortamda yürütülmesi amacıyla, 
2016 yılında toplam 26 adet tesis, inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. (1 İl J.K.lığı, 6 
İlçe J.K.lığı, 6 J.Krk.K.lığı, 1 Depo, 1 Misafirhane, 3 Muhtelif Tip İnşaat, 89 Lojman)

2017 yılında ise 20 tesis inşaatı [4 İlçe J.K.lığı, 12 J.Krk.K.lığı, 2 J.Snr.Tb., 1 Muhtelif Tip 
İnşaat, 1 (40 daireli) Lojman] tamamlanarak hizmete açılmış olup, muhtelif tiplerde 
toplam 63 tesisin inşa faaliyetlerine devam edilmektedir. Ayrıca, 222 tesisin etüt proje 
hazırlıkları devam etmektedir.

J.Gn.K.lığı inşaat faaliyetleri kapsamında, 66 adet inşaat devam etmekte olup, 218 adet 
inşaat faaliyeti ise planlanmıştır.

Ayrıca Birliklerin ihtiyacı için 117 adet çift katlı yüksek dayanımlı modüler beton blok 
kule, 164 adet beton blok levha (250x200x20), 40 adet beton nöbet kulübesi ve 815 
adet akordeon engel sistemi (5 gözlü) tertip edilerek kurulumu tamamlanmıştır. 
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2002-2015 yılları arasında 192 adet Termal Kamera, 330 adet Termal 
El Dürbün, 5.218 adet Termal Silah Dürbünü, 500 adet Gece Görüş 
Gözlüğü, 600 adet Gece Görüş Dürbünü, 350 adet Gece Görüş 
Makineli Tüfek Dürbünü tedarik edilmiş; toplam 252 milyon 605 bin TL 
kaynak kullanılmıştır.

GECE GÖRÜŞ 
SİSTEMLERİ
Başta komando ve özel harekât birlikleri olmak üzere, Jandarma birliklerinin gece 
ve kötü hava koşullarında, gece görüş kabiliyeti ile ateş gücünü artıran termal 
görüntüleme ve gece görüş sistemlerinin tedariki kapsamında;

2017 yılında, 240 adet termal silah dürbünü, 720 adet gece görüş gözlüğü, 154 
adet termal el dürbünü tedariki devam etmektedir. 

GÜVENLİKTE SON 
TEKNOLOJİ
Suçla mücadelede önemli katkı sağlayan ve eski adı MOBESE olarak da bilinen 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nden (KGYS) azami ölçüde yararlanılmaktadır. 
81 ilde 129 merkez ilçe ve 350 dış ilçe olmak üzere toplam 479 ilçemizde KGYS 
kurulumu tamamlanmış olup, 15 ilçemizde ise kurulum çalışmaları ile ihale 
işlemleri devam etmektedir.

2005 yılından bu yana KGYS için genel bütçeden 765 milyon 037 bin TL 
harcanmıştır. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yürütülen KGYS ve PTS Projesi kapsamında;
KGYS bulunmayan 424 ilçede yeni kurulum, KGYS bulunan 80 il merkezi ile 366 
ilçede genişleme ve modernizasyon yapılacaktır. 2016 yılında başlayan projenin 
2018 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında 200 adet 
Mobil PTS alımı 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

58 il tamamlanmış,

4 ilin kurulumları tamamlanmış muayene ve kabul işlemlerine başlanacaktır.

6 ilin kurulum çalışmalarına başlanmış,

13 ilin kaplama ön analiz çalışması tamamlanmıştır.

İÇ GÜVENLİKTE MİLLÎ 
TEKNOLOJİLERİ 
KULLANMAYA BÜYÜK 
ÖNEM VERİYORUZ
Tamamen millî teknolojiler ve çözümler kullanılarak geliştirilen 
ve kısa adı JEMUS olan “Jandarma Entegre Muhabere ve 
Bilgi Sistemi Projesi” 2002 yılında başlatılmıştır. 

JEMUS dünya standartlarına uygun olarak geliştirilmiş bir 
kamu güvenliği haberleşme sistemidir. 

JEMUS projesi kapsamında;

JEMUS sisteminin kullanımıyla, jandarma birimleri arasında sağlanan hızlı koordinasyon ve 
yönetim imkânı sayesinde, emniyet ve asayiş hizmetleri süratli bir şekilde yürütülmektedir. 
JEMUS 61 il’de faaliyete girmiştir. İki ilde (Giresun, Gümüşhane) devreye alma çalışmaları 
devam etmekte olup, 5 ilde (Sivas, Trabzon, Rize, Erzurum, Ağrı) montaj ve kurulum 
işlemlerine devam edilmektedir.

SAHMUS (VHF) Geniş Alan Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi Projesi 
kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı da emniyetli haberleşme ve SG gemi/
botlarını anlık takip/izleme imkânı kazanmıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 
denizlerimizdeki gözümüz olacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak 
Marmara ve Ege Bölgelerinde yürütülmektedir. Proje kapsamında 2017 yılında ilgili 
Bakanlıklar ile protokol yapılmış olup, veri paylaşımına 2018 yılında başlanacaktır.

Bu projeyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün sahillerinde, iç sularımız olan Marmara Denizi, 
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerde, karasularında ve deniz yetki 
alanlarımızda deniz güvenliği ile emniyetinin sürekli ve etkin bir şekilde tesisi ile gemi/
tekne trafiğinin takip edilmesi sağlanacaktır. Projenin Marmara ve Ege sahillerini kapsayan 
ilk fazının 2018 yılı başında faaliyete geçirilmesi planlanmıştır.
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Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki PTS’lerden (Plaka Tanıma Sistemi) 
geçiş yapan “Terör Nitelikli” sakıncalı araç bilgilerinin, aracın geçiş yaptığı il ve ilçeler 
ile komşu il ve ilçe polis haber merkezlerine ve eş zamanlı olarak jandarma merkez 
ve taşra teşkilatındaki birimlere iletilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığına 
aktarma işi tamamlanmış olup 19 Ekim 2016 Çarşamba günü faaliyete geçirilmiştir. 

Jandarma bölgesindeki ara yollardan geçen araçların kontrolünü sağlamak 
maksadıyla araç üzerine monte edilen MPTS (Mobil Plaka Tanıma Sistemi) 
kurulumuna başlanmış olup, 110 noktada Mobil PTS kurulumu tamamlanmış, 454 
noktada Mobil PTS kurulumu planlanmaktadır.

(PLAKA TANIMA 
SİSTEMİ) 
ENTEGRASYONU

PTS

Suç ve suçlu arasındaki ilişkinin kurulmasında, özellikle adli makamların 
kararlarına esas teşkil edecek delillerin incelenmesi bakımından, Kriminal 
Laboratuvarlarına ve Olay Yeri İnceleme Birimlerinin teknik çalışmalarının 
geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. 

Ülke genelinde hâlen; Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 10, Jandarma Genel 
Komutanlığına ait 4 adet kriminal laboratuvarı faaliyet göstermektedir.
Bu bağlamda, “Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi”, “Bilgisayarlı 
Kovan ve Mermi Çekirdeği Karşılaştırma Sistemi” ile suçların aydınlatılma 
süreleri kısalmış, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmıştır.

SUÇUN 
AYDINLATILMA 
SÜRELERİNİ 
TEKNOLOJİ 
İLE DAHA DA 
KISALTIYORUZ

TÜBİTAK’la yapılan çalışmalar ile Kriminal Laboratuvarlarda kullanılan sarf 
malzemelerin millî imkânlarla üretilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

J.Gn.K.lığı ve EGM parmak izi sistemlerine karşılıklı sorgu imkânı sağlanması 
projesi kapsamında, 50 adet, Savunma Sanayi Müsteşarlığı kanalıyla 250 adet 
“Dijital Parmak İzi Alma ve Gönderme Cihazlarının” tedarik faaliyetleri devam 
etmektedir.

J.Gn.K.lığı ile Göç İd.Gn.Md.lüğü Arasında Veri Paylaşımına Dair Protokol 
gereğince, GöçNet Parmak İzi Sisteminde kayıtlı yaklaşık 2.700.000 yabancı kişiye 
ait parmak izleri ağ üzerinden J.Gn.K.lığı OPTES’e aktarılmıştır.

Genel   |    782     |   İçişleri Genel   |    783     |     İçişleri



Ülke çapında olay yerlerinden elde edilen kovan ve mermi çekirdeklerinin 
görüntülerinin arşivleneceği ve analizinin yapılacağı bir veri tabanı olan Balistik 
Analiz ve Görüntüleme Sisteminin (BALİSTİKA), J.Gn.K.lığı bütçesi kullanılarak 
Ankara ve Van Krim.Lab.A.likleri için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu’ndan (TÜBİTAK) tedarik edilmesi konusundaki ihale gerçekleştirilmiş 
olup, sistemin teslim edilmesini müteakip Emn.Gn.Md.lüğünde hâlihazırda 
mevcut balistik veri tabanı ile ortak sorgu imkanı kazandırılacaktır.

İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde faaliyet gösteren Olay Yeri İnceleme 
Timlerinin görev etkinliklerinin artırılması maksadıyla, 59 adet 4x4 OYİ aracı, 20 
adet çepeçevre görüntüleme cihazı, 85 adet alan aydınlatma cihazı, 85 adet çok 
dalga boylu Işık Kaynağının tedariki tamamlanmıştır. 300 adet alan aydınlatma 
cihazı ve 350 adet Sayısal video kameranın SSM tarafından tedarik işlemleri 
devam etmektedir. 

İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde faaliyet gösteren patlayıcı madde 
imha timleri tarafından kullanılmak üzere 12 adet bomba imha robotu, 12 adet 
bomba uzman elbisesi, 6 adet teleskobik kol, 5 adet patlayıcı madde koklama 
dedektörünün tedarik işlemleri tamamlanmıştır. 88 adet zırhlı patlayıcı madde 
müdahale aracı, 9 adet bomba imha robotu, 10 adet bomba uzman elbisesi, 
15 adet portatif x-ray cihazı, 10 adet teleskopik kol, 10 adet sırt tipi jammer, 115 
adet kameraskopi, 300 adet alan aydınlatma cihazının tedarik işlemleri devam 
etmektedir. 

ÇOGEP (ÇOCUK 
VE GENÇLER 
SOSYAL 
KORUMA 
VE DESTEK 
PROGRAMI)
Dezavantajlı toplum kesimlerine mensup 12-25 yaş arası çocuk ve 
gençlerin sosyal gelişimlerinin sağlanması amacı ile 7 Bakanlık, TOBB 
ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 2012 yılında imzalanan protokolle 
ülke genelinde beş yıllığına 121 milyon TL bütçe ile başlatılmıştır.

2012-2015 yılları arasında sosyal ve kültürel faaliyetler, temel eğitimlerin 
desteklenmesi, sportif etkinlikler düzenlenmesi, risk altında bulunan 
çocukların topluma sağlıklı birey olarak kazandırılması faaliyetleri, 
meslek edindirme, vatandaş bilincinin geliştirilmesine yönelik toplam 
439 proje ile 11 milyon 238 bin 409 kişiye ulaşılmıştır.
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OKUL ÇEVRELERİNİN 
KAMERALARLA 
İZLENMESİ
Okullar ve çevrelerinde meydana gelen olayların önlenmesi amacıyla yürütülen 
çalışmaların yanında, okul çevrelerine hâkim olacak şekilde kamera sistemi konulması, 
bu görüntülerin İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri içerisinde özel güvenlik tarafından aralıksız 
olarak izlenmesi ve meydana gelen/gelebilecek olayların ivedilikle polisle paylaşılması 
hususunda gerekli çalışmalar Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte yürütülmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığıyla imzalanan protokol kapsamında, tespit edilen 762 öncelikli 
okulla ilgili kamera sistemleri kurulması ve Kent Güvenlik Sistemlerine (KGYS) entegre 
çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, yerel imkânlarla 1.000 okula da kamera kurulacaktır.

1 Öncelikli okul: 762

2 Öncelikli okul: 941

3 Öncelikli okul: 5.025 olmak üzere 6.728 okul tespiti yapılmış  
ve 24.068 okulda 16.754 “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” 
ve 6.122 okul giriş -çıkışlarında sabit ekip görevlendirilmesi 
yapılmıştır.

“GÜVENLİ OKUL- GÜVENLİ EĞİTİM” 
PROJESİ KAPSAMINDA ALINAN 
GÜVENLİK TEDBİRLERİNDE;

AİLENİN 
KORUNMASI 
VE KADINA 
KARŞI ŞİDDETİN 
ÖNLENMESİ
Kadınların daha etkin biçimde korunmasına yönelik tedbirler 
Bakanlığımızca büyük bir hassasiyetle yerine getirilmektedir. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte "Aile İçi Şiddetle 
Mücadele Projesi" kapsamında 500 eğitici personel yetiştirilmiş 
ve personelin hizmet içi eğitimlerine başlanmıştır. Şiddet mağduru 
kadınların daha etkin korunması amacıyla, Ankara ve İzmir 
illerinde "elektronik kelepçe" uygulamasına devam edilmektedir.  

Ankara ve İzmir illerinde devam eden "elektronik kelepçe" 
uygulaması imzalanan yeni protokol ile Antalya, Bursa, Gaziantep 
ve İstanbul illerinde de yaygınlaştırılmıştır. 
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KADIN DOSTU 
KENTLER 
OLUŞTURUYORUZ
Kadın Dostu Kentler-2 Projesi ile yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
uygulanmasının hızlandırılması, kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak 
için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları 
ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin, yerel yönetimlerin plan ve programlarına dâhil edilmesi, aynı zamanda 
yerel yönetimler ile kadın örgütleri arasındaki işbirliğinin arttırılması amaçlanmış ve 
10-11 Haziran 2015 tarihinde yapılan kapanış toplantısıyla tamamlanmıştır.

NEZARETHANELERİ 
İYİLEŞTİRDİK
1211 Polis Merkezi nezarethanesinden 1203 tanesi (% 
99,3’ü) kamera sistemleri ile donatılmıştır. Jandarma 
Genel Komutanlığı iç güvenlik birliklerinde toplam 1922 
nezarethane mevcut olup; 1.903 adedi (%99) kamera 
sistemleri ile donatılmış, 19 nezarethanede (%1) ise 
kamera sistemi tesis çalışmaları devam etmektedir. 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan değişiklikle; müşteki, 
mağdur ve tanık ifadelerinin, ikametgâh ya da iş yerlerinde alınmasına 
imkân sağlanmış, bu kapsamda, 22 Eylül 2014’den itibaren 471 bin, 
2017 yılında 90 bin vatandaşımız söz konusu hizmetten faydalanmıştır.

HİZMETİN YERİNDE 
İFA EDİLMESİ 
PROJESİ
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DİKKATLİ YAYA, 
BİLİNÇLİ SÜRÜCÜ, 
GÜVENLİ TOPLUM
2020 yılı hedefleri doğrultusunda kaza yeri ölüm sayılarını 
düşürme çalışmaları devam ediyor.

2011 yılına göre 2020 yılında trafik kazaları sonucu hayatını 
kaybedenlerin sayısının %50 azaltılması hedefi kapsamında 
2011 yılından itibaren kaza yerinde ölümlerin sayısı bugün 
itibarıyla %21,2 azaltılarak 3.835’ten 3.021’e düşürülmüştür.

KAYIP ALARMI 
PROJESİ
Kayıp kişilerin bulunmasında sosyal medya ve mobil 
iletişim ağlarının kullanılması önem arz etmektedir. 

Projenin başlangıcı olan 7 Kasım 2014 tarihinden 
itibaren; 336’sı yetişkin, 406’sı çocuk olmak üzere 
742 (2017 yılında 116’sı çocuk 114’ü yetişkin toplam 
230) kayıp şahıs bu sayede bulunmuştur.

Kiralık araçlar ile işlenen suçların önlenmesi ve faillerin kısa sürede tespit edilerek 
yakalanması amacıyla, Kimlik Bildirme Kanununda 27.03.2015 tarihinde yapılan değişiklikle, 
araç kiralama hizmetlerinde kimlik bildirim işlemlerinin düzenli olarak yapılması için Kiralık 
Araç Bildirim Sistemi Projesi gerçekleştirilmiştir. 

Araç kiralayan kişilerin aranan şahıslardan olup olmadığının çevrim içi olarak kontrol edildiği 
Alarm Takip Sistemine 15.476 kişinin aranma kaydı düşmüş,

aranan 7.447 şahıs bu sistem sayesinde 
yakalanmıştır.

KİRALIK ARAÇ 
BİLDİRİM SİSTEMİ 
PROJESİ
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SON 10 
YILDA;
Nüfus %13,1 artmıştır.
Yol ağı %5,2 artmıştır.
Bölünmüş yol %83,7 artmıştır.
Sürücü sayısı %53,2 artmıştır.
Araç sayısı %62,7 artmıştır.
Kaza sayısı %73,0 artmıştır.
Ölümlü kaza sayısı %26,9 AZALMIŞTIR.
Ölü sayısı %30,2 AZALMIŞTIR.

İkinci el araçların tescil işlemleri
Yeni (sıfır) araçların tescil işlemleri
Sürücü belgesi verilmesi işlemleridir.

ARAÇ TESCİL VE 
SÜRÜCÜ BELGESİ 
İŞLEMLERİNİN 
ELEKTRONİK 
ORTAMDA 
ONLINE OLARAK 
YAPILMASI

Başbakanlık koordinesinde yürütülen Araç Tescil ve Sürücü 
Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması 
Projesi (ASBİS), üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

ASBİS 
PROJESİ
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ARAÇ TESCİL 
İŞLEMLERİNİN 
NOTERLERE DEVRİ 
KONUSUNDA 
ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR

Araç tescil işlemlerinin maliyetinin 226,50 TL’nin altında olacak 
şekilde düzenlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

81,50

108,50

36,50

226,50

Tescil Belgesi

Trafik Belgesi

Noter İşlem
Ücreti

Toplam

TERÖRÜN 
KÖKÜNÜ 
KAZIMAKTA 
KARARLIYIZ

Türkiye’nin millî güvenliğine tehdit teşkil eden terör 
örgütleri ile mücadelesi kararlılıkla sürmektedir. 

PKK terör örgütü 2017’de 48 sivil vatandaşımızı şehit etmiştir. Son 
1 yılda kırsalda 155’i büyük ve orta operasyon, 48.757’si küçük 
operasyon olmak üzere toplam 48.912 operasyon icra edilmiştir. Bu 
operasyonlara mükerrer çıkışlarla birlikte 327.000 personel katılmıştır.

Türkiye’yi; İstikrarsızlaştırmak, meşgul ederek etrafındaki coğrafyaya 
ilgisini ve izlemesini engellemektir. Terör örgütleri ve onların destekçileri 
2011 yılında Suriye’de oluşan istikrarsızlık ve kaos ortamını ülkemize 
taşıyarak yönetilemeyen bir ülke görüntüsü vermek istemişlerdir.

Sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerinin devri 2018 Nisan ayında sürücü belgeleri 
ve pasaportlar Nüfus Müdürlüklerince, araç tescil işlemleri ise noterler tarafından 
gerçekleştirilecektir. Bu devirlerle Emniyet Teşkilatında bu işlemler için görevlendirilen 
yaklaşık 5.000 emniyet hizmetleri sınıfı personelinin başta trafik denetim hizmetleri 
olmak üzere halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak esaslı asli görevlerine dönmeleri 
sağlanacaktır. Ayrıca, "Motorlu Araç Trafik Belgesi" 01.07.2017 tarihi itibarıyla yürürlükten 
kaldırılarak vatandaşlarımızın 117 TL daha az ücret ödemeleri sağlanmıştır.

FETÖ, PKK, DEAŞ ve tüm diğer terör örgütleriyle 
kararlı ve etkili mücadelemiz sürmektedir. 

Her üç örgüt eliyle yürütülen saldırıların amacı 
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PKK İLE 
MÜCADELEDE 
YENİ GÜVENLİK 
KONSEPTİNE 
GEÇİLDİ
Yeni terörle mücadele konseptimiz, terörü bütün yönleri ve sonuçlarıyla ortadan 
kaldırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, ülkemiz için tehdit oluşturan tüm terörist 
unsurlarla PROAKTİF bir şekilde mücadele edilmektedir. (Bulundukları yerde imha)

Bu çalışmalar süresince hukuk devleti anlayışı ve demokratik ilkelerden hiçbir şekilde 
taviz verilmemektedir. Güvenlik-özgürlük dengesi çerçevesinde vatandaşlarımızın 
hak ve özgürlükleri en geniş şekilde korunmakta, mağduriyetlerin ortaya çıkmaması 
için azami özen gösterilmektedir.

Terör örgütlerinin yeni militan devşirmelerini engelleyecek, mali 
kaynaklarının kurutulmasını sağlayacak güvenlik tedbirlerinin yanı sıra 
vatandaşlarımızın devlete olan güven ve bağlılıklarını güçlendirecek 
sosyal ve ekonomik politikalar uygulanmaktadır. 

YOL GÜVENLİĞİ
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, terör örgütlerinin hareket 
alanını daraltmak amacıyla, Jandarma, Emniyet ve Güvenlik Koruculardan oluşan 
karma timlerle yol güvenliği uygulamaları yapılmaktadır.

Son 1 Yılda 634 Önemli Olay Engellenmiştir. 
(618’i PKK, 12’si DEAŞ, 4’ü Yasa Dışı Sol)

81 İLDE 24 SAAT ESASINA GÖRE 
2 BİN 705 NOKTADA, 24 BİN 500 
PERSONELİN KATILIMIYLA, Yol 
Güvenliği Uygulaması Yapıyoruz. 

911 km Suriye sınırının fiziki güvenliğinin sağlanması 
amacıyla "Duvar ve Güvenlik Yol Yapımı" çalışması 
devam etmektedir.

590 olayda patlayıcı

7 bombalı araç

3 canlı bomba şüphelisi

79 eylem yapacak terörist etkisiz 
hâle getirilmiştir.

GÜNLÜK ORTALAMA OLARAK; 

TERÖR ÖRGÜTLERİ OPERASYON 
SAYILARI

PKK 52.192

DEAŞ 948

FETÖ                                   20.409

YASA DIŞI SOL  281

TOPLAM  73.830

TERÖR ÖRGÜTLERİ GÖZALTI TUTUKLU

PKK 19.127 3.852

DEAŞ 4.240 1.126

FETÖ                                   60.086 20.401

YASA DIŞI SOL  1.263 359

TOPLAM  84.716 25.738
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370 km Sınır Aydınlatması Yapıldı.
Güney Sınırında (Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin ve Şırnak) 124 km, Doğu
Sınırında (Ağrı ve Iğdır) 216 km, Batı Sınırında (Edirne ve Kırklareli) 30 km

Entegre Sınır Yönetimi ile İlgili 7 Proje Devam Ediyor:

Valilikler Tarafından 90 km modüler beton duvar (MBD) , 28 km 
Yol, 44 km kafes tel tamamlandı.

Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı ve Toki tarafından 774 km 
modüler beton duvar yapılmıştır.

Doğu Sınırlarında (Ağrı ve Iğdır) 144 km modüler beton duvar(MBD), fens teli ve 
devriye yolu planlanmış, 84 km’nin üretimi, 55 km montajı tamamlanmıştır.

Suriye Sınırında (Hatay Sınır Hattı) 38 km yüksek güvenlikli tel çit yapımı tamamlandı.

Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayın Temizlenmesi ve Sınır Gözetleme 
Kapasitesinin Artırılması Projesi

Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması 
Projesi

 Mülki İdare Amirlerinin Sınır Yönetimi ile İlgili Farkındalıklarının Artırılması Projesi

Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi (UKORAM) Projesi

 Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Projesi

Türkiye’nin Güneydoğu Sınırlarında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması

 Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan Arasında Bölgesel İş birliği Projesi

I- SURİYE SINIRINDA ACİL SFGS 
KAPSAMINDA (2015-2017)

II-SINIR FİZİKİ GÜVENLİK 
TEDBİRLERİ (2016-2017)

III-SINIR AYDINLATMA 
ÇALIŞMALARI (2015-2017)

SINIR GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ 
YOLLAR 
PROJESİ
2006 yılında başlatılan proje kapsamında; 30 ilimizde 294 proje programa alınmıştır.
Planlanan 2.989,9 km yolun 2.092 km’si (%70) tamamlanmıştır.
Bugüne kadar 1 milyar 111 Milyon 825 Bin 12 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2017 Yılında 48 proje ve 338 km yol yapımı planlanmış %95’i gerçekleşmiştir.

Şırnak-Van Yolu toplam 72,5 km. olup 31,5 km’si İl Özel 
İdaresi (7 km. yolun altyapı çalışmaları tamamlandı), 41 km’si 
ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Hakkâri-Çukurca-Dağlıca yolu 61 km (19,5 km’si yapıldı)

YAPIMI DEVAM EDEN ÖNEMLİ 
PROJELER
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KORUCULARIMIZIN 
ETKİNLİK, 
MORAL VE 
MOTİVASYONUNUN 
ARTIRILMASI İÇİN 
DÜZENLEMELER 
YAPILDI
Güvenlik Korucusu (26 İl) 50.727
Gönüllü Güvenlik Korucusu (31 İl) 19.644

18 Bin 482 GK çok iyi şartlarda emekli edilip, 21 bin 716 Güvenlik Korucusu 
alınarak yaş ortalaması 42’den 32’ye düşürüldü,

Güvenlik Korucusu Kaynağından Uzman Erbaş Alımı, 4 ilde pilot uygulama
amacıyla 226 güvenlik korucusunun alım işlemleri devam ediyor.

Korucular Daire Başkanlığı kuruldu,

Geçici Köy Korucusu ismi “Güvenlik Korucusu” olarak değiştirildi,

İstihdam edilen illere Erzurum, Erzincan, Hatay ve Osmaniye illeri dahil edildi,

Ek tazminatları artırıldı, harcırah alma imkânı getirildi,

Emeklilere yeniden görev imkanı getirildi,

1 silah için ülke genelinde harçsız silah taşıma imkânı sağlandı,

Gönüllü güvenlik korucularına köy hudutları dışında, güvenlik korucularına il 
dışında operasyon imkânı verildi,

Özel yazılım yüklenmiş 1500 akıllı telefon dağıtıldı,

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından 690 sayılı KHK ile 4-a kapsamında 
sigortalı sayılmışlardır,

Silah, teçhizat, giyim açısından güvenlik kuvvetlerinin standardına çıkartıldı.
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POLİS GÜVENLİK 
NOKTASI 
YAPIMLARI TÜM 
HIZIYLA DEVAM 
EDİYOR
Operasyonlarla temizlenen bölgelerde, terör faaliyetlerinin 
tekrar etmemesi ve güvenlik tedbirlerini artırmak için;

10 il ve 34 ilçede 85 Geçici Polis Güvenlik Noktası, 
26 il ve 112 ilçede 176 Kalıcı Polis Güvenlik Noktası 
kurulmaktadır. 

2019 yılında faaliyete geçmesi planlanan: 74

85

176

Geçici Polis Güvenlik 
Noktasından Faaliyete Geçen

Kalıcı Polis Güvenlik 
Noktasından 2017 yılında 
faaliyete geçmesi planlanan

22 Temmuz 2015 tarihinde Ceylanpınar’da 2 polisimizin şehit edilmesiyle 
birlikte eylemlerini artıran örgüte karşı tüm güvenlik birimlerimizin tam 
bir koordinasyon içerisinde yapmış olduğu başarılı operasyonlar sonucu 
aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hâle 
getirilmiştir. 

Bazı il ve ilçelerimizde sokaklara barikatlar kurarak, çukurlar kazarak kamu 
düzenini bozan ve vatandaşlarımızın en temel haklarını dahi kullanmalarını 
engelleyen terör faaliyetlerine son verilmiştir.

TERÖRE KARŞI YÜRÜTÜLEN 
ETKİN MÜCADELE

Bazı belediyelerin terör örgütlerinin kontrolüne girmesiyle; kamu düzeni ve 
güvenliğinin, kamu hizmetinin ve demokratik sistemin işleyişinin engellendiğinin 
açıkça ortaya çıkmasından dolayı; hukukun üstünlüğünün, demokratik 
nizamın ve kamu hizmetinin devamlılığının yeniden sağlanması için bazı yerel 
yönetimlere geçici mahiyette görevlendirme uygulamasına başlanmıştır.

TERÖRLE MÜCADELEDE 
İDARİ TEDBİRLER
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Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 
çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle 
zarar gören vatandaşlarımızın zararları karşılanmaktadır. 

VATANDAŞLARIMIZIN 
TERÖRDEN DOĞAN 
ZARARLARINI KARŞILIYORUZ

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında 
Yapılan Başvurular ve Ödemeler 
(2004-2017)

Toplam Başvuru Sayısı (Adet) 

Sonuçlandırılan Başvuru 
Sayısı (Adet)

Toplam Ödeme 
Tutarı (TL)

Sonuçlandırma 
Oranı %93 

3.662.136.875 

369.891 

398.331 

ŞEHİT AİLELERİ 
VE GAZİLERİMİZİN 
HER ZAMAN 
YANINDAYIZ
Bakanlığımız mensupları ve güvenlik korucularımızdan terörle mücadelede 
şehit olanların yakınları ile yaralananlara tazminat ödenmektedir.

Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında 
Yapılan Ödemeler;

Hayatını kaybedenlere, 15 milyon 238 bin 512 TL (EGM 
Personeline 5 milyon 584 bin TL)

Hayatını kaybedenlere ek tazminat, 22 milyon 742 bin 593 TL

Yaralananlara, 66 milyon 603 bin 260 TL, olmak üzere, 14 
Ekim tarihi itibarıyla toplam 104 milyon 584 bin 365 TL 
nakdî tazminat ödemesi yapılmıştır.

2016

2017

163.560.843

39.980.809

Toplam Ödeme Tutarı (TL)

Toplam Ödeme Tutarı (TL)
(Aralık İtibarıyla)
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DEAŞ TERÖR 
ÖRGÜTÜ İLE 
MÜCADELE
Orta Doğu’daki istikrarsızlıktan beslenen ve ülkemizde yaptığı 
bombalı eylemlerle masum vatandaşlarımızı hedef alan DEAŞ’e 
yönelik operasyonlar kararlı bir şekilde sürmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin DEAŞ unsurlarını sınırlarımızdan 
temizlemeyi amaçlayan “Fırat Kalkanı Operasyonu” ile ülkemizi 
tehdit eden terör unsurları sınır hattımızdan uzaklaştırılmıştır. 
Aynı şekilde ülke içindeki DEAŞ mensuplarına yönelik kararlı 
operasyonlarla örgütün faaliyetleri büyük ölçüde kısıtlanmıştır. 

Son 2 yılda DEAŞ ile ilgili 32 terör eylemi engellenmiştir. 
(2017’de 10 eylem, 2016’da 22 eylem)

UYUŞTURUCU İLE 
MÜCADELE
Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla daha etkin mücadele edilebilmek 
maksadıyla yeni projeler geliştirilmektedir. Bu kapsamda;

KOM Daire Başkanlığının analiz yeteneğinin artırılması için kamu kurum ve kuruluşları 
ile yapılan protokoller doğrultusunda, alınacak verilerin kıymetlendirileceği Suç 
Araştırma ve Suçla Mücadele Analiz Sistemi (KAFES) Projesi geliştirilmiştir.

Yasa dışı ekim alanlarının tespitinde uzaktan algılama teknolojilerinden faydalanmak 
maksadıyla, yürütülmekte olan İleri Görüntüleme Teknolojileri (TUYGUN) Projesi 
ile ilgili AR-GE çalışmaları devam etmektedir. Yasa dışı ekim alanlarının tespitinde 
yeni teknolojilerden istifade etmek maksadıyla yürütülen bir  AR-GE çalışması olan 
TUYGUN Projesi Diyarbakır ilinden gerçek ortamda denenmiş ve başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir.

Türkiye açısından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele, aynı 
zamanda terörizmin finansmanının engellenmesi açısından da önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı olarak özellikle Diyarbakır ili kırsalında 
BTÖ’nün uyuşturucudan kaynaklı finans kaynağına yönelik Narko-Terör operasyonları 
icra edilmiş ve hâlen icra edilmektedir.

Terörün finansmanının önlenmesi kapsamında Diyarbakır kırsalında Van Gölü 
operasyonundan sonra bugüne kadar icra edilen operasyonlarda; 12.443.792 kök 
kenevir bitkisi ile 121.103.575 kg. (48.064.746 kg. kubar, 73.038.829 kg. toz) esrar ele 
geçirilmiştir. 

Uyuşturucu ile mücadele kapasitesinin artırılması maksadıyla;

KOM Daire Başkanlığında bulunan Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi bünyesinde Yasa 
Dışı Ekimle Mücadele Kısmı ile Analiz ve Takip (ATAK) Timleri kurulmuş ve kadrodaki 
personel sayısı 5’den 21’e çıkarılmış,

İllerimizde uyuşturucu ile mücadele birimleri KOM Şubelerin bünyesinde kısım 
seviyesinde teşkilatlandırılmış, 

İllerimizdeki uyuşturucu ile mücadele eden personel kadroları 410’dan 622’ye 
çıkarılmıştır.
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Yasal düzenlemeler kapsamında:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188 ve 190’ıncı maddeleri ile 2313 sayılı Uyuşturucu 
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 23’ncü maddesine hapis cezalarına ilave 
olarak adli para cezaları da verilmesi hükmü getirilmesi,

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un 23’üncü 
maddesine esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçu bakımından 04/12/2004 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135’inci maddesinde yer alan 
iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile 140’ıncı maddesinde yer alan teknik 
araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin hükümleri uygulanabileceği hükmü eklenmesi,

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a uyuşturucu veya 
uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araca el koyulmasına yönelik 
yasal düzenleme yapılması için teklifte bulunulmuş ve 694 sayılı KHK ile bu teklifler 
yasalaşmıştır.

Eğitim ve öğretim kurumlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik, kamera ve diğer 
güvenlik tedbirlerinin tamamlanması hususunda okullar, mülki makamlar ve diğer 
kamu kurumları ile koordineli olarak çalışmalar yapılmıştır. (Jandarma sorumluluk 
alanında bulunan 16.680 okuldan 132’si 1’inci derece riskli, 1.011’i 2’nci derece riskli 
ve 1.576’sı 3’üncü derecede riskli okul olarak değerlendirilmektedir. Bu okullardan 
184’üne kamera takılması sağlanmıştır).

Uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla, okul 
personeli ve öğrencilere yönelik, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile müşterek bilgilendirme 
seminerleri icra edilmiş ve broşür, afiş ve pankartlar hazırlanarak dağıtılmıştır. 2016-
2017 eğitim öğretim yılında jandarma sorumluluk bölgesinde öğrencilerde madde 
kullanımı ile diğer zararlı alışkanlıklara karşı alınan tedbirler kapsamında 44 ilde 778 
eğitim, 350 konferans, 151 sempozyum faaliyeti icra edilmiş olup, bu faaliyetlerde 
9.529 afiş kitap, broşür vb. materyal dağıtılmıştır.

2017 yılında uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, verilen hizmet 
içi kurslarda önemli miktarda artış sağlanarak, uyuşturucu ile mücadele konularında 
71 personele merkezde, mobil eğitim araçları ile 722 personele yerinde eğitim 
verilmiştir. 

Proje 08.01.2015 tarihinde hayata 
geçirilmiştir. "Koku Molekülleri İz 
Takip Köpekleri"yle; kaçan, kaçırılan, 
kaybolan çocuklar ile engelli, 
yaşlı, hasta veya diğer nedenlerle 
kayıp olan kişilerin bulunması 
amaçlanmaktadır.
  
Bu kapsamda 2015 yılı Ocak ayından 
itibaren 8 ilde idareci personel ile 
birlikte 9, Özel Harekat Başkanlığı 
bünyesinde 9 olmak üzere toplam 
18 "Koku Molekülü İz Takip Köpeği" 
ile hizmet verilmektedir.

KOKU MOLEKÜLÜ 
İZ TAKİP 
KÖPEKLERİ 
PROJESİ

Adana

Antalya

İstanbul

İzmir

Samsun

Diyarbakır

Ankara

1

2

Özel Harekat 3
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ORGANİZE 
SUÇLARLA 
MÜCADELE
Hükûmetlerimiz döneminde, suç örgütleriyle mücadelede yasal boşlukları 
gidermeye yönelik olarak, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere mevzuat 
düzenlemeleri yapılmış, bu suçlara karışanlara yönelik ağır cezalar ve 
caydırıcı hükümler getirilmiştir. 

2003-2017 Yılları Arasında Organize Suç Örgütleriyle 
Mücadele (Emniyet Genel Müdürlüğü)

2003 -2016 Yılları Arasında Organize Suç Örgütleriyle Mücadele 
(Jandarma Genel Komutanlığı)

2016-2021 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve eki 
olan 2016-2018 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı 17.03.2016 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Operasyon 
Sayısı

Ele Geçirilen 
Silah Sayısı

Ele Geçirilen 
Çek-Senet 

Sayısı

4.640 12.540

22.570 31.643

İşlem Yapılan 
Şahıs Sayısı

Operasyon 
Sayısı

1.950 29.126

İşlem Yapılan 
Şahıs Sayısı

KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE
Kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde, ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak önemli 
operasyonlar gerçekleştirilmiştir. 

Sigara, alkollü içki, akaryakıt kaçakçılığı ve tarihî eser 
kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmektedir.

Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik olarak, suç 
örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar da başarılı bir şekilde 
devam etmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son beş yılda [2012-
2017 9 Eylül ayı dâhil]; (6.519) kg eroin, 391.990 kg esrar, 5 kg baz morfin, 
4.528 litre asetik anhidrit, 18.742 kg kokain, 14.586 kg amfetamin, 127.531 kg 
metamfetamin ve 4.422.219 adet sentetik uyuşturucu (captagon, extacy ve 
diğer sentetik tabletler),

2.205 adet tabanca (Kurusıkı ve gaz tabancası hariç), 333 adet piyade tüfeği 
(Av tüfeği hariç) ve 179.188 adet mühimmat, 

191.806.170 paket sigara, 1.114.306 litre alkol, 23.078.180 litre akaryakıt ele 
geçirilmiştir.
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İNSAN 
TİCARETİYLE 
MÜCADELE
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, 01 Ocak 2003-17 Ekim 2017 
tarihleri arasında;

Meydana gelen 66.230 yasa dışı göç olayında; 622.607 göçmen yakalanmış, 
15.211 organizatör hakkında işlem yapılmıştır.

İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında, 01 Ocak 2003-17 Ekim 2017 
tarihleri arasında;

Meydana gelen 221 insan ticareti olayında, 353 mağdur kurtarılmış, 936 insan 
taciri hakkında işlem yapılmıştır.

Mülteci ve sığınma meseleleri konusunda, farkındalığın ve kurumsal 
kapasitenin artırılması maksadıyla, J.Gn.K.lığı personelinin eğitilmesine 
ilişkin, J.Gn.K.lığı GKİT Müc.D.Bşk.lığı sorumluluğunda, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, 
19 Eylül 2016 tarihinde Antalya ilinde icrasına başlanan eğitim faaliyeti 27 
Ocak 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Beş dönemde, 35 Sb., 103 Asb., 67 Uzm. 
J. Çvş. ve 1 De. Me. olmak üzere, toplam 206 personel eğitim almıştır.

Ayrıca J.Gn.K.lığı personelinin eğitilmesine ilişkin, BMMYK ile yapılan 
protokol doğrultusunda, J.Gn.K.lığı GKİT Müc.D.Bşk.lığı sorumluluğunda, 
BMMYK ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde, 06-10 Şubat 2017 tarihleri 
arasında, Antalya’da 19 personelin katılımıyla Eğiticilerin Eğitimi faaliyeti ve 
20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında İtalya’da 11 personelin katılımıyla yurt 
dışı çalışma gezisi, 15-16 Mart 2017 tarihlerinde, Ankara ilinde Koordinasyon 
Toplantısı (Çalıştay) icra edilmiştir.

Jandarma bölgesinde bulunan 20 Geçici Barınma Merkezinin güvenliğinin 
sağlanmasına, 341 Jandarma personeli ile devam edilmiştir.

09 Mart 2016 tarihinden, 01 Temmuz 2017 tarihine kadar olan sürede, yakalanan 
yabancıların koruma, sevk ve asayiş hizmetlerini yürütmek maksadıyla; Geri 
Gönderme Merkezleri ve Kabul Barınma Merkezlerinin bulunduğu ve göçmen 
kaçakçılığı olaylarının yoğun olarak yaşandığı 23 ilde, 41 Jandarma Asayiş 
Koruma ve Sevk Timi teşkil edilmesine ilişkin onay alınmış olup, bunlardan 24’üne 
personel ataması yapılmış, 17’sine ise 2017 yılından itibaren, yıllara sari atama 
yapılması planlanmıştır.

Hâlihazırda, Türkiye genelinde, Jandarma tarafından Önleyici Hizmet Devriyelerinin 
yanı sıra Yol Emniyet ve Kontrol Devriyeleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı 
ile mücadele 24 saat esasına göre etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Aynı zamanda, 
personelin hizmet içi eğitimi ve vatandaşı bilgilendirme faaliyetlerine devam 
edilmektedir.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin ve bu suçun işlenmesinde 
caydırıcılığın arttırılması maksadıyla; yapılan tekliflere istinaden yapılan değişiklikle, 
köçmen kaçakçılığı suçları sebebiyle, suçta kullanılan araçlara belirli şartları 
taşıması durumunda el konulması hususu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu’na ek madde eklenerek, 29 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren 
690 sayılı KHK ile düzenlenmiştir.

Sayın İçişleri Bakanı tarafından; Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında 
bulunan 14 Geri Gönderme (GGM), 2 Kabul Barınma Merkezinin (KBM) 
güvenliklerinin sağlanması görevinin J.Gn.K.lığına devredilmesi şeklindeki talimatı 
gereği, GGM ve KBM’lerin dış güvenliklerinin sağlanması, yabancıların sevk ve nakil 
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi maksadıyla; 24 Jandarma Asayiş, Koruma ve 
Sevk Takımı ve 70 Jandarma Asayiş, Koruma ve Sevk Timi teşkil edilmesine ilişkin 
Komuta Katı oluru 25 Ağustos 2017 tarihinde alınmıştır. Devralınma işlemleri devam 
etmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında, J.Gn.K.lığının kurumsal 
kapasitesinin artırılması maksadıyla, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) koordinatörlüğünde ve onayı alınmış 
olan iki projeye, Göç.Kaç.ve İns.Tic. ile Müc.D.Bşk.lığı sorumluluğunda Ekim 2017 
tarihi itibarıyla başlanmış olup, çalışma takvimi doğrultusunda devam edilmektedir.
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Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik olarak, suç 
örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar da başarılı bir şekilde devam 
etmektedir. 

Bu kapsamda son beş yılda 129.173 adet tarihî eser ele 
geçirilmiştir. 

TARİHÎ ESER KAÇAKÇILIĞI

Jandarma Genel Komutanlığında Bilişim ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı 
bünyesinde Bilişim İstihbaratı Şube Müdürlüğü ve Bilişim Suçları İnceleme Şube 
Müdürlüğü tesis edilmiştir. Ayrıca bu kapsamda İl Jandarma Komutanlıklarında 
Bilişim ve Teknik İstihbarat Timleri kadro planlaması yapılmıştır.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İllerde Siber Suçlarla Mücadele Kısım 
Amirlikleri teşkil edilmiştir.

Bilişim Suçlarında; [2012-2017 9 Eylül ayı dâhil]; 3.035 olayda 4.630 şüpheli 
hakkında işlem yapılmıştır.

Destek Şube Müdürlüğü bünyesinde her türlü asayiş, kaçakçılık ve organize suç 
olaylarında, ilgili C.Savcılıkları ve mahkemelerin talepleri doğrultusunda adli 
veri inceleme çalışmaları yürütülmekte olup, bu maksatla “I-2” ve “VİA” (Veri 
İstihbarat Analizi) bilgisayar destekli analiz programları kullanılmaktadır.

KOM Daire Bşk.lığı ve İl J. K.lıklarında, dijital veriler (Telefon, baz istasyonu 
sinyalleri, hesap hareketleri, vb.) üzerinde analiz yaparak, suç ve şüpheliler 
arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak maksadıyla kullanılan I2 7.0 analiz 
programının, yeni versiyonu 9.0 tedarik edilerek 86 adet tüm İl J.K.lıklarına 
dağıtılmıştır. Programın tanıtımına ilişkin eğitimler KOM Daire Başkanlığında 
verilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili adlî makamların talepleri doğrultusunda 2012-2016 yılları 
arasında KOM D.Bşk.lığınca (242) analiz raporu [2017 yılında (15) rapor] 
düzenlenerek, ilgili adlî makamlara gönderilmiştir. 

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

GÜNÜBİRLİK 
KİRALANAN 
EVLER KİMLİK 
BİLDİRME 
KANUNU 
KAPSAMINDA 
OLACAK
Günübirlik evlerin, Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında sayılması, konaklama 
bilgilerinin tutularak, kolluk bilgisayarına bağlanması yönünde yapılan 
çalışmalar kapsamında; 

Günübirlik evler, Kimlik Bildirme Kanunu 
kapsamına alınmıştır. 

Bildirmeme veya gerçeğe aykırı bilgi gönderme 
ceza miktarları artırılmıştır. 

Tüm otellerin kayıtlarını bilgisayarda “günü gününe 
tutma ve genel kolluğa bildirme” şartı buralar için 

de getirilmiştir. 

Cezaların mülki amir tarafından verileceği 
hükme bağlanmıştır. 
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ÖZEL GÜVENLİK 
DENETİMLERİ
Özel güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 
Bakanlığımızca her türlü idari düzenleme yapılmaktadır.

28.067 özel güvenlik izni alan yer 
denetlenmiştir.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele 
kapsamında yapılan inceleme ve 
araştırmalar neticesinde, 52 şirket 
kapatılmış, 2.255 kişinin özel güvenlik 
çalışma izinleri iptal edilmiştir.

2016
YILINDA

388
GÜVENLİK 

ŞİRKETİ

26.984
TOPLAM DENETLEME

652
EĞİTİM 

KURUMU

25.944
ÖZEL 

GÜVENLİK 
İZNİ

KOLLUK 
GÖZETİM 
KOMİSYONU
Güvenlik personeliyle ilgili şikâyetlerin daha etkin soruşturulması ve 
izlenmesi için, Bakanlığımız tarafından hazırlanan 6713 sayılı Kolluk 
Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun, 20/05/2016 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

Kanunla; İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; kolluk şikâyet 
sisteminin işleyişine ilişkin ilkeleri tespit etmek, koordinasyonu sağlamak, 
Bakanlığa önerilerde bulunmak, soruşturmaların sonuçlarını takip etmek, 
kolluk etik ilkelerinin uygulanmasını izlemek, ilgili mevzuat düzenlemeleri 
hakkında görüş vermek gibi görevlerle donatılmış bağımsız bir kolluk 
gözetim komisyonu kurulmuştur. 
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İŞKENCEYE SIFIR 
TOLERANS
Ülkemiz 2002 yılından itibaren işkenceye karşı sıfır tolerans politikasını 
benimsemiş ve bu politikayı istisnasız bir şekilde uygulama kararlılığını her 
platformda vurgulamıştır. 

Bu bağlamda; 

İşkence suçunun cezası artırılmış, bu suçtan dolayı zamanaşımının 
işlemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Kolluk görevlilerine yoğun olarak insan hakları eğitimi verilmiş, başlangıç 
eğitimleri ve hizmet içi eğitimlere müfredatta yer verilmiştir. 

İşkenceden dolayı devletçe ödenen tazminatların sorumlu personele rücu 
edeceği hükmü getirilmiştir. 2015, 2016 yılları ve 2017 yılı Ocak-Ekim ayları 
arasında işkence ve eziyet suçlarıyla ilgili adli ve disiplin yönünden kusurlu 
bulunarak cezalandırılan personel bulunmamaktadır. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ülkemiz nüfusunun %85’i köylerde, %15’i şehirlerde 
yaşamaktaydı. 

Ancak bugün, ülkemizdeki nüfusun %93,65’i belediye sınırları içerisinde, %6,35’i 
ise belediye sınırları dışında yaşamaktadır.

Köylerin, temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2005 yılında uygu-
lamaya konulan KÖYDES Projesi için bu güne kadar toplam 9 milyar 832 milyon 
508 bin TL ödenek kullanılmıştır. 

2016 yılında 391 milyon 699 bin TL ödenek tahsis edilmiş iken; KÖYDES Projesi'nin
2017 yılı ödeneği geçen yıla göre dört katından fazla artırılarak 1,7 milyar TL’ye
çıkartılmış; yaklaşık % 334 artış sağlanmıştır.

Proje kapsamında; 204.641 km yol, 43.953 km yol onarımı, 1.349 adet köprü ve 
37.211 adet menfez yapılmış, 20.066.064 m2 parke taşı döşenmiştir. 

4.429 adet içme suyu tesisi yapılmış, 51.468 köy ve bağlısının içme suyu 
tesisleri yenilenmiş olup, bu hizmetlerden 15 milyon 662 bin 812 vatandaşımız 
yararlanmıştır. 

KÖYDES 
PROJESİYLE 
YOLU VE 
İÇME SUYU 
BULUNMAYAN 
KÖY 
KALMAMIŞTIR
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15 adet gölet, 647 adet sulama tesisi ve 21 adet hayvan içme suyu göleti 
tamamlanarak 62.808 hektar tarımsal alana sulama hizmeti götürülmüş ve 
68.892 çiftçi ailesinin bu hizmetlerden yararlanması sağlanmıştır.

Tamamlanan 174 adet foseptik tesisi ve 17 adet arıtma tesisiyle 86.038 
vatandaşımıza hizmet götürülmüştür.

1.7 
milyar 

 TL

%334

391 milyon 
699 bin TL

Artış Oranı20172016

KÖYDES YATIRIM 
İZLEME SİSTEMİ 
PROJESİ (CBS)
KÖYDES Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen 
çalışmaların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temelinde 
dijital ortama aktarılması amacıyla yapılan KÖYDES 
Yatırım İzleme Sistemi Projesinin birinci aşaması 
26/04/2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Projenin ikinci aşaması için 2017 bütçesi 
6 milyon 813 bin TL’dir.
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MUHTAR 
BİLGİ SİSTEMİ
Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek ve sonuçlandırmak için Bakanlığımız 
tarafından, Muhtarların taleplerini elektronik ortamda yapabilmesi için Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından “Muhtar Bilgi Sistemi” adında bir web 
sitesi oluşturulmuş, 

Bakanlığımızda Mahâlli idareler Genel Müdürlüğünde Muhtarlar Daire 
Başkanlığı kurulmuş, talepleri yakından takip etmek amacıyla büyükşehir 
belediyelerinde muhtarlar daire başkanlığı, diğer belediyelerde ise muhtarlar 
müdürlüğü kurulması sağlanmış, 11.10.2016 tarihli ve 21 sayılı Genelgemiz 
ile 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu sene de ilk Muhtarlar 
Günü kutlanmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaklaşık iki haftada bir Muhtarlar 
toplantısı düzenlenmektedir. 

MUHTARLIK

NÜFUS VE 
VATANDAŞLIK 
HİZMETLERİ
Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı çalışmalarla nüfus ve vatandaşlık 
hizmetlerinde önemli değişim ve dönüşümler gerçekleştirilmiş, 
bürokrasiyi azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmuş ve iş süreçleri 
hızlandırılarak vatandaş memnuniyeti artırılmıştır. 

Bu kapsamda; nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında hayata geçirilen 

T.C. Kimlik Numarası, 
Kimlik Paylaşımı Sistemi, 
Adres Kayıt Sistemi ve 
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi uygulamaları 
başarıyla yürütülmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kayıtların (kişi 
ve adres bilgileri) ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 
kamu kurumları ve diğer tüzel kişiler ile güncel, güvenli ve 7 gün 24 saat esası 
ile çevrim içi paylaşılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. 

Bugün itibarıyla Kimlik Paylaşımı Sistemi’ne bağlanarak hizmet yürüten 
kurum ve kuruluş sayısı 1.965’tir.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi uygulamaları başarıyla yürütülmektedir.

MERNİS;

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ
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5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanun'una dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt 
Sistemi kapsamında; Türk vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yabancıların 
yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezî bir yapı 
içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi 
amaçlanmıştır.

Bu proje ile sağlananlar;

ADRES KAYIT SİSTEMİ

Kaynakların 
etkin 

kullanılması

Tebligatların 
zamanında ve 

daha hızlı 
yapılması

Seçmen 
kütüklerinin 

güncellenmesi ile 
listelerin 

oluşturulması

Kent bilgi 
sistemlerine altlık 

teşkil etmesi

Aile hekimliği 
uygulamasının 

gelişimi

Kamu hizmetleri-
nin daha etkin 

planlanması

Kamusal denetim 
mekanizmalarının 

daha etkin 
çalışması

Alana çıkmaya 
gerek kalmadan 

yatırım ve 
planlamaların 

yerleşim yerine 
göre 

yapılabilmesi

Nüfus sayım ve 
tespitlerinin her 

an ve ilave 
maliyete gerek 

kalmaksızın 
yapılabilmesi

Dağıtım 
hizmetlerinin 
daha hızlı ve 

ekonomik 
yapılabilmesi

Adres 
bilgilerinin KPS 

üzerinden 
paylaşılması ile 

birlikte 
kırtasiyeciliğin 

önlenmesi, daha 
hızlı ve etkin 

hizmet sunumu 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 
KİMLİK KARTI 
PROJESİ
Bakanlık olarak yürüttüğümüz önemli 
projelerimizden biri de; 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi’dir.

Kimlik kartına ilişkin yasal düzenleme 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

Kimlik Kartı başvurularının alınmasına 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale 
İlinde başlanmıştır. 

İkinci etap olarak Adıyaman, Aksaray, Artvin, Burdur, Erzincan, Erzurum, 
Rize, Trabzon, Uşak ve Yalova’da kimlik kartı başvuruları alınmaya 
başlanmıştır. 

02 Ocak 2017 tarihi itibarıyla tüm Türkiye’de yeni kimlik kartlarının başvuru 
alımı ve dağıtımına başlanmıştır.

Kimlik kartlarının, 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması 
planlanmaktadır. 14 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar 1 milyonun 
üzerinde kimlik kartı başvurusu alınmıştır.

Kolay taşınabilir, 
Taklit, tahrif ve sahteciliğe imkân tanımayan, 
Geleneksel ve elektronik ortamda güvenli kimlik 
doğrulama amacıyla kullanılabilecek, 
Biyometrik unsurlar da içeren, 
Uluslararası standartlara uygun, DAĞITILMAYA

BAŞLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI
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MEKÂNSAL ADRES 
KAYIT SİSTEMİ 
(MAKS)
Adres Kayıt Sisteminde metin tabanlı olarak tutulan 
adres verilerine, koordinat verileri tanımlanarak coğrafi 
(mekânsal) bir nitelik kazandırılması, yapı belgeleri izin 
sürecinin ilgili kurum ve kuruluşları da kapsayacak şekilde 
çevrim içi yapılması ve üretilen bu verilerin diğer kurum 
ve kuruluşlarla paylaşılması amacıyla "Mekânsal Adres 
Kayıt Sistemi" 2012 yılı sonunda pilot yetkili idarelerde 
(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesi, 
Afyon Belediyesi, Düzce Belediyesi, İstanbul Beylikdüzü 
Belediyesi ve Avcılar Belediyesi, Muğla İli Bozburun 
Belediyesi ve Tınaztepe Belediyesi) faaliyete geçirilmiştir. 

Günümüz itibarıyla 144 yetkili idarenin MAKS’a 
entegrasyonu sağlanmıştır.

Söz konusu Projenin ülke genelinde yaygınlaşması ile 
birlikte ulaşım, sağlık, afet ve acil durum yönetimi başta 
olmak üzere birçok alanda mekânsal analizler yapılabilecek 
ve daha gerçekçi politikaların geliştirilmesi mümkün 
olacaktır.

NÜFUS İŞLEMLERİNDE 
BÜROKRASİYİ 
AZALTIYORUZ

ADRES VE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİN 
E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN ALINMASI 
İMKÂNI SAĞLANMASI İÇİN YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIYOR.

Dijital Arşiv Projesi ile; Genel Müdürlüğümüz arşivlerinde bulunan Osmanlıca 
ve Türkçe aile kütükleri, özel kütükler ve diğer arşivlik belgelerin tamamının 
taranarak elektronik ortama aktarılması, restorasyon gerektiren belgelerin 
restore edilmesi ve fiziki arşiv düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir.   

(KPS) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkezî veri 
tabanında tutulan kayıtlar (kişi ve adres bilgileri); hâlihazırda 1802 kurum 
ve kuruluşla paylaşılmaktadır. 

Ancak pek çok kurumun hâlen vatandaştan belge istemeye devam ettiği, 
KPS servislerini işlevsel kullanamadığı görülmektedir. Bu durum nüfus 
müdürlüklerinin iş yükünü daha da artırdığı gibi vatandaşlarımıza da ek külfet 
getirmektedir. 

Konuyla ilgili ilgili Başbakanlık Genelgesi'ne de atıf yapılarak Genelge 
hazırlanmış ve Genelge Kimlik Paylaşımı Sistemine 
bağlı 119 kamu kurumu, 889 belediye ve 44 banka 
olmak üzere toplamda 1052 kuruma gönderilmiştir.

DİJİTAL ARŞİV PROJESİ

KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİNİN (KPS) 
SERVİSLERİNİN İŞLEVSEL KULLANIMI
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OKUNABİLİR 
E-PASAPORTLAR
Elektronik olarak okunabilir, çipli yeni tip pasaportların verilmeye 
başlandığı Haziran 2010 tarihinden günümüze kadar 17 milyon 875 bin 553 
adet pasaport vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

Vatandaşlarımızın kendilerine en yakın yerden hizmete daha kolay 
ulaşabilmesi için 504 yurt içi, 186 yurt dışı olmak üzere toplam 690 
pasaport müracaat merkezinden hizmet verilmektedir.

Pasaport ve Sürücü Belgelerinin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce 
verilmesi 676 sayılı KHK ile hükme bağlanmıştır. Böylece bir yandan ülke 
genelinde hizmetlere erişim kolaylaşacak, diğer yandan bu konuda çalışan 
5.200 emniyet teşkilatı personeli de asli görevlerine dönecektir.

Ülkemizdeki sürücü belgesi, sınıfları şekil ve içerik olarak Avrupa Birliği mevzuatına 
ve 1968 tarihli Kara yolu Trafiği Konvansiyonu’na uyumlu hâle getirilmiştir. 

Yeni tip sürücü belgelerinin verilmesine 01/01/2016 tarihinden itibaren başlanmıştır. 
12.12.2017 tarihi itibarıyla 5 Milyon 654 Bin 380 yeni sürücü belgesi verilmiştir. 

ARTIK PASAPORT VE SÜRÜCÜ 
BELGELERİ NÜFUS TEŞKİLATINCA 
VERİLECEK

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİ

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI
Sivil toplum kuruluşları (STK), sivil toplumun, 
katılımcılığın, çoğulculuk ve demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Bu nedenle, Bakanlık olarak sivil 
toplum örgütlerine büyük önem veriyor ve onları 
destekliyoruz. 

Aralık 2017 tarihi itibarıyla ülkemizde toplam aktif 
dernek sayısı 111.845’tir.  
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DERNEKLER 
BİLGİ SİSTEMİ 
PROJESİ 
(DERBİS)

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARINI 
DESTEKLİYORUZ

Dernekler tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmekte, ayrıca 
sendika ve siyasi partilerin iş ve işlemleri ile derneklerin proje başvurusu ile 
proje ile ilgili diğer tüm süreçleri de elektronik ortamda takip edilmektedir.

Bakanlığımız bütçesinden Derneklere Yardım 
Yapılması Hakkında Yönerge Kapsamında; 

2010 yılından bugüne kadar 1.411 derneğe 78 milyar 
421 milyon 509 bin TL (2016 yılında 223 derneğe 
13.657 bin 901,93 TL) proje desteği verilmiştir.

2017 Yılı için STK proje desteklerine bütçemizden 
24 milyon TL kaynak ayırdık.

GÖÇ 
YÖNETİMİ
Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla yasal sınır geçişleri ve ticaret 
yolları üzerinde bir kavşak konumunda olduğu gibi, yasadışı sınır 
geçişleri ve kaçakçılık teşebbüslerinin yöneldiği bir transit ve 
hedef ülke konumdadır.

Ülkemizde 2010-2014 yılları arasında ortalama 50 bin düzensiz göçmen 
yakalanırken, 2016 yılında ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı üç 
buçuk kat artarak 174 bin 466 ‘ya ulaşmış, bu sayı 2017’de Kasım ayı sonu 
itibarıyla 159 bin 534 olmuştur.

J.Gn.K.lığı olarak; Düzensiz göç olaylarının yoğun olarak yaşandığı (19) 
İl J.K.lığı ve (18) İlçe J.K.lığında, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile 
Mücadele Ş.Md.lüğü/Ks.A.liği kurulmasına ilişkin onay 06 Aralık 2016 
tarihinde alınmış olup, 2018 yılından itibaren kadrolara yıllara yayarak 
personel ataması yapılacaktır.

Kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu 
sağlamak ve düzensiz göç ile daha etkin mücadele etmek maksadıyla, 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülen “Düzensiz 
Göç Veri Tabanı Entegrasyonu” çalışmalarına devam edilmektedir.

Göç hareketlerinin yoğun olarak görüldüğü altı ile saha ziyareti [28-30 
Kasım 2016 tarihleri arasında Edirne ve Kırklareli’ye, 07-09 Aralık 2016 
tarihleri arasında Çanakkale ve Balıkesir’e, J.Gn.K.lığı GKİT Müc.D.Bşk. 
ve Göç Kaç.Ş.Md. ile BMMYK’dan iki uzman, 28-31 Mart 2017 tarihleri 
arasında İzmir ve Aydın’a J.Gn.K.lığı GKİT Müc.D.Bşk. ve Yab.İşl.Ş.Md. ile 
BMMYK’dan iki uzman tarafından] yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Genel   |    830     |   İçişleri Genel   |    831     |     İçişleri



2011 2012 2013 2014 2015 2016

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

44.415
47.510

39.890

58.647    

146.485

174.466

Kolluk kuvvetlerinin ortak operasyon gücü arttırılmış, denize çıkmadan 
kıyıda tespit edilen 6.747 düzensiz göçmen ve 130 göçmen kaçakçısı 
yakalanmıştır.

Düzensiz göçle mücadelede yakalanan şahıslarla ilgili olarak 2015/15 
sayılı Genelge (Sınır Dışı Talimatı) kapsamında, 18 Mayıs 2015 
tarihinden itibaren (567) yabancı sevki yapılmış olup, bu sevklerde 
(8.387) yabancı uyruklu şahıs; Geçici Barınma, Geri Gönderme ve 
Kabul Barınma Merkezi ile Sınır Kapılarına sevk edilmiştir. 

Düzensiz göç faaliyetlerinin Karadeniz'e kayma riskine karşı: 
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İstanbul Boğazı çıkışı 
Karadeniz bölgesinde devriye faaliyetleri artırılmış, göç olaylarında 
kullanılabilecek olası liman, balıkçı barınağı vb. alanlar ile muhtemel 
deniz araçlarına ilişkin kontroller artırılmış, Polis ve Jandarma 
tarafından karada devriye faaliyetleri güzergâhta yol kontrol 
aramaları artırılmış, ilave personel ve araç desteği sağlanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 Ağustos-22 Eylül 2017 
tarihleri arasında 8 olayda 874 düzensiz göçmen ve 10 Göçmen 
kaçakçısı yakalanmıştır.

Düzensiz göç faaliyetlerinin 
Karadeniz'e kayma riski
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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2011–2014 arasındaki 5 yılda toplam 
26.085 düzensiz göçmen yakalanırken sadece 2015 yılında 91.611 düzensiz 
göçmen yakalanmıştır. 2016 yılı itibarıyla 833 olayda 37.130 düzensiz göçmen, 
118 göçmen kaçakçısı ve 192 göçmen ölü olarak tespit edilmiştir. 2016 yılı 
tamamı dikkate alındığında 2017 yılı Aralık ayı başı itibarıyla 20.452 düzensiz 
göçmen yakalanmış olup yakalama oranında yaklaşık %50 bir azalma olmasına 
karşın düzensiz göçmen kaçakçısı yakalama oranında 2016 yılı tamamına göre 
Aralık ayı başı itibarıyla yaklaşık %50’lik bir artış sağlanmıştır. Ayrıca 2017 yılında 
denizlerde hayatını kaybeden göçmen sayısında %72’lik bir düşüş olmuştur.

2011-2016 yılları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 595, 
2017 yılında 164 organizatör yakalanmıştır.  

2011 yılından itibaren denizde toplam 175.278 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 

211-2016 yılları arası yakalanan 
organizatör sayısı

211-2016 yılları arası yakalanan 
düzensiz göçmen sayısı

DENİZLERDE;

2011-2017 yıllarında yakalanan düzensiz göçmen 
663.886'dır. (174.463'ü denizlerde)

2011-2017 yıllarında organizatör 17.599'dur.

2017 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 
152.573'tür. (20 bin 574 'ü denizlerde) 

Organizatör: 4.063 (1.228'i tutuklu)

2011–2014 

26.085 91.611  37.130 

2015 2016 2011

13.536 3.314 611  

2016 

EGE DENİZİNDE 
KOORDİNATÖR VALİ 
Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere müdahalede bulunmak 
üzere askeri birliklerden yardım taleplerinin tek merkezden 
koordine edilmesi amacıyla İzmir Valisi Koordinatör Vali olarak 
görevlendirilmiştir. Koordinatör Vali uygulaması ile düzensiz 
göçe yönelik kolluk kuvvetlerinin müşterek operasyon gücü 
arttırılmış, oluşturulan kuvvet zaman mekân koordinasyonu 
sayesinde Kolluk kuvvetlerinin ortak operasyon gücü artırılmış, 
denize çıkmadan kıyıda tespit edilen 7.335 düzensiz göçmen ve 
139 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.

Ege Adalarından Türkiye’ye Dönen Her Bir Suriyeli Karşılığında, 
Başka Bir Suriyeli, AB Ülkelerine Yerleştirilmektedir.

Kolluk kuvvetlerinin ortak operasyon gücü artırılmış, denize çıkmadan kıyıda
tespit edilen 7.335 düzensiz göçmen ve 139 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır.

BİRE BİR SİSTEMİ 

TOPLAM GERİ ALINAN

SURİYE 
PAKİSTAN
CEZAYİR

DİĞER (30 ÜLKE)

1473 KİŞİ

236

630

166

441

ESTONYA

GÖNDERİLEN

3.786

2.597

1.159

742

11.522 KİŞİ

ALMANYA

HOLLANDA

FRANSA

İSVEÇ

994 

823

332

206

99

42

FİNLANDİYA

BELÇİKA

İTALYA

414 İSPANYA

209 AVUSTURYA

LÜKSENBURG

LİTVANYA

PORTEKİZ

LETONYA

40

32

HIRVATİSTAN

30

MALTA17
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GERİ GÖNDERME 
MERKEZLERİ
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan geri gönderme 
merkezlerinin kapasitesi artırılarak 8 bin 136’ya ulaşmıştır.

MEVCUT 19 MERKEZİN TOPLAM KAPASİTESİ: 8.136
2017’DE HİZMETE GİRECEK 16 YENİ MERKEZ KAPASİTESİ: 7.400
TOPLAM: 15.536

Yasa dışı göç, sınır aşan örgütlü suçlar, terörizm, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı 
gibi suçların hızla yaygınlaştığı dünyamızda ülkelerin güvenliğinin sağlanmasında 
ikili ve çok taraflı işbirliklerinin tesisi her zamankinden fazla önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda;

Bakan düzeyinde 2016 yılında 27 yabancı heyetin kabulü, 9 ülke bakanı ile toplam 
14 telefon görüşmesi ve 3 yurt dışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
Yine Bakan Yardımcısı düzeyinde 16 yabancı heyetin kabulü, 3 telefon görüşmesi, 
6 yurt dışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları düzeyinde ise 24 yabancı heyet kabulü, 2 
telefon görüşmesi ve 6 yurt dışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında ikili ve çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesine yasal zemin teşkil 
edecek olan 5 anlaşma, 1 protokol, 6 niyet beyanı imzalanmıştır.

DİĞER ÜLKELERLE İKİLİ VE ÇOK 
TARAFLI İŞ BİRLİKLERİ

Geri kabul, başka bir devlete yasa dışı giriş yaptığı veya söz konusu devlette 
yasa dışı şekilde bulunduğu tespit edilen bir kişinin (kendi vatandaşı olan, 
üçüncü bir ülkenin vatandaşı olan veya vatansız kişiler) bir devlet tarafından 
geri kabul edilmesidir. 

12 ülke ve Avrupa Birliği ile (Bosna Hersek, Yemen, Belarus, Karadağ, 
Kırgızistan, Moldova, Pakistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Suriye, 
Ukrayna, Yunanistan ve AB)

Son yıllarda Türkiye’nin artan ekonomik ve siyasi gücü, ülkemize yönelik göç 
hareketlerini arttırmaktadır. Türkiye, uluslararası göç hareketlerinde geçiş 
ülkesi olmasının yanında hedef ülke hâline de gelmiştir.

Düzenli göç işlemlerinin daha hızlı yerine getirilebilmesi ve 
Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet izni başvurularını internet 
üzerinden yapabilmeleri için “e-ikamet” uygulamasına geçilmiştir. 

E-ikamet uygulaması ile 2016 yılında 490 bin 799,  2017 yılında 
ise (7 Aralık 2017 itibarıyla) 558 bin 962 olmak üzere toplam 1 
milyon 49 bin 761 yabancıya ikamet izni verilmiştir.

Ukrayna’nın çatışma bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinden 3 bin 235 
kişinin, Erzincan/ Üzümlü ve Bitlis/Ahlat’a iskân edilmeleri 27/04/2015 tarihli 
ve 2015/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla kararlaştırılmıştır.

Bakanlığımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 
çalışmalarla 2.763 kişi Erzincan/Üzümlü ve Bitlis/Ahlat’a iskân edilmiştir.

GERİ KABUL ANLAŞMALARI

Yürürlükte Olan Geri Kabul 
Anlaşmaları 

E-İKAMET

AHISKA TÜRKLERİNİN ÜLKEMİZDE İSKÂNI
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 20 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla 
faaliyete geçen Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER ALO 157), 7 gün 24 saat 
kesintisiz bir şekilde Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca, Farsça ve Rusça 
olarak yabancıların tüm soru ve sorunlarına cevap vermektedir.

UYUM FAALİYETLERİ VE 157 YABANCILAR 
İLETİŞİM MERKEZİ (YİMER)

2005-2016 yılları arasında ülkemize koruma bulmak amacıyla gelen 282 bin 
518 yabancı, 2017 yılında ise 97 bin 912 yabancı uluslararası koruma başvurusu 
yapmıştır. 

Son yıllarda, başta Suriye olmak üzere, komşu ülkelerde meydana gelen 
karışıklıklardan dolayı çok sayıda yabancı, ülkemize kitlesel olarak göç etmiştir. 

23.11.2017 tarihi itibarıyla ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan 
Suriyelilerin sayısı 3.338.624'tür. Kayıtları yapılan Suriyelilerin 228.186'sı 10 ilde 
bulunan 21 geçici barınma merkezinde barınmaktadır.

Ayrıca, ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin verilerinin 
güncellenmesine yönelik proje 2016 yılında başlatılmıştır. Proje sonucunda 
Suriyelilere ilişkin kişisel, adres, mesleki, eğitim ve özel ihtiyaç durumlarına 
ilişkin en detaylı bilgiler elde edilecektir.

ULUSLARARASI KORUMA VE GEÇİCİ 
KORUMA

VATANDAŞLA 
BULUŞMA
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, toplumun 
tüm kesimleriyle doğrudan temas kurarak, 
vatandaşlarımızın istek öneri ve şikayetlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla; Valilerimizin başkanlığında 
kaymakamlar, il idare şube başkanları, toplumun farklı 
kesimlerinin katıldığı basına kapalı olarak düzenli 
toplantılar yapılmaktadır.

Son bir yılda, Vali ve Kaymakam başkanlığında 39.193 
muhtar, halk, güvenlik, eğitim ve ekonomi toplantıları 
ile şehit/gazi aile ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Muhtar Toplantıları,

Ekonomik Toplantılar,

Halk Toplantıları,

Güvenlik Toplantıları

YATIRIM İZLEME VE 
KOORDİNASYON 
BAŞKANLIKLARI
Büyükşehir statüsünde bulunan 30 ilde; Valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlıkları kurulmuştur.

674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlıkları kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir yapıya kavuşturulmuştur.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları aracılığıyla büyükşehir statüsündeki 
30 ilimize hazine yardımı olarak 2017 Eylül ayı itibarıyla toplam 200.980.000,00 
TL ödenek aktarma işlemi yapılmıştır.
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ACİL ÇAĞRIDA TEK 
NUMARA DÖNEMİ
112 ACİL ÇAĞRI 
MERKEZLERİ 
PROJESİ

112
HIZIR ACİL SERVİS

Son bir yılda, Vali ve Kaymakam 
başkanlığında 39.193 muhtar, Halk, 
güvenlik, eğitim ve ekonomi toplantıları ile 
şehit/gazi aile ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

112 Acil Çağrı Merkezleri 24 ilde hizmet vermektedir.

8 ilde ASELSAN tarafından elektronik donanım ve test çalışmaları 
tamamlanmış olup 2017 yılı sonunda faaliyete geçecektir.

12 ilde ASELSAN tarafından elektronik donanım çalışmaları 
başlamış olup, 2018 yılı başı itibarıyla faaliyete geçecektir.

Hızlı bir şekilde 81 ilde faaliyete geçilmesi hedeflenmektedir.

HÜKÛMET 
KONAKLARI
Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, kamu 
hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasını sağlayan ve bulundukları 
yörenin tarihî ve kültürel dokusuna uygun, yerel mimariyi ön 
plana çıkaran tarzda Hükümet Konaklarının yapılması noktasında 
yoğun bir gayret içindeyiz.

Bu kapsamda hükûmet konağı yapım görevinin Bakanlığımıza 
verildiği tarihten 2017 yılı sonuna kadar 220 hükümet konağı 
yapımı tamamlanacaktır. (2017 yılında 34’ü tamamlanmış, 36’sı 
tamamlanacaktır).

Ayrıca; 2017 yılında hükûmet konaklarının bakım onarımları 
için 50 milyon TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekler 
yapılan planlama çerçevesinde ilgili yerlere aktarılmıştır.
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AFAD
ACİL MÜDAHALELER

DESTEKLER

EĞİTİMLER
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17 Ağustos Marmara Depremi sonrası 
özellikle afet yönetiminin koordinasyonunda 
yaşanan sorunlar sebebiyle, 2009 yılı 
sonunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye 
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü 
kapatılarak afetlerin daha etkin ve tek elden 
yönetilmesi için Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığını kurduk.

AFAD, afetlerin meydana gelmesinden önce 
hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında 
yapılacak müdahale ve olay sonrasında 
gerçekleştirilecek iyileştirme işlemlerini en 
kısa sürede yerine getirir.

Geliştirdiğimiz kapasite, insan 
kaynakları ve ürettiğimiz projelerle 
Türkiye'yi sürdürülebilir bir kalkınma 
modeline doğru taşıyor ve 2023’ün 
Türkiye’sine adım adım yaklaşırken 
afet yönetiminde önemli bir sistem ve 
teknolojik dönüşüm gerçekleştiriyoruz.

AFETLERLE 
MÜCADELEMİZİN 
DAHA ETKİN 
ŞEKİLDE 
YÖNETİLMESİ İÇİN 
BAŞBAKANLIK 
AFET VE ACİL 
DURUM YÖNETİMİ 
BAŞKANLIĞINI 
(AFAD) KURDUK

“Bütünleşik Afet 
Yönetim Sistemi”

Zarar
Azaltma Hazırlık

Müdahale

İyileştirme

DÜNYANIN HER 
NOKTASINDA 
50’DEN FAZLA 
ÜLKEDE 
İNSANİ YARDIM 
FAALİYETLERİ 
YÜRÜTÜYORUZ

AFAD ile yardım yapılan ülke konumundan dünyanın her ülkesine yardım yapan 
ülke konumuna geldik. AFAD kurulduktan sonra 50’den fazla ülkeye, afet ve acil 
durumlarda insani yardımda bulunduk. Çeşitli arama kurtarma çalışmalarına katıldık. 
Bu alanda dünyada en başarılı ülkeler arasına girmiş bulunmaktayız.

AFAD’ın koordinasyonunda; son dönemde 500'den fazla yurt içi ve yurt dışı insani ve 
acil yardım faaliyeti icra edilmiştir. Suriye’den Filistin’e, Arnavutluk’tan Kırgızistan’a, 
Pakistan’dan Myanmar’a, Somali’den Afganistan’a, Bosna-Hersek’ten Irak’a kadar çok 
sayıda ülkeye insani yardım yaptık. 
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HAZIRLIYORUZ

“Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)”

TÜRKİYE AFET 
MÜDAHALE PLANI’NI 
HAZIRLADIK

TAMP ile ulusal ve yerel düzeyde, olay türü ve ölçeğine göre esnek yapıda 
müdahale organizasyon sistemi oluşturduk. Afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak 
üzere yapılacak çalışmaları tanımladık. Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale 
çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rol 
ve sorumlulukları belirledik. Plan, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulundaki Sayın 
Bakanlarımız tarafından imzalandı ve bu plan çerçevesinde hazırlanan Afet ve Acil 
Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 26/8/2013 tarihli ve 2013/5703 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanılarak 18/12/2013 tarihli ve 28885 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlandı. 81 ilde TAMP’a uygun olarak hazırlanan İl Afet Müdahale 
Planları, İl Valileri tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

“KESİNTİSİZ 
VE GÜVENLİ 
HABERLEŞME 
SİSTEMİ” PROJESİ 
HAYATA GEÇİYOR
Kablolu (fiber MPLS altyapısı), GSM, telsiz ve uydu bağlantılarını alternatifli 
bir şekilde kullanarak ses ve veri haberleşmesi sağlayabilen bir altyapı 
oluşturuyoruz. Ülke genelinde dağıtılan uydu telefonları, kurulan HF/SSB 
telsiz altyapıları, deprem verileri, afet ve acil durumlarda üretilen veriler ve 
Başkanlığımızın kurumsal verilerinin tutulacağı ve tek bir merkezden hizmet 
sağlayan AFAD Veri Merkezi, afet anında kullanılacak Türkiye Afet ve Acil 
Durumlar Yönetimi Operasyon Merkezi bu alanda yürüttüğümüz önemli 
çalışmalar arasındadır.
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AFAD 
BİLGİ 
SİSTEMİ 
(AFBİS) 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni (EBYS / BELGENET) 81 ilimizde yaygınlaştırılmıştır. 
Ayrıca sisteme insan kaynakları, portal, form yönetimi,  stratejik plan ve proje izleme, 
yardım masası, asistan uygulaması ile kimliklendirme ve yetkilendirme kabiliyetleri 
kazandırılırken, merkez ve 81 il internet sayfaları kolay yönetilebilir ve çağdaş bir yapıda 
kullanıma sunulmuştur. 

AFETLERE 
HAZIR OLMAK 
İÇİN 27 ADET 
LOJİSTİK DEPO 
KURUYORUZ
Afetlerden sonra etkin ve hızlı müdahaleyi sağlayacak şekilde barınma 
ihtiyaçlarının karşılanması için çadır ve çadır içi malzemelerinin depolanması 
amacıyla toplam 27 adet lojistik depo kurulumu çalışmalarını yürütüyoruz. Bu 
kapsamda 25 ilde depo kurulumu çalışmalarını tamamladık ve işletmeye açtık. 
İşletmeye açılan bu depolarda, afetlerde ihtiyaç duyulacak ve afetzedelere 
ulaştırılacak olan acil barınma malzemeleri bulundurulmaktadır. 
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“ARAMA 
KURTARMA 
STANDART 
MALZEME 
ENVANTERİ” 
OLUŞTURDUK
Bu kapsamda; 101 adet tam donanımlı orta tonajlı kentsel arama 
ve kurtarma aracı, her türlü coğrafi yapıda hareket edebilen 102 
adet 8*8 amfibik (suda ve karada hareket edebilen) arazi aracının il 
müdürlüklerine dağıtımını gerçekleştirdik. Arama kurtarma görevi 
icra eden personelin kullanımına sunduk.

ARAÇ 
FİLOMUZ 
TÜRKİYE’NİN 
HER YERİNDE
Afet bölgesinde çalışma ofisi ihtiyacını karşılamak üzere 22 adet mobil 
koordinasyon aracı ile 20 adet mobil haberleşme aracının temini 
tamamlanmıştır. Toplumda afet ve acil durumlar ile ilgili farkındalık yaratmak 
amacıyla deprem, yangın ve sel afetlerini simüle edebilen araçlar hizmete 
alınmış olup, yıl içinde bulundukları bölgeler değiştirilmek suretiyle binlerce 
öğrencimize ulaşmaktadır. İçinde temel arama ve kurtarma malzemelerinin 
olduğu toplam 96 adet afet konteyneri 46 ilimizin güvenli noktalarında 
bekletilmektedir. Bununla birlikte 2015-2016 yılı içinde tüm arama ve kurtarma 
birlik müdürlükleri personelinin INSARAG (Birleşmiş Milletler Arama Kurtarma 
Danışma Grubu) eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
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“AFET YÖNETİM 
VE KARAR DESTEK 
SİSTEMİ (AYDES)”
Afet yönetiminde kullanacağımız entegre bir yazılım uygulaması olan Afet 
Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile coğrafi bilgi sistemleri üzerine 
inşa edilmiş, afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar 
destek mekanizmalarına sahip bir sistem oluşturuyoruz. 

Bu sistem kapsamında afet anında kullanabileceğimiz tüm coğrafi verileri 
tek bir merkezî sistemde toplayan ve analizine imkân veren Mekânsal 
Bilgi Sistemi, sıfırıncı dakikadan itibaren tüm müdahale aşamalarını 
yönetebileceğimiz Olay Komuta Sistemi, afet sonrası iyileştirme aşamalarının 
koordinesini sağlayacak İyileştirme Sistemi gibi sistemler geliştirdik. 

YENİ SİSTEMLER 
GELİŞTİRİYORUZ
Geçici barınma merkezlerini yönetebileceğimiz Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi 
(AFKEN), afetzedelere yönelik yardımları organize edebileceğimiz Elektronik 
Yardım Dağıtım Sistemi (EYDAS), afet etkilerini uydu görüntüleri üzerinden çeşitli 
algoritmalarla uzaktan analiz edebileceğimiz AYDES Uzaktan Algılama Projesi 
(AYDES UZAL) ve yine afet etkilerinin elde edilen çeşitli türdeki görüntüler 
üzerinden gönüllü bir uzman kitlesi tarafından analiz edilmesini sağlayacağımız 
AYDES Kitle Kaynak Projesi, AYDES kapsamında yürüttüğümüz projelerdir.
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ULUSLARARASI 
ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR
AFAD ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 
yürütülen Etkin Afet Risk Yönetimine Yönelik Kapasite Geliştirme 
Projesi ile hem ülkemizin afet risk yönetimi konusunda kapasitesinin 
artırılması sağlanacak hem de Japonya ile tecrübe paylaşımı 
yapılacaktır.  

TEKNOLOJİK 
AFETLERE DE 
HAZIRLIKLIYIZ

Doğal afetlerin yanında 
dünya genelinde önemi her 
geçen gün artan teknolojik 
afetler alanında da risk ve 
zarar azaltma faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz. İlgili 
tüm kamu ve özel kurum 
ve kuruluşların katılımıyla 
sekiz farklı teknolojik afeti 
kapsayan “Teknolojik Afetler 
Yol Haritası Belgesi”ni 
hazırladık. Belge ile 2014-
2023 yılları arasındaki 
hedefler ve gereksinimler 
net olarak belirlenmiş 
olup eylemlerin izlenmesi 
çalışmalarına devam 
ediyoruz.
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ULUSAL DEPREM 
STRATEJİ VE 
EYLEM PLANINI 
(UDSEP 2023) 
HAYATA GEÇİRDİK
2014 yılında Ulusal Deprem Stratejisi 
ve Eylem Planı (UDSEP-2023) 
kapsamındaki “Kısa Dönem Eylemler” 
tamamlanmıştır. Ayrıca UDSEP-2023 
kapsamında gerçekleştirilen okulların 
ve hastanelerin depreme dayanıklı 
hâle getirilmeleri konusunda büyük 
ilerleme katederek, afet risk azaltma 
çalışmalarına destek sunan Ulusal 
Deprem Araştırma Programı'nı 
başlattık. 

“Türkiye Deprem Tehlike Haritasının 
Güncellenmesi” başlıklı projenin 2016 
yılı itibarıyla tamamlanmasıyla Türkiye 
Deprem Bölgeleri Haritasının da 
güncellenmesi sağlanmıştır. Ülkemizin 
geleceğe yönelik depreme dayanıklı 
yapılaşma ve depremlere dirençli 
şehirleşmesine katkı sağlayacak olan 
“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 
Hakkında Yönetmelik” revizyonu 
çalışmalarında sona gelinmiş olup 
önümüzdeki günlerde yeni adıyla 
“Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” 
tamamlanarak ülkemizin hizmetine 
sunulacaktır. 

AFET 
YÖNETİMİNDE 
ÇIĞIR AÇAN 
DİĞER 
PROJELERİMİZ

Afet yönetimiyle ilgili tüm paydaşların sorumluluk ve görev dağılımlarını bir 
eylem planı çerçevesinde şekillendirecek olan projenin çalışmalarına 2016 
yılında başladık. 

TARAP ile afet ve acil durum risklerini azaltmaya yönelik faaliyetleri bir plan 
dâhilinde düzenleyerek rolleri belirleyeceğiz. Toplumun afetlere daha dirençli 
hâle gelmesi sağlanarak olası bir afet ve acil durumda yaşanabilecek can ve 
mal kaybının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Afet Yönetimi Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı (TAYSB) 

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı 
(TARAP) 

Genel   |    856     |   Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel   |    857     |    Afet ve Acil Durum Yönetimi



Eğitim ve farkındalık çalışmalarına başladık, il sağlık ve hastane sağlık 
planları hazırladık. Eğitim çalışmaları kapsamında temel afet bilinci, 
arama ve kurtarma, yangın, sivil savunma uzmanları ve amirleri, ulusal ve 
uluslararası KBRN eğitimleri ile eğitici eğitimi konularındaki çalışmalar devam 
etmektir. Toplumun tüm katmanlarını içine alacak şekilde planlanan “Afete 
Hazır Türkiye Projesi” öncelikli olarak aileler hedef alınmıştır. “Afete Hazır 
Aile” eğitimleri ile toplumun çok büyük kesiminin önce ev içinden başlayarak 
bilinçlendirilmesi planlanmış, devamında da okullarımızda tüm öğrenci, 
öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin yer alacağı “Afete Hazır Okul” 
eğitimlerine başlanmıştır. “Afete Hazır İş Yeri” eğitimleri ile iş yerlerinde 
tüm çalışanlarımızın afete karşı dirençli hâle getirilmesi öngörülmüş, ayrıca 
gönüllülük temelinde gençliği bir araya getirerek “Afete Hazır Gönüllü 
Gençler” kampanyalarımızla da gençlerimizin afetlere hazırlanması 
hedeflenmiştir. 

Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında tüm paydaş kurumlarla iş birliği 
içerisinde çalışılarak bugüne kadar ülke genelinde 9.250.832 kişiye 
ulaşılmış ve bu kişiler projeye dâhil edilmiştir.

Ulusal Deprem stratejimize destek olmak üzere kurduğumuz Ulusal Deprem 
Araştırma Programı ile başta üniversiteler olmak üzere kamu kurumları 
ve araştırma enstitülerinin deprem ve afet risklerini azaltma konularındaki 
araştırma projelerine maddi destek sağlıyoruz. Şu ana kadar toplam 30 
projeye 4,8 milyon TL kaynak aktardık. Desteklenen 30 projeden 14 tanesi 
tamamlanmıştır.

Afete Hazır Türkiye Projesi ULUSAL 
SİSMİK AĞIN 
GELİŞTİRİLMESİ 
(USAG) PROJESİNDE 
939 İSTASYONA 
ULAŞTIK
Ulusal Sismolojik Gözlem Ağında Zayıf ve Kuvvetli Yer Hareketi 
İstasyonlarının toplamında Eylül 2017 itibarıyla 939 istasyona ulaştık ve ülke 
ihtiyacına göre her yıl artırmaya devam ediyoruz. AFAD deprem gözlem 
ağı, yüksek standartlardaki altyapısı ile dünyanın önde gelen sayılı ağları 
arasındadır. 
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ULUSAL 
RADYASYON 
ACİL DURUM 
PLANI (URAP)
AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile birlikte hazırlanan Ulusal 
Radyasyon Acil Durum Planı (URAP) ile amacımız; yurt içinde veya yurt 
dışında meydana gelebilecek bir radyasyon acil durumu için ulusal seviyede 
ve il seviyesinde yapılacak planlamanın, gerçekleştirilecek müdahalenin 
ve uluslararası ilişkilerin yürütülmesinin esaslarını belirlemektir. URAP, ülke 
içinde, kara suları ve münhasır ekonomik bölgede, ayrıca mücavir ülke 
topraklarında meydana gelen veya meydana gelmesinin beklendiği ve 
çeşitli kuruluşların katkılarının gerekebileceği radyasyon acil durumlarında 
ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonunun sağlanması 
ve valiliklere ulusal desteğin verilmesini kapsar.

AFAD DEPREM 
MOBİL 
UYGULAMASI
Depremlerin kamuoyuna bildirilmesi amacıyla akıllı telefon ve tabletler için 
AFAD DEPREM Mobil Uygulaması geliştirilmiş olup kullanıcıların hızlı ve 
güvenilir bilgiye ulaşmaları sağlanmıştır. Uygulamadan Eylül 2017 itibarıyla 
137.000’in üzerinde kullanıcı faydalanmakta ve bu sayı her geçen gün 
artmaktadır. 
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TÜRKİYE’YE 
KARŞI 
GELİŞEBİLECEK 
KİMYASAL, 
BİYOLOJİK, 
RADYOAKTİF 
VE NÜKLEER 
(KBRN) 
RİSKLERE KARŞI 
TÜM ÖNLEMLERİ 
ALDIK
2016 yılında başlattığımız KBRN Kapasite 
Geliştirme Projesi ile ülke genelinde meydana 
gelebilecek ve sivil halkı etkileyebilecek bir KBRN 
olayına etkin bir şekilde müdahale edilmesi 
ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için 
müdahale kapasitemiz üst düzeye çıkarılacaktır. 
2018 yılında tamamlanması planlanan bu proje 
ile ülkemizin standart KBRN yönetim modelinin 
oluşturulması hedeflenmektedir.

UNUTMADIK
13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma İlçesinde meydana gelen elim maden 
ocağı kazası sonrası, barınma ihtiyaçlarına köklü çözüm getirmek ve gelecekte 
sabit bir gelir kaynağı oluşturmak üzere hayatını kaybeden 301 işçimizin aileleri için 
toplam 602 konut yaptırılması planlanmıştır. 602 konutun 301 adedi inşa ettirilerek 
teslim edilmiştir. Kalan 301 konut ise TOKİ vasıtasıyla yaptırılmaktadır. Her aileye 
iki konut verilecektir. 301 işçimizin, okul çağına erişmemiş çocukları da dâhil olmak 
üzere, eğitimine devam eden 389 evladına eğitim hayatları boyunca vakıf ve 
dernekler tarafından burs sağlanmaktadır.

SOMA’YI
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DEPREM YARALARINI 
SARDIK VAN’I 
YENİDEN İNŞA ETTİK
23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van’da yaşanan depremler sonrasında 30 
bin 756 hak sahibi için TOKİ aracılığıyla 17 bin 489 konut; köylerimizde de "Evini 
Yapana Yardım" (EYY) sistemiyle 8 bin 60 konut olmak üzere, toplamda 25 bin 
549 konut ve 128 iş yeri inşa ettik.

1.817 orta hasarlı konutun onarım ve güçlendirilmesi çalışmaları ve 2.914 ahır 
inşası işini gerçekleştirdik.  Ayrıca Van ili ve çevresinde 20 ilköğretim, 9 lise, 26 
cami, 10 ticaret merkezi, 1 sağlık ocağı ve 1 köy konağının yapımını tamamladık.

Yaklaşık 3 milyar TL harcanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden 
önce bölgeye 47 kilometre mesafeden kaynak suyu getirilerek Van’ın 2060 yılına 
kadar olan su ihtiyacını karşıladık. 

Yeni Van’ın inşası için ayrılan kaynak toplam 5 milyar 356 milyon lira olarak 
gerçekleştirmiştir.

“Bugün afetlere her alanda daha hazırlıklıyız.”
Nihai hedefimiz, afet yönetiminde sistematik ve teknolojik dönüşümü 
tamamlayarak Türkiye’yi emin bir geleceğe doğru taşımak; çocuklarımıza 
afetlere hazır bir Türkiye emanet bırakmaktır.

KUZEY ANADOLU 
FAYINDA JEOFİZİK 
GÖZLEMLER, 
MARMARA DENİZİ’NİN 
DOĞUSUNDA DERİN 
KUYU SİSMOMETRE 
AĞI-GONAF PROJESİ
Ulusal sismik ağların geliştirilmesi kapsamında Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi 
(GFZ) ile ortaklaşa başlatılan proje kapsamında Marmara Denizi içerisindeki Adalar Segmenti 
boyunca, beklenen Marmara depremi (M>7) öncesi ve sırasında meydana gelecek fiziksel 
süreçlerin incelenmesi amacıyla istasyon kurulum çalışmalarını tamamladık.
Toplamda 7 adet derin kuyu sismik istasyonunu belirlenen lokasyonlarda 300 metre derinliğe 
kurarak veri akışını başlattık. 

Dünyada kullanılan teknoloji ve yöntem açısından ikinci örnek olan bu Uluslararası Proje 
sayesinde Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi’nin doğusundaki kısmı daha hassas 
takip edilmeye başlanmıştır.
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TÜRKİYE 
İNSANLIĞIN 
YANINDA
2011 yılı Nisan ayında Suriye’de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle 
ülkemizde bulunan Suriyelilere yönelik insani yardım faaliyetleri 
AFAD’ın koordinasyonunda, bakanlıklarımız, valilikler ve diğer tüm 
kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülüyor. Ülkemize “açık kapı 
politikası” ile kabul edilen Suriyelilere Geçici Koruma Yönetmeliği ile 
geçici korunma sağlanıyor.

ÜLKEMİZDE 
3 MİLYON 196 
BİN SURİYELİ 
MİSAFİRİ 
AĞIRLIYORUZ
2017 Eylül sonu tarihi itibarıyla 228 bin 920 geçici koruma altındaki Suriyeli, 10 
ilimizde kurulan 21 geçici barınma merkezinde; barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, 
sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme, bankacılık gibi insani 
ihtiyaçları karşılanmak suretiyle 6 yılı aşkın süredir misafir ediliyor. Ayrıca geçici 
barınma merkezleri dışında da 2 milyon 959 bin 755 olmak üzere ülkemizde 
toplam 3 milyon 196 bin kişiyi aşkın geçici koruma altında Suriyeli bulunuyor.
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10 İLİMİZDE 
21 GEÇİCİ 
BARINMA 
MERKEZİ 
KURDUK
Barınma merkezlerinde son derece etkin ve entegre bir sistem geliştirilmiştir. 
Bu sistem kapsamında eğitim, sağlık, güvenlik ve diğer hizmetler ilgili tüm 
bakanlıklarımız ve yerel yönetimler ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Uygulamaya koyduğumuz barınma merkezleri standartları, en ince ayrıntılarına 
kadar planlanmıştır. Sonuçta ortaya çıkan deneyim, diğer ülkeler ile paylaşılarak 
başka ülkelerde sığınmacı durumuna düşen insanların da daha iyi şartlarda 
yaşamaları için örnek teşkil etmektedir. 

Pek çok ülke, bu tecrübemizi paylaşmamızı istemiştir. AFAD gerek bu istekleri 
karşılayabilmek, gerekse ileride karşılaşabileceğimiz büyük afetlerde bu 
tecrübemizi hızla hayata geçirmek adına, barınma merkezi kurulumu ve yönetimi 
ile ihtiyaçların karşılanması konusunda standartlar geliştirmiştir. Standart 
uygulamalarımızdan olan Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) Birleşmiş 
Milletler nezdinde "Kamu Hizmeti Sunumunun Geliştirilmesi" kategorisinde 
birincilik ödülüne layık görülmüştür.

SURİYELİ 
MİSAFİRLERİMİZE 
VERDİĞİMİZ 
HİZMETLER
Geçici barınma merkezlerimizde; eğitim, sağlık, güvenlik, din hizmetleri vb. 
konularda 7 gün 24 saat Suriyeli misafirlerimize hizmet vermekteyiz.

Geçici barınma merkezlerinde kurduğumuz sahra hastanelerinde sağlık 
hizmeti veriyoruz. 2017 yılı Eylül sonuna kadar, geçici barınma merkezi içi ve 
dışında 25 milyon 919 bin 750 poliklinik hizmeti sunulmuş, 1 milyon 143 bin 
393 yatan hastaya hizmet verilmiş; 953 bin 466 cerrahi müdahale yapılmıştır. 
Toplam 224 bin 750 doğum gerçekleşmiştir. Bu bağlamda merkezlerimizdeki 
sağlık ünitelerinde 161 doktor ve 214 sağlık personeli görev yapmaktadır.

Sağlık Hizmetleri
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Suriyeli çocuk ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarını da unutmadık. Barınma 
merkezlerimizde 80 bin 742, geçici eğitim merkezlerinde 245 bin 104, Millî 
Eğitim Bakanlığımız okullarında 183 bin olmak üzere toplam 508 bin 846 
öğrenciye eğitim verilmektedir.

Eğitim Hizmetleri
Bütçesi 349 milyon avro olan proje kapsamında kamp dışında yaşayan 
Suriyelilere ve diğer ihtiyaç sahibi mültecilere kişi başı 120 TL olmak üzere, 
Kızılay Kartlarına nakit yükleme ile destek sağlıyoruz. Aileler gıda, giyim, kira 
ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bütün mağazalarda ve ATM’lerde 
geçerli olacak bu kartı kullanabiliyor. 

Sağlık Bakanlığı ile 300 milyon avroluk, Millî Eğitim Bakanlığı ile 300 milyon 
avroluk ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile 60 milyon avroluk, operasyonel 
giderlerin karşılanması için doğrudan hibe antlaşmaları imzalanmıştır. 
Sığınmacı mali imkânı kapsamında  Ekim 2017 itibarıyla aktarılan toplam 
tutar 883 milyon avrodur.

Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı 

Genel   |    870     |   Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel   |    871     |    Afet ve Acil Durum Yönetimi



SAVUNMA
YERLİLEŞTİRME

MİLLİLEŞTİRME

TEKNOLOJİK DERİNLİK

KÜRESEL ETKİNLİK
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SAVUNMA 
SANAYİSİ

SAVUNMA 
SANAYİSİNİ 
GELİŞTİRME 
GÖREVİMİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet ve İstihbarat 
birimlerimizi modern teçhizatla donatmak.

Yurt içi savunma sanayimizi geliştirmek.

Yerlileşme ve Millîleşme Oranını yükselterek 
savunma sanayinde azami düzeyde bağımsız 
olmak.

• Savunma sanayisinin 
geliştirilmesine yönelik strateji 
ve yöntemleri belirlemek ve 
uygulamak.

• Türkiye’nin savunma ve güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili 
programları yürütmek.

• Ülkemizin savunma ve güvenlik 
yeteneklerinin gelişimini sürekli 
kılacak sanayileşmeyi sağlamak.

• Savunma ve güvenlik 
teknolojilerinde Türkiye’yi üstün 
kılmak.

FAALİYETLERİMİZLE 

NEYİ
AMAÇLIYORUZ?

SAVUNMA 
SANAYİSİNDE

HEDEFLERİMİZ

TEKNOLOJİK 
DERİNLİK 
VE KÜRESEL 
ETKİNLİK
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SAVUNMA VE GÜVENLİK 
PROJELERİNDE HIZ, KALİTE ve 
MALİYET ETKİNLİĞİ SAĞLAMAK

TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ 
BİLİMSEL BİRİKİMLER ve 
DENEYİMLER ile BİRLEŞTİRMEK

Savunma ve Güvenlik ihtiyaçlarının 
Karşılanmasında Etkin Projeler Geliştirmek

Temel ve İleri Teknolojilerin Millî İmkânlarla Kazanılmasının Sağlanması

Özgün ve Yeni Teknolojiler Geliştirmesi İçin Sektörün Teşvik Edilmesi

Savunma ve Güvenlik Ekosistemi İçinde Yetenekli ve Deneyimli Iş 
gücünün Oluşturulması

KABİLİYET KAZANIMI 
İÇİN VERİMLİLİK 
YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Savunma ve Güvenlik Sektörünün Yetenek Bazlı 
Büyümesinin Sağlanması

İhracat ve Uluslararası Iş birliğinin Geliştirilmesi

Savunma Sanayi Sektörüne Hizmet Edecek Test ve 
Değerlendirme Altyapısının Geliştirilmesi  

2002’DEN BERİ
(SON 14 YILDA)
NELER YAPTIK…

Toplam Savunma ve Havacılık Cirosu (Milyon $)

1855

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2438

5076

3087

5101

2900

4908

3707

4381
4756

Savunma ve Havacılık İhracatı (Milyon $)

247

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

331

832 853
1,090 1,262

1,388
1,647 1,655

196
337 487

615
784
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2002 yılında yaklaşık 1 Milyar ABD Doları olan savunma ve havacılık cirosu, 
2016 yılında 6 kat büyüyerek yaklaşık 6 Milyar ABD Doları olmuştur.

2002 yılında yalnızca 248 Milyon ABD Doları olan savunma ve havacılık ihracatı, 
2016 yılında yaklaşık 8 kat büyüyerek 1,95 Milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.

49 58 64 79 90

Arge Harcamaları (milyon $)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Özkaya Ar-Ge Toplam Ar-Ge Harcaması

120

345

510 505

228 206

666

143

672
773

221 200

927

237

887

350

904

288

Savunma Sanayisinde Toplam Sözleşme Bedeli
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

11,120

11,318

12,988

14,628

22,705

24,466

68,073

85,428

36,567

38,474 45,387

49,809

40,919

Milyon

Türk savunma sanayi şirketleri, yurt dışına zırhlı araçlar, 
roket sistemleri, simülatörler, sahil güvenlik botları ve 
gemileri, askeri haberleşme sistemleri, komuta kontrol 
sistemleri ve yazılımları ihraç etmeye başladı.

Askerî gemi projelerimizin yurt 
içi imkânlar ile gerçekleştirilmesi 
neticesinde; özgün kara, hava, 
deniz platformlarını tasarlama 
ve inşa etme kabiliyeti oluşmuş 
olup, elektronik ve haberleşme 
sistemlerinde yurt dışı 
bağımlılığımız en aza indirilmiş 
ve Silahlı Kuvvetlerimizin 
güçlenmesi sağlanmıştır.

SAVUNMA SANAYİSİNDE 
GELİŞMELER

Elektronik Konsollar

2002 yılında neredeyse yok denecek seviyede olan AR-GE harcaması 2016 
yılına gelindiğinde 1,25 Milyar ABD Doları seviyesine çıkmıştır. Böylelikle 
ülkemizin AR-GE ve teknoloji yatırımı yapan sektörleri arasında savunma 
sektörü başat konumuna gelmiştir.

2002 yılında yalnızca 66 savunma projesi yürütürken bugün geldiğimiz noktada 
yüksek yerlilik oranı proje sayımız yaklaşık 9 kat artarak 543’e ulaşmıştır.

Savunma sanayisinde yerlilik oranını her geçen gün arttırıyoruz. 2002 yılında 
%18’ ler düzeyinde olan bu oran %65’leri aşmış durumdadır.

2002 yılında dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında tek bir savunma 
firmamız bulunmazken, 2017 yılına gelindiğinde Aselsan A.Ş. 57., TUSAŞ 61. ve 
Roketsan A.Ş.’de 98. sırada listede yer almıştır.

2002 yılında yaklaşık 5,5 Milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken 
geldiğimiz noktada yaklaşık 8 katlık bir artış ile 42 Milyar dolarlık proje 
hacmine ulaşılmıştır. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında 
60 Milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşılacağı öngörülmektedir.
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Simülatör

Ani
Müdahale
Botu

Askeri ve sivil 
simülatörler yerli 
olarak üretilip 
yurt dışına 
ihraç edilmeye 
başlanmıştır.

Ani müdahale 
botları değişik 
boy ve tonajlarda 
yerli tersanelerimiz 
tarafından tasarlanarak 
inşa edilmekte olup, 
yurtdışına ihraç 
edilmektedir.

Sahil Güvenlik 
Arama Kurtarma
Gemimiz

Yeni Tip
Karakol
Botumuz

Ülkemizi çevreleyen 
denizlerde arama kurtarma 
faaliyetlerine yönelik, devriye, 
kontrol, denetim, kirlilik 
önleme görevlerini olumsuz 
hava ve deniz şartlarında dahi 
ifa edebilecek arama kurtarma 
gemileri yurtiçi özel sektör 
tersanelerinde inşa edilerek, 
proje kapsamındaki 4 geminin 
tamamı hizmete girmiştir.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin 
operasyonel ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla yerli 
imkânlarla dizayn edilerek 
ülkemiz tersanelerinde 
üretilen karakol botları 
hizmete alınmıştır. Bu 
kapsamda 2016 sonu itibarıyla 
16 botun tamamı teslim 
edilmiştir.
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Kurtarma, Yedekleme ve

Denizaltı 
Kurtarma
Ana Gemisi

Millî Gemi
Yüzde yüz yerli tasarım, ilk millî savaş gemimiz olan MİLGEM projesinde 2016 
yılı içerisinde MİLGEM 1. Gemisi TCG Heybeliada ve 2. Gemisi TCG Büyükada 
teslim edilmiştir. Proje kapsamında 3. ve 4. Gemiler olan Burgazada ve Kınalıada 
gemileri denize indirilmiş olup test faaliyetleri sürmektedir. Projenin ikinci aşaması 
kapsamında fırkateyn sınıfında olacak olan dört gemiden ilkinin inşa faaliyetlerine 
başlanmıştır.

Çeşitli deniz koşullarında su yüzeyi ve su altı kurtarma operasyonları ve yangın 
söndürme gerçekleştirmek üzere yerli imkânlarla tasarlanmış olan TCG Işın’ın inşa 
faaliyetleri tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında inşa edilen TCG 
Alemdar ise Ocak 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiştir.

(MİLGEM) Projesi
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Yeni Tip
Denizaltı Harekât Konsepti kriterlerini karşılamak üzere denizaltının 
gizlilik özelliğinden istifade ederek, düşman kontrolü altında 
bulunan deniz harekât alanlarında uzun süre harekât yapabilecek 
Yeni Tip Denizaltıların azami yerli katkı ile Gölcük Tersanesinde 
Eylül 2015 tarihi itibarıyla ilk denizaltının inşasına başlanmış olup, 
inşa ve detay dizayn faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Denizaltı
LHD
Gemisi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında, Ege, 
Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti 
ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine 
intikal ettirebilecek 1 adet Havuzlu Çıkarma Gemisi’nin 2021 yılında 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanmaktadır. 
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Millî Muharip
İlk uçuşun 2023'te yapılması planlanmakta olup, uçağın prototipinin 
bu süreler içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projenin 
gerçekleştirilmesi ile Türkiye, Hava Kuvvetlerimizin ana muharip 
unsurlarının yerli ve millî bir hüviyete kavuşacak ve dünyada muharip 
uçak üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip 4. ülke olacaktır.

Uçağımız

Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi “HÜRKUŞ” 
Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağıdır.

Küresel sivil ve askerî havacılığın gelişen eğitim uçağı ihtiyaçlarına 
cevaben tamamen özgün olarak tasarlanıp geliştirilmiştir. 

HÜRKUŞ’un silahlandırma faaliyetleri devam etmektedir.

Hürkuş
Eğitim
Uçağımız
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F-35 Anka 
İHA 

F-16 uçaklarının yerini 
almak ve ortaya çıkacak 
yeni nesil savaş uçağı 
ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 3. Seviye olarak 
ortak olunan proje 
kapsamında hâlihazırda 30 
adedinin siparişi verilmiştir.

F-35 uçaklarının en karmaşık 
yapısal bölümlerinden 
birisi olan Orta Gövdesi 
ABD dışında tek kaynak 
olarak TUSAŞ tarafından 
üretilmeye başlanmıştır.

Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE-
Medium Altitude Long Endurance), İHA 
Programı çerçevesinde geliştirme faaliyetleri 
tamamlanarak hizmete alınan ANKA İHA 
sistemleri ile gece ve gündüz, kötü hava 
şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/
hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama 
ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü 
istihbaratı görevleri icra edilebilmektedir. 
Proje kapsamında 5 adet ANKA güvenlik 
güçlerimizin hizmetine sunulmuştur.

Uçağı
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Anka İHA’mız

Bayraktar İHA'larının üretimleri ve 
tedarikler devam etmektedir. Orta 
İrtifa ve Uzun Menzil (MALE) sınıfı 
İHA konseptine uygun olarak millî 
ve özgün tam otomatik uçuş kontrol 
özellikleri ile dünya klasmanında en 
ileri teknolojik seviyede geliştirilmekte 
olan üstün istihbarat, keşif, gözetleme 
yeteneklerine sahip Bayraktar Taktik 
İHA Projesi kapsamında 38 İHA teslimatı 
gerçekleştirilerek, ihtiyaç makamlarımızın 
hizmetine verilmiştir.

Silahlı/Silahsız 
BAYRAKTAR İnsansız 
Hava Araçlarımız terörle 
mücadelede aktif 
olarak kullanılmaktadır

HELİKOPTERİMİZ

TSK’ nın Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ihtiyacının 
karşılanması amacı ile daha önce ABD’den ithal edilen silahlı 
helikopterler, günümüzde yerli üretim olarak, millî aviyonik 
ve silah sistemleri ile teçhiz edilmiş bir şekilde üretilmeye 
başlanmıştır. Dünya çapında kendi sınıfındaki en etkin taarruz 
helikopterlerinden biri olan Atak Helikopteri’ne ilişkin proje 
kapsamında hâlihazırda 25 adet T-129 ATAK Helikopteri Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiştir.

ATAK
TAARRUZ
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Helikopterimiz
Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında tamamı TUSAŞ tesislerinde 
üretilecek olan Sikorsky S70i helikopterlerinin Aselsan ürünü modern 
aviyonik sistemler ve TEI tarafından üretilecek T700-TEI-701 motorları 
ile donatılması sonucu oluşturulacak T70 helikopterlerinden, altı farklı 
kullanıcı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) için iki ayrı 
konfigürasyonda, toplam 109 adet üretilecektir. Uygulanmakta olan proje 
modeli ile % 63 oranında yerli sanayi katılımı gerçekleşecektir. Projedeki ilk 
helikopter teslimatlarının 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Genel Özgün
Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ihtiyaç sahibi makamların eğitim 
helikopteri ve hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması 
amacıyla en zorlu iklim şartları ve coğrafyada, yüksek irtifa ve yüksek 
sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet 
gösterebilen bir helikopterin, millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak 
tasarlanması ve üretilmesine yönelik başlatılan Özgün Helikopter 
Programı, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülmektedir. Tamamen millî 
tasarım bir helikopterin tasarım çalışmaları tamamlandı.

Özgün Helikopter ile personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, 
iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla 
mücadele, kıyı ötesi taşıma ve arama kurtarma görevleri icra edilebilecektir.

Eylül 2018’ de ilk uçuşun yapılması planlanmaktadır.

HelikopterMaksat 
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Göktürk
Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askerî istihbarat amaçlı yüksek 
çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkân tanıyacak, aynı zamanda orman 
alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa 
sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi 
gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak 
GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uyduları fırlatılarak yörüngeye yerleştirilmiştir.

Uydu ve Uydu Fırlatma Sistemleri; Stratejik nitelikteki Uydu ve Uydu Fırlatma 
Sistemleri; ülkemizin askerî haberleşme, istihbarat ve uzaya bağımsız erişim 
alanındaki ihtiyaçlarının bazı projelerin hayata geçirilmesi ile karşılanması 
öngörülmektedir.

Uyduları
Altay

Tankımız
Ana Muharabe

Ülkemizin modern ana muharebe 
tankı ihtiyacı doğrultusunda 
ortaya çıkan ALTAY Projesi 
Türkiye’nin ilk özgün ana 
muharebe tankının yurt içinde 
tasarlanması, geliştirilmesi ve 
üretimini kapsamaktadır. Projenin 
ilk aşamasında 2 adet prototip 
tankın Teknik Veri Paketi ve 
üretimi tamamlanmıştır. Seri 
üretim için ihale süreci devam 
etmektedir.
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Zırhlı Araç Korkut
Projeleri Alçak İrtifa Hava 

Savunma SistemiAskeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal 
alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında 
harekât ihtiyaçlarına cevap veren, yüksek koruma ve hareket 
kabiliyetlerine sahip çeşitli konfigürasyonlardaki zırhlı araçlar, silah 
taşıyıcı zırhlı araçlar, mayına karşı korumalı araçlar ve özel maksatlı 
zırhlı araçlar (Kirpi, Cobra, Ejder Yalçın vs.) hizmete alınmıştır.

Orta ve yüksek irtifa füzeleri ile uçakları aşarak gelen tehditleri 
tespit, teşhis ve tahrip ederek kara birliklerinin hava savunmasını 
sağlamak maksadıyla geliştirilen proje kapsamında prototip 
teslimatları tamamlanarak seri üretim aşamasına geçilmiştir.
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Som
(Hassas Güdümlü 
Stand-off Mühimmat)

F-4 ve F-16 uçaklarından atılabilen, sisteminin F-35 
uçaklarına entegrasyon çalışmaları yapılmış havadan karaya 
bir füze sisteminin geliştirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen 
proje kapsamında seri üretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Füzesi
Bora
Hava 
Savunma 
Sistemi

Uzun menzilli karadan karaya füze ve silah 
sisteminin tasarımı ve üretimini amaçlayan Bora 
Hava Savunma Sistemi Projesi kapsamında 
teslimat testleri başarıyla tamamlanmıştır.  
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K (Kasırga) 
Füzesi

Hisar Hava 
Savunma Füzeleri

Envanterde yer alan K 
(Kasırga) füzesine, K+ 
projesiyle güdüm ve 
pod kabiliyeti eklenmiş. 
Füze tedarikleri 
kapsamında teslimat 
devam etmektedir.

Askeri üs, liman, tesis ve 
birliklerin hava tehditlerinden 
korunması amacı ile sabit ve 
döner kanatlı uçaklara, seyir 
füzelerine, havadan karaya 
atılan füzelere ve insansız hava 
araçlarına karşı geliştirilen 
alçak (HİSAR-A) ve orta irtifa 
(HİSAR-O) hava savunma 
füzeleri envantere alınmıştır.

ROKETSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur.

TRGK-300 GÜDÜM KİTİ

Aselpod
Lazerle işaretleme yaparak, güdümlü mühimmatla hedefi vurmayı 
hedefleyen ASELPOD’un tamamen yerli imkânlarla tasarım ve 
üretiminin gerçekleştirilmesi ile ülkemiz bu yeteneğe sahip sayılı 
ülkeler arasında yerini almıştır.  Ayrıca, üretilen podun, yabancı 
bir ülkeye satışının yapılmış olması bu konuda Türkiye’nin ulaşmış 
olduğu noktayı gözler önüne sermektedir. 
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Cirit
Millî tasarım lazer güdümlü roketimiz CİRİT’in 
seri üretimine başladık.

Roketimiz
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taktik teknik istek ve özelliklerini taşıyan, muharebe 
ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet edecek Millî 
Piyade Tüfeğimiz millî imkânlar dâhilinde tasarlanmış ve 42 farklı NATO standardı 
kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olma unvanını kazanmıştır. -40°C 
ile +65°C sıcaklıkları arasında sorunsuz kullanılabilen MPT-76 ‘da seri üretim başlamış 
ve 3.180 adet tüfek teslim edilmiş olup teslimatlar sürmektedir.

2017 Yılında 7000 adet teslimatı planlanmaktadır. 80000 adetlik ilave talebe yönelik 
sözleşme değişikliği çalışmaları yürütülmektedir.

Piyade
Tüfeğimiz

Genel   |    902     |   Savunma Genel   |    903     |    Savunma



Turboşaft 
Motor 
Geliştirme 
Projesi

Operatif 
İHA Motoru 
Geliştirilmesi 
Projesi

Özgün Helikopter Projesi kapsamında 
geliştirilmekte olan platformların 
motor ihtiyacının karşılanması 
amacıyla proje başlatılmıştır.

ANKA İHA platformuna ait motorun 
millî imkânlarla geliştirilmesi hedeflenen 
projede ilk ateşleme gerçekleştirilmiş 
olup test faaliyetleri devam etmektedir.
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ULAK 
Projesi

Artan askeri ve sivil veri haberleşmesi ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla 4G haberleşme sistemi millî yazılım ve 
donanım bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmekte olup 4G 
teknolojilerine yönelik millî imkân ve kabiliyetler artırılarak mobil 
haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığın azalması 
beklenmektedir. Projede test faaliyetleri başarıyla tamamlanmış 
olup seri üretime hazır hâle getirilmiştir.

Entegre 
Sınır 
Güvenlik 
Sistemi

Proje ile Türkiye - Suriye sınırının Hatay ili sınır hattının Asi Nehri 
bölgesinde Sınır Güvenlik Sistemi'ni oluşturan gözetleme ve algılama 
sistemlerinin kurulumu ve komuta kontrol yazılımı ile entegrasyonu 
ve gerekli altyapı unsurlarının tesis edilmesi sağlanması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda fiziki engel unsurları tamamlanan 40 
km'lik sınır hattında, Fiber Optik Algılama Sistemi'nin hızlı bir şekilde 
kurulumu amacıyla gerçekleştirilen projenin ilk fazı tamamlanmış 
olup ikinci faz Aralık 2017 itibarıyla tamamlanacaktır. 
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Sanayi Katılım ve 
Offset Faaliyetleri

Endüstriyel 
Yetkinlik 
Değerlendirme 
ve Destekleme 
(EYDEP) Programı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ihtiyacına binaen Türkiye’deki 
mevcut petrol ve doğalgaz boru hatları ile bu hatlar üzerinde 
bulunan tesislerin korunmasına yönelik entegre güvenlik sisteminin 
yurt içinde geliştirilmesi ve tedarik edilmesi planlanmaktadır. 

Sağlam bir Savunma Sanayisi ekosistemi için teknoloji odaklı 
şirketleşme modeli hayata geçirilmiş olup, KOBİ’lerin Savunma 
Sanayisinde daha etkin bir rol almasını teminen Endüstriyel Yetkinlik 
Değerlendirme ve Destekleme (EYDEP) Programı başlatılmıştır. 
Savunma Sanayisi için kalifiye insan kaynakları edinmek adına 
yüksek lisans ve doktora için burs programı başlatılmıştır. 

Sanayi Katılım / Offset (SK/O) faaliyetleri kapsamında KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştirilen ihracatlara; Hafif Sınıf Helikopter orta gövde, ön gövde, 
kompozit parça imalatı ve asambleleri, hassas işleme talaşlı imalat parçaları, 
Yazılım Tabanlı Telsizler Teknoloji Transferi çeşitli tiplerde karıştırıcı sistem 
(jammer), kablaj, montaj ve test işçiliği, elektromekanik ve mekanik alt sistemler, 
fişek ve patlayıcı, ikmal tankeri ile çeşitli yazılımlar örnek olarak verilebilir. 

Türk savunma sanayisine yönelik yetenek envanteri ve potansiyel yerli Altyüklenici 
Listesi oluşturulması yolunda savunma sanayisi portalı hazırlık ve test çalışmaları 
2012 yılında neticelendirilerek  kullanıma açılmıştır. SSM Sanayileşme Portalı 
kullanıcı sayısı, 2017 yılı itibari ile 625’tir. Bu firmalardan 447’sinin, ürün ve 
yeteneklerine ilişkin veri girişlerini tamamlamasını takiben “Firma/Ürün/Yetenek 
Arama” ekranı 31 Aralık 2014 itibarıyla hizmete açılmıştır. Portal veri girişi 
gerçekleştirilen ürün sayısı 2017 yılı itibarıyla 2.919 ‘a ulaşmıştır.

Petrol Ve Doğalgaz 
Boru Hatları Koruması

Kent Güvenlik Sistemleri Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi ve 
Plaka Tanıma Sistemi Projesi

Yüz tanıma sistemini de içeren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka 
Tanıma Sistemi (PTS) Projesi kapsamında 25 ilde sistem kurulumları tamamlanmış 
olup yıl sonuna kadar ise 52 ile yaygınlaştırılacaktır. Söz konusu sistem Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı okullara da entegre edilecektir.
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BİLİM SANAYİ 
VE TEKNOLOJİ
BİLİM VE TEKNOLOJİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

AR-GE

TEKNOPARKLAR 

KALİTE KONTROL

KOSGEB
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Dördüncü Sanayi Devrimine dünya ile 
birlikte gireceğiz.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 
ve Eylem Planı’nı (2015-2018) 
uygulamaya devam ediyoruz. Orta ve 
yüksek teknolojili ürünlerde üretim 
üssü olmayı hedefliyoruz. Son 10 
yılda, düşük teknoloji seviyesinden 
orta teknoloji seviyesine tırmandık. 
2023 yılına kadar sanayimizin önemli 
kısmını yüksek teknolojiye evirmek 
için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

YENİ SANAYİ 
DEVRİMİNE
GEÇ KALMADIK

TAM 
ZAMANINDA
HAZIRIZ 

STRATEJİ 
BELGELERİYLE 
YENİ DEVRİME
HAZIRIZ

SEKTÖREL

Uygulamada olan strateji belgelerimizin sayısı 
18’ e yükselmiştir.

Kamu-Üniversite Sanayi Iş birliği Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Biyoteknoloji Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)

Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018)

Tekstil, Hazır giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)

Ulusal Fikrî Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)

Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

İlaç Sektörü Strateji Eylem Planı (2015-2018)

Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017)

Otomotiv Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019)

Nanoteknoloji Strateji Belgesi (2017-2018)

Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019)

Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019)

Makine Sektör Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Stratejisi Eylem Planı (2015-2018)
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Yeniden hazırlanan strateji belgelerimizin 
sayısı 6 olmuştur. 

Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı (2017-2020)

Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı (2017-2020)

Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)

Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2019)

SANAYİ SİCİL 
BİLGİ SİSTEMİ İLE 

SANAYİ 
ENVANTER 
KAYITLARINI 
TUTUYORUZ
Üretim yeri bazında mevcut kayıtlı işletme sayısı 2017 Aralık sonu itibari 
ile 135.416’dır. Sanayici Sicil Belgesi elektronik ortamda üretilmektedir.

Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yapılan değişiklikle orta 
ve yüksek teknolojili malların ihalelerinde yerli malı belgesine sahip 
istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hâle 
getirilmiştir. Ülkemizde uluslararası alanda rekabetçi bir sanayinin 
gelişmesinin önü açılmıştır. 2017 Aralık sonu itibari ile TOBB ve TESK’e 
bağlı odalar tarafından 23 bini aşkın Yerli Malı Belgesi düzenlenmiştir. 

YERLİ 
ÜRETİMİ 
DESTEKLİYORUZ
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TÜRK SANAYİSİNİ 
BİR ÇATI
ALTINDA 
BULUŞTURDUK
Lonca web portalı hizmet vermeye 
devam ediyor
Ülkemizdeki sanayi envanterine kayıtlı tüm 
işletmelerinin ve ürettikleri ürün bilgilerinin 
bulunduğu LONCA web portalı (www.lonca.gov.
tr) yurt içi ve yurt dışı kullanıcıların kullanımına 
açıktır. Portalı 2017 Aralık sonu itibarı ile yaklaşık 
827 bin kişi ziyaret etmiştir.

Ülkemizin motor ve aktarma organları üretim kabiliyetinin 
arttırılmasını sağlayacak olan “Motor Mükemmeliyet Merkezi 
Projesi”ne ilişkin 14 yerli firma ile (Tümosan, Başak Traktör, 
Erkunt Traktör, Aksa Jeneratör, Çukurova, Hidromek, Yavuz 
Motor, Taral Makina, Hattat Tarım, Hisarlar Makina, Türk Traktör, 
BMC, Ceylan Otomotiv) bir Mutabakat Zaptı imzalanmış olup 
söz konusu projeye yönelik çalışmalar TÜBİTAK bünyesinde 
devam etmektedir.

MOTOR 
MÜKEMMELİYET 
MERKEZİ 
PROJESİ
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4. SANAYİ 
DEVRİMİNE 
GEÇİŞE
ÖNCÜLÜK 
EDİYORUZ
Sanayide Dijital Dönüşüm 
Platformu kuruldu
4. Sanayi Devrimi’ne yönelik olarak ilgili tüm tarafların eş zamanlı ve 
koordineli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak adına Sanayide 
Dijital Dönüşüm Platformu’nu oluşturduk. Platformun temel amacı 
4. Sanayi Devrimi’ne geçiş sürecine öncülük ederek, ilgili tüm 
tarafları bir araya getirmek suretiyle tam katılımcılığı sağlamak ve 
ülkemizin dinamiklerini göz önünde bulundurarak sanayimizin dijital 
dönüşümünü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak olacaktır.

Sanayinin dijital 
dönüşümü yol 
haritası belirleniyor. 

Dijital Dönüşüm 
Merkezleri kurulacaktır. 

Sanayinin dijital dönüşümü (katmanlı üretim, robotik, nesnelerin 
interneti, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 
etkin kullanımı ve bunların yerli üretimi) yol haritası tamamlanacaktır. 

İmalat Sanayisinin Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi Projesi (IPA Projesi) 
kapsamında 2 adet dijital dönüşüm merkezi kurulması planlanmaktadır. İmalat 
Sanayisinin Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi Projesi-IPA Projesi, Avrupa 
Komisyonu tarafından resmî olarak onaylanmıştır.
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AR-GE GÜCÜ, 
TÜRKİYE’NİN GÜCÜ 

Kaynak: TÜİK

*12.12.16 tarihinde güncelenen GSYİH rakamları kullanılmıştır.
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2017 sabit fiyatlarıyla 
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2006 yılında 9 milyar TL olan AR-GE harcamaları 2016 yılında 
26,4 milyar TL’ye ulaşmıştır (2017 sabit fiyatlarıyla). AR-GE 
harcamalarının millî gelire oranı 2006 yılında %0,56 iken 2016 
yılında %0,94’e çıkmıştır.  Bu oranı 2023’te %3’e taşımayı 
hedefliyoruz.

2006 yılında AR-
GE harcamalarının 
sadece %37’si özel 
sektör tarafından 
gerçekleştirilirken 
2016 yılında bu oran 
%54,2’ye yükselmiştir. 
2023 yılı hedefimiz 
bu oranın daha da 
artırılarak AR-GE 
harcamalarının 2/3’sinin 
özel sektörün tarafından 
gerçekleştirilmesidir. 

Kamu yatırım 
programları kapsamında 
AR-GE ve yenilik alanına 
ayrılan kaynaklar 2002 
yılında 114 milyon TL iken 
2017 yılında 2,8 milyar 
TL’ye yükselmiştir.

AR-GE REFORM 
PAKETİ İLE TÜRKİYE 
AR-GE ÜSSÜ OLUYOR

İNOVASYON VE 
AR-GE’DE DÜNYA 
İLE YARIŞIYORUZ

886 AR-GE ve Tasarım Merkezi 45 bine 
yaklaşan AR-GE ve tasarım çalışanı ile 
yüksek teknoloji üretiyoruz

Bilişim vadisi gerçek oluyor.

886 AR-GE ve Tasarım Merkezi 45 bine yaklaşan AR-GE ve tasarım çalışanı ile 
yüksek teknoloji üretiyoruz Bilişim vadisi gerçek oluyor.

15 ve üzeri (Otomotiv sektörü için 30) tam zamanlı AR-GE personeli çalıştıran 
işletmelere ‘’AR-GE Merkezi’’ belgesi ve 10 tam zamanlı tasarım personeli 
çalıştıran işletmelere "Tasarım Merkezi" belgesi veriyoruz. Faaliyette olan 
752 AR-GE Merkezi ve 134 Tasarım Merkezinde çalışanların sayısı 45 bine 
yaklaşmıştır.

Yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alana kurulmuş olan Bilişim 
Vadisinin birinci etabı tamamlanmış ve Eylül 2017 tarihinde ilk AR-GE 
firmasını bünyesine katarak faaliyetlerine başlamıştır. Tüm etapların 
tamamlanmasıyla 5 bin AR-GE ve yazılım firmasını barındırması, 
50 milyar dolar ciro etmesi ve 100 bin nitelikli insana iş ve istihdam 
sağlaması hedeflenmektedir.
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69 Teknopark ve 45 bin kişilik
teknoloji ordusu kurduk
Ülkemiz genelindeki 69 Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 55’inde Ar- Ge faaliyetleri, 
14’ünde yapılaşma çalışmaları devam etmektedir.
40 bini AR-GE ve destek personeli olmak üzere Teknoparklarda çalışan toplam 
personel sayısı yaklaşık 45 bine ulaşmıştır.

AR-GE Reform Paketi kapsamında hayata geçirilen düzenleme ile öncelikli ve 
stratejik sektörlerde İhtisas Teknoparklar kurulması hedeflenmiş olup ülkemizin 
ilk İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Dokuz Eylül Sağlık İhtisas Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi faaliyete geçmiştir.

TÜRKİYE 
TEKNOPARKLAR
İLE ÇAĞ ATLIYOR

TEKNOGİRİŞİM 
SERMAYESİ 
DESTEĞİ 
İLE YÜKSEK 
TEKNOLOJİYİ 
DESTEKLEDİK
Bu kapsamda 1.933 işletmeye 
185 milyon TL destek verdik

BAŞVURU YILI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOPLAM

TOPLAM BAŞVURU 
SAYISI

159

724

859

1.597

1.539

1.748

3.175

9.801

DESTEKLENEN 
İŞLETME SAYISI

78

102

272

288

294

270

629

1.933

VERILEN DESTEK 
TUTARI (TL)

7.655.050

9.973.850

26.336.590

27.899.767

28.781.302

26.380.748

57.992.678

185.019.985
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204 Teknolojik ürün yatırımına 
210 Milyon TL destek verdik

Rekabet öncesi iş birliği projelerine %50 
oranında hibe desteği sağlıyoruz

AR-GE sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlerin seri üretilmesine yönelik yatırımları 
2014 yılından beri destekliyoruz. 580 milyon TL bütçeli 204 projeye 210 milyon TL 
destek verdik.

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri (RİP) Destek Programı kapsamında AR-GE ve 
yenilik projeleri ile tasarım projesi için Bakanlığımıza başvuran proje ortaklarına 
bütçe sınırı olmaksızın %50’ye kadar hibe desteği ile birlikte AR-GE Merkezleri’ne 
sağlanan destek ve muafiyetler sağlanacaktır.

YÜKSEK 
TEKNOLOJİ, 
YÜKSEK 
MİLLİ GELİR

TEKNOLOJİK 
ÜRÜNLERİN KAMU 
ALIMLARI İÇİN 
TEKNOLOJİK 
ÜRÜN DENEYİM 
(TÜR) BELGESİ 
VERİYORUZ
AR-GE sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler için Kamu 
ihalelerinde iş bitirme belgesi yerine geçen Teknolojik Ürün 
Deneyim Belgesi veriyoruz. Bugüne kadar işletmelerimize 
314 adet belge verilmiştir.
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Sanayinin  nitelikli iş gücü ihtiyacının 
belirlenmesi ve ortaya çıkan ihtiyacın 
giderilmesine yönelik ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği içerisinde politikalar 
gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar 
başlatılmıştır.

Ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
üretme altyapısının geliştirilmesi, yurt içi 
üretim oranının artırılması ve yurt içinde 
mevcut imkân ve kabiliyetlerden azami 
ölçüde yararlanılması için kamu alımlarında 
yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi 
sağlamaya yönelik sanayi iş birliği programı 
uygulamalarına katılım sağlıyoruz.

DİJİTALLEŞEN 
SANAYİDE 
NİTELİKLİ 
İŞGÜCÜ

YAŞAM BOYU 
ÖĞRENME

YURT İÇİ 
ÜRETİM VE 
SANAYİDE 
TEKNOLOJİK 
DÖNÜŞÜM 
İÇİN SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ 
PROGRAMLARI

Lise

Meslek Yüksek
Okulu

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora ve Sonrası
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ANTARKTİKA 
PROJESİ
Proje ile, Antarktika Andlaşmalar Sistemi'nde Gözlemci Ülke statüsünde olan 
ülkemizin Danışman Ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi 
olması amaçlanmaktadır.

Türkiye'nin Antarktika alanında uluslararası arenada temsili ve iş birliği 
potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için yapılacak iş ve işlemler, 2017 yılından 
itibaren Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Bakanlığımız uhdesinde  ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi  koordinasyonunda yürütülmektedir.
18 Eylül 1995 tarihinde imzaladığımız Antarktika Andlaşmalar Sistemi’nde 
Danışman ülke statüsüne geçebilmek için;
Kıtaya ulusal seferlerin düzenlemesi,
Ulusal bir Bilim Programı’na sahip olunması,
Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulması,
İkili işbirlikleri kapsamında Türk bilim adamlarının diğer ülkelerin üslerinde 
bilim faaliyetleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

2016-2017 Antarktik Sezonunda, Birinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi 24 
Şubat-4 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nden 9 bilim 
insanımızın katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Bu seyrüsefer kapsamında 
ekibimiz; Antarktika kıtasında 4000 km yol katetmiş, 17 topoğrafik kara 
ölçümü ile 38 alanda gözlemler yapmış ve 45 noktadan numuneler almak 
suretiyle toplamda 2 milyon metrekarelik ölçüm alanında incelemeler 
gerçekleştirmiştir.

Madrid Çevre Protokolü ile Eklerinin TBMM’de kabul edilmesi ile ilgili kararın 24 
Mayıs 2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ulusal nitelik 
kazanması, uluslararası camiada takdirle karşılanmıştır.

Ayrıca kutup araştırmaları alanındaki çalışmalarımızın sistematik bir şekilde 
yürütülmesi amacıyla Ulusal Kutup Bilim Programı'nın 2017 yılı sonuna kadar 
tamamlanması yönünde çalışmalara devam edilmektedir.

Kutup çalışmaları alanında bilimsel yetkinlik ve kapasitemizin artırılmasında 

önemli bir rol oynayan ikili işbirlikleri alanında Şili ve Bulgaristan ile 
çalıştaylar düzenlenmiş olup, Ukrayna ve Şili ile mutabakat zaptı 
imzalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca 2017-2018 
Antarktik sezonunda 8 Türk bilim insanının bilimsel araştırmalar 
yapmak üzere Polonya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve 
Şili üslerine gönderilmesi için söz konusu ülkelerle anlaşmalar 
sağlanmıştır.

İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferimizin daha geniş bir katılımla 
Şubat-Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesine yönelik 
hazırlıklar sürdürülmekte olup, bu seferle Antarktika Yarımadası’nın 
batı kıyılarında kurulması planlanan Türk bilim üssü fizibilitesinin 
tamamlanması, ayrıca ilk kez bir kamp alanında konaklama 
yapılarak bilimsel çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır. 
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18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin 
Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 1 Temmuz 
2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

(*) Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı 31/08/2016 
tarihli ve 3835 sayılı yazımız ile YÖK, TOBB, TİM, TÜSİAD, 
MÜSİAD, TÜMSİAD, OSBÜK, OSBDER olmak üzere toplam 746 
kamu ve sivil toplum kuruluşunun görüşüne sunulmuştur.

TÜRK SANAYİSİ 
İÇİN SORUNSUZ 
DÖNEM

ÜRETİM REFORM 
PAKETİ İLE 

“GİT, GÖR, ÇÖZ 
MAZERET YOK” 
PROJESİ İLE 
SANAYİCİNİN 
AYAĞINA GİTTİK
38 İlde 10 bine yakın sanayici ile buluştuk. 
29 İlin milletvekilleri ile bölgenin 
sorunlarını konuştuk
Son altı ayda 38 ilimizi ziyaret ettik, buradaki sanayicilerimiz 
ile bir araya gelerek sektörel, bölgesel ve kişisel 
sorunların çözümlerini istişare ettik. “Mazeret yok” ilkemiz 
çerçevesinde anında çözümler ürettik. Yine son altı ayda 
29 ilin milletvekili ile yuvarlak masa toplantıları yaparak 
sorunları ve çözüm yollarını konuştuk.

Sektörel temsilcileri ile bir araya gelerek çözüm yolları 
oluşturduk. 
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DEV BİR 
ÜRETİM ÜSSÜ 
HÂLİNE GELDİ

Son 15 yılda 108 Organize Sanayi Bölgesi, 121 Sanayi Sitesi yaptık.

Organize Sanayi Bölgelerinde 1,7 milyon kişiye istihdam sağladık.

Hedefimiz 2 milyon 500 bin kişiye iş sağlamak.

TÜRKİYE ORGANİZE 
SANAYİ 
BÖLGELERİ KREDİ 
DESTEK FAİZ 
ORANLARINI 
DÜŞÜRDÜK
Kalkınmada öncelikli illerde faiz oranları %10’dan %1’e, normal illerde faiz 
oranları %15’den %2’ye, gelişmiş illerde faiz oranları %20’den %3’e düşürüldü. 

Tablo: Yıllara Göre OSB Kredileri Faiz Oranları ve Geri Ödeme Sürelerindeki 
Değişimler

Yıllar Geri Ödemesiz Dönem (Yıl)) Toplam Geri Ödeme Süresi (Yıl) Faiz Oranı (%)

2

2

2

2

2

11

11

11

11

13

10

2

2

1

1

20

12

9

6

3

3

3

3

3

3

15

15

15

15

15

9

9

9

9

11

15

7

5

3

2

KÖY

Not: KÖY, Kalkınmada Öncelikli Yöre

NORMAL GELİŞMİŞ KÖY NORMAL GELİŞMİŞ KÖY NORMAL GELİŞMİŞ

2000-2003

2004-2006

2007-2008

2009-2012

2013- ----

5

5

5

5

5

Genel   |    933     |    Bilim, Sanayi ve TeknolojiGenel   |    932     |   Bilim, Sanayi ve Teknoloji



MEGA 
ENDÜSTRİ 
BÖLGELERİ 
KURUYORUZ

Endüstri bölgelerinde hedefimiz 50 milyar TL yatırım 60 bin kişiye iş imkânı.

Dev endüstri bölgeleri ile enerji ve sanayi üretiminde Avrupa’da lider ülke olacağız.

İlan Edilen
Endüstri Bölgesi

Bulunduğu İl Başvuru Sahibi
Kurum/Kuruluş

İlan Tarihi
(Resmi Gazete)

Büyüklüğü
(Hektar)

Ceyhan Enerji
İhtisas Endüstri 

Bölgesi
Adana Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı
17.10.2007 1.341

Karapınar Enerji
İhtisas Endüstri 

Bölgesi
Konya Konya Valiliği 8.9.2012 5.957

Filyos Endüstri 
Bölgesi

Zonguldak
Başbakanlık Yatırım

Destek ve
Tanıtım Ajansı

8.9.2012
1.6.2015

607

Niğde-Bor Enerji
İhtisas Endüstri 

Bölgesi 
Niğde Niğde Valiliği 19.11.2015 2.539

BMC Otomotiv A.Ş.
Karasu Münferit 

Yatırım Yeri
Sakarya BMC Otomotiv

San. ve Tic. A.Ş.
11.4.2015
19.2.2016

222

Sayı

1

2

3

4

5

6 Karaman Enerji
 İhtisas EB

Karaman Karaman Valiliği 18/08/2017 1.628

SANAYİCİMİZİ 
HER AŞAMADA 
DESTEKLİYORUZ

6215 sayılı kanunla 4562 sayılı OSB Kanununun geçici 9’uncu maddesi 
kapsamında, asgari 10 kişilik istihdam şartını sağlayan yatırımcılara, 
illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değerlerine göre %50 ile %100 
arasında değişen oranlarda indirimli arsa temin edilmiştir.

Bu kapsamda OSB’lerde bugüne kadar 2.937 parseli, kısmen ve bedelsiz 
olarak yatırımcılara tahsis ettik.

Sanayicimize altyapısı tamamlanmış çevreci sanayi 
bölgelerinde 4.2 milyar TL destek verdik.

Organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli olan ve 
Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar olan 
kısmını kredi ile destekliyoruz.

OSB’lere kısmen veya tamamen bedelsiz arsa tahsisi yapıyoruz.
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Yeni teşvik sisteminde OSB’lerde yapılan yatırımlar, bir alt bölge 
desteklerinden yararlanacak. OSB’lerde yapılan teşvik belgeli yatırımlar 
daha avantajlı hâle getirilmiştir.

1965’ten 2001 yılı sonuna kadar 65 OSB’ye 1,9 milyar TL kredi desteği 
verilmiş iken, 2002 yılından itibaren 2016 yılı sonuna kadar 108 OSB’ye 
2,3 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

YENİ TEŞVİK 
SİSTEMİNDE 
OSB’LERE 
BÜYÜK 
AVANTAJ

TEŞVİK  KALEMLERİ
Kredi ve Kredi Faiz Desteği

Emlak Vergi Muafiyeti

Kurumlar Vergi Muafiyeti

Damga Vergisi İstisnası

TRT Payı İstisnası

KDV İstisnası

Harç İstisnası

Bir Alt Bölge
Desteğinden Yararlanma

Yapı Denetim Hizmet Bedeli İndirimi

Var

Var

Var

Var

Var

Yok

Yok

Var (Arsa ve İşyeri teslimleri)

%75 İndirimli %75 İndirimli

Var

Var

Yok

Yok

Var

Var (Sanayi Sicil Belgeli 
bütün Firmalar

Var

Var

OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ OSB İÇİNDEKİ FİRMA

OSB’LERE SAĞLANAN TEŞVİKLER 

KÜMELENME DESTEK 
PROGRAMI İLE 
DAHA GÜÇLÜ 
SANAYİ 
2013 yılında uygulamaya konulan Kümelenme Destek Programı ile belirli bir rekabet 
edebilirlik ve sürdürülebilirlik seviyesine ve potansiyeline sahip, vizyon ve stratejilerini 
belirlemiş olan Kümelenme Birlikteliklerine hazırladıkları 5 yıllık iş planları (faaliyet ve
projeler) doğrultusunda %50 hibe ile destek verilmektedir.

27 Şubat 2015 tarihinde Programın 2’nci Çağrısına çıkılmış ve 10 Temmuz 2015 tarihinde
son başvurular alınmıştır. Çağrıya toplam 16 adet kümelenme birlikteliği başvuruda 
bulunmuştur. Değerlendirme süreci tamamlanmış olup Seçici Kurul Değerlendirmesi 
neticesinde Bakan onayına sunulan 5 başvuru 09 Aralık 2016 tarihinde desteklenmeye
değer görülmüştür.

Sözleşme imzalanan 5 kümelenme teşebbüsü Nükleer Sanayi, Sürdürülebilir Ev 
Tekstili, Gemi İnşa Sanayi, Ostim Temiz Teknolojiler ve İstanbul Sağlık Endüstrisi 
Kümelenmeleri’dir. Söz konusu kümelerin toplam 5 yıllık toplam 102.121.722 TL’lik 
iş planlarının yüzde % 50’si (51.060.086 TL) Bakanlığımızca desteklenecektir. Bu 5 
kümelenme birlikteliği içinde; 22 Üniversite, 228 Firma, 3 OSB, 11 Sanayi/Ticaret Odası, 16 
Dernek yer almaktadır.

30 Mayıs 2017 tarihinde Kümelenme Destek Programı 3. Çağrısına çıkılmıştır. Programın 3.
Başvuru Çağrısı 30 Eylül 2017 tarihinde sona ermiştir. 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren 3.
Destek Çağrısına 23 ilden toplam 11 kümelenme birlikteliği başvuruda bulunmuştur.

Kümelenme, firmalar-üniversite-kamu iş birliğiyle belirli bir iktisadi 
değer oluşturma sürecidir.

Kümelenme; verimliliği artıran,

Yenilikçiliği teşvik eden,

Yatırımları çeken,

Endüstriyel tabanı güçlendiren,

Özel ürünler ve hizmetler geliştiren ve bunları kalkınma becerileri için 
bir odak noktası hâline getiren tüm süreçleri destekler.

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI
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Bakanlığımızca sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamı, üstyapı inşaatının 
ise %70’ine kadar olan kısmı, yerleşim alanları içerisinde kalmış sanayi 
sitelerinin taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatiflerince, il özel idarelerince, 
büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin 
idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları 
ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmı mimarlık ve 
mühendislik hizmetleri dâhil kredi ile destekliyoruz.

2016 yılı sonu itibarıyla 94.565 iş yerinden oluşan, 470 SS hizmete 
sunulmuş olup bu işyerlerinde yaklaşık 473.000 kişiye, daha sağlıklı 
şartlarda çalışma imkânı sağlanmıştır.

YENİ NESİL 
SANAYİ 
SİTELERİ 
KURUYORUZ

Şehir içindeki sanayi sitelerini taşıyoruz.

470 sanayi sitesinde 473 bin kişiye istihdam sağladık.

2017 yılı fiyatlarıyla SS’lere 5,4 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

SS’LERE 
UYGULANAN 
KREDİ FAİZ 
ORANLARINI 
DÜŞÜRDÜK
Bakanlığımız kredi desteği ile yapılan SS’ler için kullandırılan kredilerin yıllık faiz 
oranları; kademeli olarak 2004, 2007, 2009 ve 2013 yıllarında yapılan güncellemeler ile 
düşürülmüştür. 

Kalkınmada öncelikli illerde faiz oranları %10’dan %1’e, normal illerde faiz oranları %15‘den 
%2’ye, gelişmiş illerde faiz oranları %20’den %3’e düşürüldü. 

2000 - 2003

Yıllara Göre SS Kredileri Faiz Oranları ve Geri Ödeme Sürelerindeki Değişimler

YILLAR

2004

2005 - 2006

2007 - 2008

2009 - 2012

2013 -  ----

GERİ ÖDEMESİZ DÖNEM (YIL) TOPLAM GERİ ÖDEME SÜRESİ
(YIL) FAİZ ORANI (%)

KÖY NORMAL GELİŞMİŞ KÖY NORMAL GELİŞMİŞ KÖY NORMAL GELİŞMİŞ

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

11

11

15

15

15

15

11

11

13

13

13

13

11

11

11

11

11

11

10

2

2

2

1

1

15

7

7

5

3

2

20

12

12

9

6

3

Genel   |    939     |    Bilim, Sanayi ve TeknolojiGenel   |    938     |   Bilim, Sanayi ve Teknoloji



Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında bugüne kadar desteklenen 44 
proje için 565 milyon avro kaynak sağlandı. 

T

KASTAMONU

BATMAN

HATAY

OSMANİYE

KAYSERİ

K.MARAŞ ADIYAMAN

G.ANTEP

KİLİS

SİVASYOZGA

ÇANKIRI

SİNOP

SAMSUN

AMASY

TOKA

ÇORUM

ORDU
GİRESUN

GÜMÜŞHANE

TRABZON

BAYBURT

ERZİNCAN

ERZURUM

RİZE

ARTVİN ARDAHAN

KARS

IĞDIR

AĞRI

VAN

HAKKARİ
ŞIRNAK

MARDİN

Ş.URFA

MALATYA

ELAZIĞ

TUNCELİ
BİNGÖL

DİYARBAKIR

MUŞ

BİTLİS

SİİRT

YARARLANICILAR
KOOPERATİFLER

ÜNİVERSİTELER

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ - ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİMLERİ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

BELEDİYELER VE KAYMAKAMLIKLAR 
GİBİ KAR AMACI 

GÜTMEYEN KURULUŞLAR

KAMU KURUMLARI

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

SANAYİ - TİCARET ODALARI

BİRLİK,BORSA VB. İŞ DÜNYASI 
TEMSİLCİSİ ÇATI KURULUŞLAR

DERNEKLER

VAKIFLAR

REKABETÇİ 
SEKTÖRLER 
PROGRAMI 1. 
DÖNEMİ

Uygulanan projeler ile;

REKABETÇİ SEKTÖRLER 
PROGRAMI 2. DÖNEMİ

22 Milyon avro değerinde 3 Teknopark,

78 Milyon avro değerinde 9 ortak kullanım atölyesi,

65 Milyon avro değerinde 10 adet İş Geliştirme Merkezi,

38 Milyon avro değerinde 4 laboratuvar ve araştırma merkezi,

35,7 Milyon avro değerinde 3 adet lisanslı depo,

Samsun ilimizde 50 milyon avro yatırımla Lojistik Merkezi hizmete geçiyor.

130 milyon avro bütçeli 3 finansal araç projesi uygulanıyor. 

11 Milyon avro değerinde 3 kümelenme projesi gerçekleştiriliyor.

37 milyon avro değerinde 5 turizm altyapısını geliştirme projesi uygulanıyor.

25 Milyon avro değerinde 2 proje ile Bakanlığın kapasitesi geliştiriliyor.

Programın, 2014 - 2020 yıllarını kapsayan, teknik adı “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel 
Programı (RYOP)” olan ve tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni dönemi için de yaklaşık 405 
milyon avro bütçe oluşturuldu. 

Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın 
azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. 

%45.6
63 milyon Avro

%26
36 milyon Avro

%15.2
21 milyon Avro

%13
18 milyon Avro

İmalat ve Sanayii
Ortak kullanım tesislerinin kurulması ve/veya 
kapasite artırımı
İhtiyaç analizi, rekabetçilik stratejisi ve yol 
haritası çalışmaları
Kümelenmeye destek
tanıtım ve ağ oluşturma faaliyetleri

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nin 
desteklenmesi
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)’nin 
desteklenmesi
Kuluçka Merkezleri’nin desteklenmesi
Ticarileştirilecek yenilikçi ürünlerin 
desteklenmesi

Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler
Yaratıcı endüstri noktalarının kurulması
Turizmde cazibe merkezleri oluşturulması

Araştırma ve Geliştirme
Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin 
artırılması
Kamu, üniversite ve sanayinin işbirliğinin 
güçlendirilmesi
Üniversite ve sanayinin ortak araştırma 
çalışmalarının teşviki
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2016 yılında 71 İl’de; 9.941 adet akaryakıt istasyon ile 8.478 adet LPG otogaz istasyonu 
denetlenmiştir. 24.088 adet Marker ölçümünün de yapıldığı denetimlerde tespit edilen 
aykırılıklar aşağıda verilmiştir.

2017 yılında petrol ve petrol ürünlerinin denetimlerinde İl Müdürlükleri tarafından 
16.163 adet ulusal marker denetimi gerçekleştirilmiş olup 10 adet geçersiz marker 
tespit edilmiştir.

TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI, HAKSIZ 
REKABETİN ÖNLENMESİ, 
VERGİ KAÇAKÇILIĞININ 
ÖNLENMESİ İÇİN
AKARYAKIT VE LPG 
İSTASYONLARINDA 
SIKI DENETİM

PETROL VE 
PETROL ÜRÜNLERİ 
DENETİMLERİ

9 1.042 4 4 28 1.087

Geçersiz
Marker
Ölçümü
Yapılan

İstasyon Sayısı

Sorumlu
Müdürü

Olmayan
İstasyon Sayısı

Kaçak Tüp
Dolum
Aparatı

Yakalanan
İstasyon Sayısı

ATC’siz LPG
Yapılan

İstasyon Sayısı

Otomasyona
Müdahale

Edilmiş
İstasyon Sayısı

Toplam Tespit
Edilen Ayrılık

Sayısı

2016 yılı akaryakıt/LPG denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar

İSTANBUL
EDİRNE

KIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

KOCAELİ

SAKARYA
DÜZCE

BOLU

ESKİŞEHİR

BİLECİK
BURSA

BALIKESİR

ÇANAKKALE

MANİSA

İZMİR

AYDIN

MUĞLA
ANTALYA

KARAMAN

KONYA

BURDUR

DENİZLİ
ISPARTA

AFYONUŞAK

KÜTAHYA

MERSİN

HATAY

OSMANİYE

ADANA

NİĞDE

AKSARAY

NEVŞEHİR
KAYSERİ

K.MARAŞ ADIYAMAN

G.ANTEP

KİLİS

SİVASYOZGA T

KIRŞEHİR

KIRIKKALEANKARA

ÇANKIRI

KARABÜK
ZONGULDAK

BARTIN

KASTAMONU

SİNOP

SAMSUN

AMASYA

TOKAT

ÇORUM

ORDU
GİRESUN

GÜMÜŞHANE

TRABZON

BAYBURT

ERZİNCAN

ERZURUM

RİZE

ARTVİN ARDAHAN

KARS

IĞDIR

AĞRI

VAN

HAKKARİ
ŞIRNAK

MARDİN

Ş.URFA

MALATYA

ELAZIĞ

TUNCELİ
BİNGÖL

DİYARBAKIR

BATMAN

MUŞ

BİTLİS

SİİRT

YALOVA

2016 yılı akaryakıt/LPG denetimlerinin 
il bazında gösterimi
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HAZIR AMBALAJLI 
MAMULLERİN 
ETİKET/ MİKTAR 
DENETİMLERİ 
KESİNTİSİZ 
DEVAM ETMEKTE
Bakanlığımız sorumluluk alanına giren 
ürünlerde, gıda/gıda dışı işletmeler 
her yıl denetlenmektedir.

2017 yılında;

Denetimi yapılan ilin çevresindeki il müdürlüklerinin personel ve araçlarının 
katılımıyla 35 ilde çapraz denetim,

İllerin kendi personel ve araçlarıyla, 34 ilde odaklı denetim,

İhbar/şikâyetler ile il müdürlüklerinin resen yaptığı denetimler sonucunda,

3.434 adet hazır ambalajlı mamul denetimi yapılmış ve 384 üründe aykırılık tespit 
edilmiştir. 

Tespit edilen aykırılıkların 56 adedine, 168.163 TL idari para cezası uygulanmıştır.

2017 yılında hazır ambalajlı mamullere ilişkin yapılan çapraz 
ve odaklı denetimlerin il bazında gösterimi 

İSTANBUL
EDİRNE

KIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

KOCAELİ

SAKARYA
DÜZCE

BOLU

ESKİŞEHİR

BİLECİK
BURSA

BALIKESİR

ÇANAKKALE

MANİSA

İZMİR

AYDIN

MUĞLA
ANTALYA

KARAMAN

KONYA

BURDUR

DENİZLİ
ISPARTA

AFYONUŞAK

KÜTAHYA

MERSİN

HATAY

OSMANİYE

ADANA

NİĞDE

AKSARAY

NEVŞEHİR
KAYSERİ

K.MARAŞ ADIYAMAN

G.ANTEP

KİLİS

SİVASYOZGA T

KIRŞEHİR

KIRIKKALEANKARA

ÇANKIRI

KARABÜK
ZONGULDAK

BARTIN

KASTAMONU

SİNOP

SAMSUN

AMASYA

TOKAT

ÇORUM

ORDU
GİRESUN

GÜMÜŞHANE

TRABZON

BAYBURT

ERZİNCAN

ERZURUM

RİZE

ARTVİN ARDAHAN

KARS

IĞDIR

AĞRI

VAN

HAKKARİ
ŞIRNAK

MARDİN

Ş.URFA

MALATYA

ELAZIĞ

TUNCELİ
BİNGÖL

DİYARBAKIR

BATMAN

MUŞ

BİTLİS

SİİRT

YALOVA

DOĞRU 
ÖLÇÜM 
DEVLET
YASAL METROLOJİ 
ÜRÜN GRUPLARINA AİT 
DENETİMLER

YASAL 
METROLOJI ÜRÜN TOPLAM UYGUN AYKIRI

CEZA
MIKTARI

Akaryakıt/LPG 
Sayacı 112.992 111.889 1.103 1.743.308

 Tartı Aletleri 27.696 27.165 531 939.822

Takograf 28.712 28.708 4 7.340

Taksimetre 47.790 47.782 8 7.340

Elektrik Sayacı 79.033 79.033 0 0

 Su Sayacı 40.366 40.365 1 1.835

 Gaz Sayacı 265.801 265.799 2 3.670

 Diğer Ölçü Aletleri 172 169 3 5.505

TOPLAM 602.562 600.910 1.652 2.708.820

GÜVENCESİNDE
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ÜRÜN DENETİMİ 
VE GÜVENLİĞİ 
FAALİYETLERİ
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
2017 yılından;

Toplam 109.856 farklı marka ve model ürünün denetimi yapılmıştır. 

Denetlenen bu ürünler içerisinde 40.330’ u uygunsuz bulunmuştur.

587 ürün teste gönderilmiş ve 135 farklı marka/model hakkında 
toplatma kararı verilmiştir.

Uygunsuz ve güvensiz ürünlere uygulanan idari para cezası toplamı 
ise 11.146.257 TL’dir.

ÜRÜN GRUBU UYGUNSUZ UYGUN TOPLAM
UYGUN-
SUZLUK 
ORANI

TESTE
GİDEN

DÜZELTME 
SÜRESİ 

VERİLEN

TOPLATMA 
KARARI 
VERILEN

İDARI 
PARA 

CEZASI

AERESOL KAPLAR 2 24 27 11,11% 0 0 0 0

ASANSÖR 2.314 4.698 7.012 33,00% 379 521 0 6.982.274

ATEX 30 608 638 4,70% 0 17 1 3.350

BASINÇLI 
EKİPMANLAR 196 940 1.136 17,25% 29 4 10 232.305

ELEKTRİKLİ 
EKİPMANLAR 10.159 21.301 31.460 32,29% 91 2503 59 1.398.888

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 399 8.995 9.394 4,25% 26 51 14 11.671

GAZ YAKAN 
CİHAZLAR 467 2.209 2.676 17,45% 21 164 24 302.032

KAZANLAR 13 12 25 52,00% 0 1 0 0

MAKİNELER 5.859 6.552 12.411 47,21% 10 1317 3 766.713

OTOMOTİV 129 4.392 4.521 2,85% 3 25 24 1.290.786

PİLLER VE AKÜLER 42 2.905 2.947 1,43% 25 1 0 0

PİROTEKNİK 
ÜRÜNLER 25 174 199 12,56% 0 24 0 4.000

SİVİL PATLAYICILAR 1 127 128 0,78% 0 1 0 0

TAŞINABİLİR 
BASINÇLI 
EKİPMANLAR

20.671 16.505 37.176 55,60% 2 442 0 144.354

TELEFERİK 2 34 36 5,56% 0 0 0 1.884

DÜZENLENMEMİŞ 
ALAN 20 50 70 28,57% 1 6 0 8.000

TOPLAM 40.330 69.526 109.856 36,71% 587 5.077 135 11.146.257

2017 yılında toplamda 135 adet ürün için toplatma kararı verilmiştir. Toplatma kararı 
verilen ürünlerin %44’ünü elektrikli ekipmanlar, %18’ini otomotiv, %18’ini gaz yakan 
cihazlar, %10’unu enerji verimliliği, %8’ini basınçlı ekipmanlar ve %2’sini makinalar 
grubunda yer alan ürünler oluşturmaktadır. Toplatılan ürünler arasında ağırlıklı olarak 
kablolar, şarj cihazları, set üstü ocaklar, treyler bulunmaktadır.

Ürün Grubu Bazında Toplatma Kararı Alınan Ürünlerin Dağılımı (%)

0

5

10

15

Elektrikli
Ekipmanlar

Enerji
Verimliliği

Gaz Yakan
Cihazlar

Basınçlı
Ekipmanlar

Makineler Otomitiv

20

25

30

35

40

45

Genel   |    946     |   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel   |    947     |    Bilim, Sanayi ve Teknoloji



Sınai Gaz Tüpleri 
Takip Sistemi Projesi

Asansör Takip Sistemi

Bu proje, sınai gaz tüplerinin dolumundan son kullanıcıya 
teslim edilmesine kadar tüplerin kullanım döngüsü içerisindeki 
bütün süreci kapsayacaktır. Bu bakımdan, piyasada yer alan 
bütün aktörler (dolumcu, bayi, satış noktası, kullanıcı vd.) 
sisteme dâhil edilerek, tüplerin izlenebilirliği sağlanacaktır.

A tipi muayene kuruluşlarınca asansörlere yönelik olarak 
gerçekleştirilen yıllık periyodik kontrol verilerinin ortak 
ve merkezi bir veri tabanına kaydedilmesi, ülkemizde 
işletilmekte olan tüm asansörlerin Ulusal Adres 
Veri Tabanı’nda (UAVT) yer alan bina numaraları ile 
kimliklendirilerek Türkiye’deki asansör sayısının tespit 
edilmesi, A tipi muayene kuruluşlarınca gerçekleştirilecek 
yıllık kontrol faaliyetlerinin online olarak takip edilmesi ve 
yıllık kontroller ile ilgili istatistiksel verilerin raporlanması 
amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Asansör Takip Sistemi 
kurulmuştur. Asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin 
düzenli olarak yapılması ve e-Devlet üzerinden kontrol 
edilebilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

İLK
ELEKTRİKLİ 
LOKOMOTİF
E1000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi
TÜBİTAK MAM bünyesinde Modern AC sürüş sistemine sahip 1 MW gücünde elektrikli 
lokomotif geliştirilmesi ve prototip üretimi yapılmıştır. Sürüş ve kontrol sistemlerinin yurt 
içinde tasarımı ve üretimi yapılmıştır. Lokomotif maliyetinin yaklaşık yarısını kapsayan; 
cer konverteri, cer kontrol ünitesi, lokomotif merkezi kontrol ünitesi, cer trafosu, yardımcı 
güç ünitesi, lokomotif kumanda ve izleme masası yazılımları gibi alt sistem bileşenleri 
tamamen yurt içinde tasarlanıp üretilmiştir. Toplam yerlilik oranı %80’in üzerindedir.

Dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve raylı araç sektöründe katma değeri 
en yüksek bileşenlerden olan cer konverteri, cer kontrol ünitesi, merkezi kontrol ünitesi 
gibi raylı araç sürüş ve kontrol sistemlerinin yurt içinde tasarlanması ve üretilmesi 
sağlanmıştır.

Edinilen tecrübe ile yine ülkemizde ilk olacak 5 MW gücündeki elektrikli ana hat 
lokomotifinin tasarım ve prototip çalışmalarına TÜBİTAK MAM bünyesinde başlanmıştır.
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Biyokütle ve Kömür Karışımlarından
Sıvı Yakıt Üretimi
TÜBİTAK MAM bünyesinde gerçekleştirilen projede, ülkemizin 
enerji güvenliği açısından yaygın ve ulusal kaynakları olan kömür 
ve biyokütle karışımlarından, ülkemiz açısından ticari ve stratejik 
açıdan büyük bir öneme sahip sıvı yakıtların üretimi ve elde edilen 
sonuçların pilot ölçekte sıvı yakıtların üretimi amaçlanmıştır. 
Böylece gazlaştırma, gaz temizleme, gaz şartlandırma ve sıvı yakıt 
üretimi teknolojilerine yönelik öncü endüstriyel tesis kurulumu için 
gerekli teknolojik bilgi paketlerinin oluşturulması hedeflenmiştir.
Yerli kömürün, temiz kömür teknolojileri ile sıvı yakıta 
dönüştürülmesi hedefi kapsamında başlatılan “Kömür ve Biyokütle 
Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi Projesi”nin (TRİJEN), pilot ölçek 
sistemi kapsamındaki TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Soma-Cenkyeri 
sahasındaki kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılında 
tamamlanan proje ile pilot ölçekte (1,1 MWth kapasite) tasarımı 
ve Soma’da kurulumu gerçekleştirilen Kömür ve Biyokütleden 
Sıvı Yakıt Üretimi Tesisinde, işletme parametrelerine bağlı olarak 
günlük 3 varil sıvı yakıt elde etmek mümkün olmaktadır.  Bu 
kapsamda, pilot ölçekte bir tesisin tasarım, kurulum ve işletme 
aşamaları başarıyla tamamlanmıştır. Ardından 2. aşama proje olan 
“Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Sistemi Öncü Tesis Ön Tasarımı” 
projesi Mart 2017 ayında başlatılmıştır.  Başlatılan 2.aşama proje 
ile günlük 500 varil kapasiteli sıvı yakıt veya eşdeğer kapasitede 
sentetik doğal gaz üretimine yönelik tek bir üretim hattından 
oluşacak tesisin tasarım çalışmalarının zaman planına uygun olarak 
tamamlanması ve böylece kurulum aşaması için gerekli tasarım 
altyapısının bütünüyle hazır hâle gelmesi hedeflenmektedir.

Türkiye'nin ilk %100 yerli elektrikli otobüs Avenue Ev, yollarda 8 
dakikada şarj olabilen otobüs tek şarjla 50-70 km gidebiliyor.

Avrupa'da otobüs ve hafif ticari araç üretiminde birinci, kamyon 
üretiminde ikinci sıradayız. Dünyada çevre dostu araçlara ve 
alternatif yakıtlara olan ilgi her geçen gün artmaktadır.

KÖMÜRDEN 
SIVI YAKIT 
ÜRETİMİ

YÜZDE 
YÜZ YERLİ 
ELEKTRİKLİ 
OTOBÜS 
YOLLARDA
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UZAYDAKİ 
MİLLİ 
GURURUMUZ 
YERLİ UYDU
UZAY FİLOMUZ BÜYÜYOR
İstikbali Uzaya Taşıdık
Yerli yer gözlem uydumuz Göktürk-2’yi uzaya gönderdik.
Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu TURKSAT 6A projesini başlattık. 2020 yılında 
projeyi tamamlayacağız. Proje kapsamında Uçuş Modelinin yanı sıra, Mühendislik 
Modeli, Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli ve Elektriksel/Elektronik Uydu Modeli 
geliştirilecektir.

2017 yılında yüksek çözünürlüklü millî uydu projemizi başlattık. İMECE Uydu 
Sistemleri Alt Yapı Projesi ile TÜBİTAK UZAY bünyesinde daha önce gerçekleştirilmiş 
olan BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 Yer gözlem uydu projelerinde kazanılan bilgi 
birikimi kullanılarak metre altı uydularda kullanılabilecek çeşitli uydu alt sistemlerinin 
ülke içerisinde geliştirilmesi için gereken altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

NEB, seri üretime geçmiş, Ardışık Delici Harp Başlığına sahip dünyanın ilk ve tek uçak 
bombasıdır. Sahip olduğu Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisi sayesinde düşük çarpma 
açılarında ve çarpma hızlarında dahi yer üstü ve yer altındaki farklı hedef tiplerine karşı 
yüksek etkinlik sağlamaktadır.

Tasarım sorumluluğu TÜBİTAK SAGE’ye ait olan Nüfuz Edici Bomba’nın üretimi TÜBİTAK 
SAGE’nin desteğiyle MKEK tarafından gerçekleştirilmektedir.

KÜRESEL GÜÇ TÜRKİYE İÇİN 
GÜÇLÜ MİLLÎ SAVUNMA

MİLLÎ SAVUNMA 
SİSTEMİMİZİ KURUYORUZ
NÜFUZ EDİCİ BOMBA 
(NEB) SERİ ÜRETİMDE

TÜBİTAK SAGE ve MKE Karasında 
imzalanan sözleşme ile TÜBİTAK 
mühendisleri tarafından tasarlanan millî 
mühimmatların harp başlıklarını ve roket 
motorlarını üretecek Duyarsız Patlayıcı 
Üretim ve Dolum Tesisi (DUPAT) seri 
üretime geçti.

YERLİ HARP BAŞLIĞI 
VE ROKET MOTORU 
ÜRETİMİNDE DEV ADIM
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SOM FÜZESİ HAVA 
KUVVETLERİ'NİN 
HİZMETİNDE
İlk kez Haziran 2011 tarihinde düzenlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 100. Kuruluş 
Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında “Türkiye Hava Gösterisi”nde duyurulan, takiben çeşitli 
yurtdışı savunma fuarlarında sergilenerek uluslararası düzeyde büyük ilgi uyandıran Satha 
Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) hâlen Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek seyir füzesi 
olma özelliğini taşımaktadır.

TÜBİTAK SAGE tarafından tamamen millî AR-GE yoluyla üç farklı varyant olarak geliştirilen 
SOM, uçaklarımızın düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden, 
kendisine tanımlanan hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlamaktadır.

SOM, hava savunma radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştıracak bir tasarıma 
sahiptir. Bunun yanı sıra, düşük irtifalarda seyir yeteneği ve görev planlama aşamasında 
tanımlanan yol noktalarını izlemesi sayesinde de düşman hava savunma unsurlarından 
kaçınarak hedefine doğru hızla ilerleyebilmektedir.

TÜBİTAK SAGE tarafından füzenin ara safha güdümünü sağlayan tümleşik Ataletsel 
Navigasyon Sistemi (ANS) ve Küresel Konumlama Sistemi’ne (KKS) ek olarak Yeryüzü 
Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS) de geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde KKS 
sinyalinin kesilmesi veya karıştırılması durumunda bile füze, bilgisayarına daha önceden 
yüklenen yeryüzü şekillerini takip edip rota düzeltmesi yaparak hedefe yüksek hassasiyetle 
ulaşabilmektedir. Füze, son aşamada devreye giren kızılötesi görüntülemeli arayıcısı 
sayesinde hedefini bilgisayarına önceden yüklenen görüntü ile eşleştirerek çok yüksek 
hassasiyetle  vurabilmekte ve yüksek etkili harp başlığı sayesinde tahrip edebilmektedir.

HASSAS GÜDÜM
KİTİ İLE TSK 
VURUCU GÜCÜNÜ 
ARTTIRIYOR
Savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği başarılı projelerle Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin vurucu gücünü artıran TÜBİTAK SAGE, savaş uçaklarında kullanılan 
bombaları akıllı hâle getiren Hassas Güdüm Kiti-HGK’yı geliştirdi. HGK; GPS-INS 
güdüm sistemli olarak, her türlü hava şartında, hedefin kısa menzilli hava savunma 
menziline girmeden uzaktan atılabilmesini sağlayan ve Millî Savunma Bakanlığı 
desteğiyle TÜBİTAK SAGE tarafından özgün olarak geliştirilen bir silah sistemidir. 
Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği HGK’lar ile uçaklar hedefi 25 km 
uzaklıktan yüksek hassasiyetle vurabiliyor. 

TÜBİTAK SAGE tarafından F-16 savaş uçaklarından tekli ve çoklu atış yapılmasına 
olanak sağlayan, daha küçük harp başlığına sahip  Hassas Güdüm Kiti-3 (HGK-3) 
ve Hassas Güdüm Kiti-4 (HGK-4) geliştirme ve atışlı test çalışmaları sürdürülüyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 
KGK, mevcut güdümsüz 1000 lb’lik 
MK-83 ve 500 lb'lik MK-82 genel 
maksat bombalarını havadan karaya 
uzun menzilli akıllı mühimmatlara 
çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. 
Böylece mevcut bombalara, her türlü 
hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde 
bir mesafeden atıldığında hassas 
vuruş yeteneği kazandırılmaktadır. 
Bu da uçakların tehlikeli bölgeye 
yaklaşmadan, güvenli bir şekilde 
görevlerini tamamlamalarını 
sağlamaktadır.

KANATLI GÜDÜM 
KİTİ GELİŞTİRİLDİ
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MİLLÎ
RADAR 
SİSTEMİMİZİ 
YAPTIK
Donanım ve yazılımı %100 yerli, 110 km mesafeden her türlü hava 
aracını tespit edebilen Millî Gözetleme Radarı faaliyete geçti.

2017 yılında TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında 6.079 okul başvuruda bulunmuş 
ve Türkiye genelinde 5.702 okulda fuar gerçekleştirilmiştir.

Fuar kapsamında yaklaşık 68 bin öğretmen danışmanlığında 370 bini aşkın 
öğrenci tarafından 220 bine yakın proje sunulmuş ve okul başına 5 bin TL destek 
verilmiştir. 3 milyona yakın izleyicinin ziyaret ettiği ve katılımcı öğretmen ile 
öğrencilerin katılım belgesiyle ödüllendirildiği fuarlarda, bilim kültürünün tabana 
yayılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.

Bilimsel içerikli şenliklerin desteklenerek bilimsel bilginin genel halka ulaştırılması 
amacıyla açılan 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısına 2017 yılında 
110 proje başvurusu gelmiş ve bunlardan 47'sinin  desteklenmesine karar verilerek 
Türkiye genelinde geniş halk kitlelerinin katılımına açık bilimsel etkinlikleri içeren 
Bilim Şenliklerinin düzenlenmesi sağlanmaktadır.

4006 BİLİM 
FUARLARI 
DESTEKLEME 
PROGRAMI

4007 BİLİM 
ŞENLİKLERİ 
DESTEK 
PROGRAMI
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ÇEVRE, KLİNİK, 
AKARYAKIT, GIDA VE 
HELAL GIDA SEKTÖRÜ 
İÇİN REFERANS 
MALZEMELER 
ÜRETİYORUZ
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) referans malzeme üreticisi olarak ISO 
Guide 34 standardına göre akreditasyon belgesi almaya hak kazanan ülkemizdeki ilk 
kuruluş ve dünyada sertifikalı referans malzeme üreten az sayıdaki enstitüden birisi 
olma gururunu yaşamaktadır.

Çevre, klinik, akaryakıt ve gıda analizleri kapsamında kullanılmak üzere "Kaynak 
Suyunda Elementler  Sertifikalı Referans Malzemesi", "Fındıkta Elementler 
Sertifikalı Referans Malzemesi", "KloramfenikolPrimerKalibrant Sertifikalı 
Referans Malzemesi", "Kuru İncirde Aflatoksin Sertifikalı Referans Malzemesi", 
“Liyofilize Serumda 25-OH-Vitamin D2 ve 25-OH-Vitamin D3 Referans 
Malzemesi”, “Motorinde Kükürt ve Çoklu Parametre Referans Malzemeleri”, 
“Atık Suda Elementler Referans Malzemesi”, “Sertifikalı pH Tamponları” ve “Bal 
ve İçeriğindeki Şekerler Karbon İzotop Oranı Sertifikalı Referans Malzemeleri” 
TÜBİTAK UME tarafından üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Helal Gıda alanında "Et 
Tür Tayini İçin Sertifikalı Referans Malzeme" üretimi devam etmektedir.

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejilerimiz doğrultusunda toplumda bilim ve 
teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması için her yıl düzenli olarak bilim kampları 
düzenliyoruz.

TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen kamplar ile 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 
bilimin eğlenceli ve heyecan verici doğasını keşfetmelerini ve bilim insanlarıyla 
yapılan etkileşimli çalışmalar ile bilim dünyasının ulaşılabilir olduğunu 
gösteriyoruz. Kamplar kapsamında TÜBİTAK enstitülerinin bilimsel ve teknolojik 
imkânlarına dayandırılarak, eğlenceli deney ve uygulamalar içeren atölye 
çalışmaları düzenliyoruz. Öğrencilerin temel bilimlere olan ilgisini artırarak 
gözlem, keşif, sorgulama, hipotezi test etme, problemi çözme ve model oluşturma 
becerilerini geliştiriyoruz.

BİLİM VE
TEKNOLOJİ
KÜLTÜRÜNÜ 
YAYGINLAŞTIRIYOR, 
BİLİMİ 
SEVDİRİYORUZ
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BİLİM 
MERKEZLERİNE 
1 MİLYAR TL 
HARCAMA 
YAPACAĞIZ
4003 Bilim Merkezleri Kurulması Destek Programı kapsamında Konya, 
Kocaeli, Kayseri, Bursa, Elazığ, Samsun, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa 
ve İstanbul (Üsküdar)  olmak üzere 10 ilimizde bilim merkezi açılması 
için proje sözleşmeleri imzalanmış ve çalışmalar devam etmektedir. 
Bu çalışmalar kapsamında, 26 Nisan 2014 tarihinde Konya’da, 18 Nisan 
2015 tarihinde Kocaeli’nde, 27 Mayıs 2015 
tarihinde Elazığ’da, 4 Aralık 2016 tarihinde 
Kayseri’de TÜBİTAK destekli bilim merkezleri 
açılmıştır. Ayrıca, belirtilen iller dışında yeni 
bilim merkezi projelerine başlamak üzere 
çalışmalar devam etmektedir. 

Her yıl, başarılı tekno girişimcilerimizi temas ve inceleme yapmaları için Silikon 
Vadisi’ne göndermeye başladık.

Bugüne kadar 1304 üniversite mezunu genç arkadaşımız, bu destekten yararlandı 
ve kendi işini kurdu.

Bu arkadaşlarımız, yangın sistemler için insansız hava aracı, beyin dalgalarını 
kullanarak insanların duygusal durumlarını tespit eden bir yazılım, fabrikalar için 
taşıma kontrol sistemi, yapay zeka modülleri gibi son derece dikkat çekici konular 
üzerinde çalışıyorlar.

BAŞARILI 
GENÇLERİ 
SİLİKON 
VADİSİNE 
GÖNDERİYORUZ
1304 GENÇ TEKNO GİRİŞİMCİ BU 
DESTEKTEN YARARLANDI
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YERLİ ÇİP 
FABRİKASI 
KURULUYOR

MİLLİ BALİSTİK
İNCELEME
SİSTEMİ 
YAYGINLAŞTIRILDI

TÜBİTAK öncülüğünde Savunma Sanayi Şirketlerinin 
ortak olduğu Türkiye’nin ilk büyük ölçekli seri üretim 
kapasitesine sahip silisyum temelli çip fabrikasını kurmak 
için çalışmalar başlatıldı. Proje ile kritik çip üretiminin 
gerektirdiği altyapının oluşturulmasını hedefliyoruz.

Mermi çekirdek ve kovan delillerinin balistik raporun 
incelemesi amacıyla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü’nde yerli kaynaklar ile geliştirilen 
Balistika Sistemi Türkiye çapında hizmet vermesinin 
yanında Suudi Arabistan’a da ihraç edilmiştir. Kriminal 
olaylarda olayın kısa sürede aydınlatılması sağlanarak 
toplum güvenliğine önemli katkı sunmaktadır. Dünyadaki 
en iyi Kriminal İz İnceleme sistemleri arasında yer 
almaktadır.

TÜBİTAK tarafından pilot çalışması Bolu’da tamamlanan, yazılım ve sistem altyapısı 
TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen özgün olarak geliştiren, KKTC’nin de tercih ettiği 
millî akıllı kimlik kartları, sosyal güvenlik, sağlık, ulaşım, nüfus ve bankacılık işlemleri 
gibi birçok alanda hayatı kolaylaştıracak.

DHMİ Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM'in AR-GE faaliyetleri kapsamında birlikte 
geliştirdiği Türkiye’nin ilk Millî Kuş Tespit Radarı KUŞRAD (Kuş Tespit Radarı) İstanbul 
Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

Ankara YHT (Yüksek Hızlı Tren) Garı Sinyalizasyon Sistemleri ve Trafik Kontrol 
Merkezi'nin TÜBİTAK BİLGEM tarafından özgün biçimde geliştirilerek devreye alınma 
projesi başladı.

AKILLI KİMLİK 
KARTLARI 
GELİŞTİRDİK

YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ 
DEVREYE ALINIYOR

KUŞRAD, 
ATATÜRK HAVA 
LİMANI`NDA 
ÇALIŞMAYA 
BAŞLADI
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YENİ MUHASEBE 
YAZILIMI PROJESİ

TÜRKİYE’NİN 
EN GİRİŞİMCİ 50 
ÜNİVERSİTESİNİ 
AÇIKLIYORUZ

SAĞLIK BAKANLIĞI, 
TÜRKİYE İLAÇ VE 
TIBBİ CİHAZ KURUMU 
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ 
PROJESİ
Türkiye’de üretilen ya da ithal edilen tüm tıbbi cihazların üretim 
bandından itibaren, satışının yapılıp kullanım yerine ve hastaya 
kadar takibini içeren Ürün Takip Sistemi, TÜBİTAK BİLGEM 
tarafından geliştirilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın Muhasebe Birimleri aracılığı ile ülke ölçeğinde 
yürütmekte olduğu Kamu Muhasebesi sistemi TÜBİTAK BİLGEM 
tarafından geliştirilmeye başlandı.

Üniversitelerimizi girişimcilik ve yenilikçilik gibi önemli alanlara 
yönlendirmek amacıyla Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ni 
hazırladık.

Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerde üretilen bilginin nihai ürünlere 
dönüşmesinde büyük rol oynuyor. TÜBİTAK TEYDEB 1513 Programı kapsamında 
üniversite ve teknoparklarda bilim ve teknolojinin ticarileşmesini sağlayan 
Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulması ve yaygınlaştırılması desteklenmektedir.

Üniversite-sanayi arasında aktif rol üstlenerek koordinasyon ve iletişimi 
sağlayacak ara yüzler olan Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çalışmaların 
kullanımı ve bu alandan elde edilebilecek çıktıların, ticarileşebilir ürün ve 
hizmetlere dönüşmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu 
ofisler ayrıca üniversitelerin; ulusal ve uluslararası kamu desteklerinden etkin 
bir şekilde yararlanabilmesi için proje ofisi gibi çalışarak; proje başvurularının 
hazırlanması, proje ortaklıkları kurulması ve izlenmesi konularında da faaliyet 
göstermektedirler. 

Bu çerçevede TÜBİTAK tarafından oluşturulan 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri 
Destekleme Programı ile üniversite ve sanayicilere hizmet verilmesi için kurulan 
TTO’lar geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir. 

TÜBİTAK 2013-2017 yılları arasında toplam 45 TTO’ya yaklaşık 120 Milyon TL 
hibe desteği vermiştir.

TEKNOLOJİ 
TRANSFER 
OFİSLERİNE 
BÜYÜK
DESTEK
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TUG 
TELESKOPLARINA
3 YERLİ
İNOVASYON
1) Yerli TUY40 Robotik Teleskop Geliştirme

TUG bünyesinde Teleskop Uzmanı Yetiştirme (TUY) Projesi’nde 
görevli mühendisler tarafından geliştirilmiş bir robotik teleskoptur. 
TUY40 teleskopunda kullanılan yazılım, bazı elektronik 
donanımlar, kubbe sistemi ve teleskop binası TUY projesinde 
görevli Ar–Ge personeli tarafından yerli olanaklar ve tecrübeler 
kullanılarak yapılmıştır.

2) Robotik Teleskoplara Otonom Yazılım Geliştirme

3) RTT150 Teleskopuna Polarimetre Geliştirme

4) RTT150 Teleskobuna Çok 
Cisim Tayfölçerlerin (Multi 
Object Spectroscopy, MOS)  
Geliştirme
TUG’un da verilerine ortak 
olduğu ve 2018 yılı içinde 
uzaya fırlatılması düşünülen 
Spectrum-Roentgen-
Gamma (SRG) uydusuna 
RTT150 teleskobu ile yer 
desteği verilecektir. TUG 
tarafından tasarlanan 
yenilikçi MOS projesi ile 50 
yılda tamamlanabilecek 
gözlemler 3 yıllık bir süreç 
içinde yapılabilme olanağına 
kavuşacaktır.

KOSGEB, bizden önceki 12 yılda KOBİ’lere 14,5 milyon TL destek sağlamışken, 
2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 milyar TL destek sağlamıştır. Artış oranı 
tam 345 kattır.

KOBİGEL PROGRAMINDA 2.734 PROJEYE 487 MİLYON TL DESTEK ÇIKTI. 
2017 PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ BÜTÇESİ 500 MİLYON TL OLDU. 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Proje Destek Programı kapsamındaki 2017 yılı Proje Teklif 
Çağrısı 11 Eylül 2017’de ilan edilmiştir. Yeni program çağrısının teması “Üretim ve 
İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının 
Arttırılması” olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında, KOBİ’lerin Proje Teklif Çağrısı özelinde hazırlayacakları 
projeler için 1 Milyon TL’ye kadar destek verilmektedir.  

KOBİ’LERE 
YAKLAŞIK 
5 MİLYAR TL 
DESTEK 
SAĞLADIK 

“KOBİGEL” İLE 
DESTEKLENİN

PROJENİZLE GELİN 
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GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ 
KOSGEB İLE GELİŞİYOR

GİRİŞİMCİLERİN 
YANINDAYIZ 

Aralarında TÜBİTAK, İŞKUR, üniversiteler, belediyeler, odalar, kalkınma 
ajanslarının da bulunduğu girişimcilik ekosisteminde yer alan kurum/
kuruluşlar ile iş birliği hâlinde 22.323 adet olmak üzere toplamda 24.580 
adet eğitim açılmış olup, bu eğitimlerde yaklaşık 855.000 katılımcı 
eğitilmiştir.

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
yapılan protokol kapsamında girişimcilik dersi alan 450 binden fazla 
gencimize daha Yeni Girişimci Desteği başvuru hakkı tanınarak ülke 
genelinde Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapabilecek kişi sayısı 1,3 
milyonu aşmıştır.

Diğer kurum/kuruluşların verdikleri destekler arasında köprü olma misyonu; 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile engelli vatandaşlarımız ve kadın 
girişimcilerimiz için, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile genç girişimcilerimiz için, 
TÜBİTAK ile de yenilikçi girişimcilerimiz için devam etmektedir.

Girişimci adaylarına kendi işlerini kurmaları için 50 bin TL geri ödemesiz, 100 bin 
TL geri ödemeli olmak üzere 150 bin TL’ye kadar destek sağlıyoruz.

Faizsiz olarak uygulanan 100 bin lira geri ödemeli destek, destek başlangıcından 
itibaren ilk 2,5 yılı ödemesiz olmak üzere 4,5 yıl vadeyle sağlanıyor.

Bugüne kadar kendi işini kuran 45 bin girişimcimize 1 milyar TL 
destek sağladık.

21 binden fazla kadın girişimcimiz de bu desteklerden yararlandı, 
kendi işinin patronu oldu.

18-29 yaş aralığındaki 12.738 genç girişimciye toplam 297,8 milyon TL 
destek verilmiştir.

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ile ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesine 
yönelik çalışmaları bir çatı altında toplayarak stratejiler oluşturulmasını ve uygulamaya 
geçirilmesini sağlamak üzere Girişimcilik Konseyi kurulmasına karar verilmiştir. 
Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları bir çatı altında toplayarak 
güçlü bir ekosistem dâhilinde stratejiler oluşturulmasını ve uygulamaya geçirilmesini 
sağlamak amacıyla kurulan ve hâli hazırda söz konusu ekosistemde söz sahibi 37 
farklı kurum/kuruluştan oluşan Konseyin önderliğinde hazırlanan Türkiye Girişimcilik 
Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 01 Temmuz 2016’da yürürlüğe alınmıştır. 

KOSGEB’in Türk Ekonomi Bankası iş birliği ve Yeditepe Üniversitenin akademik 
desteği ile gerçekleştirdiği anketler neticesinde hazırlanan Küresel Girişimcilik İzleme 
Raporuna (GEM 2016 Raporuna) göre;

Türkiye’de girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen kişilerin yetişkin nüfus 
içindeki payı %81,1’dir. Bu oran, etkinlik güdümlü (%66,9) ve yenilik güdümlü 
ekonomilerin (%57,6) ortalamasından yüksektir. Girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak 
görmek konusunda Türkiye 62 ekonomi arasında 7. sıradadır. Girişimcilik konusunda 
farkındalık artmaktadır ve girişimcilik her geçen gün aranan bir kariyer seçeneği 
olmaktadır.

Toplum tarafından girişimcilere saygı duyulması, kişilerin yeni bir işe başlamalarını 
etkileyebilir. Türkiye’de yetişkin nüfusun %71,4’ü başarılı girişimcilerin toplumda yüksek 
bir statüye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu oran, etkinlik güdümlü (%61,1) ve yenilik 
güdümlü ekonomilerin (%62,2) ortalamasından yüksektir ve Türkiye 62 ekonomi 
arasında 24. sıradadır.

Türkiye’de önümüzdeki üç sene içinde girişimci olmak isteyen kişilerin oranı 
(%31,2) olup, etkinlik güdümlü (%26) ve yenilik güdümlü (%15) ekonomilerin 
ortalamasından yüksektir. Potansiyel girişimciler ise Türkiye’de %55  olup, yenilik 
güdümlü ekonomilerin ortalamasından yüksek (%48,3), etkinlik güdümlü ekonomilerin 
ortalaması ile aynı orandadır.

GEM araştırması girişimcilik faaliyetlerini üç endeksi kullanarak izlemektedir: Erken 
dönem girişimciler, kurumsallaşmış girişimciler ve kurum içi girişimciler. Üç endeksin 
ortalaması farklı girişim faaliyetlerinin mevcudiyetini göstermektedir. 2016'daki toplam 
girişimcilik oranı etkinlik güdümlü ekonomiler için %25, yenlik güdümlü ekonomiler için 
%21’dir. Türkiye’de ise bu oran %29’dur.

45 BİN KİŞİ KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

21 BİN KADIN KENDİ İŞİNİ KURDU

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYORUZ

GİRİŞİMCİLİĞİN NABZINI KOSGEB ÖLÇÜYOR
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GENEL 
DESTEK ÜST 
LİMİTİNİ %74 
ARTIŞ İLE 
470 BİN TL’YE 
ÇIKARDIK
İşletmelerin Genel Destek Programı kapsamında kullandıkları 15 destek 
kalemi için destek üst limitlerinde sağlanan katkı %74 artış ile 270 bin 
liradan 470 bin liraya ulaşmıştır.

80.622 işletmeye 1 milyar TL tutarında destek sağlanmıştır.
Eşleştirme Desteği yeniden aktif hâle getirilmiştir. Bu kapsamda ABD, 
Almanya, Bosna Hersek ve Hollanda’da olmak üzere 5 adet yeni Eşleştirme 
Merkezi açılmıştır.

2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 
kapsamına alınmıştır. Ayrıca kadın, genç ve yönetici istihdamında destek üst 
limiti arttırılmıştır.

İşbirliği-Güçbirliği projelerine 300,000 TL Geri Ödemesiz, 700.000 TL 
Geri Ödemeli olmak üzere 1 milyon TL, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji 
alanlarındaki ortak imalata yönelik projelere 300,000 TL Geri Ödemesiz, 
1,2 milyon TL Geri Ödemeli olmak üzere 1,5 milyon TL destek verilmektedir.

247 işletici kuruluşa yaklaşık  82,3 milyon TL tutarında destek sağlanmıştır.

Yerli Malı Makine ve Teçhizatın %15 daha yüksek oranda desteklenmesi 
sağlanmıştır.

İŞBİRLİĞİ
YAPAN 
KOBİLERE 
DESTEK 
VERİYORUZ
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AR-GE VE 
İNOVASYON 
YAPANLARI 
DESTEKLİYORUZ 
Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmeler ile 
girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet 
üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla araştırma, geliştirme, inovasyon ve 
endüstriyel uygulama projeleri desteklenmektedir.

Programın yürürlüğe alındığı 2010 yılından itibaren;

      AR-GE ve İnovasyon yapan 3.072 teknoloji tabanlı işletmeye yaklaşık                   
     235 milyon TL destek    

     AR-GE projelerinin ticarileşmesi için ise 1.091 işletmeye yaklaşık 155     
     milyon TL destek 

olmak üzere fikirlerin teknolojik ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi 
amacıyla yaklaşık 390 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır.

KOSGEB, KOBİ’lerin teknolojik ürünler üretmesini sağlayarak dışa bağımlılığımızı 
azaltacak yerli ve millî üretimi odak alan Stratejik Ürün Destek Programını yürürlüğe aldı.

Bu program ile ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik 
edilmesini, ülke ekonomisine katma değer sağlanmasını, imalat sanayinde yerli girdi 
oranının arttırılmasını ve yerli imalat sanayinin gelişmesi amaçlanmaktadır. 

Stratejik Ürün Destek Programı ile toplam destek üst limiti 5 Milyon TL olmak üzere 
işletmelerin azami 36 ay süreli projelerine destek sağlanacaktır. 

KOBİ’lerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla en büyük harcama 
kalemleri oluşturan makine ve teçhizat giderlerine %100 destek sağlanacak olup 
KOBİ’ler ile uluslararası rekabet gücü kazanmış büyük ölçekli işletmeler arasında iş birliği 
kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla büyük işletme ile iş birliği içerisinde gelecek 
KOBİ’ler değerlendirmede önceliklendirilecektir.

YERLİ 
TEKNOLOJİ 
MİLLÎ ÜRÜN

Genel   |    973     |    Bilim, Sanayi ve TeknolojiGenel   |    972     |   Bilim, Sanayi ve Teknoloji



AR-GE ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin
uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç
işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası
kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılması
amacıyla Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı oluşturulmuştur.

ODTÜ Teknokent A.Ş ve Yıldız TGB Teknopark A.Ş tarafından San Francisco’da kurulan
kuluçka merkezlerinin desteklenme süreci başlamıştır.

KOBİ’lerin ar-ge ve inovasyon projelerinin ülkemize katma değer 
yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün 
artırılmasına katkı sağlayacak Yüksek Teknoloji içeren 
ürünlere dönüştürülmesi amacıyla hedef kitleyi daha kapsamlı 
destekleyecek destek programlarımıza bir yenisini daha ekledik. 

Yürürlüğe aldığımız KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ile 
toplam destek üst limiti 5 Milyon TL olmak üzere işletmelerin 
azami 36 ay süreli yatırım projelerine destek sağlayacağız. 
Ayrıca projesini başarıyla tamamlayan işletmelerimize bir 
yıl boyunca da destek olmaya devam edeceğiz. Bu sayede 
işletmelerimizin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarını 
amaçlamaktayız.

ULUSLARARASI 
KULUÇKA 
MERKEZLERİ 
KURUYORUZ

TEKNOYATIRIM

GELECEĞE 
YATIRIM

KOBİ 
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KREDİ FAİZ 
DESTEKLERİYLE 
KOBİ’LERE NEFES 
ALDIRDIK

ACİL DESTEK 
KREDİSİ VERDİK

İlk defa 2003 yılında, KOBİ’ler ve esnafımız için kredi faiz destek 
uygulamalarına başladık.

Bugüne kadar 506 bin işletmeye 19,8 milyar TL’lik kredi kullandırdık. Bu 
işletmelerin bankalara ödeyeceği 1,9 milyar TL tutarında faizi KOBİ’ler adına 
KOSGEB karşıladı.

Doğal afete maruz kalan KOBİ’ler içerisinde kredi faiz desteklerinden 2.436 
adet işletme faydalanmış; 138,2 milyon TL kredi hacmine ulaşılmış; 32,2 
milyon TL faiz tutarı KOSGEB tarafından karşılanmıştır.

Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, 
iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimize yönelik 
olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla İşletme Sermayesi 
Kredi Faiz Desteği hazırlandı.

Toplamda 287 bin işletmeye KOSGEB aracılığı ile 7,3 milyar TL kredi hacmi 
oluşturuldu ve işletmeler tarafından ödenecek olan 645 milyon TL’lik kredi 
faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılandı.

1.041 adet işletmeye yerli makine ve teçhizat alımı için, işletme başına 
1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sağladık. Bu kapsamda, 
KOSGEB aracılığı ile 424 milyon TL kredi hacmi oluşturuldu ve işletmeler 
tarafından ödenecek olan 84,7 milyon TL’lik kredi faizinin tamamı 
KOSGEB tarafından karşılandı.

SIFIR FAİZLİ İŞLETME 
SERMAYESİ KREDİSİ 
HAZIRLANDI 

YERLİ MAKİNE 
ALIMINA 
DESTEK VERDİK
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TÜRK YATIRIM
GİRİŞİMİ
Türk Yatırım Girişimi (TII), ülkemizde risk sermayesi sektörünün sağlıklı 
büyümesinin sağlanması, bu alandaki kapasitenin arttırılması ve dolayısıyla 
yenilikçi işletmelerin ihtiyaç duyduğu büyüme sermayesinin uluslararası 
standartlarda sağlanabilmesi hedefi ile, Türkiye’nin ilk ve hâlen tek, özel fonların 
fonu ve eş yatırım programı kimliğinde oluşturulmuş bir finansal yapılanmadır.

Türk Yatırım Girişimi kapsamında iki Alt Fon bulunmaktadır:
İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (İVCİ) ülkemizde girişim sermayesi yatırımı yapan 
şirketlerin gelişimini hızlandırmak ve bu alandaki kapasiteyi arttırmak üzere 
kurulmuştur.

İVCİ kuruluşundan bu yana yatırımların biri eş yatırım olmak üzere, 10 fona yatırım 
yapmış olup, bahse konu fonlar tarafından da 69 şirkete yatırım kararı alınmıştır.

YATIRIMCILAR

iVCi Ortaklık Yapısı

KOSGEB

EIF (Avrupa Yatırım Fonu)

Garanti Bankası

National Bank of Greece
(NBG)

TOPLAM

TKB 
(Türkiye Kalkınma Bankası)

TTGV (Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı)

50.000.000 31.25

31.25

25

6.25

3.13

3.13

100

50.000.000

5.000.000

5.000.000

160.000.000

10.000.000

40.000.000

TAAHHÜT MİKTARI (€) PAY (%)

İkinci Alt Fon olan Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF) ise; ortalamanın 
üzerinde büyüme potansiyeli, yüksek karlılık oranları ve sektörlerinde 
rekabet avantajı bulunduran şirketlere yatırım yapmayı hedefleyen özel 
sermaye fonlarına ve girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmaya ve bu 
fonlar ile birlikte doğrudan ortak yatırıma odaklanacak olup, İVCİ gibi 
yine fonlar fonu yapısında kurulmuştur. Kuruluş tarihi olan Mayıs 2016’dan 
itibaren toplam 3 portföy fonuna yatırım kararı alınmıştır.

YATIRIMCILAR

TGIF Ortalık Yapısı

KOSGEB

EIF (Avrupa Yatırım Fonu)

TOPLAM

TKB 
TSKB

Hazine Müsteşarlığı

60.000.000 30

30

30

10

100

60.000.000

200.000.000

20.000.000

60.000.000

TAAHHÜT MİKTARI (€) PAY (%)
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KREDİ GARANTİ 
FONU A.Ş. (KGF)

COSME PROGRAMI İLE 
KOBİ’LERİMİZE 
YENİ FON İMKÂNLARI

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Başkanlığımız 
iştiraklerinden biri KGF ile iş birliği içinde çalışmalar sürdürülmektedir.  
Özellikle KOSGEB Kredi Faiz Destek Programları ile KOSGEB Geri Ödemeli 
Destek Programları kapsamında KGF ile protokoller yapılmıştır.

Yapılan protokoller kapsamında, KOSGEB destek programlarına yönelik 
olarak KOBİ’lere verilen KGF kefaletinin maliyetleri düşürülmüş, aynı 
zamanda KOSGEB geri ödemeli destekleri için yine KGF tarafından sağlanan 
doğrudan kefalet ile KOBİ’lerin teminat oluşturması kolaylaştırılmıştır.

Kuruluşundan Haziran 2017 tarihine kadar toplam 184 bin işletmeye 
147,8 milyar TL tutarında kefalet veren KGF, 167 Milyar TL’lik kredi 
hacmi sağlamıştır. 2016 sonu toplam riski 6,3 milyar TL iken, Haziran 
2017 itibarıyla risk 140  milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. 2016 yılında 
19.506 işletmeye 5,1 Milyar TL kefalet sağlanırken, 2017 yılının ilk 6 aylık 
döneminde 168.516  işletmeye 135,6 miyar TL kefalet sağlanmıştır.

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME 
Programı), Avrupa Birliği (AB) tarafından küresel ekonomik kriz sonrası AB 
ekonomisinin yeniden canlandırılması için uygulanan Avrupa 2020 Strateji 
hedeflerine ulaşılmasında KOBİ’lerin önemi gözetilerek geliştirilmiştir.

Finansmana erişim bileşeni kapsamında, Finansbank Avrupa Yatırım Bankası 
ile Kredi Garanti Desteği Sözleşmesi imzalamıştır.

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA),  KOBİ’lerimizi 60 ülkeden 600 kurum ile 
dünya pazarlarına açıyor. AİA Ulusal Koordinasyonu KOSGEB tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz, Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları 
arasında 50 ortaklı 11 konsorsiyum ile 2. en yüksek kabul ve başarı düzeyine 
sahiptir.

Konsorsiyumlarımız, 2015-2016 döneminde 2.500’ün üzerinde KOBİ’ye 
birebir hizmet sunmuş, eğitim ve yönlendirme hizmetleri ile ise 5.000’den 
fazla KOBİ’ye ulaşmıştır.

AVRUPA 
İŞLETMELER 
AĞI İLE YENİ 
PAZARLAR, 
YENİ UFUKLAR

İSTANBUL
EDİRNE

KIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

KOCAELİ

SAKARYA
DÜZCE

BOLU

ESKİŞEHİR

BİLECİK
BURSA

BALIKESİR

ÇANAKKALE

MANİSA

İZMİR

AYDIN

MUĞLA
ANTALYA

KARAMAN

KONYA

BURDUR

DENİZLİ
ISPARTA

AFYONUŞAK

KÜTAHYA

MERSİN

HATAY

OSMANİYE

ADANA

NİĞDE

AKSARAY

NEVŞEHİR
KAYSERİ

K.MARAŞ ADIYAMAN

G.ANTEP

KİLİS

SİVASYOZGA T

KIRŞEHİR

KIRIKKALEANKARA

ÇANKIRI

KARABÜK
ZONGULDAK

BARTIN

KASTAMONU

SİNOP

SAMSUN

AMASYA

TOKAT

ÇORUM

ORDU
GİRESUN

GÜMÜŞHANE

TRABZON

BAYBURT

ERZİNCAN

ERZURUM

RİZE

ARTVİN ARDAHAN

KARS

IĞDIR

AĞRI

VAN

HAKKARİ
ŞIRNAK

MARDİN

Ş.URFA

MALATYA

ELAZIĞ

TUNCELİ
BİNGÖL

DİYARBAKIR

BATMAN

MUŞ

BİTLİS

SİİRT

YALOVA

Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Konsorsiyumları

EEN WEST-MAR

EBIC EGE

EAST MARMARA

IST-BUSINNOVA

WEST-MED

WB-BIN

EEN ANATOLIA

EEN EASTMED

B-SEEN

BSN-EA

SOUTH-INNOGATE
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AB KOBİ 
POLİTİKALARININ 
OLUŞTURULDUĞU 
PLATFORMLARDA 
YER ALIYORUZ

TUR&BO İLE 
KAMU ÖZEL EL 
ELE AB’DEYİZ

KOSGEB olarak, Yasa çalışmalarını ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde 
etkin bir şekilde sürdürüyoruz.

Ülkemiz, Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması 
Projesi ile değerlendirme sürecine dâhil olmuştur. KOBİ Politikası Endeksi: 2012 Raporu 
ve KOBİ Politikası Endeksi: 2016 Raporu yayınlanmış olup, ülkemiz SBA Prensipleri ile 
ilgili 9 alanda en yüksek skoru almıştır.

Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi sürecinde, KOBİ ve işletme politikaları ile bilim ve 
teknoloji politikaları alanlarında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacı ile, 
“Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu-Özel Kesim Ortaklığı/TuR&Bo-ppp” 
İşbirliği Protokolü, KOSGEB, TÜBİTAK, TOBB ve TESK arasında 26 Mart 2003 tarihinde 
imzalanmış ve TuR&Bo Mart 2004’de Brüksel’de faaliyetine başlamıştır.

TURBO, temsil ettiği kurumların ve bu kurumların hedef kitlelerinin beklentilerini 
karşılamak üzere bilgilendirme, iletişim, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmakta, iş 
birliği ağları oluşturmakta ve lobi faaliyetleri yürütmektedir.

KOSGEB’in KOBİ destekleme modelleri konusunda elde etmiş olduğu kurumsal 
kapasitenin paylaşılabilmesi amacına yönelik olarak Mutabakat Zaptları 
imzalanmaktadır.

Aralık 2017 tarihi itibari ile 54 ülkeden 66 KOBİ destekleme kurumu/kuruluşu, 
5 Uluslararası Örgüt (Gelişen Sekiz Ülke - D-8, Türk Konseyi, Uluslararası İslami 
Ticaret Finansmanı Kurumu-ITCF, Afrika Kapasite Geliştirme Vakfı-ACBF, Afrika 
Su ve Sanitasyon Ajansı-WSA) olmak üzere 71 Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

KOSGEB uygulamaları ile Dünya ülkelerine rol model oluyor.

Mutabakat Zaptları çerçevesinde ülke ve örgütlerle iş birliği içinde;

KOBİLERİMİZİ 
DÜNYAYA 
AÇIYORUZ

KOSGEB’in elde etmiş olduğu bilgi ve 
tecrübenin paylaşımı,

KOBİ’lere destek veren kurumlar arasında 
kapasite geliştirmeye yönelik uzman 
değişimi programları,

KOBİ destek mekanizmaları alanında 
eğitim ve model paylaşımı ile model 
kurma çalışmaları,

KOBİ’lerin teknik ve ticari kapasitelerinin 
arttırılmasına yönelik eşleştirme 
faaliyetleri, gerçekleştirilmektedir.
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REKABET 
GÜCÜMÜZ YERLİ 
MARKA VE 
PATENTLER İLE 
ARTACAK
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin tüm Kanun Hükmünde Kararnameleri tek bir çatı altında 
toplayan ve sınai mülkiyetin tüm bileşenlerine yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren 
Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda büyük bir uzlaşma ile kabul 
edildi. 
1995 yılından bu yana Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenen sınai mülkiyet 
mevzuatı, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunuyla sınai 
mülkiyet alanında reform niteliğinde birçok düzenleme hayata geçirildi. 

SINAİ MÜLKİYET KANUNU YASALAŞTI

MARKA BAŞVURULARINDA AVRUPA'DA 
BİRİNCİYİZ

TASARIMDA AVRUPA'DA İKİNCİYİZ

ULUSAL PATENTTE AVRUPA'DA 
SEKİZİNCİYİZ

YERLİ PATENT VE FAYDALI MODEL
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914

Patent

2002 2005 2010 2015 2016

Faydalı Model

MARKA

36429

2002 2005 2010 2015

60417
85128

110679

2016

107.176

BAŞVURU SAYISI

20.541

27.903

30441

40206

2002 2005 2010 2015

40.363

2015

2016 yılında marka başvuru sayısı 2002’ye göre yaklaşık 2 kat ve marka tescil sayısı 
yaklaşık 4 kat arttı. 2016 yılında tasarım başvuruları, 2002’ye göre %96 arttı.
2002-2016 döneminde yerli patent başvuru sayısı 15 kat, yerli patent belge sayısı ise 24 
kat arttı. Ulusal patent başvurularında Avrupa’da 5. sıradayız. Tasarım başvurularında 
Avrupa’da 3., dünyada 5. sıradayız. 2016 yılında coğrafi işaret başvuruları 2002 yılına 
göre yaklaşık 11 katına çıktı.

PATENT BORSASI KURUYORUZ
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TEKNOLOJİ 
TRANSFER 
PLATFORMU 
İLE BULUŞ
VE YATIRIMCI 
BİR ARAYA 
GELİYOR
Buluş sahipleri ve yatırımcıları bir araya 
getiren Teknoloji Transfer Platformu'nun 
etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar 
yürütüyoruz.

Borsa İstanbul bünyesinde Patent 
Borsası kurulmasına yönelik çalışmalara 
katkı sağlıyoruz.

KOBİ’lerin yenilik kapasitesini artırmayı amaçlayan 
Hezarfen Projesini her yıl farklı şehirlerimizde ve 
sektörlerde uyguluyoruz. Hezarfen Projesini önümüzdeki 
günlerde Samsun’da medikal sektöründe uygulamaya 
başlayacağız.

HEZARFEN 
PROJESİ
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OTOMOTİV 
TEST 
MERKEZİ 
KURUYORUZ

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem İzleme 
Sistemi’ne Mart 2015 tarihinden itibaren 
düzenli olarak veri girilmekte ve sürece dair 
bilgiler aktarılmaktadır. Veri girişine esas 
eylem “Piyasa gözetimi ve denetimi için motor 
test laboratuvarı kurulacaktır.” ifadesi ile 
tanımlanmıştır. Bu eylem TSE tarafından 2 faz ile 
değerlendirmeye alınmıştır. 

TSE Otomotiv Test Merkezi; Bursa ili Yenişehir 
ilçesinde 4.358.000 m2 arazi üzerinde 13 farklı pist ve 
7 adet laboratuvar kompleksi ile otomotiv ana ve yan 
sanayisinin test, belgelendirme ve AR-GE ihtiyaçlarını 
karşılayacak,  tam araç tip onayı verebilecek, 
kapasite ve yetenekleri açısından dünyadaki sayılı 
merkezlerden biri olacaktır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN
DEV BİR ADIM ATTIK

MOTOR TEST LABORATUVARI İLE 
SANAYİYE DESTEK VERİYORUZ 

SADECE 
STANDARTLARA 
UYAN DEĞİL; 
STANDART 
BELİRLEYEN
BİR TÜRKİYE
TSE, Türkiye’nin standart belirleme sürecindeki etkinliğini artırmak için 
uluslararası komiteler de artık daha büyük sorumluluk alıyor. 9 farklı il 
ve 11 farklı yerleşkede, Türkiye’nin en geniş hizmet profiline ve ulusal 
ve uluslararası akreditasyona sahip, en son teknolojiyle donatılmış 
100’ü aşkın ihtisas laboratuvarı ile yerli üreticimizin ve sanayimizin 
laboratuvar hizmetlerini karşılıyoruz. Küresel belgelendirme ve 
gözetimde payımız artıyor. TSE, kurduğu Uluslararası Gözetim 
Şirketi (ICAS) ile dünya uygunluk değerlendirme pazarında etkin rol 
almaktadır.
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Helal gıda alanında tüm test hizmetlerini karşılayabilen laboratuvar 
altyapısı kurulmuş dünyada geçerliliği olabilecek bir belgelendirme 
sisteminin hazırlıkları tamamlanmıştır. Helal Gıda Sertifikasıyla hem 
tüketicilerimiz güvenli ürünle buluşuyor, hem de gıda sektöründeki 
firmalarımız, İslam ülkelerine daha fazla ihracat yapıyor.

HELAL 
GIDA 
DÖNEMİ 
BAŞLADI
HELAL GIDA İLE DAHA FAZLA İHRACAT

2   23
HEDEFLERİ İÇİN
VERİMLİLİK
Sanayinin Verimlilik Temelli 
Yapısal Dönüşümünü 
Gerçekleştiriyoruz
Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı
2018 yılına kadar sanayinin verimlilik temelli yapısal dönüşümü 
için 85 eylemin uygulaması başarıyla devam etmektedir.

Sanayide Verimli Motor 
Hareketini Başlattık
Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı ile sanayi 
sektöründe üretimde kullanılan düşük verimli alternatif akım elektrik motorlarının 
yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesini başlattık. Nihai hedefimiz sanayide yıllık 
8,5 milyar TL elektrik tasarrufu sağlamaktır.

Genel   |    991     |    Bilim, Sanayi ve TeknolojiGenel   |    990     |   Bilim, Sanayi ve Teknoloji



Devlet İşletmelerin 
Hâlinden Anlıyor

Nitelikli Üretim İçin Öğrenen 
ve Dönüşen Fabrikalar

Sanayide Daha Az Kaynakla 
Daha Çok Üretmek, Daha Az 
Kirletmek Mümkün

Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritalarını Oluşturduk.
26 bölge ve imalat sanayi 24 alt sektöründen 10.000 işletme ile yüz yüze görüşülerek 
Türkiye’nin verimlilik alanında çok ayrıntılı bir fotoğrafını çektik. Sanayicilerimizin nabzını 
tutarak firmalarımıza uygun verimlilik artırıcı çözümler üretiyoruz.

Model Fabrika Projesi
Başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi firmalarının teknik kapasitesini yaparak 
öğrenme yoluyla geliştirmek amacıyla Ankara, Bursa, İzmir, Mersin, İstanbul, 
Kocaeli, Adana ve Gaziantep’te yetkinlik ve dönüşüm merkezleri kuruyoruz.

Verimlilik dönüşümü için firmaların ihtiyacı olan yetkinliklerin geliştirileceği, 
özel tasarlanmış gerçek fabrika ortamında, yalın üretim, dijital dönüşüm, 
ürün geliştirme, Tasarım, inovasyon ve kalite alanlarında uygulamalı eğitim ve 
danışmanlık hizmeti sunulacaktır. 2018 yılında Ankara, Bursa, Mersin ve İzmir 
Model Fabrikalarını hizmete alıyoruz.

Kaynak Verimliliği Potansiyelini Belirledik, Potansiyeli Hayata 
Geçirecek Projeleri Uyguluyoruz.
Hammadde, enerji ve suyun daha etkin ve sürdürülebilir kullanımı ve atık azaltımı 
ile ne kadar ekonomik ve çevresel fayda sağlanacağını tespit ettik, bu alandaki 
uygulamaları başlattık.

Yeşil Üretimle Eko-Verimlilik

Verimli KOBİ’ler, 
Verimli Türkiye

Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi 
Organize Sanayi Bölgelerinin çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek 
eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesi için ulusal yol haritası oluşturduk, 
yeşil OSB kriterlerini ve fırsatları belirledik. Ankara, Bursa, Adana ve İzmir 
OSB’leri için ayrıntılı eylem planları oluşturduk.

OSB’lerde temiz üretim, endüstriyel simbiyoz ve yeşil altyapı 
uygulamalarıyla hem gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun gereğini 
yapıyor, hem de rekabet gücümüzü artırıyoruz.

KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması Projesi 
KOBİ’lerin verimlilik sorunlarını sahada tespit ederek 
verimlilik artışı sağlayacak yöntemlerin uygulanması pilot 
çalışmalarını 6 ilde tamamladık. KOBİ’lerde Verimlilik 
Artırma Destek Programı Oluşturuyoruz. Programın 
uygulanması için OSB’lerde Üretimi Geliştirme Birimleri, 
Üniversitelerde Sanayi Değerlendirme Merkezleri kuracağız.
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Verimlilikte Yarışan 
Firmalarla Dünyayla 
Yarışan Türkiye’ye

Verimlilik Akademisi 
Kuruyoruz

Girişim Etkinlik Kıyaslama Sistemi 
Firma verileri kullanılarak firmaların verimlilik karnesini çıkartan bilgi 
sistemi oluşturduk.

Verimli firmaların, Verimli İşletme Belgesine dayalı olarak devlet 
desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak yararlanmasına yönelik 
uygulamanın altyapısı hazırlanmıştır.

Nitelikli Üretim İçin Eğitim, Danışmanlık, Sertifikasyon 
Hizmetleri Sunacak Bir Merkez Oluşturuyoruz 
Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve 
özel sektör hizmet sağlayıcıları arasında kurulacak stratejik ortaklık modeli 
ile sanayi kuruluşlarına nitelikli eğitim ve danışmanlık sunumu, hizmet 
sağlayıcılar ve sanayicilere akreditasyon ve belgelendirme sağlanacaktır.

GİRİŞİMCİ
BİLGİ 
SİSTEMİ
(GBS)
Ülkemizde politika belirleme sürecinde kullanılmak üzere tasarlanan Girişimci Bilgi 
Sistemi www.gbs.sanayi.gov.tr web adresi ile kamuoyunun kullanımına açılmıştır. 

Bir bilgi toplumu projesi olan GBS ile ekonomimiz içerisinde ticari kazanç üreten 
mahalle esnafından holdinglere kadar 3 milyonun üzerinde girişimin 8 farklı 
kurum (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü, 
KOSGEB ve TÜİK) bünyesindeki ekonomik faaliyet verileri, merkezi bir veri 
tabanında sisteme entegre edilmiştir.

Böylece, ülkemizde yerleşik tüm girişimlerin mali verilerini, sektörler ve iller arası 
ticaret verilerini,  çalışan verilerini, dış ticaret verilerini, patent, faydalı model, 
marka ve endüstriyel tasarım verilerini, KOSGEB ve TÜBİTAK destek verilerini, 
sanayi işletmelerinin kapasite ve üretim verilerini sektör, ölçek, bölge (il, ilçe) ve 
teknoloji düzeyine göre raporlayabiliyoruz.

GBS verilerini kullanarak Türkiye reel sektörünün durumunu en ince ayrıntılarına 
kadar gözlemleyebiliyoruz. Böylece Türkiye, sanayi envanterinin de bir adım 
ötesine geçerek, tüm sektörleri kapsayan bir reel sektör envanterine kavuşmuştur.

Bugün itibarıyla, Bakanlık olarak GBS verilerini kullanarak Ekonomi Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, Dünya Bankası, OECD başta olmak üzere 
birçok kurum ve kuruluşlar ile sektörel ve bölgesel düzeyde ortak çalışmalar 
yapabiliyoruz.

“Ölçemezseniz, Yönetemezsiniz”
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2016 Yılı Girişim Sayısı ve Ciro

Orta Ölçekli TOPLAM
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GSB KAPSAMINDA DEVAM EDEN 
ÇALIŞMALAR

GBS'nin yeni veri setleri ile geliştirilmesi

Sektörler ve bölgeler için risk değerlendirme 
sistemlerinin oluşturulması

Girişimciler için verimlilik kıyaslama sistemlerinin 
oluşturulması

Politika tasarımları için karar sistemlerinin oluşturulması

GBS verilerinin coğrafi bilgi sistemleri ile 
uyumlaştırılması

GBS verilerinin akıllı teknolojilerle uyumlaştırılması

GBS verilerinin bölgelere göre tasnifi 
(OSB, TGB, EB, SB)

Yeni Veri Setleri

Risk Değerlendirme

Verimlilik Kıyaslama

Karar Destek Sistemi

Coğrafi Bilgi Sistemi

Akıllı Teknolojiler

Bölgesel Tasnif

Girişim Sayısı (1000) Ciro (Milyar TL) 

2016 YILI SATIŞLARININ 
DAĞILIMI (%)

%88

%12

Yurtdışı Satışlar

Yurtiçi Satışlar

SEKTÖR CİRO PAYI 
(%)

FAALİYET 
KARI PAYI 
(%)

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 0,5 0,2

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 0,7 1,8

İMALAT 25,1 43,4

ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 3,6 7,9

SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLER 0,2 0,1

İNŞAAT 6,3 7,8

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE 
MOTOSİKLETLERİN ONARIMI 40,7 24,9

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 5,0 4,7

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ 1,4 1,2

 BİLGİ VE İLETİŞİM 1,8 2,5

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 9,6 2,1

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 0,3 2,0

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 1,6 2,0

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 1,9 0,8

KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK 0,0 0,0

EĞİTİM 0,3 0,2

İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ 0,6 0,8

KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR 0,1 0,1

DİĞER HİZMET FAALİYETLER 0,1 0,0

HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANE HALKLARI 
TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM 
YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ

0,0 0,0

TOPLAM 100,0 100,0

2016 YILI SEKTÖREL CİRO VE FAALİYET 
KARI PAYLARI (%)
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SEKTÖRLER YERLİLİK
ORANI (%)

CİRODAKİ
PAYI (%)

İHRACATTAKİ 
PAYI (%)

İTHALATTAKİ 
PAYI (%)

İHRACAT
(KG FİYAT) 
($)

İTHALAT
(KG FİYAT) 
($)

GIDA ÜRÜNLERİNİN İMALAT 83 15,1 8,1 3,1 1,1 0,7
ANA METAL SANAYİİ 39 10,0 13,3 13,3 1,1 1,1
MOTORLU KARA TAŞITI, TREYLER (RÖMORK) VE 
YARI TREYLER (YARI RÖMORK) İMALATI

46 9,5 16,0 12,6 7,3 10,8

TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATI 64 8,3 8,1 2,7 4,7 4,2
FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI 
(MAKİNE VE TEÇHİZAT HARİÇ)

75 6,1 5,0 3,0 2,9 6,4

DİĞER METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN 
İMALATI

81 5,9 2,7 1,1 0,2 0,9

GİYİM EŞYALARININ İMALATI 84 5,8 11,2 1,6 20,0 32,5

 ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI 52 5,4 6,6 5,3 4,4 11,5
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI 60 5,4 4,7 2,9 3,1 5,0
KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN 
İMALATI

48 5,1 4,5 14,6 0,8 1,1

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE 
EKİPMAN İMALATI

68 4,9 5,2 11,9 6,0 11,4

KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİŞ PETROL 
ÜRÜNLERİ İMALATI

20 2,9 2,2 5,3 0,4 0,3

KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNİN İMALATI 55 2,4 1,4 2,1 1,4 0,9
 MOBİLYA İMALATI 90 2,0 1,5 0,3 2,8 4,9
DİĞER İMALATLAR 78 1,4 3,5 2,1 22.6 21,1
AĞAÇ, AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ 
İMALATI (MOBİLYA HARİÇ); SAZ, SAMAN VE 
BENZERİ MALZEMELERDEN ÖRÜLEREK YAPILAN 
EŞYALARIN İMALATI

71 1,4 0,5 0,7 0,7 0,3

BİLGİSAYARLARIN, ELEKTRONİK VE OPTİK 
ÜRÜNLERİN İMALATI

39 1,3 1,8 9,9 27,3 66,0

TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN VE ECZACILIĞA 
İLİŞKİN MALZEMELERİN İMALATI

51 1,1 0,6 2,7 24,0 68,3

DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATI 83 1,0 0,8 0,7 9,0 19,0
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI 61 1,0 1,7 3,5 8,3 26,6
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI 87 0,9 0,01 0,03 4,1 25,4
İÇECEKLERİN İMALATI 75 0,8 0,2 0,3 0,6 0,4
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI 53 0,6 0,5 0,3 7,8 5,8

2016 YILI İMALAT 
SANAYİ ALT 
SEKTÖRLERDE SEÇİLEN 
DEĞER ALANLARI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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2006-2016 DÖNEMİ NET SATIŞLARA GÖRE KÂRLILIK 
(%) (İMALAT SANAYİ)

Faaliyet Kârlılığı Vergi Sonrası (Net) Kârlılık

%5,4 %6,5 %6,3
%7,2

%9,1

Düşük Teknoloji

Orta-Düşük
Teknoloji Orta-Yüksek

Teknoloji
Yüksek

Teknoloji

2006-2016 DÖNEMİ TEKNOLOJİ 
DÜZEYİNE GÖRE FAALİYET KÂRLILIĞI (%)

Genel Toplam

Mikro Ölçekli Küçük Ölçekli Orta Ölçekli KOBİ Üstü Ortalama
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2006-2016 DÖNEMİ ÖLÇEK DÜZEYİNE 
GÖRE FAALİYET KÂRLILIĞI (%)
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2016 YILI TEKNOLOJİ DÜZEYİNE GÖRE ÇALISAN SAYISI VE ORTALAMA MAAŞ (TL)
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Çalışan Sayısı
Ortalama Maaş

Düşük
Teknoloji

Orta-Düşük
Teknoloji

Orta-Yüksek
Teknoloji

Yüksek
Teknoloji

Toplam
Teknoloji

2.161
2.677

3.173
4.308

2.556

BAŞARILI BİLİM 
İNSANLARINI VE 
BİLİMSEL ESERLERİ 
TEŞVİK EDİYORUZ
TÜBA “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)” 
kapsamında  doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında seçkin 
genç bilim insanları ödüllendirilmektedir. Ödül sahiplerine üç yıl boyunca her yıl 
20 bin TL yanında tez aşamasındaki doktora öğrencileri için ayrıca 6 bin TL destek 
verilmekte, 8 yıl boyunca her yıl bir uluslararası bilimsel toplantıya katılım için mali 
destek de sağlanmaktadır. 2016’da verilen 31 ödül ile TÜBA-GEBİP kapsamında 
ödüllendirilen üstün başarılı genç bilim insanı sayısı 404’e yükselmiştir.

TÜBA “Bilimsel Eser (TESEP) Ödülleri” ile fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler 
alanlarında yazılmış toplam 186 eser ödüllendirilmiştir.
2015’te başlatılan “Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri” ile de her yıl üç alanda 
dünya çapında başarılı bilim insanları ödüllendirilmektedir.

2017/2018 döneminde 19,6 milyon ton pancar üretimiyle son yılların rekor 
pancar üretimi beklenmektedir. Rekor pancar üretimi ve bir önceki yıla göre 
pancar fiyatının %10 artmasıyla çiftçi gelirlerinde önemli bir artış sağlanacaktır.

2017/2018 pazarlama yılında 2,7 milyon ton şeker üretimi beklenmekte 
olup, bu üretim ile 2002 yılından bu yana olduğu gibi ülkemizin şeker talebi 
tamamen yurt içinden karşılanacaktır. Ayrıca imalatçı ihracatçıların C şekeri 
talepleri yurt içinden karşılanabilecektir.

ÇİFTÇİ 
GELİRLERİ 
ARTIYOR
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2002 yılında ülkemizde dekara 4 ton seviyelerinde olan pancar verimi 
modern tarım uygulamalarının sonucunda Avrupa ortalaması olan 6 
ton seviyelerine çıkarılmıştır. 

2002 yılında çiftçi başına;
34 ton olan pancar üretimi 186 tona, 
7,6 dekar olan pancar ekim alanı 30,6 dekara 
çıkarılarak ölçek ekonomisine geçilmiştir.

PANCAR 
VERİMİNDE 
AVRUPA 
ORTALAMASINI 
YAKALADIK
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ŞEKERLİ MAMUL 
İHRACATÇILARIMIZ 
DESTEKLENİYOR

KAYITDIŞI ŞEKER 
İLE MÜCADELE 
EDİYORUZ

Şekerli mamul imalatçı ihracatçılarının her yıl yaklaşık 
300 bin tonun üzerinde olan şeker taleplerinin hem 
yurtiçinden hem de Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 
karşılanabilme imkanı mevcuttur. Böylelikle şekerli 
mamul  ihracatında kullanılan şekerin dünya fiyatlarından 
temini sağlanarak sektör desteklenmektedir.

Şeker sektöründe faaliyet gösteren şirketler,

kapsamında denetlenmektedir.

Ayrıca, sıvı şeker üretimini kontrol etmek adına 
şirketlerin üretim hatlarına ve fabrika satış 
noktalarına kütlesel debimetre tesis edilmiş, anlık 
izleme sağlanarak denetimin etkinliği artırılmıştır.

Kota rejimine uygunluk,

Kayıt dışı şeker temini / ticareti,

Üretim ve temin durumu,

Teknik inceleme
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BAMS çalışmaları ile vatandaşlarımız ile girişimcilerimize hizmet sunumunda gereksiz 
süreçlerin ayıklanarak işlem adımlarının azaltılması, istenen gereksiz belgelerin mevzuat 
değişikliği ve süreç değişikliği yapılarak kaldırılması ve kalan belgelerin elektronik 
ortamda alınması yoluyla hizmetlerin daha etkin, hızlı ve maliyeti düşük bir şekilde 
sunulması hedeflenmiştir.

BAMS Planı kapsamında Bakanlığımız merkez birimlerince öngörülen 1 Kanun değişikliği, 
24 Yönetmelik değişikliği, 9 Tebliğ değişikliği, 3 Usul ve Esas değişikliği gerçekleştirilmiş, 
15 veri paylaşımı Protokolü imzalanmıştır. Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca 
ise 4 Kanun değişikliği, 4 Kanun Hükmünde Kararname değişikliği, 10 Yönetmelik 
değişikliği, 3 Tebliğ değişikliği, 2 Destek Programı değişikliği, 26 Usul ve Esas değişikliği 
gerçekleştirilmiş, 15 veri paylaşımı protokolü imzalanmıştır.

Proje kapsamında 31/12/2016 tarihinde mevzuat çalışmaları ile elektronik altyapının 
oluşturulması çalışmaları tamamlanmış ve elektronik ortamda hizmet başvuruları alınmaya 
başlanmıştır. Artık evden, işten Bakanlığımız e-Hizmetler sayfasından hizmetlerimize 
başvurulabilmektedir.

Bakanlığımız dijital bir Bakanlık olma hedefi doğrultusunda sanayiciye, girişimciye ve 
vatandaşa daha kolay ve etkin hizmet sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürecektir.

BÜROKRASİNİN 
AZALTILMASI 
VE MEVZUATIN 
SADELEŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
(BAMS) İLE DİJİTAL 
ALTYAPIYA 
KAVUŞTUK

BİLİM
İNSANLARINA 
DESTEK
OLUYORUZ

TERSİNE 
BİLİM GÖÇÜ 
ARTIYOR

19 BİN BİLİM İNSANINA DESTEK VERDİK
TÜBİTAK BİDEB aracılığı ile yürütülen olimpiyat, yarışma, eğitim, 
araştırma ve etkinlik destek olmak üzere toplam 26 burs programı 
ile 2016 yılında yaklaşık 19 bin kişiye destek verdik. 30 Kasım 2017 
tarihi itibarıyla 13.188 bilim insanı desteklenmektedir.

Tersine Beyin Göçü programı 2010 yılından bu yana faaliyetlerine devam 
etmektedir. Bilim İnsanlarını ülkemize davet etmeye ve imkân oluşturmaya 
devam ediyoruz. 2010-2016 yılları arasında 496 araştırmacının Türkiye’de 
araştırma yapması desteklenmiştir. 2017 yılında Kasım ayına kadar 75 
başvuru alınmıştır. Alınan başvurulardan 46’sından 25’i desteklenirken 29 
başvurunun değerlendirme süreci devam etmektedir.

Genel   |    1004     |   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel   |    1005     |    Bilim, Sanayi ve Teknoloji



TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na ait 2015 yılı akademik 
destek istatistiklerine göre üniversiteler başta olmak üzere eğitim araştırma hastaneleri 
ve araştırma enstitülerinde çalışan akademisyenlerle özel sektör ve kamuda çalışan 
araştırmacıların projelerine geri ödemesiz finansal destek veren ARDEB'den destek 
almayan hiçbir il kalmadı. Son yıllarda proje başvuru ve destek sayılarında önemli artış 
gerçekleştiği görülürken, daha önce destek almayan illerin 2015 yılında destek aldığı, 
destek almış olan illerimizin ise destek miktarlarını artırdığı gözlemlendi. Ayrıca, 2016 
yılı akademik destek istatistiklerine göre son 10 yılda (2007-2016 yılları toplamı) en fazla 
destek alan üç il Ankara, İstanbul ve Kocaeli oldu. TÜBİTAK, anılan dönemde akademik 
destekler kapsamında 2017 yılı sabit fiyatlarıyla Ankara’ya toplam 2,38 milyar TL,  
İstanbul’a 897,68 milyon TL, Kocaeli’ne ise 832,85 milyon TL destek sağladı.

TÜBİTAK ARDEB'DEN 
DESTEK ALMAYAN İL 
KALMADI

İSTANBUL
EDİRNE

KIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

KOCAELİ

SAKARYA
DÜZCE

BOLU

ESKİŞEHİR

BİLECİK
BURSA

BALIKESİR

ÇANAKKALE

MANİSA

İZMİR

AYDIN

MUĞLA
ANTALYA

KARAMAN

KONYA

BURDUR

DENİZLİ
ISPARTA

AFYONUŞAK

KÜTAHYA

MERSİN

HATAY

OSMANİYE

ADANA

NİĞDE

AKSARAY

NEVŞEHİR
KAYSERİ

K.MARAŞ ADIYAMAN

G.ANTEP

KİLİS

SİVASYOZGA T

KIRŞEHİR

KIRIKKALEANKARA

ÇANKIRI

KARABÜK
ZONGULDAK

BARTIN

KASTAMONU

SİNOP

SAMSUN

AMASYA

TOKAT

ÇORUM

ORDU
GİRESUN

GÜMÜŞHANE

TRABZON

BAYBURT

ERZİNCAN

ERZURUM

RİZE

ARTVİN ARDAHAN

KARS

IĞDIR

AĞRI

VAN

HAKKARİ
ŞIRNAK

MARDİN

Ş.URFA

MALATYA

ELAZIĞ

TUNCELİ
BİNGÖL

DİYARBAKIR

BATMAN

MUŞ

BİTLİS

SİİRT

YALOVA

İller Bazında Genel Akademik Destek İstatistikleri

100 milyon TL’den Fazla Destek Alan İller

Son 10 yılın toplam değerlendirmesidir. (2007-2016)
Kamu projeleri ve alt projeler dahil edilmiştir.
2017 yılı sabit fiyatlarıyla enflasyondan arındırılmıştır.

50 milyon TL-100 milyon TL Arası Destek Alan İller
20 milyon TL-50 milyon TL Arası Destek Alan İller
5 milyon TL-20 milyon TL Arası Destek Alan İller

Destek Alamayan İller
5 milyon TL’den Az Destek Alan İller

EKONOMİK 
VE ÇEVRECİ 
ASFALT
Ilık Karışım Asfalt Katkıları 
Üretim Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi
Ilık Karışım Asfalt Katkıları Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
TÜBİTAK MAM bünyesinde ılık karışım asfalt katkısı geliştirilmiştir. Bu teknolojinin 
uygulanması sayesinde doğal kaynakların kullanımı ve korunması, düşük enerji 
maliyeti, çevre kirliliğinin azaltılması (hava emisyonları) mümkün olacaktır. 
Kullanılan katkılar sayesinde karışımın hazırlama sıcaklığı 15-35 santigrat derece 
azaltılarak, 115-140 santigrat dereceye düşürülmekte, böylelikle yaklaşık %30 
civarında yakıt ve elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır. Karayolları Genel 
Müdürlüğü verilerine göre, mevcut sıcak karışım asfalt üretim teknolojisi yerine 
bu yeni teknolojinin uygulanmasıyla, yıllık ortalama 157 milyon TL tasarruf 
edilmesi mümkündür.
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HALE: Hall 
Etkili İtki 
Motoru 
Geliştirme 
Altyapı Projesi
TÜBİTAK UZAY bünyesinde Kalkınma Bakanlığı desteğiyle başlatılan ve 
yürütülen “Hall Etkili Elektrikli İtki Motoru Geliştirme Altyapı Projesi” (HALE) 
kapsamında, elektrikli itki sistemleri test altyapısı kurulmuştur. 

Altyapı kapsamında; TÜBİTAK UZAY yerleşkesinde 100 m2‘si 10,000 sınıfı temiz 
oda olmak üzere mekanik ve elektronik atölye ve çalışma ofislerinden oluşan 
toplam 300 m2lik laboratuvar inşa edilmiştir. Laboratuvar bünyesinde elektrikli 
itki sistemlerinin tasarım, üretim ve testlerini gerçekleştirmek için üç vakum 
tank yer almaktadır. İlk vakum tank, 2,3 metre çap ve 4,5 metre derinlikte olup 
1.5kW’lık HET motorların performans ve ömür testleri için kullanılmaktadır. 
İkinci vakum tank 1.2 m çap ve 2 m derinlikte olup, 300W’lık HET motor testleri 
ve pratik gösterim testler için kullanılmakta ve üçüncü tank 0.6 m çap ve 1.1 m 
derinlikte olup katot geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca altyapıda 
itki sistemlerinin performansını belirlemek amacıyla kurulan ve itki ölçüm cihazı, 
plazma ölçüm uçları, basınç ve sıcaklık sensörleri, elektronik analiz cihazları, 
manyetik ölçüm düzeneği, ölçüm ucu konumlandırma sistemi ve akış kontrol 
ekipmanlarından oluşan test düzenekleri yer almaktadır. 

Projenin son adımında kurulan altyapının doğrulanması amacıyla bir elektrikli 
itki sistemi geliştirilmektir. Bu kapsamda ilk millî 1.5 kW’lık hâll Etkili itki (HET) 
motoru tasarımı tamamlanmış, üretilmiş ve fonksiyonel testleri birinci tankın 
devreye alınmasının ardından başarıyla gerçekleştirilmiştir. İtki sistemine ait diğer 
parçaların prototip üretimi ve fonksiyonel testlerine devam edilmektedir. 

Tüm Uydularımız 
İçin Millî Bir Yer 
İstasyonumuz Olacak
TÜBİTAK UZAY, yer gözlem uyduları için millî bir yer istasyonu geliştirmek 
ve önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanan tüm yer gözlem uydularının yer 
istasyonu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek Millî Yer İstasyonu 
Geliştirme Projesi (MİYEG) ile bir ilke daha imza atıyor.

Ülkemiz açısından büyük önem taşıyan, açılışı 18 Şubat 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen MİYEG Projesi, Savunma Sanayi Müşteşarlığı’nın ve Kalkınma 
Bakanlığının teşvikiyle TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK UZAY, geçmişten günümüze gerçekleştirdiği projeler ile uydu-uzay 
ve yer istasyonu konularında önemli bir tecrübe ve altyapıya sahip. Enstitü 
kazanılan söz konusu tecrübe ve altyapıyı MİYEG Projesi’ne aktaracak.
Projede yer istasyonları konusunda daha fazla sistemin yerli imkânlarla tasarımı, 
üretimi, test ve entegrasyonu hedefleniyor. Söz konusu hedefler TÜBİTAK 
UZAY öncülüğünde ve yerli altyüklenici sanayi kuruluşlarınca yapılacak. X ve 
S bantlarda haberleşme yeteneğine sahip yer istasyonu sistemi geliştirilecek 
projenin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.

MİLLÎ YER 
İSTASYONU 
GELİŞTİRME 
PROJESİ (MİYEG)
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TÜBİTAK UZAY 
Optik Sistemler 
Araştırma ve 
Uygulama 
Laboratuvarı 
(OPMER) 
Kuruluyor

Ülkemizde geliştirilmekte olan uydu kameralarında kullanılan “büyük ölçekli” optik 
ekipmanlarının önemli bir kısmı yurt dışından ithal edilmektedir. Bu tür ürünlerin 
hem maliyeti yüksek hem de kritik teknoloji olmalarından dolayı teminlerinde ciddi 
güçlükler yaşanmaktadır.

Bu önemin farkında olan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Kalkınma 
Bakanlığının desteği ile millî bir Optik Sistemler Laboratuvarının kurulmasına karar 
vermiştir.

OPMER bünyesinde uydu kameralarının tasarlanması ve 
ihtiyaç duyulan optik ekipmanların geliştirilerek sistem 
seviyesine getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Anılan optik ekipmanlar ile ilgili bilgi birikiminin 
sistematik bir şekilde oluşturulması, ihtiyaç duyulan 
altyapı ve iş gücünün millîleştirilmesi, ekipmanların 
ülkemizde üretilebilmesi ve üretimin AR-GE çalışmaları 
ile beslenerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ülkemiz 
açısından kritik bir öneme sahiptir. 

OPTİK 
SİSTEMLER 
MİLLÎLEŞİYOR
OPMER ile farklı uygulama alanlarına sahip görüntüleme 
sistemlerinin geliştirilmesi için, eksik unsur olan optik 
bileşenlerin tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecektir.

DÜNYAYI 
KENDİ 
TEKNOLOJİK 
GÖZÜMÜZLE 
GÖRECEĞİZ
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GENÇ BİLİM ADAMLARI 
YETİŞTİRME PROGRAMINI 
HAYATA GEÇİRDİK,
ORTAOKUL SEVİYESİNDEN 
LİSANS VE İŞ KURMAYA 
KADAR BÜTÜN 
SÜREÇLERDE BİZ VARIZ.

GENÇ BİLİM ADAMLARI 
İÇİN 10 FARKLI PROGRAM 
OLUŞTURDUK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 
gençlere yönelik olarak ortaokul seviyesinden başlayıp 
lisans seviyesini de kapsayan 10 program yürütülmektedir.

1. Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları

2. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

3. 2205 Yurt İçi Lisans Burs Programı

4. Lisans Düzeyi Araştırma Burs Programları

5. Üniversite Düzeyi Yarışma Programları 

6. 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)

7. Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

8. GCIP 2016 Küresel Temiz Teknolojiler Yenilikçilik Programı

9. 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı 

10. İngiltere’de Eğitim kapsamında; Leaders in Innovation Fellowships Programı’ndan 
girişimcilerin yararlanması

1003 ve 1511 
ÖNCELİKLİ 
ALANLAR AR-GE 
DESTEK PROGRAMI
1511 ve 1003 Destek Programları kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojileri, 
enerji, gıda, havacılık ve uzay, makine-imalat teknolojileri, otomotiv, sağlık ve 
su alanlarında TÜBİTAK tarafından açılan çağrılar aracılığıyla AR-GE ve yenilik 
projeleri desteklenmiştir.

1003 Programı kapsamında 2016 yılında çıkılan 25 çağrıya 1.248 proje başvurusu 
yapıldı. Anılan program kapsamında 2016 yılında yürürlükteki projelere 2017 yılı 
sabit fiyatlarıyla 76,9 milyon TL aktarıldı.

1511 Programı kapsamında 2017 yılında çıkılan 33 çağrıya 625 proje başvurusu 
yapıldı. Anılan program kapsamında 2017 yılında yürürlükteki projelere  48,1 
milyon TL aktarıldı.
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1515 ÖNCÜL AR-GE 
LABORATUVARLARI 
DESTEKLEME 
PROGRAMI
Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli 
bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması 
amacıyla geliştirilen program kapsamında, alanında öncü bilimsel ve 
teknolojik bilgi üreten ulusal ve uluslararası kuruluşların Ülkemizde kuracağı 
laboratuvarların belirli giderleri hibe olarak desteklenecektir.

Başvurusu onaylanan AR-GE Laboratuvarı 5 yıl+5 yıl süreyle programdan 
yararlanabiliyor. Bir takvim yılında destek tutarı en fazla 10 milyon TL olarak 
belirlendi. 2017 itibari ile toplamda 9 niyet mektubu gelmiş, bunlardan 8'i kabul 
edilmiştir. Bunu takiben 3 proje kabul görmüş olup başvuru hazırlayan 2 firma 
mevcuttur.

4004 DOĞA 
EĞİTİMİ VE 
BİLİM OKULLARI 
DESTEKLEME 
PROGRAMI
Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını ve bunu yaparken de bilginin 
mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini 
amaçlayan program kapsamında 2007 yılından bu yana 500’ü aşkın proje 
desteklenmiştir. 2017 yılında ise 206 proje başvurusu alınmış olup 58 projenin 
desteklenmesine karar verilmiştir.
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4005 BİLİM 
VE TOPLUM 
YENİLİKÇİ EĞİTİM 
UYGULAMALARI

ALTERNATİF 
ENERJİLİ ARAÇ 
YARIŞLARI

Öğrencilerde bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla 
öğretmenlere yenilikçi yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak aktarılmasını 
amaçlayan program kapsamında, 2017 yılında 6 projenin desteklenmesine karar 
verilmiş, sözleşmeleri hazırlanarak etkinliklerin gerçekleştirilmesine başlanmıştır.

Alternatif enerjilerin kullanımı konusunda halkımızın bilgisini artırmayı, 
üniversite öğrencilerinin bu güncel konu vasıtasıyla araştırma ve pratik 
becerilerini geliştirmeyi amaçlayan TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç 
Yarışları 21-27 Ağustos 2017 tarihlerinde yabancı takımların da katılımına 
açık olacak şekilde Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenmiştir.

Üniversiteli öğrencilerin en verimli elektrikli aracı üretmek için yarıştığı 
etkinliğe Batarya elektrikli araç (Elektromobil) kategorisinde birinci 
Çukurova Üniversitesi’nin Elektromobil Takımı olmuştur.

İNSANSIZ 
HAVA 
ARAÇLARI 
YARIŞLARI
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2017 Uluslararası İHA Türkiye Yarışması 13–16 
Temmuz 2017 tarihleri arasında TUSAŞ-TAI Kahramankazan Yerleşkesinde 
gerçekleştirilmiştir.

Yarışma için 232 takım başvuruda bulunmuş; sundukları raporlarla iki aşamayı 
başarıyla geçen takımlar uçuş yapmak üzere yarışmaya davet edilmiştir. 

“Sabit Kanatlı Elektrik Motorlu İHA’lar” ve “Döner Kanatlı Elektrik Motorlu 
İHA’lar” olmak üzere iki kategoride yapılan yarışlarda her kategoride ilk üç 
dereceye giren takımlara sırasıyla 20.000 TL, 15.000 TL ve 10.000 TL ile 
mansiyon olarak 2.500 TL para ödülü verilmiştir.
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BİLİM KAFELERİ/
BİLİM SÖYLEŞİLERİ

Bütünleşik Kamu 
Mali Yönetim 
Bilişim Sistemi 
İhtiyaçları 
Tanımlanıyor

Ülkemizin dört bir yanında Bilim Kafe ve Bilim Söyleşileri düzenleyerek 
gençlerimizi bilim insanları ile buluşturuyor ve onlara bilimi özendirerek 
farkındalıklarını arttırıyoruz.

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 
yürütülen proje ile Türkiye’de kamu mali yönetimindeki karar alma süreçlerine 
etkin bilgi sağlayacak mali sistemin bütüncül ve entegre bir altyapıya 
ulaştırılması amacıyla Maliye Bakanlığı ve kamu mali yönetim ekosistemi  
paydaşları tarafından yürütülen mevcut hizmet, süreç ve sistemlerin analizi 
ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında ihtiyaçların 
tanımlanması ve yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor. 

KURUMSAL 
MİMARİ 
ÇALIŞMALARI/
TOGAF VE THE 
OPEN GROUP
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde (YTE) 
yürütülmekte olan Kurumsal Mimari AR-GE çalışmaları ile ulusal ve 
kurumsal ölçekte uygulanabilecek ülkemize özgü kurumsal mimari yöntem 
ve teknik kabiliyetlerin oluşturulması, ulusal, tematik ve kurumsal seviyede 
ülkemize özgü kurumsal mimari referans modellerinin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.  

İŞ MİMARİSİ

KURUM

VERİ MİMARİSİ

UYGULAMA MİMARİSİ

TEKNOLOJİ MİMARİSİ

VİZYON
STRATEJİ
HEDEFLER
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Kurumların 
Dijital 
Dönüşüm 
Yol Haritası 
Belirleniyor
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(YTE) tarafından yürütülen kurumsal dijital dönüşüm 
çalışmaları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi 
ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmaları 
ve hizmet kalitesi yüksek, verimli, etkili ve şeffaf bir yapı ile 
faaliyet göstermeleri amacıyla dijital dönüşüm ihtiyaçları 
çok disiplinli kurumsal mimari perspektifiyle tanımlanmakta 
ve bu ihtiyaçları karşılayan çözümleri içeren dijital dönüşüm 
yol haritaları yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlarla 
planlanmaktadır.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında e-KOSGEB, BTK ve 
TEİAŞ projeleri gerçekleştirilmiştir.

Havza İzleme ve 
Değerlendirme Sistemi 
Geliştirildi ve Türkiye 
Çölleşme Risk Haritası 
Oluşturuldu
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (YTE) arasında 15 Kasım 2013 tarihinde imzalanan 
Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 
tamamlandı. 3 yıllık proje kapsamında ülkemizdeki tüm havzaların 
erozyon, çölleşme, sel, taşkın, sürdürülebilir orman yönetimi vd. 
temalarını birlikte izleyebileceği bir yazılım altyapısı geliştirilmiştir. 
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Ürün Takip 
Sistemi (ÜTS) 
Projesi ile 
Tıbbi Cihaz 
ve Kozmetik 
Ürünler 
İzleniyor
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu (TİTCK) ve TÜBİTAK BİLGEM 
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(YTE) iş birliğinde yürütülmekte olan Ürün 
Takip Sistemi (ÜTS) Projesi ile ülkemizde 
üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazlar 
ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, 
satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip 
edilebilmesi için ulusal ve özgün bir ürün takip 
ve izleme modeli ile teknik altyapı geliştirildi. 

Kalkınma 
Ajansları Yönetim 
Sistemi (KAYS) 
Projesi Çalışmaları 
Tamamlandı
Türkiye’nin 26 farklı "Düzey 2 Bölgesi"nde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları’nın 
kurumsal işleyişlerini güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve 
verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Kalkınma Bakanlığı iş birliğiyle geliştirilen Kalkınma 
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi 2012 yılından itibaren tüm Türkiye’de aktif 
bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Sosyal Yardım Hizmetleri 
BÜTÜNLEŞİK Projesi

Kamu İnternet Siteleri Rehberi 
(KAMİS) ile Kullanılabilirlik 
ve Erişilebilirlik Farkındalığı 
Arttırılıyor

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve T.C. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen sosyal yardım alanında reform 
niteliği taşıyan BÜTÜNLEŞİK Projesi ile sosyal yardım alanının temel problemi olarak 
gösterilen sağlıklı işleyen bütünleşik platform eksikliği giderilerek sosyal yardım 
sisteminin kurumsal alt yapısı oluşturulmuştur. 

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 
yürütülmekte olan proje ile kamu hizmeti sunan kurumların daha kullanılabilir 
ve erişilebilir internet sitelerine sahip olmalarını sağlamak amacıyla farkındalık 
arttırma çalışmaları kapsamında Proje Bilgilendirme Portalı hazırlandı. KAMİS 
Rehberi’nin paylaşıldığı, kamu internet siteleri kullanılabilirliği ve erişilebilirliği 
ile ilgili çalışmalara yer verilen, faydalı kaynakların ve bağlantıların paylaşıldığı, 
bilgilendirme dokümanları ve tanıtım materyallerinin sunulduğu bilgilendirme 
portalı www.kamis.gov.tr adresinden hizmet vermeye devam ediyor.

BÖLÜM 01

BÖLÜM 02

İnternet 
Sitelerinde
Kullanılabilirlik

Genel 
Özellikler

BÖLÜM 03
Görsel Tasarım 
ve Kullanıcı 
Arayüz Özellikleri

BÖLÜM 04
Erişilebilirlik

BÖLÜM 05
Kamu 
İnternet Siteleri
Mevzuat Bilgileri

BÖLÜM 06
Kullanılabilirlik 
Testleri ve 
Uygulamaları

DAHA AKTİF KAMU 
İNTERNET SİTELERİ

KULLANICI DENEYİMİ 
ARAŞTIRMA 
LABORATUVARI

Kamu internet sitelerinin toplumun her kesiminden vatandaşa daha iyi bir kullanıcı 
deneyimi yaşatabilmesi için standart bir yaklaşım hazırlandı.

Kullanıcı Deneyimi Araştırma Laboratuvarı ile kamuda sunulan e-hizmetlerin daha 
kullanılabilir ve erişilebilir olması yönündeki çalışmalar göz izleme araştırmaları ile 
destekleniyor.
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Kamu Bilgi İletişim 
Teknolojileri Proje 

Teklif Hazırlama 
ve Değerlendirme 

Kabiliyeti 
Geliştiriliyor
TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Kalkınma 
Bakanlığı–Bilgi Toplumu Dairesi iş 
birliğinde yürütülen 24 ay süreli Kamu 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri 
Teklif Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi  
Projesi (KABİT) ile kamu bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) yatırımlarının proje 
olarak teklif edilmesi, değerlendirilmesi 
ve yatırım programında yer alan 
projelerin izlenmesi kabiliyetlerinin 
iyileştirilmesi ve bu sayede Kamu 
BİT yatırımlarının etkin ve başarılı 
planlanması hedeflenmiştir.

Türkiye’ye Özgün 
Dijital Olgunluk 
Modeli ve İşletim 
ve Bakım Rehberi 
Geliştirildi
TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 
yürütülen Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi ile kamu kurumları ve 
sundukları hizmetlerde dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik 
Türkiye’ye özgün dijital olgunluk modeli oluşturuldu. 

Bu proje ile e-Devlet çalışmalarında sistemli ve bütüncül bakış açısının geliştirilmesi 
desteklenecek, kamu kurumların işletim ve bakım yetkinlikleri geliştirilerek, 
projelerin ve faaliyetlerin etkililiği, etkinliği ve bilgi güvenliği arttırılarak dijital kamu 
hizmetlerinin kalite ve performansı iyileştirilecektir. 

BAŞLANGIÇ

TEKRARLANABİLİR

TANIMLI

YÖNETİLEN

OPTİMİZE EDİLEN
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Yüksek Olgunluk Seviyesi 
Çalışmaları Başlatıldı
Yüksek Olgunluk Seviyesi çalışmaları ile TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından yürütülen ulusal e-devlet politikalarında yer 
alan stratejik, kritik ve AR-GE içerikli yazılım geliştirme projelerinde kullanılan, 
uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara ve modellere dayanan yazılım 
yaşam döngüsü süreç, model ve tekniklerini tanımlama, uygulama, iyileştirme ve 
kurumsallaştırma deneyimlerini paylaşarak kamu yazılım geliştirme alanında yetkinlik 
kazandırma ve rehberlik sağlama amaçlanmaktadır. 

Dijital Dönüşüm Araştırmaları ile e-Devlet Politikaları 
Değerlendiriliyor:

TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (YTE) tarafından yürütülen Dijital Dönüşüm, 
politika araştırmaları ile eğilim ve problem analizleri 
gerçekleştirerek, Türkiye’de dijital dönüşüm 
çalışmalarına yönelik doğru, güncel ve kıyaslanabilir 
bilgiye ulusal ve uluslararası merciler tarafından erişimi 
kolaylaştırmayı amaçlandı.

e-Devlet ekosistem paydaşlarının katılımı ile 
gerçekleştirilen etkinliklerle kurumsal bilgi birikiminin yaygınlaşması ve güncel 
tutulması sağlanacak, hazırlanan raporların, internet üzerinden ve basılı olarak, dijital 
dönüşüm ekosisteminde ulusal ve uluslararası paydaşlarının bilgisine sunulacaktır.

Metodolojik, yöntemlerle mevcut
durum analizi yapılarak

organizasyonların  güçlü ve zayıf
yönlerinin belirlenmesi

İyileştirme hedeflerinin
belirlenmesi ve faaliyetlerinin

planlanması

Süreçlerin tanımlanması
/iyileştirilmesi

Süreçlerin izlenmesi Analiz edilmesi ve
değerlendirilmesi

Süreçlerin yaygınlaştırılması amacı ile
gerekli eğitim ve süreç uygulama

desteğinin verilmesi

YERLİ 
VERİTABANI 
AR-GE 
PROJESİ
TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 
yürütülen Yerli Veritabanı AR-GE Projesi ile ülkemizde kurumların BT 
altyapılarının en büyük yatırım ve harcama kalemleri arasında yer alan ticari veri 
tabanı yönetimi sistemlerine YTE bünyesinde güçlü bir alternatif oluşturmak, 
stratejik ve kritik uygulama sistemlerinde kullanılmak üzere açık kaynaklı yerli 
veritabanı sistemi ve uzmanlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Özel Amaçlı Taktik 
Operasyon Eğitim 
Sistemi Projesi 
(TAKSİS)

TÜSSİDE ve İETT’den 
İstanbul Trafiğine 
Çözüm Projesi

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, TÜBİTAK KAMAG ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje 
birçok farklı özelliğiyle öne çıkmaktadır. 8000 m2 alanda kurulu bulunan operasyon 
eğitim köyünde; özel elbiseler ve lazerli silahlar kullanılarak gerçeğini aratmayacak 
bir tatbikat ortamı sunulmaktadır. Proje sayesinde, kamera görüntülerinden, 
personellerin nabız atışlarına kadar uzanan çeşitli alt öğeler yardımı ile elektronik 
ortamda toplanan veriler kullanılarak eğitimlerin detaylı analizlerinin yapılmasına 
imkân sağlanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na 
teslim edilmiş projenin çıktılarının yaygınlaştırılması kapsamında endüstriye teknoloji 
transferi yapılması çalışmaları sürmektedir.

Türkiye nüfusunun %18’ine ev sahipliği yapan İstanbul’un toplu taşıma merkezli 
trafik planlamasının yapması ve toplu taşıma sistemlerindeki hız ve kapasite gibi 
parametrelerin iyileştirilmesi ile bu  sistemlerinin tercih edilebilirliğini artırarak 
trafiğin rahatlatılmasını amaçlayan “Toplu Taşıma Odaklı İstanbul Trafik Planlaması 
Projesi” İETT ve TÜSSİDE iş birliği ile gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Tohumculuk 
Sektörünün Ulusal 
Stratejileri Belirleniyor

Girişimcilik ve Yenilikçilik 
Ekosistemi Geliştirme Faaliyetleri 

Sektörel stratejilerin geliştirilmesi konusunda uzman ve tecrübe sahibi olan TÜBİTAK 
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), bu kapsamda Türkiye Tohumcular 
Birliği (TÜRKTOB) ile iş birliği yaparak Tohumculuk Sektörü için Ulusal Stratejilerin 
geliştirilmesi ile ilgili bir proje gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında Tohumculuk ve Alt sektörleri için Strateji Belgeleri hazırlanmıştır. 

TÜBİTAK TÜSSİDE, “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016”nın 
stratejik çerçevesi ile uyumlu olarak Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindeki;

Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanlarındaki insan kaynağının geliştirilmesi,

Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma 
değer yaratması,

Çok ortaklı ve çok disiplinli AR-GE iş birliği kültürünün yaygınlaştırılması, 

Yenilik Sistemi içerisindeki KOBİ’lerin rolünün güçlendirilmesi amaçları 
doğrultusunda bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin 
gelişmesine katkıda bulunuyor.
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Yöresel Ürünlerin 
Markalaşma Stratejisi 
TÜSSİDE ile Belirleniyor
TÜBİTAK TÜSSİDE, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi 
ile iş birliği yaparak, “DAP Bölgesi Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme 
Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında Doğu Anadolu Bölgesindeki 
yöresel ürünlerin envanterini çıkarmış ve markalaşma potansiyeli yüksek 
olarak tespit edilen iki ürün için ticarileştirme stratejilerini  belirlemiştir.

Tarımsal Sanayiye 
Yönelik Gelecek 
Stratejileri Belirleniyor
Tarımsal Sanayi konusundaki gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK 
TÜSSİDE ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kalkınma İdaresi ile iş birliği yaparak 
bölge için “Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyelinin Araştırılması 
Projesi”ni hayata geçirmiştir. Proje kapsamında bölge illerinde (Artvin, Bayburt, 
Giresun, Gümüşhane, Samsun, Tokat, Trabzon, Ordu ve Rize) tarımsal sanayi yatırım 
potansiyeli araştırılarak, bölgenin tarımsal sanayisine yönelik gelecek stratejileri 
belirlenecektir.

Toplumda Bilim ve Teknoloji 
Kültürünün Yaygınlaştırılmasına 
Yönelik TÜBİTAK Bilim Kampları

"Organik Tarım 
Havzalarının Belirlenmesi" 
Araştırma Projesi

“Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016”nın stratejik çerçevesinde 
yer alan “Y1.1.6. Toplumda bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması” konulu eylem 
dâhilinde TÜSSİDE tarafından her yıl Bilim Kampları düzenlenmektedir.

TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen Bilim Kamplarına diğer TÜBİTAK enstitüleri de 
araştırmacı, deney ve laboratuvar desteği vermektedir. 

TÜBİTAK TÜSSİDE, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Filli Boya 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birlikleri çerçevesinde Bilim Kampları 
gerçekleştirmiştir. 

Son olarak ülkemiz öncelikleri doğrultusunda Bilim Kampları programlarına, dijital 
dünyaya daha erken yaşlarda uyum sağlamaya yönelik “Yazılım Atölyesi” ve “Robot 
Atölyesi” programları eklenmiştir. Çocukların elektronik bileşenleri öğrenme, lehim 
yapma, kodlama gibi konularda bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik Kamplar 
gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizdeki Organik tarım ile ilgili faaliyetlerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı 
sağlaması amacıyla, TÜBİTAK TÜSSİDE Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kalkınma 
İdaresi ile iş birliği yaparak “DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi 
Araştırma Projesi”ni gerçekleştirmektedir. 24 ay sürecek olan proje kapsamında Doğu 
Karadeniz bölgesindeki illerde (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Tokat, 
Trabzon, Ordu ve Rize) organik tarım havzaları belirlenerek, bölgenin organik tarım 
konusundaki gelecek stratejileri belirlenecektir.

Proje kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında anket çalışmaları, organik tarım 
havzalarının haritalandırılması, mevcut durum tespit çalışmaları, strateji 
geliştirme, eğitim programı hazırlama ve kümelenme yol haritası çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  
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Türkiye’nin 
En Büyük 
Girişimcilik 
Okulu
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından hazırlanan 
“Liderlik Girişimcilik ve Öğretmenlik Projesi” 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde 22 Şubat 
2013 tarihinde hayata geçirilmiştir.  

Şubat 2017 itibarıyla proje kapsamında 
15.000 meslek lisesi öğretmenine 5’er günlük 
uygulamalı Girişimcilik eğitimleri verilmiştir.  

KOP 
Bölgesinin 
İhracat 
Kapasitesi 
Artılıyor
Konya-Karaman-Mersin Sanayi Ve Ticaret Koridorunun Oluşturulmasına Yönelik Etüt 
Ve Fizibilite Projesi 04.11.2016 tarihinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
TÜBİTAK TÜSSİDE arasında karşılıklı imzalanarak başlamıştır. Toplam 12 ay sürecek 
olan projenin ilk aşamasında KOP bölgesindeki iller ile Mersin ilini kapsayan bölgenin 
üretim, ticaret ve etkileşim durumlarının mevcut durumu ortaya konulacaktır. Bu 
illerin bütünleşik bir yaklaşımla değerlendirilerek potansiyel ekonomik fırsatları 
araştırılacak, ihracatta güçlü olduğu ürün gamlarına yönelik hedef pazar araştırmaları 
yapılacaktır. Lojistik operasyonların etkinliğinin artırılması için yapılması gereken 
altyapı yatırımları eş zamanlı analiz edilerek KOP bölgesinin Özel Ekonomi Bölgesine 
dönüştürülmesine yönelik ön fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen 
çalışmaların proje sonunda eylem planına dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu 
çalışmalar ile bölgenin dış ticaret ve lojistik süreçlerinde iyileştirme önerileri geliştirip, 
rekabet avantajı sağlayacak analizler yapılarak, bölgenin yerel ve ulusal düzeyde 
ivmesel kalkınmasına destek olacak politikaların geliştirilmesi ile 2023 hedeflerine 
katkı sağlanması hedeflenmektedir". 
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GÜMRÜK VE
TİCARET
GÜMRÜK

GÜVENLİ TİCARET

TÜKETİCİ HAKLARI

DENETLEME
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Esnaf ve sanatkârlarımızın dünyadaki 
değişim ve dönüşüme uyum 
sağlamaları amacıyla hazırlanan 
strateji belgesiyle esnaf ve 
sanatkârlarımızın finansal imkânlarını 
artırdık, vergi ve sosyal güvenlik 
yüklerini azalttık, mevzuattan kaynaklı 
sorunlarını çözdük.

GÜMRÜK 
VE TİCARET 
ALANINDAKİ 
GELİŞMELER

ESNAF VE 
SANATKÂRLARIMIZ 
İÇİN DEĞİŞİM 
DÖNÜŞÜM VE 
DESTEK (3D) 
STRATEJİ BELGESİ 
VE EYLEM 
PLANI (ESDEP) 
OLUŞTURDUK

(2002-2017 Eylül Sonu)

AHİLİK 
KÜLTÜRÜNÜ 
YAŞATIYORUZ
Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak 
ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik 
duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla genelinde Ahilik haftası 
etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.
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ESNAF VE 
SANATKÂRLAR TEŞVİK 
VE DESTEK SİSTEMİ 
(ESDES) PROJESİNİ 
HAYATA GEÇİRDİK
Esnaf ve sanatkârların kullandıkları kredilerdeki faiz oranlarını %50’lerden %4’lere 
düşürdük. Kullanılan kredi miktarı ise 2002 yılından günümüze 127 kat artarak 22 
milyar TL dolaylarına, kredilerden faydalanan esnaf ve sanatkâr sayısı ise 434 bin 
386’e ulaşmıştır.

Girişimci Usta Faizsiz Kredi Desteği, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Meslekler 
Faizsiz Kredi Desteği, Genç Girişimci Esnaf Faizsiz Kredi Desteği ve 30 bin TL 
Üst Limitli Faizsiz Kredi Desteği ile esnaf ve sanatkârlarımız finansal ihtiyaçlarını 
karşılamakta, yeni iş yerleri açabilmektedir.

TESKOMB İMKÂNLARIYLA DİYARBAKIR SUR’DA 
TERÖRDEN ZARAR GÖREN ESNAF VE SANATKÂRLARA 
50 BİN TL ÜST LİMİTLİ KREDİ İMKÂNI SAĞLIYORUZ.

Kredi 
Faiz 
Oranları

2002 2017

%50

%4

ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 
BİLGİ SİSTEMİ’Nİ 
(ESBİS) 
GELİŞTİRİYORUZ
Esnaf ve sanatkârların işlemlerini artık elektronik ortamda gerçekleştiriyoruz. ESBİS ile 
başta TESK çatı kuruluşu olmak üzere, 13 mesleki federasyon, 82 esnaf ve sanatkârlar 
odaları birliği, 3 bin 26 esnaf ve sanatkârlar odası ile 1 milyon 697 bin 345 esnaf ve 
sanatkâra hizmet veriyoruz.
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ESNAF İLE DEVLET EL ELE

Güçlü esnaf, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye diyerek çıktığımız bu yolda esnafımızın 
beklenti ve taleplerini en üst düzeyde görüşmek amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nı 
topluyoruz. 

2014’te ve 2016’da Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 
4. ve 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nda alınan kararları bir bir hayata geçiriyoruz.

ESNAF VE 
SANATKARLAR 
ŞÛRASI
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Esnafımızın AVM’lerde yer almasını sağladık.

Genç girişimcilerin 75 bin TL’ye kadar olan kazançlarına vergi indirimi getirdik.

Basit usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkârlarımızın 8 bin TL’ye kadar olan 
kazançları için vergi indirimi sağlandı.

Meslek kolları yeniden düzenlenerek uluslararası standartlara uygun hâle getirildi.

Ülke genelinde bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Ticari araç yenilemede ÖTV muafiyeti getirildi.

Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına alındı ve lisans eğitimine yol açıldı. 

Çırak eğitimi öğrencilerine finansal destek getirildi. 

Esnaf ve sanatkârların sigorta primlerinden beş puanlık kısmına isabet eden 
tutarın hazine tarafından karşılanması sağlandı.

Gerçek usulden basit usule geçiş imkânı getirildi.

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan 
mesleklere vergi muafiyeti sağlandı.

Esnafa faizsiz kredi uygulaması başlatıldı.

Esnaf ve Sanatkârlar ile ilgili sektörlerde detaylı analiz çalışmaları başlatıldı.

Esnaf ve sanatkârların kamuya ve meslek kuruluşlarına olan borçları yeniden 
yapılandırıldı.

Ustalık Belgesi sorunu hukuki zeminde çözüldü.

Sosyal Güvenlik Destek Primi kaldırıldı, emekli esnafın taban aylıkları artırıldı

Esnaf ve Sanatkârımıza birçok alanda yeni destek mekanizmaları geliştirildi 
ve yeni faizsiz krediler sunuldu.

Esnaf ve Sanatkârlara Sunulan Hizmetlerin Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması 
Projesi (ESHEP) hayata geçirildi.

Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği meslek kollarında meslek 
haritaları hazırlandı.

ESNAF AHİLİK 
SANDIĞI 
KURULDU
Ülkemizde işletmesini 
kapatmak zorunda kalan 
esnaf ve sanatkârlara belirli 
süre hayatlarını idame 
ettirmelerini sağlayacak 
Esnaf Ahilik Sandığı TBMM 
Genel Kurulu’nda onaylanarak 
yasalaşmıştır. Oluşturacak fon 
mekanizmasının kurulmasıyla 
esnaf ve sanatkârların 
finansal açıdan zor 
zamanları daha kolay aşması 
hedeflenmektedir.
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ESNAF VE

Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği alanlarda 
geniş kapsamlı, detaylı inceleme ve analizlerle esnaf ve 
sanatkârların sorunlarını tespit etmek, gelecek vizyonunu 
ve yol haritasını belirlemek amacıyla Esnaf ve Sanatkâr 
Özelinde Sektör Analizleri Projesi yürütüyoruz.

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

SANATKÂRLARIMIZA
YÖNELİK 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR

ESNAF VE 
SANATKÂRLAR 
PAZARLAMA VE 
MARKALAŞMA 
PROJESİNİ 
HAYATA 
GEÇİRDİK
Belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların 
ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik “Esnaf ve 
Sanatkârlar Pazarlama ve Markalaşma Projesi’ni başlattık.
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Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızda yeni 
baştan düzenleyerek ticarete yeni, modern ve hukuki bir zemin kazandırdık. Çağdaş 
bir ticari anlayışla hazırlanan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyduk. 

Bu kanunla ticari hayatta güven ortamını sağlayarak yatırım ve iş yapma ortamının 
iyileştirilmesini, rekabet gücü yüksek şirketlerin kurulmasını ve uzun ömürlü olmalarını 
amaçladık. Teknoloji ve bilişim alanında ortaya çıkan yenilikleri tacir ve ülkemizin 
istifadesine sunduk.

DÜNYANIN 
SAYILI TİCARET 
MERKEZLERİNDEN 
BİRİ OLUYORUZ

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tacirlerimizin 
işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak 
amacıyla önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Yapılan bu 
düzenlemeler ile şirket kuruluş süreci kısaltıldı ve kuruluş 
işlemlerinde ortaya çıkan maliyetlerde önemli ölçüde düşüş sağlandı.

ŞİRKET KURULUŞ 
İŞLEMLERİNİ
KOLAYLAŞTIRDIK, 
MALİYETLERİ 
AZALTTIK

ÇEK İŞLEMLERİNDE 
GÜVEN VE 
ŞEFFAFLIĞI 
ARTIRDIK
Ticari hayatın önemli ödeme vasıtalarından birini oluşturan çeke 
olan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nda 
önemli değişiklikler yapıldı. 31/12/2016 tarihinden itibaren çeke 
itibar kazandıracak kare kodlu çek sistemi hayata geçirildi.
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6728 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 
yapılan değişiklikle, şirket tasfiyesinde tasfiye sonucu mal 
varlığının dağıtılmasında bekleme süresi bir yıldan altı 
aya indirildi. Tacirlerimizin ticari faaliyetlerine son vermek 
istemeleri durumunda, şirket tasfiyelerini daha kısa sürede 
tamamlamaları kanunen mümkün kılındı.

İRADİ 
TASFİYE 
SÜRECİNİ
KOLAYLAŞTIRDIK

Şirketlerimizin kuruluş ve değişiklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını 
sağlamak amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ni (MERSİS) tüm şehirlerimizde 
uygulamaya aldık. Artık her türlü ticaret sicili işlemleri elektronik ortamda 
gerçekleştirilebiliyor. Girişimcilerimiz şirket kuruluş ve değişiklik işlemlerini MERSİS 
üzerinden on-line olarak gerçekleştirerek zaman ve maliyetten tasarruf ediyor. 

30.09.2017 itibarıyla MERSİS’te kayıtlı kullanıcı sayısı 528.434’e ulaştı.

TİCARET SİCİLİ KAYITLARINI 
ELEKTRONİK ORTAMA TAŞIDIK.

MERSİS’İ
UYGULAMAYA 
ALDIK
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KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Büyüyen 
Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) Projesi’ni uygulamaya aldık.

Kişi başına millî geliri ülke ortalamasının %75’nin altına düşen 43 ildeki 
işletmelerimiz bu krediden faydalanabiliyor. Mikro işletmeler ile KOBİ’ler için 
2017 yılı sonunda 1 milyar avro’nun üzerinde bir kredi hacmi oluşturulması 
hedeflenen BAKK Projesi ile 2016 yılı sonu itibarıyla 13.789 işletmeye 809,4 
milyon avro kredi kullandırıldı.

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla taşınırların Rehinli 
Taşınır Sicili’ne tescil edilmek suretiyle teslimsiz olarak rehnedilmesine imkân 
tanıyan 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çıkarttık ve bu Kanun 
01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kuruluşu ve işleyişi konusunda Türkiye 
Noterler Birliği’ni yetkilendirdik ve Taşınır Rehin Sicil Sistemi (TARES) 01/01/2017 
tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu sistem sayesinde 06/10/2017 tarihi itibarıyla 103 
Milyar TL, 8,8 Milyar USD ve 1,5 Milyon EUR luk finansman imkânı sağlanmıştır.

KOBİ’LERİMİZİN 
FİNANSMANA 
ERİŞİMİNİ 
KOLAYLAŞTIRDIK

Geleneksel ticaretin dönüşüme uğrayarak sanal ortama taşındığı günümüzde, 
elektronik ticaret en hızlı ticaret yapma biçimidir. Elektronik ticaretin 
ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kanun, elektronik ortamda gerçekleştirilen; mal veya hizmetlere ilişkin internet 
üzerinden gerçekleştirilen sözleşme ve siparişler ile ticari iletişime ve ticari 
elektronik iletilerde uyulması gereken kuralları düzenlemektedir. Kanunun 
ayrıntılı uygulamasını sağlamak üzere; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 
Hakkında Yönetmelik 15 Temmuz 2015 tarihinde, Elektronik Ticarette Hizmet 
Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ise 26 Ağustos 
2015 tarihinde, Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.

E-TİCARETİ 
DÜZENLEDİK

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ 
ŞİKÂYET SİSTEMİNİ OLUŞTURDUK.
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Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi 
standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin 
güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla Elektronik 
Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 
hazırlanmış ve 06/06/2017 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Tebliğ uyarınca, Bakanlığımızca 
yetkilendirilen güven damgası sağlayıcılar (GDS) 
tarafından internet sitelerine güven damgası 
tahsis edilecektir. Güven damgasını internet 
sitesinde gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin 
belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını 
yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından 
denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken 
kendini güvende hissedecektir.

ELEKTRONİK 
TİCARETTE 
GÜVEN 
DAMGASI 
SİSTEMİNİ 
OLUŞTURDUK

E-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı 
bir şekilde takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim 
Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hazırlanmış olup 11/08/2017 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Tebliğ kapsamında, elektronik ticaret yapan işletmeler, faaliyetlerine 
başlamadan önce Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıt olacak ve 
faaliyette bulundukları internet sitesi, mobil site veya mobil uygulamaları 
Bakanlığımıza bildirecektir. ETBİS’e kaydolan ve bildirimde bulunan işletmelerin 
internet adresleri “www.eticaret.gov.tr” adresinden veya Bakanlığımız internet 
adresinden yayımlanacaktır. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ile e-ticaretin 
gelişiminin izlenmesine ve değerlendirilmesine imkân sağlanacak ve böylece 
e-ticaret alanında sürdürülebilir politika, strateji ve eylemler oluşturulacaktır.

E-TİCARET 
ALANINDA 
SAĞLIKLI 
VERİ ELDE 
EDİLMESİNE 
YÖNELİK 
DÜZENLEMEYİ 
HAYATA 
GEÇİRDİK
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Vatandaşlarımızın ticari elektronik iletilere yönelik şikâyetlerini kolay 
ve etkin bir şekilde yapabilmesine olanak sağlayan Ticari Elektronik 
İleti Şikâyet Sistemi (TİSS) oluşturularak 07/07/2015 tarihinden itibaren 
Sistem üzerinden şikayet başvuruları alınmaya başlanmıştır. Söz konusu 
Sistem üzerinden 11/10/2017 tarihi itibarıyla 343.245 şikayet başvurusu 
yapılmıştır. Şikâyetlerin yaklaşık % 91’ini SMS, % 7’sini sesli arama, % 2’sini 
ise e-posta başvuruları oluşturmaktadır. Bu şikâyetler kapsamında, Ticaret 
İl Müdürlüklerimizce toplam 11.094.634 TL idari para cezası uygulanmıştır.  

TİCARİ 
ELEKTRONİK 
İLETİ ŞİKÂYET 
SİSTEMİNİ 
OLUŞTURDUK

Perakende ticaret ile ilgili sektörün hukuki altyapısını oluşturmak üzere 29/01/2015 
tarihinde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu çıkardık ve 
söz konusu Kanuna dayanarak farklı alanlarda ikincil düzenleme çalışmaları yaptık. 

Bu kapsamda, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine 
ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliği 
26/02/2016, Perakendeciler Konseyinin oluşumu, organları, görevleri ile çalışma usul 
ve esaslarının düzenlendiği Perakendeciler Konseyi Yönetmeliğini 19/07/2016 ve 
perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile perakende işletmelerin denetimine 
ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek 
amacıyla hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında 
Yönetmeliği ise 06/08/2016 tarihinde yürürlüğe koyduk. 

Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesi amacıyla hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı Resmî Gazetede yayımlanmak üzere 16/05/2017 
tarihinde Başbakanlığa sevk ettik.

Taşınmaz ticaretinde aracılık faaliyetleri ile bu kapsamda yürütülecek diğer 
faaliyetlere ilişkin usul ve esasları içeren taşınmaz ticaretinin düzenlenmesine yönelik 
ikincil mevzuat çalışmasına ise devam etmekteyiz. Söz konusu çalışmayı kısa süre 
içinde tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı planlamaktayız. 

Ayrıca, perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve 
diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, 
sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi 
paylaşımının sağlanması amacıyla Perakende Bilgi Sisteminin (PERBİS) kurulmasına 
yönelik çalışmalara devam etmekteyiz.

PERAKENDE 
TİCARETİ 
KURALA 
BAĞLADIK
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1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Hal Kanunu” ile sebze ve meyve ticaretini 
yeni baştan düzenledik. Toptancı hâllerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve 
hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar hâline geldi.

TARLADAN 
SOFRAYA
TİCARETTE 
GÜVEN 
DÖNEMİ

Toptancı hâli içinde veya dışında işlem gören sebze ve meyvelerin cinsine, miktarına, 
fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgilerin elektronik ortamda tutulmasını sağlamak 
amacıyla hâl Kayıt Sistemi’ni kurduk. Böylece sektörü kayıt altına alarak sebze ve 
meyvelerin tarladan sofraya izlenebilmesini sağladık.

HAL KAYIT 
SİSTEMİNİ 
KURDUK
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Malların perakende satışa sunulduğu tüm 
noktalarda yer alan ürün künyeleri sebze 
ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi 
görmektedir. Tüketicilerimiz tükettikleri sebze 
ve meyvelerin nerede ve kimler tarafından ne 
şekilde üretildiğini, hangi fiyattan alındığını 
ve hangi fiyattan satıldığını bu künyelerden 
öğrenebilmektedir.

ÜRÜN 
KÜNYESİ
UYGULAMASINI
BAŞLATTIK

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde 
Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile sebze ve meyvelerin 
ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende 
satışlarında uyulması gereken standartları belirledik.

SEBZE VE 
MEYVE 
SATIŞLARINA 
STANDART 
GETİRDİK
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Lisanslı depoculuk ile kuruluş izni verilen lisanslı depo işletmesi sayısı 96’ya, lisans 
verilerek faaliyete geçirilen lisanslı depo işletmesi sayısı 37’ye ulaşmıştır. Gelinen 
aşamada lisanslı depo kapasitesi hububat alanında 1.607.200 ton, pamuk alanında 
17 bin ton, zeytin alanında 5 bin ton, fındık alanında 17.000 ton ve toplamda ise 
1.646.200 tondur. Kuruluş izni almış olan 96 şirketin tamamının lisans alması 
durumunda 8.721.300 ton kapasiteye ulaşılacaktır.

Ürün sahiplerince lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken depo kira ücretlerinin 
belli bir bölümü artık onlar adına doğrudan lisanslı depo işletmelerine ödeniyor. 
Bugüne kadar toplam 22 milyon 729 bin 245 lira 28 kuruş ödeme gerçekleştirdik.

LİSANSLI 
DEPOCULUĞU
YAYGINLAŞTIRIYORUZ

Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünleri temsil eden elektronik ürün 
senetlerinin işlem göreceği uluslararası düzeyde de faaliyet gösterecek 
Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kuruluşuna 6 Nisan 2017 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verildi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kuruluş, faaliyete geçme ve işleyiş 
süreçlerini düzenleyen Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş 
ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10/08/2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte; elektronik 
ürün senetlerinin alım ve satımı tamamen elektronik ortamda hızlı 
ve güvenilir biçimde tek bir platformda yapılacak, çok sayıda alıcı ve 
satıcının bulunduğu gelişmiş bir tarım ürünleri piyasası oluşacak ve 
tarımsal piyasalar ile finansal piyasaların entegre olması sağlanacak.

Tarım ürünleri piyasamızın daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesiyle 
birlikte Ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi hâline gelecek ve 
tarım ürünleri piyasasında Dünyanın lider ülkelerinden biri olacak.

BORSASINI 
KURUYORUZ

ÜRÜN 
İHTİSAS 
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Kooperatifçiliğin ekonominin tüm alanlarında yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu 
amaçla yaptığımız çalışmalardan biri de faaliyet konularına göre farklılaştırılmış 
“Örnek Anasözleşmeler” hazırlamaktır. 

Yapılan çalışmalarla 20 tür kooperatif için örnek Anasözleşmeler hazırlanmış 
ve yürürlüğe konulmuştur. Hazırlanan örnek Anasözleşmeler web sayfamızda 
yayınlanarak; yenilenebilir enerji üretimi, eğitim, sigorta, çocuk bakım hizmeti, bilimsel 
araştırma ve geliştirme, gayrimenkul işletme gibi yeni sektörde faaliyet göstermek 
isteyen girişimcilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Bu kooperatiflerin bazılarının kuruluşlarına izin verme yetkisini Ticaret İl 
Müdürlüklerimize devrederek bürokrasiyi azalttık, hizmetin yerinde ve hızlı bir şekilde 
verilmesine imkân sağladık.

KOOPERATİFLERİN 
KURULUŞ 
İŞLEMLERİNİ 
KOLAYLAŞTIRDIK

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’da yaptığımız köklü 
değişiklikler ile bu kooperatifleri daha güçlü bir yapıya kavuşturduk. 

Yapısal sorunların düzeltilmesi ve mali sıkıntıların giderilmesi amacıyla;

Ayrıca başta yeni örnek anasözleşmeler olmak üzere 11 adet ikincil mevzuat ile tarım 
satış kooperatifleri ve birliklerinin daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Yine tüm birliklere yönelik düzenlenen eğitim programlarıyla sektörün yeni döneme 
uyum sağlamasına yardımcı olunmuştur.

TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİNDE

YENİ BİR 
DÖNEM 
BAŞLATTIK

Profesyonel yönetime geçilmiş,

Çağdaş işletmecilik ve kooperatifçilik anlayışına geçilmiş,

Yeni denetim sistemi getirilmiş,

Ortaklık devrine izin verilmiş,

Tescil ücretlerine düzenleme getirilmiş,

Yönetimde istikrar sağlanmış,

Erken risk uyarı sistemi getirilmiş,

Ödenemeyen DFİF borçları yapılandırılmıştır.
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Tarım Satış Kooperatif Birliklerin kullandıkları Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) 
kaynaklı gecikmiş 1,3 milyar TL civarındaki kredi borçlarını yeniden yapılandırarak, 574 
milyon TL’ye indirdik. Böylece birliklerimiz 710 milyon TL faiz yükünden kurtarılmış, 
kalan kredi borçlarının ise 15 yıl vadeli eşit taksitler hâlinde ödenmesi imkânı 
getirilerek üretici kuruluşları olan birliklere önemli rahatlama sağlanmıştır.

2016 yılsonu itibarıyla, Birliklerin tamamı tarafından 3’üncü taksit bedelleri ödenmiş 
olup, bu kapsamda Hazineye toplam 98 Milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

KOOPERATİFLERİMİZİ

FAİZ YÜKÜNDEN 
KURTARDIK

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile küçük işletmeler ile bir 
buçuk milyon esnaf ve sanatkârın kredi ihtiyacı karşılanmaktadır. Küçük 
işletmelerin çarkları bu kooperatiflerimizin kefaletiyle verdiği kredilerle 
dönüyor. Bugün itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde kurduğumuz bine yakın 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile bu hizmet sunuluyor.

2002 sonunda 402 kooperatif kredi kullandırabilirken bugün itibarıyla 
bu sayı 897’ye yükselmiştir. Yine, 2002 yılı sonu itibarıyla 63 bin esnaf 
ve sanatkâr kredi kullanabilmiş iken, 30 Eylül 2017 itibarıyla 450 bin 
esnaf ve sanatkâra kredi kullandırılmıştır.

2002 yılında 154 milyon olan toplam kredi hacmi ise 30 Eylül 2017 
itibarıyla 22 milyar TL seviyelerine gelmiştir. Kredi kullanan ortak sayısı 
da 14 yılın sonunda yaklaşık 7 kat artarak 450 bine ulaşmıştır.

Yine 2002 yılında uygulanan faiz indirimi %20 iken, bugün kullanılan 
kredinin türüne göre %50 ve %100 olarak uygulanmaktadır.

Ancak daha da önemlisi; 2002 yılında %59 olan cari faiz oranı bugün 
%8-10 civarına indirilmiş, esnaf ve sanatkâra uygulanan %47 faiz oranı 
ise, bazı kredi türlerinde %0 (sıfır), 1 yıldan kısa vadelilerde %4, bir 
yıldan uzun vadelilerde ise %5 olarak uygulanmaktadır.

KOOPERATİFLERLE

EKONOMİYE 
CAN 
KATIYORUZ
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ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZA 2002 YILINDAN BU YANA 
60 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRILMIŞTIR.

2017 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibari ile 
Kredi Kullandırılan Esnaf ve Sanatkar Sayısı
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2002 yılından bu yana ise; Hazine bütçesinden 
karşılanan faiz desteği toplamı 5,5 Milyar TL’yi,  
1 milyon 554 bin esnaf ve sanatkâra kullandırılan 
toplam kredi miktarı ise 67 Milyar TL’ yi aşmıştır.

01/01/2017-30/09/2017 tarihleri arasında geçen 
yıllardan devir hariç, esnaf ve sanatkâra 8 milyar 
501 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Kredi ve kefalet kooperatifi ortaklarının 
kooperatiflere olan borçları için yeniden 
yapılandırma çalışması yapılmış ve 76 bin 
esnaf ve sanatkârın kooperatif takibine 
intikal eden 786 Milyon TL borcunun yeniden 
yapılandırılarak, 204 Milyon TL yi bulan 
gecikme faizinin silinmesi imkânı getirilmiştir.

Hazine destekli Halk Bankası tarafından sağlanan destekler kapsamında, 2002 
yılında 5 bin TL olan kredi üst limitlerini 200 bin TL’ye çıkardık.

Ayrıca; bulunduğu iş yerini satın almak isteyen esnaf ve sanatkâr için 10 yıl 
vadeli ve 500 bin TL üst limitli faiz indirimli kredi imkânı getirilmektedir.

Diğer yandan, iş yeri için araç satın almak isteyen esnaf ve sanatkâr 
kardeşlerimiz için de 5 yıl vadeli ve 500 bin lira üst limitli faiz indirimli krediler 
sağlanacaktır.

YAKLAŞIK 1,5 
MİLYON ESNAF VE 
SANATKÂRLARIMIZA 
2002 YILINDAN 
BU YANA NET 67 
MİLYAR TL KREDİ 
KULLANDIRILMIŞTIR

Kredi Üst 
Limiti

2002 2016

150 BİN

5 BİN
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Kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması ve iş hayatında daha fazla sayıda 
kadının yer alması için   “Kadın Kooperatifleri Tanıtım ve Kapasite Geliştirme 
Projesi’ni (KADIN-KOOP)” başlattık.

Proje ile; kooperatifler aracılığıyla kadın istihdamının artırılması ve gizli kadın 
emeğinin değerlendirilerek ekonomiye katılımının sağlanması, kadınların 
kooperatifler aracılığı ile ekonomik özgürlüklerine kavuşması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda kurulan 158 kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi çatısı altında 
ekonomik faaliyetlerde bulunan iki bini aşkın kadın ortak ve girişimciye eğitim verdik.

KADINLARA 
POZİTİF 
AYRIMCILIK 
YAPIYORUZ “Bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve 

piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak bütün 
sektörlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz.

2011-2017(Ocak-Eylül) yılları arasında toplam 7.225.385 adet ürün denetlenmiş 
olup, bu ürünlerden toplam 198.805’inin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Bu süre 
zarfında güvensizliği tespit edilen ürünlerin üreticilerine ve ithalatçılarına toplam 
6.069.861 TL idari para cezası uygulanmıştır. 

GÜVENSİZ 
ÜRÜNE SIFIR 
TOLERANS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Yıllar İtibariyle Güvensizlik Oranları (%)

GENEL KIRTASİYE

38,6

8,7 5 6,4
2,9 2,02

53

24
18

11,2
3,3 1,53 1,5
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2011 yılınan bu yana kararlılıkla sürdürülen denetimler 
sonucunda denetlenen ürün sayısı artarken 
güvensizlik oranlarında hızlı bir düşüş gözlenmektedir.

DENETİMLERE 
İLİŞKİN 
VERİLER 

YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
*Eylül TOPLAM

DENETLENEN
FİRMA SAYISI 1.219 515 1.147 5.225 3.194 2.603 2.787 16.690

DENETLENEN
ÜRÜN SAYISI 44.423 27.220 73.672 715.658 2.608.145 2.258.393 1.534.755 7.262.266

GÜVENSİZLİK TESPİT
EDİLEN FİRMA SAYISI 77 44 135 327 155 65 22 825

GÜVENSİZLİK TESPİT
EDİLEN ÜRÜN SAYISI 13.872 3.017 1.888 45.908 76.479 51.904 5.737 198.805

UYGULANAN İDARİ 
PARA
CEZASI MİKTARI

554.715 
TL

148.237 
TL

629.993 
TL

1.554.814 
TL

1.869.619 
TL

1.085.822 
TL

226.691 
TL

6.069.891 
TL

PGD denetimlerinin gümrük kapılarında da yapılmasının güvensiz 
ürünlerin piyasaya girişine engel olacağı ve denetimde etkinliğin ve 
verimliliğin sağlanacağından hareketle hazırlanan 30.11.2012 tarih ve 
2012/4 sayılı Genelge uyarınca 01/01/2013 tarihinden itibaren gümrüklerde 
denetimlere başlanmıştır. 30.04.2016 tarihli Resmî Gazete’de Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi 
Tebliği” yayımlanarak 02.05.2016 tarihi itibarıyla, ithalat denetimlerinin 
risk odaklı olarak çağdaş kamu anlayışıyla denetlenmesini sağlayan 
İthalatta Risk Odaklı Denetim Sistemi (GTB-İRİS) devreye alınmıştır.

İTHAL ÜRÜN 
GÜVENLİĞİNDE 
YENİ BİR DÖNEM 
BAŞLATTIK
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6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçeve kanun 
olması nedeniyle ayıplı mal ve hizmetlerden tüketici kredilerine, 
taksitle satışlardan paket tur ve devre tatil sözleşmelerine kadar 
tüketicinin taraf olduğu çok sayıda alana ilişkin genel düzenlemeleri 
içermektedir. Bu nedenle, Kanun kapsamında Bakanlığımızca 
çıkarılması öngörülen 23 adet uygulama yönetmeliğinin tamamı 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

HAKKINDA 
MEVZUAT
ÇALIŞMALARIMIZ

TÜKETİCİLERİMİZ

Bakanlığımızca Tüketicinin Korunmasına yönelik çeşitli kurum ve 
kuruluşlarca düzenlenen pek çok seminer, eğitim programı, panel, 
sempozyum vb. etkinliklere bilgi vermek üzere iştirak edilmektedir. 
Aynı zamanda her yıl tüketici hakem heyet ve raportörlerine hizmet 
içi eğitimler düzenlenmektedir.

TÜKETİCİ 
EĞİTİMLERİ
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Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve 
Denetimine İlişkin Tebliğ ile kısıtlanan kimyasal sayısını 10’a çıkardık.

Kırtasiye ürünleri, yiyecek taklidi ürünler, olduklarından farklı görünen çakmaklar, 
çocuk giysileri ve çocuk kullanım ve bakım gereçleri konusunda yeni güvenlik krtiterleri 
belirledik.

Çocuk karyolaları, emzik ve içme donanımı (biberon vs.), yüzmeye yardımcı donanımlar, 
çocuklar için yüksek sandalyeler ve diş fırçaları gibi ürünlere yönelik standartlar getirdik.

“Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” ile oyuncaklardaki güvenlik risklerine karşı 
çocuklarımızı koruyacak yeni düzenlemeler gerçekleştirdik.

AB MEVZUATI 
İLE UYUMLU 
ÇALIŞIYORUZ

1997 yılından bu yana faaliyette olan ALO 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığı ile 
2017 itibarıyla 260.098 çağrı cevaplanmış olup söz konusu hat üzerinden tüketiciler 
sorunlarını kolayca iletebilmektedir. Sosyal medya üzerinden de e-tüketici hesabı ile 
güncel konular tüketicilerle paylaşılarak sorular cevaplandırılmaktadır.

ALO 175 
TÜKETİCİ 
DANIŞMA 
HATTI

TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

175
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
yeniliklere paralel olarak 
tüketicilerimizin şikâyetlerini daha 
kolay bir biçimde yapabilmeleri 
ve ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı 
bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla 
özellikle mobil iletişim teknolojilerinin 
kullanılması gerekliliği doğmuştur. 
Bu amaçla tasarlanan Genel 
Müdürlüğümüz projelerinden “Mobil 
Tüketici (m-tüketici)” isimli proje ile 
Bakanlığımızca yapılacak olan reklam, 
PGD ve tüketici şikâyetlerinin, iphone 
ve android işletim sistemli cihazlar 
üzerinden yapılması, tüketicinin 
başvuru bırakabileceği ve yardım 
alanına ulaşabileceği yazılım sisteminin 
oluşturulması amaçlanmıştır.

MOBİL 
TÜKETİCİ 
(M-TÜKETİCİ)

Tüketicilere yönelik haksız ticari uygulamalar yasaklanarak tüketicinin 
hukuki işlemler yaparken satıcı, sağlayıcı veya kredi verenlerin etkisi altında 
kalmadan hür iradesiyle karar verebilmesi amaçlanmıştır. Yapılan haksız 
ticari uygulamaları, reklamlarla beraber Reklam Kurulu denetlemektedir.

Reklam sektörü ve tüketicileri bilgilendirme çalışmaları yapılarak bilinç 
düzeyinin arttırılması hedeflenmiştir.

Reklam konseyi kurularak, reklam politikalarının oluşturulması ve 
uygulanması amaçlanmıştır.

TÜKETİCİLERİN 
TİCARİ REKLAM 
VE HAKSIZ TİCARİ 
UYGULAMA YOLUYLA 
YANILTILMASINI 
ENGELLEYECEK 
TEDBİRLER 
ETKİNLEŞTİRİLMİŞTİR
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Yeniden yapılandırma sonucunda erişilebilir, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet 
sunumu, personel ve kaynakların etkin kullanımı, ihtisaslaşma ölçeğinden 
azami faydalanma, tüketici hakem heyeti Başkan, üye ve raportörlere 
ödenen huzur hakkı ücretlerinde kaynak tasarrufu,  sağlanmış olacaktır. 
Yürütülen bu çalışmada tüketicilerimizin yeniden yapılandırma sonucunda 
herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması, 
öngörülmektedir.  

TÜKETİCİLERİN HAK 
ARAMA YOLLARI 
KOLAYLAŞTIRILARAK 
TÜKETİCİ HAKEM 
HEYETLERİNİN 
YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA 
YÖNELİK ÇALIŞMALARA 
BAŞLANMIŞTIR Ön ödemeli konut satışlarında tüketicilerin korunmasının ilk ayağı olarak, 

inşaat firmalarının konutun inşa edileceği arsa üzerinde yapı ruhsatı almadan 
tüketicilerle ön ödemeli konut satışı sözleşmesi yapması yasaklanmıştır. Bu 
düzenleme ile henüz inşaat yapılacak arsa ve inşaata ilişkin proje belli değilken ön 
ödemeli satış yapılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Bunun yanı sıra, ön ödemeli konut satış sözleşmesinin resmî şekilde yapılmadıkça 
geçerli olmayacağı düzenlenmiş; ön ödemeli konut satış sözleşmesinin kat irtifakı 
devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı 
bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi 
sözleşmesi ile kurulması zorunlu tutulmuş; ayrıca satıcının, geçerli bir sözleşme 
yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya 
tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyeceği hüküm 
altına alınmıştır. 

MAKETTEN SATIŞ 
OLARAK DA BİLİNEN 
“ÖN ÖDEMELİ KONUT 
SATIŞLARI”NA 
İLİŞKİN TÜKETİCİYİ 
DAHA İLERİ DÜZEYDE 
KORUYAN TEDBİRLER 
GETİRİLMİŞTİR
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Bu doğrultuda hangi bankacılık işlemelerinden ücret alınacağı hususu 
Bakanlığımızın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından hazırlanan ve 03/10/2014 tarih ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle” ayrıntılı olarak belirlenmiş 
olup, bankalarca alınabilecek ücret kalemleri 20 adede düşürülmüştür.

YENİ KANUN İLE 
TÜKETİCİLERİMİZE BANKACILIK 
VE FİNANS SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ 
OLARAK ÖNEMLİ KORUMALAR 
GETİREN BİRÇOK DÜZENLEME 
YAPILARAK TÜKETİCİLERİN 
YOĞUN PROBLEM YAŞADIĞI 
SORUNLARA ÇÖZÜM 
GETİRİLMİŞTİR.

Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında 
ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmakla zorunlu kılınmıştır. Bu 
düzenleme ile tüketicilerin yine yoğun şikâyetlerine konu olan kart aidatı 
problemi çözüme kavuşturulmuştur. 

Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi sözleşmesiyle ilgili sigorta yaptırılması 
yasaklanmıştır.

Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde ise istediği sigorta şirketi ile 
imzaladığı poliçe kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır.

Finansal hizmetlerin mesafeli satışı ilk defa iç hukukumuza aktarılarak bu 
alandaki boşluk doldurulmuştur.

Konut kredisi çeken tüketicilerimizin bu kredilerini erken ödemeleri 
durumunda önceki düzenlemelere göre ödemek zorunda oldukları %2’lik 
erken ödeme tazminatının, kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde erken 
ödenen tutarın %1’ini geçemeyeceği düzenlenerek tüketiciler lehine önemli 
bir adım atılmıştır.

DİĞER 
KÖKLÜ 
DEĞİŞİKLER

Tüm tüketici sözleşmeleri ve bilgilendirmelerin en az on iki punto 
büyüklüğünde ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Yeni kanun ile iş yeri dışında yapılan satışlar (kapıdan satışlar) konusunda 
yeni tedbirler alınmıştır. Satış yapacaklar Bakanlıktan “Yetki Belgesi” alacaklar, 
Sözleşme tarihi, tüketicinin kendi el yazısıyla yazdırılacak ve sözleşmenin bir 
örneği tüketiciye verilecektir. 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmaktadır.

Abonelik sözleşmelerinde, tüketiciye fesih hakkı tanınmış, sözleşmelerin 
feshi zorlaştırılamayacak ve zamanında yapılmaz ise tüketicilere sorumluluk 
yüklenemeyecektir.

Gerçeği yansıtmayan indirimli satışlar yasaklanmıştır.

Devre tatil, devre mülk ve paket turlara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sunan ve 
“saadet zinciri”, “titan” olarak da tanımlanan Piramit satış sistemlerinin kurulması, 
yayılması veya tavsiye edilmesi yasaklanmıştır.

Mesafeli, iş yeri dışında ve devre tatil sözleşmelerinde olduğu gibi; tüketici 
kredisinde, finansal hizmetlerin mesafeli satışında ve ön ödemeli konut 
satışlarında da tüketicilerin cayma hakkı olacağı düzenlenmiş ve cayma hakkı 
süresi 14 gün olarak belirlenmiştir.

Yeni Kanun ile birlikte, medya sektörünün tüketiciyi bilinçlendirici programlara 
yer vermesine ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla tüketicilerin en 
fazla radyo ve televizyon karşısında yer aldığı zamanlar, yani 08.00-22.00 saatleri 
dikkate alınarak; ayda 15 dakikadan az olmamak üzere tüketiciyi bilinçlendirici 
program yayınlama zorunluluğu getirilmiştir.

İdari yaptırımlar, orantılılık, belirlilik ve caydırıcılık ilkeleri doğrultusunda 
yeniden belirlenmiştir.
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Tüketici Hakem Heyetlerinin karar alma sürelerinin hızlandırılması ve Tüketici 
Hakem Heyetleri kaynaklarının daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılması 
amacıyla TÜBİS yazılımın yeniden yazım çalışmalarına 2016 yılı içerisinde 
başladık. Yeni TÜBİS yazılımını 01.01.2017 tarihi itibarıyla ülke genelindeki 
tüm Tüketici Hakem Heyetlerinin kullanımına hazır hâle getirdik.

TÜBİS ile ilgili olarak;

TÜBİS 
YAZILIMINI 
YENİLİYORUZ

Tüketici hakem heyetlerinin tamamı sisteme entegre hâle getirildi.

Sistemi kullanmayan hakem heyetleri ile iletişime geçilerek kullanmama 
gerekçeleri öğrenilmiş kendilerine teknik yardımda bulunulmuştur.

Sistemi kullanmayan yaklaşık 18 adet hakem heyetinin sistemi başvuru 
olmaması nedeniyle kullanmadığı tespit edilmiştir.

Günlük ortalama 2.500 adet giriş yapılmaktadır.

Çıldır/Aktaş Gümrük Kapısı YİD modeli kapsamında inşa edilerek 18.10.2015 
tarihinde işletmeye açılmıştır.

Dilucu Gümrük Kapısı YİD modeli kapsamında inşa edilerek 19.10.2015 tarihinde 
işletmeye açılmıştır.

Halkalı Gümrük İdaresi YİD modeli ile inşa edilerek 21.03.2016 tarihinde faaliyete 
başlanmıştır.

Esendere Gümrük Kapısı YİD modeli kapsamında yenilenerek 09.09.2016 tarihinde 
faaliyete başlanmıştır.

Karkamış Gümrük Kapısı’ nın yeniden inşası kapsamında yapılan ihale sonucunda 
29.03.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, yapım işi tamamlanmıştır.

Kapıköy Gümrük Kapısı’ nın YİD modeli ile daha modern şartlarda hizmet vermeye 
başlaması çerçevesinde inşaata 24.08.2016 tarihinde başlanılmış olup, inşaat 
çalışmalarının 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Sarp Gümrük Kapısı’ nın YİD modeli kapsamında yenileme çalışmaları 
çerçevesinde inşaata 09.11.2016 tarihinde başlanılmış olup, inşaat çalışmalarının 
2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Kapıkule Gümrük Kapısı’ nın Tek Durak Sistemine uygun olarak yeniden 
yapılandırılması ile bitişiğinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası yapılması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 03.10.2017 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiştir. 
Diğer taraftan, Yolcu Salonu yapım işi tamamlanmış olup, hizmete alınacaktır.

Gürbulak Gümrük Kapısı’ nın YİD modeli ile yeniden inşası kapsamında proje 
ihalesi gerçekleştirilmiş olup, proje çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.

Habur Gümrük Kapısı’ nın YİD modeli ile Tek Durak Sistemine uygun olarak yeniden 
yapılandırılması kapsamında proje ihalesi gerçekleştirilmiş olup, proje çalışmaları 
tamamlanma aşamasındadır.

Yap-İşlet-Devret modeli ile gümrük kapılarımız başta olmak üzere gümrük tesislerimizi 
her türlü teknolojik alt yapı ile donatmak, sınır geçişlerini hızlandırmak, ülkemizi ticaretin 
en kolay ve en güvenilir ülkesi hâline getirmek amacıyla yeniliyoruz.

GÜMRÜKLERİMİZ 
VE GÜMRÜK 
KAPILARIMIZI
MODERNLEŞTİRİYORUZ
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Hamzabeyli Gümrük Kapısı’ nın YİD modeliyle yeniden inşası için 18.07.2017 
tarihinde inşaat ihalesi yapılmış olup, yer teslimi yapılmıştır.

İpsala Gümrük Kapısı’ nın YİD modeli kapsamında yeniden yapılması amacıyla 
25.05.2017 tarihinde proje ihalesi yapılmış olup, proje çalışmaları devam 
etmektedir.

Dereköy Gümrük Kapısı’ nın YİD modeli ile yeniden inşa edilmesi 
kapsamında teknik şartname çalışmaları tamamlanmış olup, 21.11.2017 
tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilecektir.

Pazarkule Gümrük Kapısı’ nın YİD modeli ile yeniden inşa edilmesi kapsamında 
teknik şartname çalışmaları tamamlanmış olup, 22.11.2017 tarihinde proje 
ihalesi gerçekleştirilecektir.

İstanbul trafiğinin rahatlatılması açısından zaruri olan Erenköy Gümrük 
Müdürlüğünün şehir dışına taşınarak Erenköy Lojistik Merkezi ve Gümrük 
Tesisleri olarak faaliyete geçmesi hususunda TOKİ ile protokol imzalanmıştır.

Adıyaman Gümrük Müdürlüğü hizmet binası 07.10.2016 tarihinde hizmete 
açılmıştır.

Batman ve Giresun Gümrük Müdürlüğü hizmet binası yapım işi tamamlanmış 
olup, Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü hizmet binası yapım işi devam 
etmektedir.

Fırat ve Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası 
yapım işi devam etmektedir.

Iğdır Gümrük Müdürlüğü ve Pamukkale Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
hizmet binası yapımına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca Silopi’ de 230 adet lojman yapımına ilişkin inşaat çalışmaları 
tamamlanma aşamasında olup, Gürbulak’ ta 150 adet, Öncüpınar’ da ise 100 
adet lojman yapımına ilişkin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Gümrük kapılarımızı beklemeleri en aza indirmeyi mümkün kılacak “Tek Durak 
Projesi”ne uygun olarak modernize ediyoruz. Bunun yanında kara kapılarımızda 
gelişen teknolojik imkânlardan faydalanmak adına tablet uygulamalarını devreye 
alıyoruz. Kara Kapılarımızın çoğunda mobil işlemler tabletler aracılığıyla yerine 
getirilmektedir. Ayrıca kara kapılarında yapılan tahsilatların kredi kartı/banka 
kartı yoluyla da yapılabilmesini mümkün kılacak proje çalışması yürütüyoruz.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE İLERİ 
TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ 

KAÇAKÇILIĞA

2016 yılında temin edilen 9 adet araç konteyner tarama sistemi ile 2017 yılında 
temin edilen 6 adet araç konteyner tarama sistemi millî bütçemiz ile temin 
ederek ihtiyaç duyulan liman ve sınır kapılarımızda faaliyete geçirdik. Böylece 
araç ve konteyner tarama kapasitemizi 59’a yükselttik.

Avrupa Birliği Projeleri kapsamında finanse edilen, yolcu bagajlarının kontrolünde 
ve taranmasında özellikle havalimanlarında kullanılmak üzere 18 adet mobil bagaj 
tarama sistemi alarak taşra birimlerine tahsis ettik. Yine Avrupa Birliği Projeleri 
kapsamında 4 adet motorbot alımı çalışmalarına başladık.

Patlayıcı, silah ve mühimmat tespitinde kullanılan ve kamuoyunun hayalet olarak 
adlandırdığı, binek araçların taranmasında etkili olarak kullanılan Backscatter 
tarama sisteminden 2 tane daha temin ederek, toplam sayıyı 4’e çıkarttık.

Binlerce farklı kimyasal maddenin tespitini ve farklı uyuşturucu türlerinin teşhisini 
yapabilen uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazlarından 5 tane daha alarak 
cihaz sayısını 15’e çıkardık.

Gümrük kontrollerinde zula tabir edilen yerlerde kaçak eşya, insan ve yoğunluk 
farklılıklarını ölçmeye yönelik, videoskop, fiberoskop, yoğunluk ölçüm ve 
karbondioksit tespit gibi çok sayıda teknik cihaz temin ettik.

Kişiler Üzerindeki Kaçak Eşya ile Silah ve Patlayıcıların Tespiti Projesini hayata 
geçirerek TÜBİTAK’tan sistemleri temin etmeye başladık.

Tüm Kara Sınır Kapılarımızda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Projesini hayata 
geçirerek sınır kapılarındaki geçişleri hızlandırmaya başladık.

GÖZ
AÇTIRMIYORUZ
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Kaçakçılıkla mücadele en önemli 
enstrümanlardan olan dedektör köpek 
ihtiyacını karşılamak için, Köpek Eğitim 
Merkezini faaliyete geçirdik. Uyuşturucu, 
tütün mamulleri ve patlayıcı, silah, 
mühimmat kaçakçılığı ile mücadele 
personelimizin en büyük yardımcılarından 
biri olan dedektör köpek kapasitemizi her 
geçen gün artırıyoruz. 

2017 yılının ilk 8 ayında, 8 adet narkotik, 
3 adet silah-mühimmat-patlayıcı ve 3 
adet asayiş köpeği mezun olmuştur. 
Köpek Eğitim Merkezinin faaliyete 
geçirilmesinden bugüne kadar 91 dedektör 
köpeğin eğitimini gerçekleştirdik. Hâlen 116 
adet dedektör köpek görev yapmaktadır.

HASSAS 
BURUNLARIMIZ 
İŞ BAŞINDA

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye önemli katkı sağlamak,mücade ile 
görevl, tüm kurumların bilgi ve belgelerinin paylaşımına imkân sağlamak 
üzere iki yıl süren çalışmalar sonucunda, ortak bir veri tabanı oluşturularak 
2016 yılından itibaren kullanıma açılmıştır. 

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında havayolu firmalarından yolcu bilgilerinin 
alınması ve alınan bilgilerin etkin bir istihbarat süreci ile işlenerek, gümrük 
kontrollerinin riskli yolcular üzerinde yoğunlaşması ve risk profillerine 
takılmayan yolcuların işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Varış Öncesi Yolcu 
Bildirimi ve Analiz Sistemi kurulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası birçok kuruluştan elde edilen ya da paylaşılan 
istihbaratın ve verilerin yorumlanarak anlamlı hâle getirilmesi amacıyla 
kullanacağımız İstihbarat Bilgi Sistemleri projesini önemli ölçüde 
tamamladık.

KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE 
OTOMASYON 
ALTYAPIMIZI
GÜÇLENDİRİYORUZ

Akaryakıt Kaçakçılığı İle 
Mücadele Bilgi Sistemi (AKBİS)

Varış Öncesi Yolcu Bildirimi

İstihbarat Bilgi Sistemleri
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Yurt dışından ülkemize giriş-çıkış yapan yatların kayıt, takip ve seyirlerinin 
tümünün elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlayan “Yat Takip 
Programı” 2016 yılı başında tamamlanarak taşra birimlerimizin kullanımına 
açılmıştır. Daha önce manuel ve çok sayıda belge ile yürütülen işlemler 
elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır.

Yurt genelinde kolluk birimlerimizce yapılan kaçakçılık yakalama bilgilerinin 
girilerek arşivlendiği, istatistiklerin alındığı adli ve idari birimlerle paylaşıldığı 
Kaçakçılık Bilgi Bankası programının daha dinamik bir yapıya kavuşturulması 
amacıyla revize edilmiştir.

Yat Takip Programı

Kaçakçılık Bilgi Bankası 
Yeniden Dizayn Edildi 2016 yılında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerimiz bir önceki yıla göre olay 

bazında %28 artış göstermiştir. Ortaya çıkarılan 4 bin 424 kaçakçılık olayının 
mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon TL olmuştur. 2017 yılının Eylül sonu 
itibarıyla, 2016 yılının aynı dönemine göre olay sayısı %36 artarak 4.223’e, 
yakalama değeri ise %8 artarak 1 milyar 851 milyon TL’ye ulaşmıştır.

KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE 
ÇALIŞMALARI
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2014 yılında sınır kapılarımız yanı sıra ülke genelinde başlattığımız topyekün 
mücadele sonucunda; 2014 yılında %21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranı, 
2017 yılı itibarıyla %10 seviyelerine kadar gerilemiştir.

2013 yılında 30 milyon TL olan kaçak sigara yakalama değeri, 2016 yılında 113 milyon 
TL’ye yükselmiştir. 2016 yılında 11 milyon 450 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 
2017 yılında Eylül sonu itibarıyla ise 10 milyon 297 bin paket ele geçirilmiş, ele 
geçirilen sigaraların değeri ise 90 milyon 323 bin TL olmuştur.

SİGARA 
KAÇAKÇILIĞIYLA 
YOĞUN MÜCADELE

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, 2015 yılında 2 ton 689 kilo olan 
yakalama miktarı, 2016 yılında %30 artışla 3 ton 426 kiloya yükselmiştir. 2015 yılında 
206 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalanmış iken bu değer 2016 yılında 236 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılında uyuşturucu ile mücadelede aynı kararlılıkla hareket edilirken 
ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı bir önceki yılın tamamına göre %618 artarak 24 
ton 615 kg, yakalama değeri ise 804 milyon 346 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında;

UYUŞTURUCU 
KAÇAKÇILIĞI İLE 
MÜCADELE

Hamzabeyli Gümrük Kapısında Mayıs ayında yakalanan ve tek seferde bu zamana 
kadar gümrük kapılarındaki en yüksek miktar olan 775 kiloluk eroin yakalaması ile İzmit 
limanında ele geçirilen 294 kiloluk kokain operasyonu, İpsala’da yakalanan 299 kiloluk 
esrar yakalaması, 337 kiloluk Mersin limanında yakalanan ecstasy yakalaması, 769 kiloluk 
İzmit limanında gerçekleştirilen esrar yakalaması ve 593 kiloluk Gürbulak sınır kapısında 
gerçekleştirilen eroin yakalaması 2017 yılının dikkat çeken yakalamalarıdır.
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Koordinasyonu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Akaryakıt 
Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı kapsamında önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz 
kararlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde teşkil edilen özel ekibin yasadışı yöntemler 
kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen usulsüzlüklerle ilgili yürüttüğü çalışmalar 
sonucunda bu güne kadar (son üç yılda) toplamda 2 milyar 554 milyon TL tutarında 
vergi, ceza ve usulsüzlük ortaya çıkarıldı. 

Bu kapsamda özel ekipte görevli vergi müfettişlerince 9 firma hakkında düzenlenen 
vergi inceleme raporları neticesinde 972 milyon TL tutarında vergi ve cezai işlem 
uygulanmıştır.

2016 yılında ülke genelinde 1.838 akaryakıt istasyonunda denetim gerçekleştirilmiştir. 
Bu denetimler sonucu 6 istasyon faaliyetten men edilmiştir.

AKARYAKIT 
KAÇAKÇILIĞI 
İLE MÜCADELE 
ÖZEL EKİBİ

Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir demokrasi 
destanı yazarak, üstesinden geldiğimiz 15 Temmuz hain darbe 
girişimi sonrası, sınır kapılarımızda gerekli tüm önlemler alınmış, 
FETÖ/ PDY kapsamında yurt dışına kaçırılmaya çalışılan eşyalar ile 
şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.

Ülkemize yönelik artan terör tehdidi ve faaliyetlerine karşı başta 
doğu ve güneydoğu bölgesinde bulunan sınır kapılarımızda 
toplumsal olaylara müdahale eğitimi almış personelimizden oluşan 
Asayiş Timlerini kurduk.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da artan terör faaliyetleri ve sınır 
kapılarında ülkemize yönelen tehditlerin azaltılması, kaçakçılık 
girişimlerinin engellenmesi, yasadışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 
İran, Irak ve Suriye’ye açılan sınır kapılarımızın tamamında yüz kayıt 
sistemleri kurulmuş, hem Bakanlığımız personelinin hem de diğer 
kolluk birimlerinin kullanımına sunulmuştur. 

Yüz kayıt kameralarından alınan görüntüler Bakanlığımız Komuta 
Kontrol Merkezinden de anlık olarak takip edilmekte ve eldeki 
istihbarat bilgilerine göre yerel birimlerimizle koordinasyon 
içinde çalışmalar yürütülmektedir. Önemli limanlarımız ile sınır 
kapılarımızın CCTV kamera sistemleri en son teknoloji ile yenilenmiş 
ve hem yerelde hem de merkezden izlenmesi sağlanmıştır. 

ÜLKE 
GÜVENLİĞİMİZİN 
SAĞLANMASINA 
YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR

Genel   |    1092     |   Gümrük ve Ticaret Genel   |    1093     |    Gümrük ve Ticaret



58 izleme ekranı ile 27 operatörün görev yapabildiği en son teknolojiye sahip 
cihazlar ile donatılmış, modern ve çok amaçlı bir merkez oluşturduk. 24 saat 
faaliyet gösteren Komuta Kontrol Merkezinde;

YENİ KOMUTA KONTROL 
MERKEZİMİZLE

7/24
TAKİPTEYİZ

CCTV sistemi ile sahalarımızda kurulumu ve Komuta Kontrol Merkezine görüntü 
aktarımı tamamlanan 24 gümrük sahamız 729 kamera ile 7/24 olarak taşra idarelerimiz 
ile eş zamanlı olarak takip edilmektedir. Bu kameralardan alınan görüntüler ile 
gümrüklü sahalarımızın güvenliği, kamu düzeni ve asayiş sağlanmakta, sahalarımızdaki 
iş ve işlemler takip edilmekte;

Araç Takip Sistemi ile kaçakçılığı önlemek amacı ile kara yollarımızda hareket eden ve 
transit yük taşıyan araçlar, 8223 Mobil Ünite cihazı ile uydu ve GSM vericilerinden gelen 
sinyaller ile izlenmekte ve gerekli durumlarda mobil ekiplerimiz ile müdahale edilmekte;

Gemi Takip Sistemi ile Karasularımızda hareket eden AIS cihazı takılı olan gemilerin hâl 
ve hareketleri takip edilmekte;

Akaryakıt Takip Sistemi ile transit rejim kapsamında Kuzey Irak’tan ülkemize gelen veya 
ülkemizden Kuzey Irak’a giden akaryakıt tankerleri izlenmekte;

Uçak Takip Sistemi ile hava sahamızı kullanan uçaklarda daha önce kaçakçılık olayına 
karışmış veya kaçakçılık yapacağına dair ihbar, şüphe vs bulunan yolcular takip 
edilmekte;

Veri Yönetim Sistemi ile taşra idarelerimizde kurulu bulunan 53 adet X-ray cihazımızdan 
Komuta Kontrol Merkezine aktarımı tamamlanan 26 adet X-ray cihazından gelen tarama 
görüntülerinin ikinci kontrolü yapılmakta;

Radyasyon İzleme Sistemi ile Türkiye Atom Enerji kurumunca sınır kapılarımıza kurulan 
ve Komuta Kontrol Merkezine aktarımı tamamlanan 34 adet portallardan gelen alarmlar 
ile sınırlarımızdan gelebilecek olan nükleer ve radyoaktif maddeler takip edilmektedir.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde en önemli unsurlardan biri olan 
personelin, konusunda uzmanlaşması, insan kaynağının etkin ve verimli 
kullanılması amacı ile 2016 ve 2017 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde;

gibi 68 farklı konuda, 3.450 muhafaza memuru ve amirinin eğitim almasını sağladık.

EĞİTİM 
ALANINDA 
YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı Eğitimi

Yat Takip Programı Eğitimi

Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Veri Tabanı Eğitimi

İleri Düzey X-Ray Yenileme Eğitimi
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Kaçakçılıkla mücadelede sınır aşan bir iş birliği sağlıyor, bu alanda müşterek 
operasyonlara ve istihbari bilgi paylaşımlarına önem veriyoruz.

2017 yılında DGÖ, SELEC, İnterpol koordinesinde gerçekleştirilen 6 adet 
operasyona iştirak edilmiş olup operasyonlar; tütün ürünleri, uyuşturucu 
madde, alkollü içecek, sigara, çift kullanımlı eşya ve fikri sınai mülkiyet 
haklarına ilişkindir.

ULUSLARARASI 
İŞ BİRLİĞİ

2017 YILI EYLÜL SONU İTİBARİ İLE YAKALAMA İSTATİSTİKLERİ

EŞYA GRUBU OLAY SAYISI DİĞERİ

AKARYAKIT 110 19.514.923

ARAÇ 251 398.329.266

ÇEŞİTLİ EŞYA 337 216.037.806

DEĞERLİ MADEN 25 12.460.478

DÖVİZ 18 15.250.092

ELEKTRİK-ELEKTRONİK 337 27.412.833

GIDA 213 115.772.509

KİMYEVİ MADDE 8 2.939.123

MAK. AKSAMI VE YED. PAR 141 24.404.216

SAHTE EVRAK 19 844.889

SİLAH-MÜHİMMAT 27 1.091.101

TARİHİ ESER 4 1.624

TEKSTİL 128 75.039.987

TIBBİ 104 27.273.195

TÜTÜN-ALKOL 2.278 104.994.461

ZİRAİ 59 4.940.964

UYUŞTURUCU 176 804.346.492

TOPLAM 4.235 1.850.653.960

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, düzenli 
kayıt tutan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, 
kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde 
birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması sayesinde güvenilirliği ispat edilmiş 
firmalar üzerindeki kontrol azalacak, gümrük idareleri kaynaklarını 
güvenilirliği henüz ispat edilmemiş firmaları kontrol etmek için 
kullanabileceklerdir. Maliyet ve zamandan tasarruf sağlanacaktır.

YÜKÜMLÜ 
UYGULAMASINI 
BAŞLATTIK

YETKİLENDİRİLMİŞ 
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İzinli gönderici yetkisi, taşıyıcı firmaların taşıyacakları eşyanın gümrükleme 
işlemlerinin gümrük sahasında değil, kendi tesislerinde yapılmasına imkân 
tanıyor. İzinli alıcı yetkisi ile ise taşıyıcılarımız, güvenilir firmaların ihtiyaç 
duyduğu ithal malları gümrüklerde beklemeden en hızlı şekilde sahibine 
ulaştıracak.

YERİNDE 
GÜMRÜKLEME
HER TESİS BİR 
GÜMRÜK

Tek Pencere Sistemi ile ilgili kurumlarca düzenlenen ve gümrük işlemlerinde 
kullanılan her türlü izin, belge ve onaya ilişkin işlemlerin elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, farklı 
kurumlarca düzenlenen belgelerin standartlaştırılması, izlenebilirliğin ve 
kontrollerin etkinliğinin artırılması, manuel yapılan belge kontrollerinin elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi, insan kaynaklı hataların ortadan kaldırılması, işlem 
sürelerinin kısaltılması, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması, firmaların 
gümrük işlemlerine ilişkin belgelere ve bu belgelerin kullanımlarına ilişkin detaylı 
bilgiye doğrudan erişiminin kolaylaşması hedeflenmektedir.

TEK PENCERE 
SİSTEMİ İLE İŞLEM 
SÜRELERİNİN 
KISALMASI VE 
MALİYETLERİN 
AZALTILMASI
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Proje ile Bakanlığımız dışındaki kurumlar tarafından yapılan 
Piyasa Gözetimi Denetimi (PGD) faaliyetlerinde bir eşya ile ilgili 
olumsuzluk çıkması durumunda, bu eşya ile aynı partide veya aynı 
firma tarafından getirilen benzer eşyanın gümrük beyannamesiyle 
bağlantı kurularak bu kapsamdaki diğer eşya hakkında da gerekli 
önlemlerin alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

PİYASA 
GÖZETİMİ 
VE DENETİMİ 
PROJESİNİN 
TEK PENCERE 
SİSTEMİ İLE 
ENTEGRASYONU

İthalat ve ihracat işlemlerinde gümrük idaresince güvenilirliği 
onaylanmış firmaların, gümrük beyannamesi ve eki belgeleri kâğıt 
ortamında gümrük idaresine ibraz etmeksizin, gümrük beyannamesini 
elektronik ortamda gümrüğe göndermeleri ve gümrük idarelerine 
gitmeden gümrük işlemlerini tamamlamaları sağlanmıştır.

Böylece gümrüklerde beklemeler azalmış, işlemlerin aracısız yapılması 
sağlanmış, maliyetler düşürülmüş, firmalarımızın rekabet güçlerinin 
arttırılmasına destek sağlanmıştır.

GÜMRÜKLERDE 
KÂĞITSIZ 
BEYAN 
DÖNEMİNİ 
BAŞLATTIK
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İpek Yolu güzergâhı üzerindeki ülkeler arasında sınır geçişlerinin 
kolaylaştırılması, ticaretin önündeki engellerin bertaraf edilmesi amacıyla 
ilgili ülkelere proje ve eylem odaklı çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz

KERVANSARAY 
PROJESİ 

TARİHİ İPEK 
YOLU’NUN
CANLANDIRILMASI

DÜNYADA 
BİR İLK 
OLAN 
e-TIR

Küresel düzeyde 71 Akit Tarafa sahip TIR Sisteminin 
elektronikleştirilmesine gerçekleştirmekte olduğumuz 
e-TIR Pilot Projeleri ile dünya çapında öncülük ediyoruz. 

PROJELERİNİ 
YÜRÜTÜYORUZ

e-TIR
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1 Aralık 2012 tarihi itibarıyla AB-EFTA ülkeleri ile Makedonya ve Sırbistan’da 
uygulamada bulunan Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olunarak, transit 
rejimi açısından Avrupa Birliği’ne entegrasyonumuz sağlanmıştır. Bu 
sayede, nakliyecilerimize de yeni bir alternatif oluşturulmuştur.

ORTAK 
TRANSİT 
TAŞIMALARI 
ARTARAK 
DEVAM EDİYOR

Ankara Akyurt'ta kurduğumuz Köpek Eğitim Merkezimiz 
Dünya Gümrük Örgütü nezdinde akredite olmuş ve Avrupa 
Bölgesi’ne hizmet vermeye başlamıştır.

Ülkemizde, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 
hükümlerinin tam olarak uygulanması ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik 
strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak üzere 3 
Aralık 2016 tarihinde Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu kurulmuştur. Kurul 
bünyesinde oluşturulan Ulusal Strateji Çalışma Grubu tarafından taslak 
Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Belgesi hazırlanarak, Genel Kurul 
tarafından onaylamasının ardından 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe 
konulacaktır. Söz konusu strateji, ülkemizin ticaretin kolaylaştırmaya yönelik 
farklı alanlarda yürütülen faaliyetlerinin ölçülebilir ve belirlenen hedefler 
çerçevesinde yürürlüğe konulmasını amaçlayan bir belge niteliği taşımaktadır.

KÖPEK EĞİTİM 
MERKEZİMİZ 
İLE BÖLGEMİZE 
ÖNCÜLÜK 
ETMEKTEYİZ 

TİCARETİN 
KOLAYLAŞTIRILMASINA 
YÖNELİK FAALİYETLERİ 
HIZLANDIRDIK
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Gümrük Laboratuvarlarının Modernizasyonu Projesi kapsamında daha önceden 23 
olan gümrük laboratuvarlarının sayısı, 1 Ağustos 2006 tarihinde altyapı ve teknik 
personel bakımından iyileştirilmiş 6 Bölge Laboratuvarı olarak düzenlenmiştir. 
Sonrasında Avrupa Birliği (AB)’ne uyum çerçevesinde laboratuvarlarımızın teknik ve 
idari açıdan modernizasyonu çeşitli projelerle devam etmiştir.

Bu amaçla 6 gümrük laboratuvarımızda akreditasyon çalışmaları başlatılmış ve yapılan 
çalışmalar neticesinde, 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla Laboratuvar Müdürlüklerimiz 
(LM) toplam 24 metotta (Ankara LM: 5, İzmir LM: 6, Bursa LM: 3, Mersin LM: 3 ve 
İstanbul LM: 7 metotta) TÜRKAK tarafından “TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre 
Akreditasyon Sertifikası” almaya uygun bulunmuştur.

Tescil edilmiş gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın muayene memurunca tahlil 
edilmek üzere laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemlerin elektronik ortamda hızlı, 
kolay, eksiksiz yürütülmesine; arşivlenmesine; merkez ve taşradan takibine ve verilerin 
izlenmesine imkân veren LARA programı 15 Mart 2016 tarihi itibarıyla tüm Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaya başlamıştır. 
Laboratuvar Müdürlüklerimizde LARA’nın uygulamaya geçtiği 15 Mart 2016 tarihinden 
30 Eylül 2017 tarihine kadar geçen süreçte; 90.815 beyanname ve bu beyannamelere 
ait 171.850 numune LARA üzerinden işlem görmüştür.

GÜMRÜK 
LABORATUVARLARINI 
MODERNİZE EDİYORUZ

Transit rejiminde denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımaları için basitleştirme 
uygulamalarının faaliyete geçirilmesini sağlamak üzere Bakanlığımızca başlatılan 
çalışmalar devam etmektedir.

Transit mevzuatını gerek taraf olduğumuz Ortak Transit Sözleşmesi gerekse de günümüz 
ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçirerek, mevzuat ve uygulamaların daha işlevsel hâle 
getirilmesi amacıyla mevzuatımızda gerekli güncellemeleri yaptık. Bu kapsamda Türk Hava 
Yollarına verilen basitleştirme izni çerçevesinde pilot uygulamayı yakın zamanda devreye 
alacağız. 

Ayrıca, demiryolu taşımacılığının basitleştirilmesi çalışmaları kapsamında TCDD Taşımacılık 
AŞ’ye, ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma 
yapma izni verilmiş olup pilot uygulama hâlihazırda devam etmektedir.
Bunların yanında, çalışmaları hızla devam eden ve 2018 yılında uygulamaya geçirmeyi 
planladığımız denizyolu taşımacılığının basitleştirilmesine yönelik çalışmalara başladık. 

Gerçekleştirilen bu çalışmalarla transit rejimi kapsamında yapılacak taşımalarda, 
basitleştirme izni alacak firmaların transit beyannamesi yerine havayolu ve denizyolunda 
manifesto, demiryolunda ise CIM taşıma belgesi kullanabilmesi yoluyla gümrük işlemlerinin 
hızlandırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi ve maliyetlerin azaltılması 
sağlanarak taşıyıcı firmalarımızın uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını amaçlıyoruz. 
Diğer taraftan, yapılan düzenlemeler ile Ortak Transit Sözleşmesinde ve ulusal 
mevzuatımızda da yer alan, kapsamlı teminat uygulamasındaki indirimleri devreye alarak 
firmaların taşımalarını daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilmesine imkân tanıdık. 
Kapsamlı teminat uygulamasındaki indirim iznini ilk olarak 8 Eylül 2017’de verdik, diğer 
başvuruların değerlendirilmesine devam ediyoruz.

TRANSİT REJİMİNDE 
HAVAYOLU, DENİZYOLU VE 
DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA 
BASİTLEŞTİRME 
UYGULAMALARI
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İHRACAT EŞYASI 
SEVKİNDE “TRANSİT 
BEYANNAMESİ” 
YERİNE “İHRACAT 
REFAKAT BELGESİ” 
DÖNEMİNE 
BAŞLIYORUZ
İhracat eşyasının yurtdışına sevkinde beyanname yerine ihracat refakat belgesi 
kullanılmasına ilişkin çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda, ihracat 
eşyasının yurtdışına sevkinde transit beyannamesi yerine, AB uygulamasında da 
olduğu gibi, ihracat refakat belgesinin kullanımının sağlanarak ihracatçılarımızın 
işlemlerinin hızlandırılmasını sağlayacak tebliğ taslağını hazırladık ve 2018 yılı 
başına kadar pilot uygulamaya geçilmesini hedefliyoruz.

KARAYOLUNDA TRANSİT 
REJİMİNDE (NCTS) ÖN 
BEYAN UYGULAMASINI 
DEVREYE ALDIK

TIR KARNESİ KAPSAMI 
TAŞIMALARDA ÖN BEYAN 
VERİLMESİ UYGULAMASI 
BAŞLATILDI

Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında başlamış bir transit beyanı ile Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşyaya ilişkin bilgiler, NCTS programı aracılığıyla eşyanın gelişinden 
önce Bakanlığımız sistemlerine iletilmektedir. 

TIR Karnesi kapsamı taşımalarda da, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden 
önce taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulama 25 Nisan 2017 tarihinde 
başlatılmıştır. 

Her iki uygulama ile amaçlanan doğrultuda, Ortak Transit Sözleşmesi ya da TIR 
Sözleşmesi çerçevesinde taşınmayan ve giriş gümrük idaresinden bir iç ya da başka bir 
sınır gümrük idaresine sevk edilecek eşya için de, transit rejimine ilişkin beyanın taşıtın 
giriş gümrük idaresine varmasından önce verilmesini sağlayan düzenleme, 15 Ağustos 
2017 tarihi itibarıyla uygulamaya alınmıştır.

Bu uygulama ile eşyaya ilişkin bilgilerin taşıtın gelişinden önce alınması suretiyle gümrük 
işlemlerinin hızlandırılması ve daha etkin bir risk analizi yapılabilmesi hedeflenmiştir.

TIR Karnesi kapsamı taşımalarda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce RO-
RO ile gelenler dâhil taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulama 25 Nisan 
2017 tarihinde başlamıştır. Bu uygulama ile TIR Sistemi kapsamında yapılan taşımalarda 
gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin 
daha erken ve etkili yapılabilmesi sağlanmıştır.
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin, ülkemizin diğer bölgelerinin 
kalkınmışlık seviyesine ulaştırılmasına yönelik hazırlanan projeyle sınır 
komşusu ülkeler (İran, Irak, Suriye, Gürcistan, Nahçıvan) ile bölgede yaşayan 
halk, kamu kurum kuruluşları ile bölgedeki tüm esnaf ve tacirlerin sınır 
ticaretine katılımının sağlanmasını öngörüyoruz. Bu sayede ekonominin 
canlandırılması ve istihdamın artırılarak ticaretin geliştirilmesini hedefliyoruz.

SINIR 
TİCARETİNİ
GELİŞTİRİYORUZ

Yatırımcıya, üreticiye ve dış ticaret erbabına verilen destek ve gümrük işlemlerinin 
kolaylaştırılması çalışmaları sayesinde Türkiye’nin dış ticaret hacminde büyük artış 
sağlandı.

2016 yılında 66 bin 780 firma ihracat işlemi gerçekleştirdi. 2016 yılında 70 bin 568 
firma ithalat işlemi gerçekleştirdi. Toplam dış ticaret hacmimiz 341 milyar dolar oldu.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde,  64 bin 676 firma ihracat işlemi gerçekleştirdi. 2016 
yılında 68 bin 987 firma ithalat işlemi gerçekleştirdi. Bu dönemde, toplam dış ticaret 
hacmimiz 284 milyar dolar oldu.

2002 yılında 1 milyar dolar’ın üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayımız 9 iken, 2016 
yılında bu sayı 30’a yükselmiştir. 2017 Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla bu rakam 23’tür.

2002 yılında 1 milyar dolar’ın üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 8 iken; 2016 
yılında bu sayı 30’a yükselmiştir. 2017 Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla bu rakam 22’dir.

Yine 2002 yılında 1 milyar dolar’ın üzerinde ihracat yapan 5 şehrimiz bulunmakta iken 
2016 yılında 1 milyar dolar üzerinden ihracat yapan şehir sayısı 15’e yükselmiştir. 2017 
Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla bu rakam 13’tür.

DIŞ TİCARET 
HACMİNDE 
BÜYÜK ARTIŞ
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Konteyner kayıt ve takip formlarının ve limanlarda yapılan bütün gümrük 
işlemlerin elektronik ortama alınması ile gümrük idaresi, liman işletmesi ve 
acenteler arasında entegrasyon ile elektronik bilgi paylaşımı sağlanacaktır.
2017 yılı sonuna kadar konteyner trafiğinin %85 ini tekabül eden limanlarda 
entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

KONTEYNER 
VE LİMAN 
TAKİP 
SİSTEMİNİ 
HAYATA 
GEÇİRDİK

LİMANLARDA 
TEK PENCERE 
SİSTEMİNE 
GEÇİYORUZ
Acentelerce geminin limana varışından ve çıkışından önce tek bir veri tabanına bilgi 
girişinin yapılması sağlanarak farklı kurum/kuruluşlara defaten beyan yapılması 
nedeniyle oluşan bürokratik kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi, eşya teslim süresinin 
kısaltılması, maliyetlerin azaltılması, liman işlemlerine ilişkin sağlıklı istatistik 
üretilebilmesi, limanlarda işlem yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kâğıt 
ortamında belge ibrazının sona erdirilmesi, farklı kurumlarca yapılan kontrollerin 
tek noktadan izlenebilmesi amacıyla limanlarda tek pencere sistemine geçiyoruz.

2017 yılı sonu itibarıyla, kurulması planlanan sistemin analiz ve yazılım 
çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.
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Söz konusu program ile ek 
tahakkuk ve ceza kararlarının 
düzenlenmesinden başlamak 
üzere, itiraz ve uzlaşmaya ilişkin 
tüm işlemlerin, tahsilat/tecil/
taksitlendirme işlemlerinin, geri 
verme kaldırma işlemlerinin ve 
dava sürecine ilişkin işlemlerin 
elektronik ortamda yürütülmesi 
amaçlanmaktadır.

TAHSİLAT 
TAKİP 
PROGRAMI 
İLE TAHSİLAT 
İŞLEMLERİ 
ELEKTRONİK 
ORTAMDA 
YÜRÜTÜLÜYOR

E-Tebligat Sistemi ile bilgi güvenliğinin ve kişisel verilerin korunması sağlanacak 
ve hizmet kalitesi artacaktır. Ayrıca,  fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, 
elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, 
e-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye 
katkı sağlayacaktır. E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji 
tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostu olacaktır.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte kamu alacağının takip ve tahsil 
süreçleri etkinleştirilecek, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilecek, amme 
alacağının süresi içinde tahsil edilmesi sağlanmış olacaktır.

ELEKTRONİK 
TEBLİGAT 
SİSTEMİ 
YÜRÜRLÜĞE 
GİRİYOR

E-HACİZ SİSTEMİ İLE 
TAKİP VE TAHSİL 
SÜREÇLERİNDE 
ETKİNLİK ARTIYOR
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Gümrük idarelerinin modernizasyonu, altyapısının yenilenmesi ve idari 
kapasitesinin arttırılması, gümrük işlemlerinin daha hızlı ve verimli yapılması, 
bu suretle lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve ölçek ekonomisinin yaratacağı 
imkânlarla gerek iç gerekse dış ticaret erbabının ihtiyaçlarının karşılanması ve 
bu yatırımların 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle lojistik konusunda 
Bakanlığımıza verilen görevlerin genel bütçeye yük getirmeden yerine 
getirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Anılan KHK’da 15 inci ve 28 inci maddelerinde değişiklik yapılması ve bu 
amaçlara yönelik olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca döner 
sermaye işletmesinin şirket kurabilmesi hususunda gerekli hukuki altyapının 
oluşturulması konusunda mevzuat çalışması yapılmıştır.

MODERN 
LOJİSTİK TİCARET 
MERKEZLERİNİ 
KURACAK VE 
DESTEKLEYECEĞİZ

Tasfiyelik hâle gelen eşya ve araçların satışı e-ihale sistemi ile 
gerçekleştirilmeye başlanmış, böylece coğrafi kısıtlar ortadan kaldırılarak farklı 
yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilebilmesi sağlanmış, ihalelere 
katılım, şeffaflık, rekabet artmıştır.

2015 yılında mevzuatta yapılan değişiklikler ile yurtdışında yerleşik 
vatandaşlarımızın getirdikleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen 
izin süresi 6 aydan 2 yıla çıkarılmıştır.

TASFİYELİK HÂLE 
GELMİŞ EŞYANIN 
SATIŞI E-İHALE İLE

GURBETÇİ 
VATANDAŞLARIMIZIN 
ÜLKEMİZE 
GETİRECEKLERİ 
TAŞITLARA VERİLEN 
SÜREYİ 2 YILA 
ÇIKARDIK

GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR
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Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemize 
girişinin yoğun olduğu yaz dönemlerinde gümrük 
kapılarında yaşanan yığılmaların önlenmesi 
amacıyla “Taşıt Ön Beyan Uygulaması Projesi” 
21/06/2016 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

Yurtdışında yaşayan şahısların ülkemize seyahatleri 
öncesinde bilgisayarları ya da cep telefonu, tablet 
gibi mobil cihazları aracılığı ile Bakanlığımız web 
sayfasında yer alan “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” 
kullanılarak taşıt ve kendilerine ait bilgileri 
girmeleri hâlinde gümrük memurunca veri girişi 
yapılmayıp sadece bilgilerin doğruluğu kontrol 
edildiğinden gümrük kapılarında işlemler daha 
hızlı ve akıcı bir şekilde tamamlanmaktadır.

TAŞITLARIYLA 
ÜLKEMİZE 
GELECEK 
GURBETÇİ 
VATANDAŞLARIMIZ 
İÇİN ÖN BEYAN 
PROJESİNİ HAYATA 
GEÇİRDİK

2016 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile ülkemizde yaşayan 
yurtdışından emekli vatandaşlarımız ve Türkiye’ye çalışmak veya 
öğrenim görmek amacıyla gelen şahısların yerleşim yeri şartı 
aranmaksızın yurtdışında kayıtlı taşıtlarını getirebilmeleri sağlanmıştır.

Bu kapsamda son bir sene içerisinde 185 gün yurt dışında kalmış 
olma şartı aranmaksızın söz konusu şahısların ilk defa getirecekleri 
taşıtlarını iki sene ülkemizde kullanabilmeleri mümkün kılınmıştır.

ÜLKEMİZDE 
YAŞAYAN 
YURTDIŞINDAN 
EMEKLİ 
VATANDAŞLARIMIZ 
İLE ÜLKEMİZDE 
ÇALIŞAN VEYA 
ÖĞRENİM GÖREN 
ŞAHISLARIN 
YABANCI PLAKALI 
TAŞITLARINI 
GETİREBİLMELERİNİ 
SAĞLADIK
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2016 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı 
taşıtlarının Türkiye’ye girişinde süresinin olmadığı veya bu kişilerin yurtdışında 
yerleşik olma koşulunu sağlayamadığı durumlarda bu taşıtların Türkiye’ye 
girmesi ve yılda bir kez olmak üzere bir ay süre ile ülkemizde kalması mümkün 
kılınmıştır.

Böylelikle, özellikle yaz dönemi tatil için taşıtları ile ülkemize gelen gurbetçi 
vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önüne geçilmiştir.

AVRUPA’DA 
YAŞAYAN VE 
ARAÇLARIYLA 
ÜLKEMİZE GELEN 
VATANDAŞLARIMIZIN 
GÜMRÜKLERDEN 
GERİ DÖNMESİNE 
SON VERDİK

Sınır gümrük kapılarımızın bilişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız 
(mobil uygulamalar, tüm data hatlarımızın fiber altyapıya geçirilmesi… vb.), gümrüklerde 
sınır denetim ve güvenlik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamaktadır.

Gümrüklü sahaya giriş kayıt işlemleri, muafiyet fazlası akaryakıt işlemleri, mühür-halat 
kontrolü, kabin kontrolü, X-ray’e sevk etme gibi kara kapılarımızda yapılan birçok işlem 
tablet bilgisayarlar üzerinden sisteme anlık olarak bağlanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

Pilot uygulamanın yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Tablet/Mobil uygulamalar 
günümüz itibarıyla;

Gümrük Kapılarında devreye alınarak kullanıma açılmıştır. Böylece işlem yoğunluğu 
en fazla olan kara kapılarımızın tamamında tablet mobil uygulamalara geçilmesi 
sağlanmıştır. Çeşme limanında tablet mobil uygulamalar başlatılmıştır. Diğer limanlarda 
altyapı çalışmaları devam etmektedir.

GÜMRÜK SINIR 
KAPILARIMIZIN 
BİLİŞİM ALTYAPISININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ 
VE SAHA İÇİ 
MOBİL UYGULAMA 
ÇALIŞMALARI 
BAŞLATILMIŞTIR

Habur

Kapıkule

Hamzabeyli

İpsala

Gürbulak

Esendere

Dilucu

Çıldır/Aktaş

Sarp
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Gümrük Birliği ilişkimiz çerçevesinde gümrük mevzuatımızı AB 
düzenlemeleri ile uyumlu olarak yapmaktayız. 

İhracatçılarımıza yeni pazarlar sağlamak amacıyla yapılan 
Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) kapsamında en son 1 Ekim 
2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Singapur ve Faroe Adaları 
STA’ları çerçevesinde uygulanacak menşe kurallarını AB 
mevzuatıyla tam uyumlu olarak hazırlayarak uygulamaya koyduk.

AB 
MEVZUATIYLA 
UYUMLU 
GÜMRÜKLER

Bakanlığımızın 2003 yılından bu yana yararlandığı Katılım Öncesi Mali Yardım 
(IPA) mekanizması kapsamında 2003-2016 yılları arasında yaklaşık bütçesi 100 
milyon avro’yu bulan 45 adet proje üretilmiştir. 

IPA 2012, 2013 ve 2015 yılı programlamaları kapsamında ise  gümrük 
laboratuvarları, fikri mülkiyet hakları, gümrük vergilerinin geri verilmesi/
kaldırılması ve gümrük muhafaza kapasitesinin artırılmasına, kurumsal yeniden 
yapılanma ve insan kaynakları konularının yanında, gümrük muhafazanın 
idari kapasitesinin artırılması ve tüketicinin korunması alanlarında çeşitli proje 
önerileri sunulmuş olup, bir kısmı hâlihazırda tamamlanmış bulunmaktadır. 

Söz konusu projeler ile Bakanlığımızın hizmet kalitesi artırılarak, yasal ticaretin 
hızlandırılmasına katkı sağlanmaktadır. 

BAŞARILI AB 
PROJELERİ 
UYGULAYARAK 
BAKANLIĞIMIZIN 
İDARİ 
KAPASİTESİNİ 
ARTIRDIK
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ÇALIŞMA HAYATI VE 
SOSYAL GÜVENLİK
ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL GÜVENLİK

İŞ VE MESLEK DANIŞMANŞIĞI

İŞSİZLİK SİGORTASI
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ÇALIŞMA 
HAYATI VE 
SOSYAL
GÜVENLİK
SİSTEMİNİN 
KRONİKLEŞMİŞ
SORUNLARINA
YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜMLER 
ÜRETTİK 
REFORMLAR
GERÇEKLEŞTİRDİK
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Yeni İş 
Kanununu 
HAYATA 
GEÇİRDİK

AB ve ILO normlarına uygun çağdaş bir iş kanunu oluşturuldu.

Yaygınlaşan yeni çalışma biçimleri mevzuatta yer aldı.

İşçilere yeni haklar verildi.

Ücret garanti fonu oluşturuldu.

İŞÇİLERİMİZE 
YENİ HAKLAR 
GETİRDİK

Çocuğu %75 oranında engelli veya süregelen hastalığı olan ebeveynlere 
bir yıl içinde 10 günlük mazeret izni getirdik.

Kamuda engelli veya engelli yakını bulunan işçilerimize kurum içi yer 
değiştirme imkânı getirdik.

İşçilerimize, yıllık ücretli izinlerini, bir bölümü 10 günden az olmamak 
üzere işverenleri ile anlaşarak diledikleri gibi kullanabilme imkânı getirdik.

İşçilerimize; evlenme, evlat edinme ve 1. derece yakınını kaybetme 
durumlarında 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün ücretli izin 
kullanma hakkı getirdik.

Çocukların; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışma koşullarını AB 
standartlarına yükselttik.
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2018 
YILI İÇİN 
ASGARİ 
ÜCRETİ 
NET
1.603 TL 
YAPTIK
2002 yılında 184,25 olan asgari 
ücret  2018 yılında 1.603,12 TL ye 
yükseltilerek asgari ücretle çalışanların 
yaşam koşulları iyileştirildi.

Evli 3 çocuklu net 
(Eşi Çalışmıyor): 1.709,67 TL

İşverenlere yönelik 2016 yılında 
başlattığımız aylık 100 TL’lik asgari 
ücret desteği uygulamasının 2018 
yılında da sürdürülmesi sağlandı.

06.05.2016 tarihli 
ve 6715 sayılı 
Kanunla;

ÇALIŞMA 
HAYATINA
GÜVENCELİ 
ESNEKLİK 
SAĞLAYACAK
DÜZENLEMELER 
YAPTIK

Genel   |    1131     |     Çalışma Hayatı ve Sosyal GüvenlikGenel   |    1130     |   Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik



İŞ’TE 
GÜVEN, 
İŞTE 
GÜVENCE
Sosyal taraflarımızla yaptığımız 
görüşmeler doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle, 
güvenceli esneklik perspektifinde, özel 
istihdam büroları ile geçici iş ilişkisi 
kurulması sağlayan yeni bir istihdam 
biçimi olarak getirilmiştir. 

Zaman ve 
mekâna bağlı 
olmadan 
çalışabilme 
imkânı sağladık.
Çalışma mevzuatımıza dinamik bir yapı sağlamak amacıyla İş Kanunumuzda 
yapılan değişiklik ile yeni bir istihdam modeli olarak uzaktan çalışma sistemi 
getirdik. 

İşçilerimiz işlerini evlerinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında da 
yerine getirebilecekler.

Bakanlığımızca konunun detaylarını düzenlemek amacıyla uzaktan çalışmanın 
usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik çalışmamız devam etmektedir.
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KAYIT DIŞI İLE 
MÜCADELE 
KAPSAMINDA, 
Çalışma hayatının önceliklerinden biri olan kayıt dışı istihdamla mücadeleye 
durmaksızın devam ediyoruz.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 2008 Ekim-2017 Eylül döneminde 
yaklaşık 2,3 milyon çalışan ile 184 bin iş yerinin kayıt dışı olduğu tespitleri 
yapılmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.

Ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi için zorunlu olan çalışan sayısı, 10’dan 5’e 
indirilerek kapsam genişletilmiştir. 

KISMİ SÜRELİ 
ÇALIŞMA HAKKI 
GETİRDİK
Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci  çocukta 4 
ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile 
çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirdik.

Kadın çalışanlarımızın anneliğinin, çalışma hayatından 
olumsuz etkilenmemesi sağlanarak, çocukları ile daha 
yakından ilgilenmeleri sağlandı.

Çocuğu olan çalışanlara, çocukları mecburi ilk ve ortaöğretim 
çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi.

Evlat edinenlerin de aynı haklardan yararlanması sağlandı.
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YERALTINDA 
ÇALIŞAN 
İŞÇİLERİMİZİN 
ÖZLÜK 
HAKLARINI 
İYİLEŞTİRDİK

Çalışma süresine bakılmaksızın yeraltında çalışan 
işçilere iş güvencesi getirdik.

Haftalık çalışma süresini 37,5, günlük çalışma süresini 
ise 7,5 saat ile sınırlandırdık.

Yeraltında çalışan işçilerimizin yıllık ücretli izinlerini 
4 gün artırdık.

Kömür ve linyit madenlerinde yeraltı işlerinde çalışan 
işçilerimizin en düşük ücretini iki asgari ücrete çıkardık.
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ÖRGÜTLENME 
ÖNÜNDEKİ 
ENGELLERİ 
KALDIRAN 6356 
SAYILI SENDİKALAR 
VE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ KANUNU 
HAYATA GEÇTİ

Darbe yasaları (2821-2822) yürürlükten kaldırıldı.

6356 sayılı Kanun ile sosyal diyalog mekanizmaları etkin olarak işletilerek, 
AB normları ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak yeniden düzenlendi.

Örgütlenmenin ve özgürlüklerin önü açıldı.

Sendikanın kuruluşu kolaylaştırıldı, organların oluşumu ve sendika 
kuruculuğundaki sınırlamalar kaldırıldı.

İş kolu sayısı 28’den 20’ye indirildi.

Yetki tespitinde %10 barajı %1’e indirildi.

Sendikaya üyelikte ve üyelikten çekilmede noter şartı kaldırıldı ve  
e-üyelik sistemine geçildi.

Yetki tespitinde SGK kayıtları esas alınmaya başlandı.

Esnek çalışanlara örgütlenmenin önü açıldı.

1 yıl boyunca işsiz kalan işçinin sendika üyeliğinin devamı sağlandı.

Toplu pazarlık süreci kısaltılıp, formaliteler azaltıldı.

Grev ve lokavt yasaklarının kapsamı daraltıldı.
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ÇOCUK 
İŞÇİLİĞİ İLE 
MÜCADELE 
EDİYORUZ
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı Ulusal Politika 
Program Çerçevesi, çocuk işçiliğinin önlenmesini sağlamak 
amacıyla 2005-2015 döneminde uygulanmıştır. 

Söz konusu Ulusal Politika Program belgesi, tüm ilgili kurum 
ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen hazırlık toplantıları 
neticesinde güncellenmiştir. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal 
Programı 2017-2023 dönemi uygulamaya konulmuştur.

ÇALIŞMA 
HAYATINA 
REHBER 
OLUYORUZ

Çalışma hayatının denetiminde; İş yerlerinde maddi ve manevi bir 
zarar/kayıp oluşmadan işyerlerinin mevzuata gönüllü uyumunu esas 
alan, riskli alan veya sektörlerde önleyici teftiş anlayışına geçilmiştir.

ÖNLEYİCİ
TEFTİŞ

YAKLAŞIMI

GÖNÜLLÜ
UYUM
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İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 
YASASI 
ÇIKARDIK

Cumhuriyet 
tarihinde 
ilk kez 
müstakil bir

2012 Tarihli ve 6331 sayılı Kanunla;

Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kapsama alındı.

Kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.

Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi 
sağlandı.

İşyerleri, yapılan asıl işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı.

Çalışanların, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif 
katılım sağlamasına yönelik düzenlemeler yapıldı.

İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve bunun sürekliliğini 
sağlamak için yönetim sistemi yaklaşımı getirildi.

10’dan az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde 
Bakanlık maddi destek sağladı.

Üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği dersi zorunlu hâle getirildi.

KAMUDA 
NİTELİKLİ 
PERSONEL 
İSTİHDAMINA 
ÖNEM 
VERİYORUZ
2002-2017 döneminde nitelikli personel istihdamına genel istihdama 
oranla daha fazla önem verdik. 

Öğretmen sayısında %75, Hemşire sayısında %257, Doktor sayısında 

%92, Din görevlisi sayısında %50, kariyer meslek mensubu (uzman, 
müfettiş vb) sayısında %351 oranında artış sağladık.
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KAMUDA 
İSTİHDAMDA 
ENGELLERİ 
KALDIRDIK
Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak engelli memur kadrolarına 
yapılacak atamaları, genel atama sınırlamasından istisna tuttuk.

2002 yılında 5 bin 777 olan engelli istihdamı, 24 Ağustos 2017'de 
kadroya alınan 2 bin 363 engelli vatandaşımız ile 52 bini aşacaktır.

Son 15 yılda engelli memur istihdamında yaklaşık 9 kat artış sağladık. 

İŞE YERLEŞTİRME
SAYIMIZI 2002’DEN 
BU YANA 7,8 KAT 
ARTTIRDIK
2002’de 125 bin 71 olan işe yerleştirme sayısını 2016 yılında 
789.133’e kadar çıkardık.

2016 yılında 789.133 kişiyi işe yerleştirdik.

2017 yılı Ocak-Kasım dönemi itibarıyla işe; 982 bin 758  kişiyi işe 
yerleştirdik. 2002’den bugüne kadar yaklaşık 5,9 milyon kişiyi iş 
sahibi yaptık. 2017 (Ocak-Kasım) döneminde işe yerleştirilen her 
3 kişiden biri (329.856) kadınlardan oluşmaktadır.
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TAŞERON 
İŞÇİLERİNE 
KADRO VERİLDİ
Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm beklentilerin ötesine geçen gerçekten 
çalışma hayatında bu zamana kadar yapılmış en geniş kapsamlı düzenlemeyi 
hayata geçirdik. 

Döktükleri alın teri ile ülkemizin kalkınmasında büyük bir paya sahip olan 1 Milyona 
yakın emekçimizi kapsayan bu düzenlemelerimizin işçi kardeşlerimize, ailelerine ve 
aziz milletimize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Başbakanımız Sn. 
Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dâhil ettiğimiz diğer 
özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların 
üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde 4 Aralık 2017 itibarıyla alt işveren işçisi 
olarak çalışan kardeşlerimizin istihdamına ilişkin konular  24 Aralık 2017 tarihli 
Resmî Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 
düzenlenmiştir.

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE;

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki 
idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, 
KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel 
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak 
çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilmektedir.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu 
Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde 
çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı 
ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin 
kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.

Bugüne kadar 
4/C statüsünde 
çalışmakta 
olan Geçici 
Personeller, 
4/B Sözleşmeli 
Personel 
statüsüne 
geçirilmektedir

Mevsimlik geçici 
işçilerimizin en 
fazla 5 ay 29 
gün olan çalışma 
sürelerinin, ihtiyaç 
hâlinde kurum ve 
kuruluşların talebi 
üzerine 4 ay kadar 
daha uzatılabilmesi 
sağlanmıştır.
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MESLEK EDİNME 
VE İŞ ARAMA 
AŞAMASINDA 
KİŞİYE ÖZGÜ BİR 
SÜREÇ HAYATA 
GEÇİRİLMİŞTİR

İş ve Meslek 
Danışmanlarımızla 
Birlikte

2002-2011 yılları arasında 218 bin 175 olan bireysel görüşme sayımızı, 
İş ve Meslek Danışmanlarımızın alınmasıyla birlikte günümüzde 
16 milyon 697 bine yükselttik. 2012-2016 yılları arasındaki bireysel 
görüşme sayımızı 2002-2011 yılları toplamında 75 katına çıkardık.

Öğrencilerimize
MESLEK SEÇİMİ 
AŞAMASINDA 
Rehberlik 
Yapmaktayız
2002-2011 yılları arasında 3 bin 65 olan okul ziyareti sayımızı, İş ve Meslek 
Danışmanlarımızın alınmasıyla günümüzde 106 bine yükselttik. 2012-
2016 yılları arasındaki okul ziyareti sayımızı 2002-2011 yılları toplamına 
göre 33 katına çıkardık. Hâlihazırda üniversitelerimizde 88 İrtibat noktası 
hizmet sunmaktadır. 2017 Ocak-Kasım döneminde 19 bin 21 okul ziyareti 
gerçekleştirilmiştir.
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İŞSİZLERİMİZE ALTIN BİLEZİK:
UMEM “BECERİ10” PROJESİ
TAMAMLANMIŞTIR
UMEM kapsamında 164 bin 855 kişinin katıldığı kurs ve 
programlarda istihdam edilenlerin oranı %75’dir.

VATANDAŞLARIMIZLA

SÜREKLİ İLETİŞİM 
HÂLİNDEYİZ
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, öneri, 
eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve talepleri etkin ve hızlı bir biçimde 
çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur.

Kasım 2010 tarihinde hizmete başlayan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 bilgi hattından 30 Kasım 
2017 tarihi itibarıyla 55 milyon 144 bin 790 çağrı karşılanmıştır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ

170

ENGELLERİ
KALDIRDIK

Engelli istihdamını desteklemek amacıyla, en az yüzde 40 engelli 
raporuna sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitim sertifikası olan 
engellilere yönelik İŞKUR tarafından sağlanan kendi işini kurma 
hibe desteği 2018 yılında 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltilmiştir.

Engelliler, 
Engellerini İŞKUR 
Desteği ile Aşıyorlar
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ÇALIŞANLARIMIZA 
İŞSİZ KALDIKLARI 
DÖNEMDE 
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 
ÖDEYEREK GEÇİCİ 
GELİR DESTEĞİ 
SAĞLIYORUZ
2002 yılı Mart ayından 2017 yılı Kasım ayı sonuna kadar 
yaklaşık 9 milyon 80 bin kişi başvurmuş, 5 milyon 
766 bin bin kişi ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu 
kapsamda 18,1 milyar TL ödeme yaptık.

ZOR DURUMA DÜŞEN 
İŞVERENLERİMİZ 
ÇALIŞANLARINI 
İŞTEN ÇIKARMAK 
ZORUNDA 
KALMASIN DİYE 
KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ 
VERİYORUZ
Uygulamanın başladığı 2005 
yılından 2017 yılı Kasım ayı sonuna 
kadar 229 bin kişiye yaklaşık 
212,2 milyon TL ödeme yaptık.
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ÖDEME 
GÜÇLÜĞÜNE DÜŞEN 
İŞVERENLERDEN 
ÜCRET ALACAĞI 
BULUNAN 
İŞÇİLERİMİZİN 
ÖDENMEYEN 3 AYLIK 
ÜCRETLERİ ÜCRET 
GARANTİ FONUNDAN 
ÖDENMEKTEDİR
Ücret garanti fonu kapsamında, uygulamanın başladığı 
2005 yılından 2017 yılı Kasım ayı sonuna kadar 69 bin 
kişiye yaklaşık 165 milyon TL ödeme yaptık.

ÖZELLEŞTİRME 
KAPSAMINDA 
İŞTEN 
ÇIKANLARA 
İŞ KAYBI 
TAZMİNATI 
ÖDEMEKTEYİZ

İş Kaybı Tazminatı kapsamında, 2002 yılından 2017 
yılı Kasım ayı sonuna kadar 33 bin vatandaşımıza 
yaklaşık 223,2 milyon TL ödeme yaptık.
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SOSYAL 
GÜVENLİK  
REFORMUNU
Nüfusumuzun %99,1’ini sosyal güvenlik şemsiyesi altında topladık.

Sosyal güvenlik reformu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı Sosyal 
Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirerek farklılıklara son verdik.

Bu sayede;

GERÇEKLEŞTİRDİK

İşçi, esnaf ve memur ayrımına son verdik.

Farklı uygulamalara son vererek norm ve 
standart birliğini sağladık.

Mali açıdan sürdürülebilir bir sistem kurduk.

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARINI 
TAMAMLAYANLARIN 
İSTİHDAMI HÂLİNDE 
İŞVERENLERE 
SİGORTA PRİMİ 
DESTEĞİ SAĞLADIK
İşbaşı eğitim programını tamamlayanların 23.04.2015 tarihi 
sonrasında işe alınmaları durumunda iş yerinin imalat sanayi 
sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 
30 ay süre ile asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesinin 
tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
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Hiçbir Şart 
Aranmadan 
Banka 
Promosyonu 
Ödendi
Emeklilere Banka Promosyonu İçin İmzalar Atıldı.

Bugüne kadar emeklilerimizin yüzde 95'ine ulaşmış bulunmaktayız. 25 bankanın 
16'sının protokolü imzalayarak, aylıkları karşılığında banka promosyonu 
alabilmelerini sağladık. 

1000 TL’ye kadar 300 TL, 1000-2000 TL arası 375 TL, 2000 TL üstünde emekli 
aylığı olanlara ise 450 TL olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi imkânı 
getirilmiştir.

Ağustos ayı sonu itibarıyla 10,3 milyon kişiye 3,9 milyar TL promosyon ödenmiştir.

SAĞLIK 
HİZMETLERİNE 
EŞİT 
ŞARTLARDA 
ULAŞMASINI 
SAĞLADIK

GENEL 
SAĞLIK 
SİGORTASIYLA 
TÜM
VATANDAŞLARIMIZIN 
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İLACA 
ERİŞİMi
KOLAYLAŞTIRDIK

Ayrıca, dünyada gelişen sağlık teknolojileri çerçevesinde yeni tedavi 
yöntemlerini ve yeni ilaçları hızlı bir şekilde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz.

İlaç fiyatlarında %80'e varan indirimler yaptık.

Yatan hastaların ilaçlarını, tıbbi malzemelerini hasta 
yakınları değil; hastanelerin temin etmesini sağladık.

İLAÇ 
KUYRUKLARINA 
SON VERDİK

SOSYAL 
GÜVENLİK 
DESTEK PRİMİ 
KESİNTİSİNİ 
KALDIRDIK

Bütün Eczaneleri 
Vatandaşlarımızın 
Hizmetine Açtık

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürüten 
emeklilerimizin aylıklarından kesilen sosyal 
güvenlik destek primi kesintisini kaldırdık.
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Doğum 
Nedeniyle 
Ücretsiz 
İzinde Geçen 
Sürelerin 
Memuriyet 
Kıdeminde

Sağlayacak 
Düzenlemeler 
Yaptık

Değerlendirilmesini 

KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELERE
PRİM DESTEĞİ 
SAĞLADIK
Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde, on ve üzerinde sigortalı 
çalıştıran işyerlerine yönelik 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmakta 
olan ilave 6 puan sigorta primi teşviki, tüm işyerlerini kapsayacak şekilde 
genişletildi. 

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, 
Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, 
Sivas, Trabzon ve Uşak illerinde faaliyet gösteren işyerlerinde bu indirimden 
yararlanma süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, işbaşı eğitim programını tamamlayarak programını tamamladıkları 
meslekte istihdam edilen işçilere de sigorta prim desteği uygulaması getirildi. 
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GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI 
GİDERLERİNİ 
KARŞILIYORUZ
Lise ve üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası giderlerinin iki 
yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasını sağladık.

Ayrıca, 25 yaş altı kişilerin Genel Sağlık Sigortası borçlarını sildik.

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin part time çalışmalarında eksik günlerine 
ait GSS Primi Ödeme Zorunluluğunu kaldırdık.

GENEL 
SAĞLIK

2017 Nisan ayı itibarıyla, genel sağlık sigortasında yeni bir döneme 
geçilmiştir.

Sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımız ayda sadece 53,33 TL ödeyerek, 
sağlık güvencesine kavuşmuştur.

Söz konusu vatandaşlarımızın; eşleri, bakmakla yükümlü oldukları çocukları 
ile anne ve babaları da üniversite hastaneleri ile anlaşmalı özel hastanelerden 
yararlanabilecektir.  

Bunun yanı sıra yaptırdıkları gelir testi sonucunda, prim ödeme gücü olmadığı 
anlaşılan vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası primleri Devlet tarafından 
ödenecektir.

Son olarak geçmiş dönemlerden genel sağlık sigortası prim borcu olanların 
borçları aylık 53,33 TL’den güncellenmiş ve 12 aya kadar taksitle ödeme 
imkânı getirilmiştir.

YENİ DÖNEM 
BAŞLADI

SİGORTASINDA
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SGK’YA OLAN 
BORÇLARINI
YENİDEN

Yapılandırma ile;

VATANDAŞLARIMIZIN

YAPILANDIRDIK
Faiz yerine borçların enflasyon (Yİ-ÜFE) ile güncellenmesi,

Anapara borçlarının faizlerinin silinmesi,

Peşin ödeyenlere, anaparaya ilave güncellenen tutar 
üzerinden %50'lik indirim hakkı,

İdari para cezalarının anapara borcunun %50'sinin silinmesi, 
faizlerin ise tamamen silinmesi,

GSS borçlularının faizlerinin silinerek sadece anaparanın 
ödenmesi, geliri düşük çıkanların tüm borçlarının silinmesi,

6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödenebilmesi,

Ziraat Bankası Protokolü ile borcu bulunan 4(b) 
sigortalılarının ucuz kredi kullanarak borçlarını ödeyip, emekli 
olması (%1,05 aylık faiz oranı ile kredi imkânı) sağlandı.

SON 
DÖNEMDE 
SAĞLIK 
ALANINDA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ

FAALİYETLER
Ayakta tedavide kullanılan protez/ortezler ve tıbbi 
sarf malzemelerin, ilaç alınır gibi tıbbi malzeme satış 
merkezlerinden alınmasını sağladık.

Gazilerin tıbbi malzeme temininde yaşadığı sıkıntıların 
önüne geçecek düzenlemeler yaptık.

Kan bileşenleri ve hemodiyaliz işlem fiyatlarında %10 
artış yaptık.

40 kamu üniversite hastanesi ile Götürü Bedel 
Sözleşmesi imzaladık.
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BÜROKRASİYİ 
AZALTIYORUZ
Son dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri muhtasar 
beyanname ile aylık prim ve hizmet bildirgelerinin birleştirilmesidir. Bu 
kapsamda Kırşehir pilot il seçilerek, Haziran 2017’den bu yana muhtasar ve 
prim hizmet beyannameleri tek bir platform üzerinden alınmaya başlanmıştır. 

Iş yeri tescillerinde işverenlerden manuel olarak alınan iş yeri bildirgesi 
e-Sigorta yoluyla artık elektronik ortamda alınacak. 

Aynı ilde aynı iş kolunda birden fazla iş yeri bulunan işverene ait iş yerleri, 
talebi hâlinde tek bir iş yeri numarasından takip edilecek, kırtasiyecilik, 
bürokrasi ve teşviklerden yersiz yararlanmanın önüne geçilebilecektir. 

1 Ocak 2018 tarihinde uygulamaya başlanacak muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi ile sigortalıların primlerinin bildirilmesindeki kamu özel ayrımı 
kaldırılarak bildirimler ilgili olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar yapılır 
hâle getirilecek.

Ayrıca şehit, gazi ve vazife malulü çocuklarına ödenen eğitim öğretim 
yardımı için aranan başvuru şartı kaldırılarak, MEB ve YÖK kayıtları üzerinden 
ödemeler yapılmaya başlanmıştır.

Doğal afetlerden etkilenen veya terör nedeniyle sokağa çıkma yasağı 
uygulanan bölgelerde zarar gören işveren ve sigortalılarımızın yaklaşık 700 
milyon TL’lik prim borçlarını erteledik.

DOĞAL AFET 
VE TERÖRDEN 
ZARAR GÖREN
VATANDAŞLARIMIZIN
PRİM BORÇLARINI 
ERTELEDİK
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TERÖRLE 
MÜCADELEDE 
ÇOK ÖNEMLİ 
GÖREVLER 
ÜSTLENEN 
GÜVENLİK 
KORUCULARININ 
ÖZLÜK 
HAKLARINA 
İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER 
YAPILDI
Terörle mücadelede çok önemli görevler üstlenen güvenlik 
korucularının 4/a kapsamında sigortalı olmalarını ve primlerinin 
devlet tarafından ödenmesine yönelik düzenlemeyi hayata geçirdik. 

Aynı düzenleme ile 18 bin güvenlik korucusuna emeklilik hakkı 
verilmiş ve aylıkları bağlanmıştır.

EMEKLİLERİMİZİ
ENFLASYONA 
EZDİRMEDİK
2002-2017 yılları arasında, en düşük emekli aylıkları baz alındığında; 
SSK işçi emekli aylıklarında %60, SSK tarım aylıklarında %86, Bağ-Kur 
esnaf aylıklarında %148, Bağ-Kur tarım aylıklarında %345, Memur emekli 
aylıklarında ise %38’e varan reel artış sağlanmıştır.

2015 Temmuz ayında SSK ve 
Bağ-Kur emekli aylıkları 1000 
TL’ye kadar olanlara 100 TL; 
1100 TL’ye kadar olanlara 
ise 1100 TL’yi geçmeyecek 
şekilde zam yaptık. 

SSK ve Bağ-Kur 
Emeklilerimize 
2016 Yılında 
Yıllık 1.200 TL 
Seyyanen Zam 
Verilmesini 
Sağladık
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DARBE TEŞEBBÜSÜ SONUCU 
ŞEHİT VEYA GAZİ OLAN 
VATANDAŞLARIMIZA

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
sonucu sivil şehitlerimizin hak sahipleri ile gazilerimize sağlanan haklarda 
iyileştirmeler yapılarak bu haklar, kamu görevlisi iken şehit olanların hak sahipleri ve 
gazi olanlara verilen haklar ile eşitlenmiştir.

Şehitlerimizin yakınlarına en düşük 3.203 TL, gazilerimize en düşük 2.302 TL aylık 
bağlanması sağlanmıştır.

Kamuda istihdam hakkının şehitlerimizin yakınları için iki kişiye çıkarılması, darbe 
teşebbüsü sonucu yaralanan ancak aylık bağlanamayan yaralılarımıza ödenen 
nakdi tazminat tutarının beş katına çıkarılarak 13.055 TL ila 88.596 TL arasında 
değişen tutarlarda ödenmesi ve yaralananlara kamuda bir istihdam hakkı verilmesi 
sağlanmıştır.

Demokrasi ve millî irade şehitlerimizin hak sahiplerinin tamamına aylık bağladık

Nakdi tazminat ile ek tazminat ödenmesi, kamuda istihdam hakkı ile prim borçlarının 
silinmesini sağladık.

22 Temmuz 2014-26 Eylül 2017 tarihleri arasında 20 bin 851 şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınının kamuda istihdam edilmesine yönelik atamaları yaptık.

Daha önce yılda 2 defa yapılabilen atamaları yıl içinde sürekli yapılabilir hâle getirdik.

Sigorta prim borcu bulunan 15 Temmuz şehit, şehit yakını, gazi ve malul 
vatandaşlarımızın toplamda 5.930.000 TL sigorta prim borcu silinmiştir.

YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
YAPTIK

BAĞ-KUR 
PRİMLERİNDE 
İNDİRİM YAPTIK
6745 sayılı Kanun ile prim borcu 
bulunmayan ve primlerini düzenli 
ödeyen Bağ-Kur sigortalılarının 
ödemeleri gereken primlerin 5 
puanlık kısmı Hazine tarafından 
karşılanacaktır. Uygulama ile aylık 
prim tutarında en az 82,35 TL'lik bir 
indirim sağlanacaktır. Prim tutarlarına 
göre esnaf  Bağ-Kurlularda %15, 
Tarım Bağ-Kurluları ile muhtarlarda 
%19 indirim yapılmış olacaktır.

4(B) Sigortalıları 
için Esnaf Ahilik 
Sandığı Sigortası 
Kuruldu

Ocak 2020 de Esnaf, Ahilik sandığı sistemi devreye girecektir.
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KANSER HASTALARININ
ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİNDE 
AÇILACAK  PALYATİF 
BAKIM MERKEZLERİNDEN 
KOLAYLIKLA 
YARARLANMASI 
SAĞLANDI

ACİL HÂLLER 
NEDENİYLE SAĞLIK 
HİZMETİ SUNUCUSUNA 
BAŞVURAN TÜM 
HASTALARDAN 
TABURCU EDİLİNCEYE 
KADAR İLAVE ÜCRET 
ALINMAMASI İÇİN 
DÜZENLEME YAPILDI

EVDE BAKIM 
HİZMETLERİNDE 
YAŞANAN 
MAĞDURİYETLERİ 
GİDERMEK İÇİN 
ÖZEL EVDE BAKIM 
MERKEZLERİNDE 
YAZILAN 
REÇETELER GERİ 
ÖDEME SİSTEMİNE 
ALINDI
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TOPLU 
SÖZLEŞME

2012, 2013 ve 2015 yıllarında üç kez gerçekleştirilen toplu sözleşme süreçleri ile 
kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal hakları belirlendi.

Memurlarımıza

2013'te yaptığımız toplu sözleşme ile memurlarımızın 
taban aylıklarında 175 TL artış sağlandı.

2015'de, toplu sözleşme ile; 
2016 yılı için %6+%5 
2017 yılı için de %3+%4 
2017’de, toplu sözleşme ile;
2018 yılı için %4 +%3,5
2019 yılı için %4+%5 oranında artış sağladık.

HAKKI 
VERDİK

Örgütlenme önündeki 
engelleri kaldıran 
Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu 
hayata geçti.

MEMURLARIN 
ÖZLÜK 
HAKLARI VE 
ÇALIŞMA 
KOŞULLARINI
DÜZENLEDİK

30 yılın üzeri hizmeti olanlara, fazla sürelerine ilişkin 
emekli ikramiyesi ödenmesine yönelik yasal değişikliktir. 

Bugüne kadar söz konusu düzenleme ile toplam 233 bin 
207 kişiye 1,1 milyar TL ödeme yapılmıştır.
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Terör mağdurlarının 
ve yakınlarının 
kamuda istihdam 
imkânları genişletildi, 
görev mağdurlarının 
yakınlarına kamuda 
istihdam hakkı getirildi

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1'inci maddesi kapsamına 
giren kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile sivil vatandaşların; bu Kanun 
hükümleri uyarınca kendilerine veya yakınlarına işin gerektirdiği 
nitelik, özellik ve şartları taşımaları şartıyla, kamu kurum ve 
kuruluşlarında sınavsız olarak istihdam edilebilme hakkı verildi.

Sosyal hizmet 
modellerinden 
yararlanan çocukların 
kamuda istihdamında 
merkezi sınav ve 
yerleştirme 
uygulamasına 
geçildi

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak bu çocukların kamuda 
istihdam imkanlarını genişletmek amacıyla sınavların ve yerleştirme 
işlemlerinin merkezi olarak yapılması usulü getirildi.
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300.000’i aşkın 
sözleşmeli personel 
kadroya geçirildi

214.000 geçici 
işçi, sürekli işçi 
kadrolarına 
veya sözleşmeli 
personel 

2011 Yılında çıkarılan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 200 bin sözleşmeli personelin, 

2013 Yılında çıkarılan 6495 sayılı Kanunla da 100 bin sözleşmeli 
personelin memur kadrolarına atanmasına imkân sağlandı.

pozisyonlarına 
geçirildi

2007 yılında kamu 
kurumlarında 6 
aydan uzun süreli 
olarak geçici iş 
pozisyonlarında 
çalışmakta 
olanlardan 214.000 
kişi sürekli işçi 
kadrolarına veya 
sözleşmeli personel 
pozisyonlarına 
geçişine imkân 
sağlandı. 
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Özelleştirilen 
kamu iktisadi 
teşebbüslerinde iş 
akitleri feshedilen 
işçilerin kamuda 
4/C statüsünde 
çalışmalarına 
imkân sağlandı

2010 yılından itibaren yapılan düzenlemelerle de bu 
personelimizin çalışma şartları sürekli iyileştirildi; başlangıçta 
10 ay olan çalışma süresi, 11 ay 28 güne çıkarıldı, izin süreleri 
artırıldı, iş sonu tazminatı almaları ve fazla çalışma ücreti ile 
aile yardımından faydalandırılmaları öngörüldü.

2004 yılında özelleştirilen KİT’lerde iş akitleri feshedilen işçilerimizin kamu 
kurumlarında 4/C’li geçici personel olarak istihdamlarına imkân sağlandı.

Mesleki 
Yeterlilik 
Sistemini 
Kurduk
Mesleki Yeterlilik Kurumu, uluslararası standartlara uygun bir 
şekilde ülkemizde ulusal meslek standartlarını ve yeterlilikleri 
hazırlayarak, oluşturduğu akredite sınav ve belgelendirme 
sistemi ile çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmaktadır.
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ULUSLARARASI 
AKREDİTE 
SINAV VE 
BELGELENDİRME 
KURULUŞU 
SAYISINI 
ARTIRDIK
Ülke genelinde MYK tarafından yetkilendirilen uluslararası 
akreditasyonu haiz 32 yeni sınav ve belgelendirme kuruluşuyla birlikte 
yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu sayısı 106’ya ulaştı. 
Bu kuruluşların yıllık sınav kapasitesi 1 milyon 900 bin kişiye ulaşmıştır.

YURT DIŞINDA 
YAŞAYAN
NİTELİKLİ İNSAN 
GÜCÜNÜN 
ÜLKEMİZE 
KAZANDIRILMASINI 
TEŞVİK EDİCİ 
DÜZENLEMELER 
YAPTIK
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ULUSLARARASI 
İŞ GÜCÜ KANUNU 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Nitelikli iş gücü ve yabancı 
sermaye yatırımlarında 
Ülkemizin uluslararası 
rekabet gücünü artıran

Uluslararası mahiyetteki yerli ve yabancı nitelikli iş gücünün 
değerlendirilmesine,

Nitelikli iş gücünün ülkemize kazandırılmasına,

Türk iş gücünün uluslararası mahiyete taşınmasına,

Uluslararası “Beyin göçü” hareketliliğinin ülkemize yönlendirilmesine,

Ulusal ve uluslararası istihdam politikalarının belirlenmesine,  
yönelik bir yapı oluşturulmuştur. 

Ülkemizde ilk kez;

TURKUAZ 
KART 
Nitelikli yabancı yatırımcılar, 
çalışanlar ve ailelerine önemli 
kolaylıklar sağlayan Turkuaz Kart 
sistemi uygulaması getirilmiştir.

Genel   |    1186     |   Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Genel   |    1187     |     Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik



ALIN 
TERİYLE 
AKIL 
TERİYLE: 
ÇALIŞMA 
HAYATINDA 
MİLLÎ
2017 yılında öncelik verdiğimiz 
alanlardan biri de istihdam 
konusuydu. Bu yılın başında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 
Millî İstihdam seferberliği başlattık.

SEFERBERLİK

TARİHİN EN 
BÜYÜK İSTİHDAM
SEFERBERLİĞİNDE
EŞİ BENZERİ 
GÖRÜLMEMİŞ 
İSTİHDAM 
TEŞVİKİNİ 
UYGULAMAYA 
BAŞLADIK
Bu kapsamda 2016/Aralık ayında 
bildirilen toplam sigortalı sayısına ilave 
olarak işe alınan her bir sigortalının tüm 
primini üstlenerek, parasal tutarı en 
yüksek uygulamamızı yürürlüğe koyduk.

Genel   |    1188     |   Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Genel   |    1189     |     Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik



MESLEKİ EĞİTİM 
KURSLARIMIZ 
KALİFİYE İŞ GÜCÜ 
YETİŞTİRİYOR

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARIMIZ
GENÇLERİMİZİN 
İŞ GÜCÜ 
PİYASALARINA
GİRİŞİNİ 
KOLAYLAŞTIRIYOR

Mesleksizlikle mücadele için işverenimizle 
iş birliği içinde düzenlenen mesleki 
eğitim kurslarından 2003-2017 Kasım ayı 
sonuna kadar 1 milyon 404 bin 374 kişi 
faydalanmıştır.

Programda işverenlerimiz işe alacakları kişileri kendileri 
yetiştirmektedir. Programa katılanların %75'i program sonunda 
istihdam edilmektedir.

Programın başladığı 2009 yılından 2017 Kasım ayı sonuna kadar 
854 bin 147 kişi iş tecrübesi kazanmıştır. Bu programlar için 
yaklaşık 3 milyar TL ödeme yapılmıştır.

Girişimcilik 
Eğitim 
Programlarımız 
Sayesinde 
İşsizlerimiz 
Hem İş Buluyor, 
Hem İş Kuruyor, 
Hem de İşveren 
Oluyor
Kendi işlerini kurmaları için girişimcileri destekliyoruz. 
Düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerine katılanlara KOSGEB 
Sertifikası veriyor ve finansman desteklerine yönlendiriyoruz. 

Girişimcilik seminerleri ile girişimcilik kültürünün gelişmesine 
katkıda bulunuyoruz.

2009 yılından 2017 Kasım ayı sonuna kadar 311 bin 878 girişimci 
adayına eğitim verdik. 

2017 yılında programa katılan 85 bin 296 kişinin %49,4‘ü 
kadınlar ve %17,4’ü gençlerden oluşmuştur.
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KADIN 
İSTİHDAMINI 
ARTIRMAK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ
2010/14 sayılı ve “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” 
konulu Başbakanlık Genelgesi uyarınca  oluşturulan “Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve 
Koordinasyon Kurulu”nun amacı, kadın istihdamı alanındaki mevcut sorunların tespiti 
ile bu sorunların giderilmesine yönelik koordinasyon ve iş birliğini sağlamaktır.

Kadınlarımız çalışma hayatından kopmasın diye yarım çalışma ödeneği uygulamasını 
hayata geçirdik.

Uygulamanın başladığı 2016 yılı Nisan ayından 2017 yılı Kasım ayı sonuna kadar 
yaklaşık 12 bin kişi yarım çalışma ödeneğine başvurmuş, 11 bin kişi ödenek almaya 
hak kazanmıştır. Bu kapsamda 18,7 milyon TL ödeme yaptık.

Kadın çalışanlarımıza doğum izni sonrasında çocuk sayısına göre 2 ile 6 ay arasında 
tam ücretle yarım zamanlı çalışma, sonrasında çocuk İlköğretim çağına gelene kadar 
ebeveynlere  kısmi süreli çalışma hakkı sağladık.

Kısmi çalışma hakkının kullanılması nedeniyle işten çıkarılmanın geçerli sebep 
kapsamında olmayacağını mevzuatımızda düzenleyerek bu hakkı güvence altına aldık.

Böylece,  çalışanlarımızın, iş ve aile hayatının uyumuna katkı sağladık.

7 bin 433 kadın evde bakım desteği kapsamında aldıkları bakıcı desteği ile iş 
hayatında kalmaya devam etmiştir.

TOPLUM 
YARARINA 
PROGRAMLAR 
UYGULADIK
2007-2017 Ağustos döneminde düzenlenen toplam 34 bin 
791 programdan 1 milyon 553 bin 777 kişi yararlandırılmıştır.

2017 Ocak-Ekim döneminde ise toplamda 225 bin 433 
vatandaşımız toplum yararına programlardan yararlanmıştır.
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1,5 MİLYON 
İLAVE 
İSTİHDAM 
HEDEFİNE 
ULAŞILDI
Çalışma Hayatında Millî İstihdam Seferberliğinde Yola Devam Ediyoruz.

Önceliğimiz 
İstihdam 

İlave İstihdamı 
Desteklemek 
İçin Yeni Teşvik 
Sistemleri 
Uygulamaya 
Başladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işverenlerimizin ve 
işçilerimizin daha iyi şartlarda ve daha verimli bir şekilde çalışabilmeleri 
için hem yasal düzenlemelerle hem de bakanlıklarımızın çalışmalarıyla 
çok önemli teşvikleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işverenlerimizin ve 
işçilerimizin daha iyi şartlarda ve daha verimli bir şekilde çalışabilmeleri 
için hem yasal düzenlemelerle hem de bakanlıklarımızın çalışmalarıyla 
çok önemli teşvikleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. 

TEŞVİKLER
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Teşvik sisteminin verimliliğini, işverenlerimizin ihtiyaçlarına gerçek manada hitap 
etmesini önemsiyoruz. Bu suretle, işveren taleplerinin öncelik olarak alındığı, 
stratejik sektörlere yoğunlaşan, genç, kadın ve engelli vatandaşlarımıza yeni 
imkânlar sunacak olan vizyoner bir teşvik sistemini hayata geçiriyoruz.

İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim 
desteği ilk kez prime esas kazanç tavanı üzerinden verilecektir. 4.740 lira maaşa 
kadar ek istihdam sağlanılan çalışanların tüm sigorta primleri karşılanacaktır. 
Böylelikle 2017 yılında, çalışan başına 773 TL’den 1884 TL’ye kadar olan 
prim desteği sürdürülecek ve bu tutarlar, 2018 yılının asgari ücretine göre 
güncellenecektir.

İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın 
sigorta primleri ve vergisi 2017’de olduğu gibi 2018’de de asgari ücret üzerinden 
ödenmeye devam edilecektir.

Teşvikten yararlanma süresi her bir sigortalı için en fazla 12 aydır.
Özel politika gerektiren gruplar iş gücüne katılımlarını artırmak adına özel 
olarak desteklenmeye devam edilecektir. Bu kapsamda 18-25 yaş arası gençler,  
kadınlar ve engellilere teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunulacaktır.

İstihdam teşviki 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacaktır. Bu şekilde 
işverenlerimize önlerini görerek planlama yapabilme imkanı sunulmuştur.

GÜÇLÜ 
TÜRKİYE 
TEŞVİKİ

3 ve daha az çalışanı olan imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan 
işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 
18-25 yaş grubundaki gençlerimizin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay 
işveren bir ay devlet tarafından ödenecektir.

Söz konusu destek asgari ücret üzerinden olacak ve 2018 yılının başından itibaren 
istihdama katılan bir çalışanın 6 aylık ücreti devlet tarafından ödenmiş olacaktır.

BİR SENDEN BİR 
BENDEN TEŞVİKİ İLE 
KÜÇÜK ESNAFIMIZIN 
VE TİCARET 
ERBABIMIZIN 
YANINDAYIZ
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İŞKUR tarafından uygulanmakta olan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi 2018’de Bilişim ve 
İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacaktır. Diğer sektörlerde de işbaşı 
eğitim programlarımızı 3 ay uygulamaya devam edeceğiz.
İşbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 54 TL’ye kadar cep harçlığı 
verilmeye devam edilecektir.

Katılımcılarımızın genel sağlık sigortasıyla iş kazası ve meslek hastalığı primleri 
karşılanmaya devam edilecektir.

Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi çağımızın ve geleceğin 
meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 
18- 29 yaş arası gençlerimizin 9 aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 TL cep 
harçlığı alması sağlanacaktır.

Belediyelerin kreşlerinde temizlik hizmetlerinin sunulması maksadıyla Toplum Yararına 
Programlar düzenlenecektir.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programlarına ve mesleki 
eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 
400 TL’lik bakım desteği program süresince İŞKUR tarafından karşılanmaya başlanacaktır.

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARI
’’İŞÇİNİZİ KENDİNİZ 
YETİŞTİRİN’’

İki yıl süreli Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Iş birliği Projesi (MEGİP) ile işveren 
örgütlerimizle iş birliği içerisinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını 
kombine eden bir sistem hayata geçirilecektir.

Süresi iki yıl olan proje, teorik ve pratik eğitimi içerecek şekilde 8 aya kadar 
düzenlenecek ve katılımcılara günlük 54 TL cep harçlığı ödenecektir.

Ne istihdamda ne de eğitimde olanların istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve 
aktifleştirilmesi için tedbirler hayata geçirilecektir.

Mesleki Eğitimde Kupon Yöntemi pilot olarak uygulamaya geçirilecektir.
Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli iş gücü gerektiren bilişim 
sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından 
kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek şekilde eğitim almaları sağlanacaktır. Bu 
eğitimlerin ücretlerini İŞKUR ödeyecektir.

MESLEKİ 
EĞİTİM 
PROGRAMLARI
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Gençlerimizin Çalışma 
Hayatına Girişlerini Daha 
Çok Destekleyeceğiz
Gençlerimizin çalışma hayatına girişlerini desteklemek için bazı 
tedbirler hayata geçirilecektir.

18-25 yaş arası gençlerimiz, kayıtlı çalışmaya başladıklarında artık 
yetim aylıkları kesilmeyecektir.

İşverenlerimize kısmi süreli çalışanları için aynı gün SGK’ya bildirim 
imkânı sağlanacaktır.

Hususi damgalı pasaport sahibi olan gençlerimizin de kayıtlı 
çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları artık iptal edilmeyecektir.
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KÜLTÜR VE
TURİZM
KÜLTÜR

TURİZM
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Ülkemize 2002 yılında 12,8 milyon 
turist gelirken 2016 yılında bu sayı 2,4 
katına çıkarak 30,3 milyona yükseldi.

2016 yılı itibarıyla ülkemize gelen turist 
sayısı 30 milyon 288 bin 789, ziyaretçi 
sayısı 30 milyon 906 bin 680 kişi 
oldu. Bunların 25 milyon 352 bin 213 
kişisini (%82,02) yabancılar, 5 milyon 
554 bin 467 kişisini (%17,98) yurt 
dışında ikamet eden vatandaşlarımız 
oluşturdu.

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 
ise ülkemize gelen turist sayısı 30 
milyon 214 bin 57, ziyaretçi sayısı da 

KATINA 
ÇIKTI

2,4

ÜLKEMİZE 
GELEN 
TURİST 
SAYISI

30 milyon 517 bin 663 kişi oldu. 
Bunların 26 milyon 60 bin 503 
kişisini (%85,39) yabancılar, 
4 milyon 457 bin 160 kişisini 
(%14,61) yurt dışında ikamet 
eden vatandaşlarımız oluşturdu.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 
Ülkemizi ziyaret eden yabancı 
ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı 
dönemine göre %28,01 artış 
göstererek 29 milyon 53 bin 
450 olmuştur.

TURİST SAYILARI (2003-2017)

2003 15,774,505

20,062,099

24,193,133
23,020,625

26,147,047

29,792,105

30,186,614
31,364,004

34,653,876
35,697,900

37,794,908

39,811,244

30,288,789

39,478,374

30,214,057*

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(*): 2017 yılına ilişkin veriler Ocak-Eylül dönemine ait verilerdir.)
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TURİZM GELİRİMİZİ 
1,8 KATINA 
ÇIKARDIK
2002 yılında 12,4 milyar dolar olan turizm geliri 
2016 yılında 1,8 katına çıkarak 22,1 milyar dolara 
yükselmiştir. 2017 yılı ilk dokuz aylık turizm geliri ise 
20,2 milyar dolar olmuştur.

TURİZM GELİRİ (2002-2017)
(1000 Amerika Doları)

2002

25,415,067
25,064,481

2004

2004

2006

2005

2008

2007

2010

2009

2012

2011

2014

2016

2015

2013

2017

12,420,519

13,854,868

17,076,609
20,322,111

18,593,950

20,942,501

24,930,996
28,115,694

29,007,003

32,308,991

34,305,904

31,464,777

20,174,469*

22,107,440

(*): 2017 yılına ilişkin veriler Ocak-Eylül dönemine ait verilerdir.)

Türkiye 454 mavi bayraklı plajıyla dünyada 3. sırada.

TÜRKİYE 
MAVİ 
BAYRAKLI 
PLAJLARIYLA
DÜNYA 3.’SÜ

127

454

20
02 20
17
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BAKANLIK 
BELGELİ 
KONAKLAMA 
TESİSİ SAYISI 
%48,6 ARTTI
Bakanlık belgeli tesislerdeki yatak kapasitesi 
2002-2016 yılları arasında %96 artarak 1.212.793’e 
ulaşmıştır. Bakanlık belgeli otel sayısı ise 3.262’den 
2017 yılı ekim ayı itibarıyla 4.849’a yükselmiştir. 

BAKANLIK 
BELGELİ 4 
VE 5 YILDIZLI 
OTELLERİMİZİN 
SAYISI 
YAKLAŞIK 4,3 
KAT ARTTI
2002 yılında Türkiye’de işletme belgeli olarak 419 adet 
4 ve 5 yıldızlı otel bulunurken bu sayı 2017 yılı ekim ayı 
itibarıyla yaklaşık 4,3 katına çıkarak 1.814 olmuştur.

2002

419

1814

2017
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BAKANLIK 
BELGELİ 
SEYAHAT 
ACENTESİ 
SAYISI %122,3 
ARTTI
Belgeli seyahat acentesi sayısı 2002 
yılında 4.344 iken, 2017 yılı eylül ayı 
itibari ile yaklaşık 2,2 katına çıkarak 
9.659’a ulaşmıştır. Turizm Sektöründe 
86 seyahat acentesine 565 milyon TL 
destek sağladık.
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TURİZM BÖLGESİ SAYISI

TÜRKİYE’NİN 
DÖRT 
KÖŞESİNDE
HER MEVSİM 
TURİZM
Hizmet sektöründe en çok istihdam üreten, Türkiye’nin ekonomik, 
sosyal ve diplomatik gücü olan turizmi geliştirmeye devam 
ediyoruz. Turizmde planlı gelişmenin sağlanması, 7 bölge 
ve 4 mevsime yayılması amacıyla turizmde planlı gelişme 
ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda gelişmenin 
sürdürülmesi kapsamında, 2003 yılında 143 turizm merkezi/
alanı/bölgesi bulunmakta iken; Kültür Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgelerini de dâhil ederek bu sayıyı 266’ya yükselttik.

143

266

20
0

3

20
17
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DENİZ 
TURİZMİNE 
İVME
2002 yılından günümüze 25 olan deniz turizmi tesisleri (yat limanı, 
rıhtım ve iskeleler, yat çekek yeri) sayısı 43’e yükselirken; belgeli 
Türk ve yabancı bayraklı yat sayısı 9.231’den 18.637’e yükseldi.

KAZANDIRDIK  

BELEK GOLF 
DESTİNASYONU
Türkiye’de golf turizminin gelişmesi ve uluslararası niteliklerde sahaların yapılması 
ile beraber ülkemiz dünya çapında golf turnuvalarına ev sahipliği yapacak duruma 
gelmiştir. 

Bu kapsamda Avrupa profesyonel golf turunun ilk ayağı olan Challenge Tour, 2010 
yılında; golf turizminde dünyanın en önemli etkinliği olarak nitelendirilen IGTM 2011 
(International Golf Travel Market- Uluslararası Golf Turizm Fuarı) ise , 14-17 Kasım 2011 
tarihleri arasında Belek'te gerçekleştirildi. 

Golf sporunun olimpiyatı olarak tanımlanan ve iki yılda bir düzenlenen Dünya Golf 
Şampiyonası, 2012 yılında ülkemizde düzenlenmiş olup, bu şampiyonaya 2008 yılında 
Avrupa’nın en iyi golf destinasyonu ödülünü almış olan Belek ev sahipliği yapmıştır. 
5-7 Nisan 2013 tarihlerinde Dünya Kurumsal Golf Turnuvası’nın (World Corporate Golf 
Challenge) Türkiye ayağı, Belek’te düzenlenmiştir. 2013 yılından beri her yıl düzenlenen, 
Avrupa’nın en önemli golf turnuvalarından biri hâline gelen ve Avrupa Turu final 
serisinin ilk ayağı olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 03-06 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Belek’te gerçekleştirilmiş ve turnuvaya 20 ülkeden 78 golfçü katılmıştır. Türkiye 
Golf Federasyonu turnuva takvimine göre Türkiye’de 2017 yılında ulusal ve uluslararası 
olmak üzere toplam 150 golf turnuvası düzenlenecektir.

AVRUPA’NIN 
EN İYİSİ:
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TURİZME 
YAKLAŞIK 
1,7 MİLYAR TL 
ALTYAPI 
DESTEĞİ 
SAĞLADIK
2002-2017 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve altyapının 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm kapsamında (yol, su, elektrik, 
atık su arıtma tesisi, katı atık imha tesisi, çevre düzenlemesi vb.) yerel 
yönetim projelerine yaklaşık 1,7 milyar TL destek verdik.

2002 2016

2017 YILI 
(OCAK-
EYLÜL 

DÖNEMI)

2002-
2016 

ARTIŞ

2002-2017 
(OCAK-
EYLÜL 

DÖNEMI)
ARTIŞ

Turizm Gelirlerimiz 12,4 Milyar $ 22,1 Milyar 
$

20,2 Milyar 
$ 1,8 Kat 1,6 Kat

Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı 12.789.827 30.288.789 30.214.057 2,4 Kat 2,4 Kat

Dünya Turizm Sıralamasında Türkiye 17 10 - +7 
Basamak -

Yatak Kapasitesi
(Bakanlık İşletme + Yatırım Belgeli) 619 bin 1.212 bin - 96% -

Belgeli Turizm Acentesi 4.344 9.320 9.659 2,1 Kat 2,2 Kat

Mavi Bayraklı Plaj 127 444 454 3,5 Kat 3,6 Kat

“ŞİMDİ 
MEMLEKET 
ZAMANI 
- HAYDİ 
KOMŞUNU 
AL GEL” 
TANITIM
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan 
ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, onların 
komşularını ülkemizde tatil yapmaya çağıran “Şimdi 
Memleket Zamanı - Haydi Komşunu Al Gel” tanıtım 
kampanyamız 2 Şubat 2017 tarihinde başlamıştır.

KAMPANYAMIZ
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III. TURİZM 
ŞÛRASI 

Ülkemiz turizmi 
açısından tarihî 
adımlara öncülük 
etmesi beklentisiyle 
15 yıl aradan sonra 
III. Turizm Şûrası 
Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ ın 
himayelerinde 
gerçekleştirilmiştir.

KÜLTÜR 
MERKEZLERİ
Kültür merkezi sayımız 2002 yılında 42 iken 2017 yılında 
kültür merkezi sayısını 2,7 kat artarak 112'ye yükseldi. 

Ayrıca 2009 yılında başlatılan Kamu Eliyle Yapılan 
Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında kamu 
kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan 152 kültür evi ve 
kültür merkezi inşaatına 102 milyon TL maddi destek 
sağlanmış olup, yerleşim yerlerine kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerin yapılabileceği mekânlar kazandırılmaya 
devam edilmektedir.

2002 2016 2017 ARTIŞ

Kültür Merkezi Sayısı 42 110 112 2,7 Kat
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DÜNYA 
KÜLTÜR MİRASI 
LİSTESİNDE 
2002 yılında Dünya Mirası Listesi'nde 9 olan varlık ve alanlarımızın 
sayısını Edirne Selimiye Camii, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Bergama Çok 
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, Ani Arkeolojik Alanı, Diyarbakır Kalesi ve 
Hevsel Bahçeleri, Efes, Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun 
Doğuşu ve Afrodisyas’ı ekleyerek 17’ye çıkarttık. 

KÜLTÜREL 
MİRASIMIZ

UNESCO Dünya 
Mirası Listesi

İstanbul’un Tarihi Alanları, (1985)

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, (1985)

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya, (1985)

Hattuşa (Boğazköy)-Hitit Başkenti, (1986)

Nemrut Dağı, (1987)

Xanthos-Letoon, (1988)

Hierapolis, Pamukkale, (1988)

Safranbolu Şehri, (1994)

Truva Antik Kenti, (1998)

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, (2011)

Çatalhöyük Neolitik Kenti, (2012)

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (2014)

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (2014)

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015)

Efes (2015)

Ani Arkeolojik Alanı (2016)

Afrodisyas (2017)

Ayrıca 2002’de Dünya Kültür Mirası geçici listesinde 18 olan varlık ve 
alanlarımızın sayısını 71’e çıkarttık.
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MEDENİYETLERİN 
BEŞİĞİ ANADOLU
MÜZECİLİKTE 
YENİ BİR ÇAĞ
2002-2017 yılları arasında 128 müzemiz yenilenmiş, Uluslararası 
ölçekte ses getiren Gaziantep Zeugma, Hatay Arkeoloji ve Mozaik, 
İstanbul Türk İslam Eserleri, Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe 
Mozaik Müzeleri olmak üzere 36 yeni müze açılmış olup yenilenen 
ve açılışa hazır hâle getirilen müze sayımız 164 olmuştur. 

2017 yılında; Mersin Yeni Müze, Adana Müze Kompleksi 
(Arkeoloji, Mozaik Müzesi 1. Etap), Diyarbakır İç Kale Yapıları 
Müze Kompleksi (2. Etap), Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi (B 
Blok-2. Etap), Adana Kuruköprü Anıt Müzesi ve Geleneksel Adana 
Evi ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi olmak üzere 6 müzenin açılışı 
gerçekleştirilmiştir. 

9’u yeni, 5’i yenilenmiş toplamda 14 müze açılışa hazır hâle 
getirilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze sayısı 201’e özel müze 
sayısı ise 238’e yükselmiştir.

20
16

20
02

Müze ve Ören Yeri Gelirleri

235,9 Milyon TL
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2002 yılında 7,4 milyon olan müze ve ören 
yerlerinin ziyaretçi sayısı, 2016 yılında 17,3 milyon 
kişiye ulaştı.  2017 yılı ekim ayı itibarıyla müze ve 
ören yerlerini 18,1 milyon kişi ziyaret etti.
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ANADOLU’NUN 
SAKLI HAZİNESİ 
GÜN YÜZÜNE 
ÇIKIYOR
Kazı çalışmaları sonucunda yılda 
ortalama 5.500 dolayında kültür 
varlığı müzelerimize kazandırıldı.
2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik kazı ve araştırmalara 
aktarılan toplam ödenek miktarı 1,9 milyon TL iken 2017 yılı ekim ayı 
itibarıyla bu rakam 33,4 milyon TL’ye yükseldi.

2017 yılı itibarıyla ülkemizde, Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk bilim 
adamlarınca gerçekleştirilen kazı çalışmalarının sayısı 118, yabancı bilim 
adamları tarafından yapılan kazı sayısı 32’dir.

Ayrıca, Türk bilim adamlarınca gerçekleştirilen yüzey araştırması sayısı 125, 
yabancı bilim adamları tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırması ise 9’dur.

2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararlı kazılar, yüzey araştırmaları, kurtarma 
kazıları ve diğer çalışmalar olmak üzere toplam 548 kazı ve araştırma 
faaliyeti gerçekleştirdik. 

YERLİ 
ARKEOLOJİK 
KAZILARA 
BÜYÜK 
DESTEK
Bakanlar Kurulu Kararlı Türk Kazıları 2002 
yılında 57 iken, 2017 yılında 118’e ulaştı.
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ESERLERİMİZ

1992-2002 arası yurt dışından getirilen eser sayısı 2.525 iken, 2003-
2017 yılları arasında yurtdışından getirilen eser sayısı 4.314 adettir. 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İsrail, 
İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve Rusya olmak 
üzere toplam 54 dosya ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

İadesi sağlanan önemli eserlerimizden bazıları;

Herakles Lahdi (2017)

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesine ait 1 adet el yazması (2017)

Yortan Kabı  (2017) 

1 adet İznik Çinisi (2017)

Osmanlı Devlet Arması (2016)

Sardes kökenli 2 adet Stel (2015)

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesine ait 2 adet el yazması (2015)

Lydia Bölgesine ait mezar stelleri (2014)

İngiltere’den iade edilen Türk Bayrağı (2014)

Kanatlı Denizatı Broşu (2013)

Osmanlı Mezar Taşları(2013)

Bursa İli Sinanpaşa Camisi’ne ait 34 parçadan oluşan çini pano (2012)

Boğazköy Sfenksi (2011)

Yorgun Herakles Heykeli (2011)

YURDUNA 
DÖNDÜYOR MİRASIMIZA 

YAKIŞAN 
SERGİLER 
YAPIYORUZ
Son 15 yılda 83 adet yurt içi, 65 adet yurt 
dışı kültür varlığı sergisi yapıldı.

KÜLTÜR 
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TEŞVİKLERİMİZİ 
ARTIRIYOR,
KÜLTÜR 
VARLIKLARIMIZI 
KORUYORUZ
Kültür Varlıklarımızın Korunması için 5.271 Projeye Yaklaşık 112,6 
Milyon TL Hibe Desteği Verdik. 

Yeni koruma modelimizle özel mülkiyetteki kültür varlıklarının 
korunmasında vatandaşımızı ortak ve yararlanıcı konuma getirdik. 2005 
yılından itibaren 3.009 adet özel mülkiyetteki tescilli taşınmaza proje 
yardımı, 1.898’ine de onarım yardımı olmak üzere toplam 4.907 adet 
projeye yaklaşık 95,2 milyon TL tutarında hibe desteği verildi.

2017 yılında ise 171 adet taşınmaza 4 milyon TL proje yardımı, 193 adet 
taşınmaza 13,4 milyon TL uygulama yardımı olmak üzere toplam 17,4 
milyon TL hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı.

KÜLTÜREL 
MİRASIMIZI 
YEREL 
KAYNAKLARLA 
KORUYORUZ
Kültür mirasımızın korunmasında yeni kaynaklar oluşturduk. 2005 yılından 
itibaren emlak vergilerinin %10’u nispetindeki paylar, taşınmaz kültür varlıklarının 
korunması amacıyla her ilde katkı payı hesaplarında tutulmaya başlanmıştır. 
Her ilin sınırları içindeki kültür varlıklarına kendi kaynağını oluşturup kullanması 
ilkesine dayalı bu modelle; 2005 yılından itibaren toplanan katkı paylarından 
6.000’i aşkın proje için yaklaşık 1,8 milyar TL kaynak kullanılmıştır. 2017 yılının ilk 
yarısı itibarıyla Türkiye genelinde toplanan katkı payı miktarı 237 milyon TL iken 
İstanbul İli için ise bu rakam 64 milyon TL’dir.
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VERİLEN DESTEĞİ 

Özel tiyatrolara rekor düzeyde destek sağlayarak verilen 
destekleri yaklaşık 6,2 katına çıkardık. 2002 yılında 59 özel 
tiyatroya verilen destek miktarı 850 bin TL iken, 2017 yılında 
229 özel tiyatroya şimdiye kadar yapılan en yüksek destek 
olan 5,2 milyon TL destek sağladık.

2002 2017 ARTIŞ

Destek Verilen Özel Tiyatro Sayısı 59 229 3,9 Kat

Özel Tiyatrolara Verilen Destek Miktarı 850.000 TL 5.234.000 TL 6,2 Kat

2002 2017 ARTIŞ

Opera ve Bale Temsil Sayısı 584 958 %64 Arttı

Opera ve Bale Seyirci Sayısı 232.760 369.590 %59 Arttı

ÖZEL
TİYATROLARA

6,2 KAT 
ARTTIRDIK

TİYATROYU 
ANADOLU’YA 
YAYDIK
42 Yeni Sahneyi Devlet Tiyatrolarına ve Tiyatro Camiasına Kazandırdık. 

2002-2017 döneminde 42 yeni sahneyi Devlet Tiyatrolarına ve tiyatro 
camiasına kazandırdık. 2002 yılında 23 olan sahne sayısını 2017 yılında 
65’e ulaştırdık.

SEZONLAR 2001-2002 2015-2016 2016-2017 ARTIŞ

Devlet Tiyatroları Temsil Sayısı 4.063 5.319 5.572 %37 Arttı

Devlet Tiyatroları Seyirci Sayısı 1.014.057 1.779.121 1.750.463 %73 Arttı

2002-2017 yılları arasında toplam 42 yeni sahne yaptık

2002

SAHNE

23

652017
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SİNEMA 
SEKTÖRÜNE 
DESTEĞİ

Sinema Sektörüne Verilen Destek 191,5 Milyon dolara ulaştı.
Türk sinemasına rekor düzeyde destek sağlayarak, verilen destekleri yaklaşık 
35,5 kat artırdık. 1990-2002 yılları arasında sinema sektörüne verilen destek 
toplam 5,4 milyon dolar iken, 2005 yılında Sinema Kanunu’nda yapılan yeni 
düzenlemelerle bu rakam 2017 yılında yaklaşık 191,5 milyon dolara ulaştı.

35,5 KAT 
ARTIRDIK

SİNEMAYA 
GİTMEYEN 
ÇOCUK 
KALMAYACAK
“Sinemasız Çocuk Kalmasın Projesi” yaklaşık 800 öğrencinin katılımı 
ile 29 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Emek Sinemasında gerçekleştirildi. 
2017 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrencinin ücretsiz olarak sinema 
ile buluşturulmasını hedefliyoruz. 23 Ekim-22 Aralık 2017 tarihleri 
arasında proje eş zamanlı olarak tüm illerimizde başlatılacaktır.
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DİZİ VE 
FİLMLERİMİZ 

Dizi ve filmlerimiz kültür elçilerimiz oldu. Bugün 140’dan fazla ülkede Türk dizi 
filmleri izlenmekte olup dizi sektörümüz dizi film ihracatında Amerika’dan sonra 
dünyada ikinci sırada yer almaktadır. 

DÜNYAYA 
AÇILIYOR
SİNEMA İSTATİSTİKLERİ

2002 2015 2016 2017 ARTIŞ

Sinema Seyirci Sayısı 23.510.000 60.739.666 58.287.265 65.092.152 2,7 Kat

Vizyona Giren Yerli Film Sayısı 9 139 135 141 15,6 Kat

Yerli Film İzleyici Sayısı 2.000.000 34.700.356 31.102.760 35.219.741 17,6 Kat

Sinema sektörüne aktardığımız desteklerin etkisiyle 
2002 yılında sadece 9 olan vizyona giren yerli film 
sayısı 2016 yılında 15 kat artarak 135’e yükseldi. 
2017 yılı Aralık ayının ilk haftası itibarıyla 141’e ulaştı.

VİZYONA 
GİREN 
YERLİ FİLM 
SAYISI 15 
KAT ARTTI!
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YERLİ FİLM 
İZLENME 
ORANINDA 
AVRUPA 
BİRİNCİSİYİZ!
Son 6 yılda %55’lik yerli film izlenme oranı ile bu alanda Avrupa 
birincisiyiz. 2017 yılı Aralık ayının ilk haftası itibarıyla ise yerli film 
izlenme oranı %54 olup en çok izlenen 10 filmden 6’sı yerli filmdir.

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı, yapımcı ve yönetmen Aamir 
KHAN, Türkiye’de ve Hindistan’da aynı zamanda gösterime girecek 
yeni filmi “Secret Superstar”ın tanıtımı amacıyla 04–07 Ekim 2017 
tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ve 
Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Numan KURTULMUŞ tarafından 
kabul edilmiştir.

BOLLYWOOD 
YILDIZI 
AAMİR KHAN’I 
ÜLKEMİZDE 
AĞIRLADIK
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TÜRK 
EDEBİYATININ 
EVRENSEL 
YOLCULUĞU: 

Yerli Eserlerimizi ve Yazarlarımızı Yabancı Okurlarla Buluşturuyoruz.
2005 yılından bu yana yürütülmekte olan TEDA Programı, Türk kültür, sanat ve 
edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince 
Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde 
yayımlanması ve tanıtılması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek programıdır.

2005-2016 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca TEDA Programı 
çerçevesinde, 66 ülkeden başvuran yabancı yayınevlerine Türk edebiyatı, kültürü ve 
sanatına ait 2.312 eserin 59 farklı dilde çeviri ve baskısı için yaklaşık 16,9 milyon TL 
destek verilmiştir. Destek sağlanan bu eserlerden 2017 yılı eylül ayı itibarıyle 1.905 
adedi yayımlanmış ve okurlarıyla buluşmuştur. 2016 yılında 311 Türkçe esere çeviri 
desteği verilmiş olup 2017 yılında 195 eserin desteklenmesine karar verilmiştir.   

TEDA PROJESİ

SAHİP 
ÇIKIYORUZ
Hazırladığımız yayınlarla; Yunus Emre’den Sezai Karakoç’a, Necip Fazıl 
Kısakürek’ten Nazım Hikmet’e, Mehmed Akif Ersoy’dan Cemal Süreya’ya,  Evliya 
Çelebi’den Ahmed-i Hâni’ye kadar bu toprakların bütün değerlerini kucakladık.
2017 yılı yayın programında olan kitaplardan Ahmet Süheyl Ünver, Kapalıçarşı, 
Ferruh u Hüma ve Türk Edebiyatı (4 cilt)  adlı eserlerin baskı-hazırlık işlemleri 
devam etmektedir. 

Türk Klasiklerinin dijital ortama aktarılması kapsamında ise 2017 yılı eylül ayı 
sonu itibarıyla 10 adet eser dijital ortama aktarılmış olup Kültür ve Turizm 
Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayıma verilmiştir. Yılsonuna kadar 36 eserin 
dijital ortama aktarılmasını hedefliyoruz. 

KÜLTÜR
ZENGİNLİĞİMİZE
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EDEBİ 
ÇEVİRMENLERİMİZİ 
YURTDIŞINDAKİ 
MESLEKTAŞLARIYLA 
BULUŞTURUYORUZ 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2006 yılından bu yana yürütülmekte olan 
Türkiye’nin Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri (TÜREÇAT) ile Türkiye’nin 
yazı dili birikiminin dünya dillerine, bu dillerde üretilen edebiyat eserlerinin 
ise Türkçeye daha nitelikli çevirilerle ulaştırılması, edebiyat çevirmenlerinin 
özendirilmesi ve ülkeler arası kültürel alışverişin yoğunlaşmasına katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

2016 yılında İstanbul’da 10 farklı dilde (Almanca, Arapça, Boşnakça-Sırpça-
Hırvatça, Çince, Fransızca, Lehçe, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Ukraynaca) 
Edebi Çeviri Atölyesi ile Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Çeviri atölyesi olmak 
üzere toplam 11 atölye gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında, mevcut 12 dile 
Farsça ve Korece’nin de eklenmesiyle toplam 14 edebi çeviri atölyesinin 
düzenlenmesi planlanmıştır. 

Türkiye’nin Uluslararası 
Edebi Çeviri Atölyeleri 
(TÜREÇAT)

KÜTÜPHANELERİMİZ 
YENİDEN 
YAPILANDIRILIYOR: 

Yeniden yapılandırma çalışmaları 103 kütüphanemizde 
tamamlanmıştır. 55 kütüphanemizde ise bu çalışmalara 
devam edilmektedir. Bu alanda 218 kütüphanemizi 
modernize ediyoruz.

Gezici kütüphane sayımız, 44’e ulaşmıştır.

2015 yılından günümüze kütüphanelerimizde yaklaşık 38,2 
milyon kitap ile 35,3 milyon kullanıcıya hizmet verilmiştir.

"Yaşayan Kütüphane"Anlayışı, Kütüphanecilik 
Hizmetlerimize Yeni Bir Çehre Kazandırıyor 
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KÜLTÜR 
MİRASIMIZ 
KORUMA 
ALTINDA
Kültür varlığımızın en nadide yapıtları olan el yazması ve nadir matbu 
eserler Millî Kütüphane restorasyon laboratuvarlarında koruma altına 
alınmıştır. Bu kapsamda 2002 yılından itibaren 2.400 eser üzerinde 
yenileme ve onarım çalışması yapılarak daha fazla yıpranmalarının önüne 
geçilmiş, kültür hazinemizin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmıştır.

EN DEĞERLİ 
KÜLTÜREL 
MİRASIMIZIN 
BİR ÖRNEĞİ 
OLARAK EL 
YAZMALARI VE 
NADİR BASMA 
ESERLERİMİZ
Yazma eserlerin çeviri, kritik edisyon ile veya tıpkıbasım yoluyla 
yayımlanması çalışmaları devam etmektedir. 2012 yılından bu yana 
devam eden 1001 eser projesi ile 14’ü bu sene olmak üzere 80’e 
yakın eser yayımlanmış, 2017 yılında yayımlanmak üzere 20 eser 
projelendirilmiştir. Yayımlanan bu eserler arasında Osmanlı hat sanatının 
kurucusu kabul edilen Şeyh Hamdullah’ın, Sultan II. Bayezid’in tilaveti 
için özel olarak yazdığı ve bugün Topkapı Sarayı Müzesinde muhafaza 
edilen Mushaf-ı Şerîfi’ de bulunmaktadır. Bunun yanında Zemahşerî'nin 
Keşşaf, Mevlana’nın Mesnevi, İbn-i Hâldun’un Mukaddime’si gibi daha 
birçok eser bu proje kapsamında yayımlanmaya devam etmektedir. 
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DERGİ VE 
GAZETELERİMİZE 
ULAŞIM 
KOLAYLAŞTI
Millî Kütüphanede dergi ve gazetelerimiz dijital ortama aktarılarak 
araştırmacıların zengin yazılı tarihimizin önemli belgelerine dünyanın 
herhangi bir yerinden ulaşmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda 2004 yılında 
başlayan dijitalleştirme çalışmaları ile bugüne dek toplam 18 milyon poz 
dijital içerik elde edilmiştir. Yalnızca 2015-2017 yıllarında elde edilen dijital 
içerik sayısı 9 milyona ulaşmıştır. Önümüzdeki 2 yılda da 8,5 milyon dijital 
sayfa üretilmesine yönelik çalışma devam etmektedir.

TÜRKİYE’DE 
DERLEME 
VE ULUSAL 
KÜLTÜR 
HAFIZASINI 
KORUYORUZ
6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat 
Eserlerini Derleme Kanunu kapsamında 
yazılı, basılı, görsel ve işitsel Ulusal 
Kültür Mirasımızın korunması amacıyla 
derleme işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Bu amaçla ilgili eserlerden kanunda 
belirtilen sayıda materyal koruma altına 
alınmaktadır. 2016 yılında 61.132 kitap, 
4.158 süreli yayının derlemesi yapılmış 
ve korumaya alınmıştır. 2017 yılı ekim 
ayı itibarıyla derlenen kitap sayısı 
43.587 olarak gerçekleşmiştir.
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“GENÇDES” İLE 
GENÇLERİMİZİ 
GELECEĞE 
HAZIRLIYORUZ 
Gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı 
amaçlayan, sanatın çeşitli dallarında geliştirecekleri projelerini 
hayata geçirebilmelerini sağlayan destekleme programı 
GENÇDES kapsamında gençlerin etkinlik, proje, faaliyet ve eser 
üretim projelerine 2016 yılında 8,3 milyon TL ve 2017 yılında 45,6 
milyon TL olmak üzere toplam 53,9 milyon TL destek verildi.

''GENÇDES 2017 Projesi" tanıtım lansmanı, Çankaya Köşkü'nde 
Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM’ın teşrifleri ile 27.01.2017 
tarihinde gerçekleştirildi.

III. MİLLÎ 
KÜLTÜR 
ŞÛRASI
Toplumun her kesimini, millî kültürü korumak ve geliştirmek maksadıyla 
bir araya getirmeyi hedefleyen III. Millî Kültür Şûrası 3-5 Mart 2017 tarihleri 
arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Şûra kapsamında, ülkemizin fikir hayatına, kültürüne, sanatına çok kıymetli 
katkılarda bulunan birçok isim arasından, onları temsilen milletimizin 
takdirine mazhar olmuş kültür ve sanat insanlarımızla istişare toplantıları 
gerçekleştirilmiş, komisyon raporları hazırlanmış ve sunulmuştur.
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TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK

Rami Kışlasının renovasyon ve restorasyonuna 
yönelik projenin 1.Etap Uygulama İşi 
tamamlanmış olup 2.Etabı ihale edildi. 3.Etap 
restorasyon süreci 2018 yılında başlatılacaktır.

KÜTÜPHANELERİNDEN

BİRİNİ 
İSTANBUL’DA 
KURUYORUZ

GÜLHANE 
PARKINA 
BİLİMLER 
TARİHİ 
KÜTÜPHANESİ
İstanbul Gülhane Parkı içindeki Eski Telgrafhane Binasında Prof. 
Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi 
kurulması çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 14,5 milyon TL 
maliyetli Kütüphane Binası için 9,5 milyon TL ödenek gönderildi. 
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SOMUT 
OLMAYAN TÜRK 
KÜLTÜR MİRASI 
ÇALIŞMALARI 
İLE ORTAK 
DEĞERLERİMİZİ 
KORUYORUZ
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi; somut 
olmayan kültürel mirası daha gözle görülür kılmak, önemi konusunda 
bilinçlendirmeyi sağlamak  ve kültürel çeşitliliğe saygı içinde 
diyalogu desteklemek için UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 14 unsur kaydettirilmiştir. 

Yaşayan İnsan Hazineleri: UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi 
kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde ülkemiz, Yaşayan İnsan Hazinesi 
Ulusal Programı'nı 2008 yılında yürürlüğe koymuştur. Yaşayan İnsan Hazineleri 
Türkiye Ulusal Envanteri çalışmaları kapsamında 2008-2017 yılları arasında 29 
kişi ve 1 grup Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilmiştir. 

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın 
Temsilcileri" ödül töreni 3 Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Envanterde yer alan Yaşayan İnsan 
Hazinelerinin kamuoyu nezdinde tanıtımlarının sağlanması amacıyla kısa filmler 
ve tanıtıcı broşür hazırlanmıştır.  

MEDDAHLIK (2008)

MEVLEVİ SEMA TÖRENLERİ (2008)

ÂŞIKLIK GELENEĞİ (2009)

KARAGÖZ (2009)

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ (2010)

SEMAH, ALEVİ-BEKTAŞİ RİTÜELİ (2010)

GELENEKSEL SOHBET TOPLANTILARI (2010)

TÖREN KEŞKEĞİ GELENEĞİ (2011)

MESİR MACUNU FESTİVALİ (2012)

TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜ VE GELENEĞİ (2013)

EBRU: TÜRK KÂĞIT SÜSLEME SANATI (2014)

GELENEKSEL ÇİNİ USTALIĞI (ULUSAL DOSYA) (2016)

İNCE EKMEK YAPMA VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜ: LAVAŞ, KATIRMA, 
JUPKA, YUFKA (AZERBAYCAN, TÜRKİYE, KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN 
ve İRAN tarafından sunulan ORTAK DOSYA) (2016)

NEVRUZ ( TÜRKİYE, AZERBAYCAN, HİNDİSTAN, İRAN, KIRGIZİSTAN, 
ÖZBEKİSTAN, PAKİSTAN, AFGANİSTAN, IRAK, KAZAKİSTAN, 
TACİKİSTAN, TÜRKMENİSTAN İLE ORTAK DOSYA) (2009)
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Yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik 
yürütülen çalışmalar, başta TİKA olmak üzere diğer kurumlarla 
mali-teknik iş birliği ve sponsorluk kapsamında gerçekleştirildi. 

Makedonya Manastır Askeri İdadisi (Atatürk Müzesi),

Bulgaristan Razgrad Makbul (Maktul) İbrahim Paşa Camisi Restorasyon Projeleri

Suriye Süleymaniye Külliyesi Projeleri,

Bulgaristan Köstendil Fatih Kanuni Camisi Restorasyonu,

Suriye Süleyman Şah Türbesi Restorasyonu,

Kosova Prizren Sinan Paşa Camisi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi,

Kosova Priştine Fatih Camisi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi,

Meksika Şehrindeki Saat Kulesinin Restorasyonu,

Sudan/Suakin Adası Osmanlı Eserlerinin Restorasyonu,

Sırbistan Belgrad Şeyh Mustafa Türbesi Restorasyon Projeleri ve Uygulaması

Tunus Osmanlı Ghar El Melh Kaleleri Müze Sergilemeleri,

Türkmenistan Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Mezarının Bulunması ve Anıt Mezar 
Yapılması ve Kazı Çalışmaları

Arnavutluk; Nazire Camisi, İmrahorlu İlyas Bey Camisi, Preze Merkez Camisi, 
Bekârlar Camisi, Kruya Merkez Camisi Proje Çalışmaları

Kosova Priştine Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi Selamlık Binası 
Restorasyonu ve Teşhir-Tanzimi,

Makedonya Üsküp Mustafa Paşa Camisi Restorasyonu,

Makedonya Kocacık Köyü Ali Rıza Efendi Evi Proje Yapımı ve Uygulaması

Moğolistan Türk Eserlerinin Bakım ve Onarımı Göktürk Abideleri ve Khoso 
Tsaidam’da Bulunan Binanın Orhun Müzesi Hâline Getirilmesi

Macaristan Zigetvar’daki Türk Evi Teşhir-Tanzimi

KÜLTÜR MİRASIMIZIN 
KORUNMASINDA 
SINIRLARI ÇOKTAN AŞTIK

Lübnan/Trablusşam Mevlevihanesi Restorasyonu

Yunanistan Selanik Atatürk Evi Restorasyonu ve Teşhir-Tanzimi

Pakistan Bad-ı Şahi Camisi'nde Bulunan Kutsal Emanetler Dairesi 
Teşhir-Tanzim çalışmaları

İsrail Kudüs İslam Müzesi teşhir tanzim çalışmaları

İsrail Kudüs Mevlevihanesi Proje Çalışmaları

Macaristan Budapeşte Gülbaba Türbesi Restorasyonu ve Çevre 
Düzenlemesi proje çalışmaları

Macaristan’da Bulunan Türk Eserleri Kültür Envarteri Çalışması

Güney Afrika Cape-Town Ebu Bekir Efendi Türbesi Projesi,

Ukrayna/Kırım “Zincirli Medrese ve Hacı Giray Han Türbesinin 
Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi” ile “Hacı Giray Han Türbesinin 
Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Projeleri” gerçekleştirildi.

Makedonya, Üsküp Kurşunlu Han Projelerinin 2015-2016 Yıllarına Sari 
Yapımı” işinin ihalesi gerçekleştirilmiş olup çalışmaları devam etmektedir. 

Gürcistan Ahıska Ahmediye Camii Restorasyonu

Gürcistan Aziziye Camii Rekonstrüksiyonu 

Lübnan Trablussam Mina Tren İstasyonu Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon 
Projesi Yapımı

Lübnan Trablussam Muallak Camii (Mahmut Zaim Külliyesi) Rölöve, 
Restitüsyon, Restorasyon Projesi Yapımı

Moldova Bender Kalesi Kale İçi Müze Restorasyonu Ve Teşhir Tanzimi

Tunus Dar Devletli Konağı Restorasyon Projesi Yapımı

2017 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen ve Yapılması 
Planlanan Çalışmalar:
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DÜNYAYA TÜRKÇE 
SESLENİYORUZ:
YUNUS EMRE 
KÜLTÜR MERKEZLERİ

ENGELLERİ AŞMAYA 
YARDIM EDİYORUZ

8 yıl içinde 43 ülkede 54 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılmıştır. İlk Yunus 
Emre Kültür Merkezi Saraybosna’da açılmış olup, bugüne kadar 139 irtibat 
ofisinde 100 binin üzerinde öğrenciye Türkçe öğretildi.

Millî Kütüphane Konuşan Kitaplık ve Görme Engelliler 
Hizmet Merkezinde 11 ses kabininde görme engelli 
vatandaşlarımız için talep doğrultusunda her yıl yüzlerce 
sesli kitap üretilmektedir. Bu kapsamda ses bankasında 
bulunan kitap sayısı 5 bini geçmiş durumdadır.

TARİHİMİZE 
SAHİP 
ÇIKIYORUZ
Millî tarihimizde çok önemli bir yeri olan Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nın 
meydana geldiği alanın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun 
korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması 
ve alanda yapılacak tüm faaliyetlerin tek elden yönetiminin sağlanması amacıyla 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nı kurduk. 33.000 hektarlık 
Şehitler Coğrafyasında tüm şehitliklerimizin bakımını yapıyor, kültürel mirasımıza 
sahip çıkarak, Çanakkale Ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz.

“1915-Bir Hilal Uğruna” Gösterimi: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN' ın himayeleriyle '1915-Bir 
Hilal Uğruna' isimli gösteri Çanakkale şehitlerimizi anmak ve Çanakkale ruhunu 
milletimize anımsatarak yaşatmak amacıyla özel bir gösterimle seyirciyle buluştu.
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VAKIFLAR
VAKIF HİZMETLERİ
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2002 yılından önceki on yıllık dönemde 
sadece 46 adet, 2003-2017 yılları arasında 
ise 5000’e yakın vakıf kültür varlığının 
restorasyon veya onarımını yaptık. Böylece 
son 15 yılda restorasyon veya onarımı 
yapılan vakıf kültür varlığı sayısını yaklaşık 
109 kat artırdık, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesinden ise toplam 2 milyar TL 
harcama yaptık.  

VAKIF TAŞINMAZ 
KÜLTÜR VARLIKLARININ 
KORUNMASI HİZMETİ 
(2003-2017)

RESTORASYONU 
VEYA ONARIMI 
YAPILAN VAKIF 
KÜLTÜR VARLIĞI 
SAYISINI

109 KAT
ARTIRDIK

Restorasyon veya Onarımı Yapılan Vakıf Kültür Varlığı
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KÜLTÜREL 
MİRASIMIZA 
SAHİP 
ÇIKIYORUZ
YURT İÇİNDE
Selçuklu’dan, Beylikler Dönemi’nden ve 
Osmanlı’dan günümüze intikal eden 52.000 
adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf 
kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini, 
envanterinin çıkartılmasını, belgelerinin 
arşivlenmesini ve projelerinin hazırlanarak 
restorasyon veya onarımlarının yapılmasını 
sağladık.

Gerek ülkemizde ve gerekse de Osmanlı 
Coğrafyasındaki tarihi zenginliklerin en önemli 
bölümünü teşkil eden ve dünden bugüne 
kuşaklar arasında canlı bir köprü olan vakıf 
kültür varlıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından bakım, onarım ve restorasyonları 
büyük bir itina ile yürütülmektedir.

İSTANBUL ÜSKÜDAR 
AZİZ MAHMUD HÜDAYİ CAMİSİ

İSTANBUL KADIKÖY 
RASİMPAŞA CAMİSİ

Yenileme Öncesi 

Yenileme Öncesi 

Yenileme Sonrası

Yenileme Sonrası
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HATAY ANTAKYA 
HABİB-İ NECCAR CAMİSİ   

MALATYA BATTALGAZİ SİLAHTAR 
MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI

Yenileme Öncesi 

Onarım Öncesi 

Yenileme Sonrası

Onarım Sonrası

YURT 
DIŞINDA
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Iş birliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte 
yurt dışındaki kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yürüttük. 

Bu kapsamda, yurt dışında Osmanlı coğrafyası içerisinde Kırım, Macaristan ve Yemen olmak 
üzere toplam 3 ülkede bulunan vakıf kültür varlıklarının envanter çalışması tamamlanmış 
olup Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan’da bulunan vakıf kültür 
varlıkları için envanter ön çalışmaları devam etmektedir.

Bununla birlikte, Bulgaristan, Yunanistan (Batı Trakya), Macaristan, Kosova, 
Bosna-Hersek, Ukrayna-Kırım, Pakistan, İsrail-Filistin, Endonezya, Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Nijer, Arnavutluk, Gürcistan, Bangladeş, Yemen, Cezayir, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Karadağ, Makedonya, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Lübnan, 
Kırgızistan, Irak ve Hırvatistan’da vakıf kültür varlıklarının korunmasına teknik destek 
verilmektedir.

Yurt dışındaki kültürel mirasımıza ilişkin envanter çalışmaları sürdürülmekte olup, bu 
doğrultuda Vakıflar Genel Müdürlüğü Entegre Vakıf Otomasyon Sistemi (EVOS) içerisinde 
oluşturulan Yurt Dışı Kültür Envanteri adlı modül üzerinden, Türk Iş birliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Türk Tarih Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığına ait verilerin girişi, depolanması, erişimi, 
paylaşımı ve kullanılmasına böylece adı geçen kurumların envanterlerinin ortak bir veri 
tabanında birleştirilmesine imkan verecek çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.

Bosna Hersek, Saraybosna’da harabe hâlde bulunan İsa Bey Hamamı ve Gradişka’da Derviş 
Hanım Medresesi restorasyonu yapılarak hizmete sunulmuştur. Savaş yıllarında tamamen 
yerle bir olan Foça’daki Alaca Camisi ve Çayniçe’deki Sinanbey Camisinin rekonstrüksiyon 
çalışmalarına Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde devam edilmekte olup yakın bir tarihte 
tamamlanması hedeflenmektedir. Saraybosna’daki Başçarşı Camisi ve Travnik Alaca Camisi 
ile Banyaluka’daki Arnavudiye Camisi’nin restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

Yine Vakıflar Genel Müdürlüğünce Saraybosna’da Odabaşı İş Merkezi ve Yurt inşaatları 
yürütülmekte olup kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.
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Makedonya’nın Manastır şehrinde yer alan ve yaklaşık 100 yıldır kapalı ve tamamen 
harabe durumda bulunan Haydar Kadı Camisinin, yapılan iş birliği protokolü 
çerçevesinde Makedonya Üsküp Konservasyon Merkezi tarafından projelerinin 
hazırlanması ve sonrasında restore edilerek yeniden ayağa kaldırılması sağlanmıştır. 
Hâlihazırda Ohri Ali Paşa Camiisinin restorasyonu devam etmektedir. Üsküp İsabey 
Camisi ve müştemilatı, Yahya Paşa Camisi ve Manastır Hacı Mahmut Bey Camisi 
olmak üzere üç Osmanlı vakıf kültür varlığının proje işlerine devam edilmektedir. Söz 
konusu projelerin hazırlanması ve Makedonya Hükümeti yetkili Kurullarından gerekli 
onayların alınmasının ardından adı geçen vakıf kültür varlıklarının da restorasyonu 
gerçekleştirilecektir.

Kosova, Cakova’da bulunan Hadım Süleyman Ağa Kütüphanesinin rekonstrüksiyonu 
tamamlanarak hizmete hazır hâle getirilmiştir. Cakova’da Küçük Medrese, Molla Yusuf, 
Kusari ve Seyfüddin (Sefa) Camileri ile Mamuşa Saat Kulesi ve Çevre Düzenlemesi, İpek 
Çarşı Camiinin restorasyonları ise devam etmektedir. 

“Diğer yandan Mitroviça’da Muslihuddin (Müezzin Hoca) Camisi, Priştina’da Alaaddin 
Bey, Pirinaz, Buzağı Camileri ve Vıçıtırın’da Gazi Ali Bey Camisinin proje çalışmaları ise 
sürmektedir. Projelerin tamamlanması ve yetkili kurullardan gerekli izinlerin alınmasının 
ardından restorasyon çalışmalarına başlanacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa’da Dükkânlar Önü Camisi’nin restorasyonu 
devam etmekte olup Selimiye Camisi ve Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camilerinin ise 
projeleri hazırlanmaktadır. 

BOSNA-HERSEK GRADİŞKA 
DERVİŞ HANIM MEDRESESİ

Yenileme Öncesi Yenileme Sonrası

KOSOVA CAKOVA HADIM 
SÜLEYMAN AĞA KÜTÜPHANESİ

BOSNA-HERSEK 
SARAYBOSNA İSA BEY HAMAMI 

Rekonstrüksiyon Öncesi 

Yenileme Öncesi 

Rekonstrüksiyon Sonrası

Yenileme Sonrası
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MAKEDONYA 
MANASTIR HAYDAR KADI CAMİ

Yenileme Öncesi 

Yenileme Öncesi 

Yenileme Sonrası

Yenileme Sonrası

SANAT 
ESERLERİ 
BELGE 
YÖNETİM 
SİSTEMİ 
(SEBYS)
Yurt içinde bulunan taşınmaz vakıf kültür varlıklarının arşivlerde yer alan 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden oluşan teknik çizimler, 
tescil fişi, kitabe fişi, onarım fişi, rapor, kurul kararı gibi yazılı belgeleri ile 
yüksek çözünürlükte taranarak sayısallaştırılmış dia pozitif, negatif, cam 
üstü negatif, dijital ve karta basılı siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar gibi 
tarihi değeri haiz dokümanlarına daha kolay ulaşmak, bunların güvenliğini 
sağlamak ve dijital ortama aktararak kayıt altına almak amacıyla Sanat 
Eserleri Belge Yönetim Sistemi’ni (SEBYS) hayata geçirdik.
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SANAT ESERLERİ 
BELGE YÖNETİM 
SİSTEMİ 
İÇERİĞİNDE 
ARŞİVLERİMİZDE 
BULUNAN 9.400 
CİVARINDAKİ 
TAŞINMAZ VAKIF 
KÜLTÜR 
VARLIĞINA AİT;

27.000 metre rölöve, restitüsyon ve yenileme projesi,

150.000 adet rapor, tescil fişi, kitabe fişi, onarım fişi, Kurul Kararı ve 
benzeri belgeler,

Yüksek çözünürlükte taranarak sayısallaştırılmış 500.000 adet 
siyah-beyaz ve renkli fotoğraf, dia pozitif, siyah-beyaz ve renkli film ve 
cam negatiflerin, korunması ve saklanmasını sağladık.

YATIRIM 
HİZMETLERİ 
(2003-2017)
YILLAR BOYUNCA 
KADERİNE TERK 
EDİLMİŞ BİNLERCE 
VAKIF AKARINA 
HAYAT VERDİK

Kat Karşılığı İnşaat

Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama

Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait akarlar; 

Modelleri ile değerlendirilerek atıl vaziyetten 
kurtarılmış ve yüksek gelir getirici taşınmazlar hâline 
dönüştürülmüştür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait 
taşınmaz mallar ile gelirlerinin daha etkin bir şekilde 
takip edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi 
amacıyla 2009 yılında Vakıf Taşınmaz Yönetim 
Sistemi (VTYS), 2013 yılında ise Vakıf Envanter Kütük 
Bilgi Sistemi’ni (VAKBİS) hayata geçirdik.
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2003 YILI ÖNCESİNDE 
SADECE 33 ADET, 
2003 YILINDAN 
İTİBAREN İSE TOPLAM 
606 ADET TAŞINMAZ 
KAT KARŞILIĞI 
İNŞAAT MODELİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMİŞTİR

Konut (Antalya)

İstanbul Başak Vadi Konutları

Kat Karşılığı İnşaat Modeli

2003 Yılı Öncesi
Yıllar
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Vasıflı Taşınmazlar 
Elde Edilmiştir

Genel   |    1268     |   Vakıflar Genel   |    1269     |    Vakıflar



2003 YILI ÖNCESİNDE 
SADECE 7 ADET, 2003 
YILINDAN İTİBAREN 
İSE TOPLAM 215 ADET 
VAKIF TAŞINMAZI YAPIM 
VEYA ONARIM KARŞILIĞI 
KİRALAMA MODELİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMİŞTİR

Antalya İli, Kepez İlçesi, 
Özdilek Park Alışveriş Merkezi

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 
Richmond Nua Wellness-Spa Otel

Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama Modeli

2003 Yılı Öncesi
Yıllar
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2003 YILI ÖNCESİNDE SADECE 11 ADET, 2003 YILINDAN 
İTİBAREN İSE TOPLAM 200 ADET VAKIF KÜLTÜR VARLIĞI 
RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA 
MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR

İstanbul Dördüncü 
Vakıf Han 

Ankara Çengelhan

• İş Merkezi 
• İş Yeri 
• Otel 
• Akaryakıt İstasyonu
• Apart Otel
• Günübirlik Tesis 
• Özel Hastane
• Sosyal Tesis 
• Formula-1 Tesisi

• Özel Okul
• Kreş
• Dershane
• Yurt 
• Otopark
• Spor Tesisi
• Sanayi Tesisi
• Konut 
• Menba Suları İşletmesi 

Vasıflı Taşınmazlar Elde Edilmiştir
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İPEK YOLU HAYAT 
BULUYOR…
Tarihi İpek Yolu üzerindeki; han, hamam, kervansaray da olmak üzere 
vakıf kültür varlıklarının yenileme veya onarım karşılığı kiralama modeli ile                                           
değerlendirilmesi neticesinde; otel, restoran, dinlenme tesisi, hediyelik eşya 
satış merkezi gibi fonksiyonlar verilerek turizm merkezi hâline getirilmesi 
sağlanmıştır.

Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama Modeli

2003 Yılı Öncesi
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• İş yeri 
• Otel
• Han
• Hamam
• Kütüphane
• Bedesten
• Sosyal-Kültürel Tesis

• Konut 
• Kaplıca
• Fabrika
• Kültür-Sağlık Tesisi
• Kültür-Turizm Tesisi
• Eğitim-Kültür Tesisi
• Kültürel-Ticari Tesis

Vasıflı Taşınmazlar Elde Edilmiştir

Restorasyon 
veya Onarım 

Karşılığı 
Kiralama 

Modeli

KÜLTÜREL HİZMETLER 
(2003-2017)
YILLARCA KAPALI 
KAPILAR ARDINDA 
KALMIŞ 10 MİLYONDAN 
FAZLA BELGE GÜN 
IŞIĞINA ÇIKARILDI
Vakıflar Genel Müdürlüğünün varlığının temelini oluşturan vakıflarla ilgili her türlü 
bilgi ve belgenin, gelecek nesillere bozulmadan aktarılması, elektronik ortamda 
paylaşılabilmesi ve ilim dünyasının istifadesine sunulması amacıyla Vakıf Arşiv 
Yönetim Sistemi (VAYS) 2011 yılında hayata geçirilmiştir.  

2003 yılı öncesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde vakıflarla ilgili yaklaşık 1 
milyon belge bulunurken, VAYS ile 2003-2017 yılları arasında 10 milyondan fazla her 
türlü belgenin;

Dünya arşivcilik standartlarına uygun olarak ve aslı muhafaza edilerek 
çağdaş teknoloji ile dijital kopyaları alınmış, 

Ortalama saklama ömrü 400-500 yıl olan mikro-film ortamına 
aktarılması sağlanmış, 

Katalog bilgileri çıkarılmış,

Vakfiye, zeyl vakfiye, ilam da olmak üzere ilgili belgelerden Arapça 
olanlarının Türkçeye çevirisi, Osmanlıca olanlarının transkripsiyonları 
yapılmış; hülasa, tevcih, ahkam, tafsil, berat, muhasebe, hüccet, 
ariza, maruz, hurufat, atik ve yeni şahsiyet kaydı da olmak üzere ilgili 
belgelerin vakıf adlarıyla eşleştirilmesi tamamlanmıştır.

Taşınır vakıf kültür varlığı özelliğindeki vakfiye ve vakıf belgesi 
defterlerinde yer alan 750.000 sayfanın üzerindeki kayıt, renkli olarak 
taranmış ve dijital ortama aktarılmıştır.  
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YILLARCA 
DEPOLARDA KİLİTLİ 
KALMIŞ, BAKIMSIZ 
BIRAKILMIŞ BİNLERCE 
TAŞINIR VAKIF 
KÜLTÜR VARLIĞINI 
ARTIK YENİ AÇILAN 
VAKIF MÜZELERİNDE 
SERGİLİYORUZ
Depolardan çıkarılan vakıf kültür varlıklarının laboratuvarlarda bakımları yapılmış, 
çağdaş sunum teknikleriyle müzelerimizde sergilenmesi ve korunması sağlanmıştır.

Kastamonu Şeyh Şaban-ı 
Veli Vakıf Müzesi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
NETİCESİNDE VAKIFLARA AİT 
767 ADET ESER ELE GEÇİRİLDİ
Çalınan eserlerden, çini, şamdan, minber kapı, hat levha, hâlı, Kabe Örtüsü de olmak 
üzere 767 adedi; 2003-2017 yılları arasında emniyet birimleri ve ilgili kurumlarla iş birliği 
yapılarak yurt içi ve yurt dışında ele geçirilmiştir.

Bursa, Yenişehir İlçesi, Sinan Paşa Camisi’nden 17.02.1998 tarihinde çalınan çini karo 
29.05.2003 tarihinde Londra Sotheby’s Müzayede Şirketi’nden geri alınmış olup Ankara 
Vakıf Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

İstanbul, Rüstem Paşa Camisi’nden 1994 yılında yenileme sırasında çalınan 11 adet çini, 
Katar’daki Museum of İslamic Art’ a ait katalogda tespit edilmiş olup talebimiz üzerine, 
11.08.2008 tarihinde Katar Müze yetkilileri tarafından Genel Müdürlüğümüze iade 
edilmiştir.

Amasya, Merkez, Yukarı Türbe Camisi ve İstanbul, Fatih, Akbıyık Camisi’nden çalınan birer 
adet hat levha 2016 yılında ele geçirilmiştir. 2017 yılında İstanbul Hacı Süleyman Ağa 
Camisine ait hat levhası bulunmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş tarihi olan 1924’den 2004 yılına kadar olan 80 yıllık 
sürede 70 kitap; 2004’den 2017’e kadar olan 13 yıllık sürede ise 54 kitap yayınlanmıştır.

2002 yılı öncesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece 4 adet müze 
bulunurken, 2003-2017 döneminde toplam 7 adet vakıf müzesinin daha hizmete 
girmesiyle bu sayı 11’e çıkarıldı. 

2002 yılı öncesinde vakıf kültür merkezi bulunmazken, 2003-2017 döneminde 2 adet 
vakıf kültür merkezi açılmıştır.

Ankara Taceddin Dergâhı ve 
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi
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HAYIR HİZMETLERİ 
(2002-2017)
MUHTAÇ AYLIĞI 
BAĞLANMASI 
HİZMETINDEN 
YARARLANAN KİŞİ 
SAYISINI 4 KATINA, 
KADROYU 4,1 KATINA 
VE AYLIK MİKTARINI 
5,6 KATINA ÇIKARTTIK
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli 
olan ihtiyaç sahiplerine; sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir veya 
aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış 
olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup 
da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin 27.09.2008 tarihli ve 
27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği ile belirlenen 
miktarı geçmemesi hâlinde muhtaç aylığı bağladık.

2002 yılında muhtaç aylığı kadrosu 1.200 kişi, aylık alanların sayısı 1.054 
kişi, aylık miktarı 115,32 TL iken 2017 yılında muhtaç aylığı kadrosunu 
5.000 kişiye, aylık alanların sayısını 4.196 kişiye, aylık miktarını ise 643,05  
TL’ye çıkarttık.

Böylece, 2002 yılına göre 2017 yılında; muhtaç aylığı kadrosunu yaklaşık 
4,1 katına, aylık alan kişi sayısını yaklaşık 4 katına, aylık miktarını ise 
yaklaşık 5,6 katına çıkarttık.

Muhtaç Aylığı Hizmeti
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KURU GIDA VE 
SICAK YEMEK 
HİZMETİNDEN 
YARARLANAN KİŞİ 
SAYISINI 4 KATINA 
ÇIKARTTIK
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık karda, soğukta, yağmurda imaretler önünde, 
kuyruklarda beklemiyor, kapalı kaplar içindeki gıdalar evlerine götürülüyor.

Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla 
olmayanlar ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince muhtaç 
aylığı alanlar, kuru gıda ve sıcak yemek hizmetinden yararlandırılmıştır.

Kuru gıda ve sıcak yemek hizmetinden yararlanan kişi sayısı 2002 yılında 
20.285 kişi iken 2017 yılında 20.315 aileye (80.780 kişiye)  çıkarılmıştır. 
Böylece 2002 yılına göre 2017 yılında söz konusu hizmetten yararlanan kişi 
sayısı yaklaşık 4 katına ulaştırılmıştır.

Kuru Gıda ve Sıcak Yemek Hizmeti
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YURT DIŞINDAKİ 
İHTİYAÇ SAHİBİ 
SOYDAŞ VE 
AKRABALARIMIZA 
DA YARDIM ELİNİ 
UZATTIK
2013 yılından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine 23.500 adet, Bosna-Hersek Cumhuriyetine 19.880 adet, 
Kosova Cumhuriyetine 19.000 adet, Makedonya Cumhuriyetine 16.000 adet 
ve Filistin Devleti (Gazze)’ne ise 50.000 adet koli olmak üzere toplam 128.380 
adet kuru gıda paketi gönderilmiştir.

KOLİ
ADEDİ

Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 23.500

Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti 19.880

Kosova 
Cumhuriyeti 19.000
Makedonya 
Cumhuriyeti

Filistin Devleti 
(Gazze)

16.000

50.000

TOPLAM 128.380

ÜLKE
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EĞİTİM YARDIMI 
(BURS) 
HİZMETİNDEN 
YARARLANAN 
ÖĞRENCİ SAYISINI 
7 KATINA 
ULAŞTIRDIK
Ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 
ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim gören 3.000 öğrenciye 2006 yılında 
verilmeye başlayan karşılıksız eğitim yardımı (burs) hizmeti, 2017 yılında 15.000 
öğrenci ile devam etmiştir. 2017 yılında öğrencilerin her birine 9 ay süreyle aylık 
60 TL karşılıksız burs verilmiştir. 

Eğitim Yardımı (Burs) Hizmeti

İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrenci Sayısı
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YÜKSEKÖĞRENİM 
ÖĞRENCİLERİ
20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği uyarınca yükseköğrenim 
öğrencilerine 2014 yılından itibaren burs verilmeye başlanılmış olup bu kapsamda, 2014-
2015 eğitim-öğretim döneminde 3.776 yükseköğrenim öğrencisine 8 ay süre ile aylık 
150 TL, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 5.000 yükseköğrenim öğrencisine 8 ay 
süreyle aylık 200 TL ve 2016-2017 eğitim-öğretim döneminin 2016 yılı sonuna kadar 
olan bölümünde 5.700 yükseköğrenim öğrencisine aylık 200 TL, diğer bölümünde 
ise 250 TL karşılıksız burs verilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde de 5.400 
yükseköğrenim öğrencisine aylık 250 TL’lik eğitim bursu ödemesi yapılacaktır.

Bununla birlikte, 2016 yılının sonuna kadar 300 yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencisi 
de söz konusu hizmetten yararlanmıştır. 2017-2018 döneminde ise 600 yabancı uyruklu 
öğrenci bu hizmetten yararlandırılacaktır.

Sonuç olarak; ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim olmak üzere karşılıksız eğitim 
yardımı (burs) hizmetinden yararlanan toplam öğrenci sayısını 7 katına çıkarttık.

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
DÖNEMİ

YÜKSEKÖĞRENİM 
ÖĞRENCİ SAYISI

EĞİTİM YARDIMI 
(BURS) MİKTARI (TL)

2014-2015 3.776 150

2015-2016 5.000 200

2016-2017 5.700 250

Eğitim Yardımı (Burs) Hizmeti
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YABANCI UYRUKLU 
FAKİR VE GARİP 
HASTALARA 
SAĞLIK HİZMETİ 
VERDİK
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve ülkesinde tedavi 
imkânından mahrum, ödeme gücü olmayan yabancı uyruklu fakir ve garip hastaların; 
ülkelerinin Vakıflar İdaresi veya ilgili kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller 
çerçevesinde ülkemize gelmeleri veya getirilmeleri, gerekli muayene, teşhis ve 
tedavileri yapıldıktan sonra ülkelerine geri gönderilmelerine yönelik sağlık hizmeti 
verilmiştir.

Bu kapsamda; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde; 
Kosova Cumhuriyetinden 30, Makedonya Cumhuriyetinden 33, Bosna-Hersek 
Cumhuriyetinden 1 ve Yunanistan Cumhuriyetinden 1 olmak üzere toplam 65 
ihtiyaç sahibi hasta ülkemize getirilmiş, tüm masrafları karşılanmak suretiyle bu 
hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verilerek ülkelerine gönderilmiştir. Bu 
ülkelerden toplamda 18 hastanın tedavisi sürmekte, Yunanistan Gümülcine’den 1 
hasta ile beraber yine bu ülkelerden toplam 15 hastanın da hasta kabul süreci devam 
etmektedir. Diğer ülkeler ile konuya ilişkin görüşmeler sürmektedir.

ÜLKE HASTA
SAYISI

Kosova Cumhuriyeti 29

Makedonya Cumhuriyeti 22

Bosna-Hersek Cumhuriyeti 1

Yunanistan Cumhuriyeti 1

TOPLAM 53

HAYIR HİZMETLERİ 
YÖNETİM SİSTEMİ 
(HHYS)
Sosyal yardım hizmetlerinin daha güvenilir, hızlı ve etkin 
bir şekilde yapılması amacıyla 2015 yılında Hayır Hizmetleri 
Yönetim Sistemi (HHYS) hayata geçirilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilmekte olan karşılıksız 
eğitim yardımı (burs), muhtaç aylığı bağlanması, kuru gıda ve 
sıcak yemek ile yabancı uyruklu fakir ve garip hastalara sağlık 
hizmetine ait başvuru, değerlendirme ve takip işlemleri HHYS 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sosyal yardımlarda kurumlar 
arası mükerrerliğin önlenmesi ve yerindeliğin sağlanması 
açısından bu alanda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları 
ve diğer ilgili kurumlar ile veri paylaşım protokolleri 
imzalanmıştır. HHYS üzerinden yardım başvurularının 
mükerrerlik kontrolünün yapılması ve yerindeliğin 
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
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ATATÜRK 
KÜLTÜR, DİL VE 
TARİH YÜKSEK 
KURUMU
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH 
YÜKSEK KURUMU

(TTK) TÜRK TARİH KURUMU

(TDK) TÜRK DİL KURUMU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 
(ATAM)

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 
(AKM)
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Resmî Gazete’nin 02/11/2011 tarihli 
ve 28103 mükerrer sayısında 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Kurumun 
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 
yeniden düzenlenmiştir.

Kanun Hükmünde Kararname ile 
2876 sayılı Kanun’un Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 
hükümlerinden dolayı 18 yıldır 
doldurulamayan mevzuat boşluğu 
giderilmiş olup, Yüksek Kurum 
ve Kurumlar görev, yetki ve 
sorumlulukları itibarıyla işlevsel hâle 
getirilmiştir.

DOLDURULAMAYAN 
MEVZUAT 
BOŞLUĞUNU 
GİDERDİK

18 YILDIR

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezince 20’şer kişiden 
oluşan 80 bilim insanı görevlendirilmiştir.

80 BİLİM 
İNSANI BİLİM 
KURULLARINDA 
GÖREVLENDİRİLDİ

İKİNCİL MEVZUAT 
TAMAMLANARAK
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NİTELİKLİ 
PERSONEL 
İSTİHDAMI
Yüksek Kurum ve Kurumlara 40 adet Yüksek Kurum 
Uzmanı ve 75 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı 
kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadrolardan 60 Yüksek 
Kurum Uzman Yardımcısının göreve başlaması 
sağlanmıştır. 

Yüksek Kurum ve Kurumların bilişim hizmetlerini 
yürütmek üzere 12 adet sözleşmeli bilişim uzmanı 
kadrosu ihdas edilmiş olup toplam 4 bilişim personeli 
göreve başlamıştır.

BİLİMSEL FAALİYETLER

ARAŞTIRMACI BİLGİ SİSTEMİ

BİLİMSEL PROJE VE DESTEK SİSTEMİ     

BURS SİSTEMİ 

MOBİL UYGULAMALAR

YAYIN DAĞITIM VE SATIŞ SİSTEMİ

YAYIM TAKİP SİSTEMİ 

İDARİ FAALİYETLER

BİLİMSEL ETKİNLİK SİSTEMİ 

DAVA TAKİP SİSTEMİ

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ 
(İNSİS)

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS)

YÖNETİM KURULU SİSTEMİ (YÖNSİS)

Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), 664 sayılı KHK’nın 16’ncı maddesi gereğince 
Kurumların kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerini, bilgi bankalarını, 
veri tabanlarını, bilimsel araştırmalarını ve diğer faaliyetlerini elektronik 
ortamda birleştirilebilmek amacı ile hayata geçirilmiştir. Bütünleşik Bilgi Sistemi 
kapsamında; bilgiye daha hızlı ulaşılması, güvenli erişimin sağlanması, tekrarlı veri 
girişinin engellenmesi ve Kurum süreçlerinin bilişim altyapısına entegre edilmesi 
amaçlanmıştır. 

Bütünleşik Bilgi Sistemi, uygulama alanlarına göre İdari Faaliyetler ve Bilimsel 
Faaliyetler olmak üzere iki ana başlık altında hizmet vermektedir. Bütünleşik Bilgi 
Sistemi'nde bulunan tüm alt sistemler daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde tek 
bir kullanıcı ile erişimin sağlanması amacı doğrultusunda Kimlik Doğrulama Sistemi 
altyapısı ile birbirlerine bağlıdırlar.

BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ
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10 KASIM 
ATATÜRK’Ü 
ANMA TÖRENİ 
1938 yılından beri Cumhuriyetimizin kurucusu büyük 
önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıldönümü olan 
10 Kasım’larda düzenli olarak Atatürk’ü anmak üzere 
Devlet Töreni düzenlenmektedir. 

Atatürk’ü Anma Töreni, 2016 yılında çok sayıda devlet 
erkânı ve davetlinin katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Gelecek yıllarda 
da düzenlenmeye devam edilecektir. ICANAS [International Congress of Asian ad North African Studies 

(Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)] çerçevesinde, 
1873 yılından bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde toplam 38 toplantı 
düzenlenmiştir. İlki Paris’te yapılan bu toplantıların 22’ncisi 1951’de İstanbul’da ve 
38’incisi 2007’de Ankara’da Yüksek Kurum tarafından gerçekleştirilmiştir. 13 ana 
konuda, farklı alt başlıklarda; Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere 3 ayrı dilde 
sunulan bildiriler, 33 cilt hâlinde yayımlanmıştır. 

ICANAS 
ULUSLARARASI 
ASYA VE KUZEY 
AFRİKA 
ÇALIŞMALARI 
KONGRESİ

Genel   |    1290     |   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel   |    1291     |     Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 



ATATÜRK 
ULUSLARARASI 
BARIŞ ÖDÜLÜ 
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk’ün “Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, 
uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet 
eden gerçek ve tüzel kişilere Devlet Ödülü niteliğinde 
verilen ödüldür.

“Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 
Tüzüğü" gereğince 1986-2000 yılları 
arasında Atatürk Uluslararası Barış 
Ödülü almış gerçek ve tüzel kişiler.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1986

YılıNo Ödül Sahibi

1987

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1988

2000

Joseph LUNS  
(NATO Eski Genel Sekreteri)
Richard Von WEIZSAECKER
(Federal Almanya Cumhurbaşkanı

Ödül verilmemiştir.

Takahito MİKASA 
(Japon Prensi)
Kenan EVREN 
(7. Cumhurbaşkanı)

Ödül verilmemiştir.

MANDELA (Kabul etmedi)

Ödül verilmemiştir.

Ödül verilmemiştir.

Türkiye Kızılay Derneği

UNICEF

Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev 
Kuvveti
Prof. Dr. Bernard LEWIS 
(Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Haydar ALİYEV 
(Azerbaycan Cumhurbaşkanı)
Rauf DENKTAŞ 
(K.K.T.C Cumhurbaşkanı)

YERLEŞKE 
PROJESİ
Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların, 664 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılarak 
görev alanlarında daha etkin konuma gelmesiyle 
personel sayısı artmış ve fiziksel yapı yetersiz hâle 
gelmiştir. 

Bu bağlamda yerleşke inşaatı ile ilgili hazırlanan 
75.000 m² kapalı alana sahip proje 2015 Yılı Yatırım 
Programına dâhil edilmiş olup tesis/bina inşaatına 
başlanmasıyla söz konusu taşınmazın kesin tahsisi 
yapılacaktır. Başbakanlıktan inşaat izni alınmış ve Avan 
Projesi hazırlanmıştır. TOKİ ile inşaat yapımı için protokol 
imzalanmış olup uygulama projesi hazırlanmaktadır. 
2017 yılında inşaatın başlaması öngörülmektedir.
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TÜRK 
DİLİ YILI 
ETKİNLİKLERİ
Dünyanın sayılı dillerinden birisi olan ve binlerce yıllık 
köklü geçmişe sahip bulunan Türk dilinin, son birkaç 
yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sonucu yaşadığı kimi 
olumsuzluklara ve bunların çözüm yollarına kamuoyunun 
dikkatini çekmek amacıyla 2017 yılı, Cumhurbaşkanı Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek himayelerine aldıkları bir 
kampanyayla 15 Mart 2017 tarihinde “Dilimiz Kimliğimizdir” 
alt başlığıyla “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir. 

Etkinliğin tanıtma toplantısı Türk Dil Kurumu konferans 
salonunda gerçekleştirilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, sırasıyla Türk 
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya 
Örs ve Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş birer 
konuşma yapmıştır. 

Bu kapsamda Başbakanlık tarafından “2017 Türk Dili Yılı” 
ile ilgili hazırlanan 2017/9 sayılı Genelge 17 Mayıs 2017 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayının Açılış ve Türk 
Diline Hizmet Ödülü Töreni 23 Mayıs 2017 tarihinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet erkânı, kurum 
başkanlarımız, bilim adamları, öğretmen ve öğrencilerin 
iştirakiyle Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından Türkiye ve yurt dışından 12 bilim 
insanına Türk Diline Üstün Hizmet Ödülü verilmiştir.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayının kültür programları 
kapsamında Türkçe Aşkı, Vatan Aşkı Gösterisi ile Orhon 
kitabelerinden günümüze kadar Türkçe ile can bulan 
eserler ve Türkçeye can verenler tiyatro, musiki, şiir ve halk 
oyunları eşliğinde sahnelenmiştir.

TAMAMLANAN
PROJELER

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
bünyesinde yer alan Kurumlarca kendi amaç 
ve ilkelerine uygun konularda üretilen veya 
desteklenen projelerden 2002-2017 yılları 
arasında 55 proje tamamlanmıştır. 

Tamamlanan projelerin Kurumlar bazındaki 
dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Atatürk Araştırma Merkezi Projeleri

Yurtdışından Belge Temini Projesi

Atatürk Orman Çiftliğinin Tarihi Projesi

Cumhuriyet’in XV. Yılında Türkiye Projesi

Yunan İşgalinde Batı Anadolu Projeleri

Nutuk'un Urdu Diline Çevirisi Projesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı Projesi

1912-1913 Balkan Savaşları İle İlgili 
Bulgaristan Askeri Arşivi Belgelerinin
Ülkemize Kazandırılması Projesi 

Phaselis Antik Kentinde Bulunan 
Yayınlı-Yayınsız Hellence Yazıtların RTI Metodu 
İle Değerlendirilmesi Projesi
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Türk Dil Kurumu Projeleri

Batı Uygarlığında Türk-Moğol Mitlerinin 
İzleri-Çok Kültürlü Ansiklopedik Sözlük Projesi

Avrupa Birliği’nde ve Birlik Üyesi 
Ülkelerde Dil Uygulamaları Projesi

Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü 

Türk Dili Belgesel ve Film Yapımı Projesi

Türk Dünyası Destanlarının 
Tespiti Projesi

Türkiye Türkçesi ve Tarihi Devirleri 
Yazı Dilleri Grameri Projesi 

Mühendislik Terimleri Sözlüğü 
Projesi

Göktürk Yazı Belgesi Yazıt ve Anıt 
Albümü Projesi

Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi

Türkçe-Sırpça Sözlük Projesi

Yöneylem Araştırması Terimleri 
Sözlüğü Projesi

Karşılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri 
Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırmaları Projesi

Kaşkay Türkleri Dil Araştırması 
Projesi

Türkçe-Lehçe Sözlük Projesi

Türk Tarih Kurumu Projeleri

Atatürk Kültür Merkezi Projeleri

Orta Asya'dan Balkanlara Tarihi Süreç İçinde 
Türk Sufiliği Projesi (Desteklenen)

Yabancı Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşları 
Albümü Projesi

Batman İli Hasankeyf İlçesi Kültür Envanteri 
Projesi
100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra Yakın Plan Cihan Harbi 
Belgesel Dizisi Projesi
Kütüphane Renovasyon Donanım ve Yazılım 
Projesi

Osmanlı Yönetiminde Balkanlarda Ekonomik 
Transformasyon Projesi” (Desteklenen)
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Ege 
Adaları Tarihi Projesi (Desteklenen)

Adakale Belgesel Film Projesi” (Desteklenen)

Orta Doğu'da Patrikhaneler ve Osmanlı Yönetimi 
Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kayıp Bir Kent 
Ortaçağ Başkenti Erzen'in Tarihi ve Arkeolojik 
Yüzey Araştırması Projesi (Desteklenen)

Büyük Devletlerin Balkanlara ve Balkan Savaşlarına 
Bakışına Dair Bir Rapor: Carnegie Raporu (1914) 
Projesi

Sultan Abdülmecid’in Bilinmeyen Saklı Kalmış 
Saray Ressamı Konstantin Johann Fransız Cretius 
ve İstanbul Çalışmaları Projesi

Türkistan Tarihi Kaynaklarından 14-18. Yüzyıllara 
Ait Maveraünnehr Vakfiyeleri Projesi 
(Desteklenen)

Amerikan Kamuoyu ve Ermeni Sorunu 1918-1924 
Projesi

Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarih 
Araştırması Projesi
Serkis Karakoç’un Külliyat-ı Kavanin’in Kronolojik 
Fihristi’nin Yayınlanması Projesi (Desteklenen)

Phaselis Antik Kentinde Bulunan 
Yayınlı-Yayınsız Hellence Yazıtların RTI 
Metodu ile Değerlendirilmesi Projesi

Laonikos Halkokondilis’in Historia Adlı Eserinin 
Çevirisi Projesi

Misak-i Millî Araştırma Projesi

Ermeni Meselesi ve Anadolu’da 
Müslüman Soykırımı Belgeseli

ABD Milli Arşivi ve Kongre Kütüphanesinde 
Pontusçu Dernek Faaliyetleri Literatür Taraması 
Projesi

Osmanlı Kültür Tarihi Yaz Okulu Projesi

Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısallaştırma 
Projesi

Osmanlı Dünyasında Bina Kitabeleri Projesi

Bulgarca Kaynaklarda 19. Yüzyılda Diyarbakır 
Projesi

Buhurîzâde Mustafa Itrî Efendi Projesi

Atatürk Kültür Merkezi Kütüphane Koleksiyonu 
Niteleme ve Otomasyon Projesi

Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşim Projesi

Manchester Osmanlı Minyatürleri Albümünün 
Kitap Olarak Yayımı Projesi

Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Projesi

Türk Kültür Tarihinin Canlı Tanıkları Projesi

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi

Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar ve İnşa Edilen 
Kimlikler Projesi

Geçmişten Günümüze Isparta Projesi
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Kurumlarca çalışmalarına devam edilen ve gelecekte gerçekleşmesi planlanan 
projeler aşağıda belirtilmiştir.

2002-2016 yılları arasında 1502 ulusal 
ve 551 uluslararası olmak üzere toplam 
2053 bilimsel etkinlik düzenlenmiş, 
desteklenmiş ve katılım sağlanmıştır. 

Devam Eden ve Gelecek Dönemde 
Gerçekleştirilecek Projeler

BİLİMSEL TOPLANTILAR

Türk Dili ile İlgili Yabancı Dillerdeki Temel 
Eserlerin Tercüme Edilmesi Projesi

Türkiye Türkçesinin Köken Bilgisi (Etimoloji) 
Sözlüğü Projesi

Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Projesi

Türkiye Türkçesi Ağızlar Atlası Projesi

Moğolistan’daki Türk Halkları Sosyo-linguistik Bir 
Araştırma-Duhalar, Tsengel Tuvaları, Hotonlar Projesi

Genişletilmiş Türk İşaret Dili Sözlüğü Projesi

Yurt Dışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi

Kütüphane Depo ve Raf Sistemi Yapımı Projesi

Kütüphanemiz Koleksiyonunda Bulunan Nadir 
Eserlerin Sayısallaştırılması Projesi

Kütüphanede Mevcut Olan El Yazmalarının 
Restorasyonu ve Konservasyonu Projesi

Kütüphane Otomasyon Programına Kayıtlı Olan 
Materyallerin Gözden Geçirilerek Güncellenmesi Pr.

Bağış ve Satın Alma Yoluyla Kütüphanemize 
Sağlanan Materyallerin Kataloglanması Projesi

Avusturya Habsburg Sınır Mücadelesinde 
Hırvatistan’ın Rolü (1606-1683) Projesi

Özbekistan’da Karşi Vahası Yerkurgan Merkez 
Tapınağı Arkeolojik Kazı Çalışması Projesi

Orta Asya Türk Tarihinin Türk Müziğine 
Yansıması Projesi

Külliyat-ı Kavanin Projesi

Türkiye’nin Sıhhi ve İctimai Tarihi Mecmuası Projesi

Din ve Mezhepler Tarihi Külliyatı Projesi

Türk İktisat Tarihi Külliyatı Projesi

100. Yılında Cumhuriyet Tarihi Külliyatı Projesi

Bütüncül Türk Tarihi Külliyatı (Orta Asya, Selçuklu, 
Osmanlı) Projesi

Türk Tarihi İle İlgili Tematik Külliyat (Haçlılar, 
Gayrimüslim Türkler, Rusya Tarihi, Çin Tarihi) Projesi

Türk Tarihinin Temel Eserlerinin (Oğuzname, Şecerei 
Terakime, Şecerei Türki, Satuk Buğra Han Adlı 
Eserlerin) Nüsha Kopyalarının Dünya 
Kütüphanelerinden Toplanması, 
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesine 
Kazandırılması ve (Bazılarının) Yayımlanması Projesi

Men Türkmenem Men Begem 
(Türkmenlerin Tarihi Belgeseli)

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu 
Kampüs Yerleşkesi Hizmet Binası Projesi

BİLİMSEL 
ETKİNLİKLER
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan 
Kurumlar kendi amaç ve ilkelerine uygun konularda yurt içinde 
ve yurt dışında konferans, bilgi şöleni, söyleşi, çalıştay, kongre, 
kurultay, çalışma grupları vb. etkinlikler yürütmekte, destek ve 
katılım sağlamaktadır.

2002-2017 yılları arasında 1590 ulusal ve 586 uluslararası 
olmak üzere toplam 2176 bilimsel etkinlik düzenlenmiş, 
desteklenmiş ve katılım sağlanmıştır. 
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BURSLAR
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
bünyesinde yer alan Kurumlar kendi amaç ve 
ilkelerine uygun konularda eğitim gören lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora 
sonrası araştırmacılara burs imkânı sağlamaktadır.

2002-2017 yılları arasında yaklaşık 2794 kişiye 22 
milyon 677 bin TL burs desteği yapılmıştır.

KİTAP VE 
SÜRELİ 
YAYINLAR
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Kurumlar 
kendi amaç ve ilkelerine uygun konularda yapılan araştırmaları yayımlamak 
amacı ile kitap ve süreli yayınlar hazırlayarak toplumun yararına sunmaktadır.

Kurumlarımız akademik yayıncılıkta Türkiye’de öncü bir role sahiptir. 2002-
2017 yılları arasında 1735 kitap ve 444 süreli yayın olmak üzere toplam 2179 
yayın hazırlanmıştır.

Akademik yayıncılıkta öncü bir role sahip kurumlarımız tarafından, 1984 
yılından itibaren ATAM, 1985 yılından itibaren Erdem, 1997 yılından 
itibaren ARIŞ, 1994 ile 2007 yılları arasında BİLGE, 1953 yılından itibaren 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, 1951 yılından itibaren TÜRK DİLİ, 
1996 yılından itibaren TÜRK DÜNYASI, 1937 yılından itibaren BELLETEN, 
1964 yılından itibaren BELGELER, 1988 yılından itibaren HÖYÜK dergileri 
yayımlanmaktadır.
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KAZI VE YÜZEY 
ARAŞTIRMALARI
Türk tarihi ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi 
toplayarak bilimsel çalışmalara destek vermek isteyen arkeologlara Türk Tarih 
Kurumunca 2002-2017 yılları arasında 478 kazı ve yüzey araştırmasına 2 milyon 
679 bin TL maddi destek sağlanmıştır.

ÜCRETSİZ 
YAYINLAR
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
bünyesinde yer alan Kurumlarca yurt 
içinde ve yurt dışındaki üniversitelere, halk 
kütüphanelerine, kamu kurum ve kuruluş 
kütüphaneleri ile kişilere ücretsiz yayın 
dağıtılmakta olup 2002-2017 yılları arasında 
1.302.642 ücretsiz yayın dağıtılmıştır.

KÜTÜPHANE 
FAALİYETLERİ
İhtisas kütüphanelerimizden 2002-2017 yılları arasında 
176.406 kişi yararlanmış olup, kütüphanelerimiz ve 
arşivlerimizde toplam 353.069 materyal bulunmaktadır.
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BASIN YAYIN
BASIN YAYIN VE ENFORMASYON 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RTÜK

TRT

ANADOLU AJANSI
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BASIN-YAYIN VE 
ENFORMASYON 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
ENFORMASYON 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI

MEDYA 
MENSUPLARI 
VE KANAAT 
ÖNDERLERİNİN 
DAVET 
EDİLMESİ

Başkanlığımızın görev ve 
sorumlulukları dâhilinde 
uluslararası medya ile yakın ilişkiler 
sürdürülmektedir. Türkiye’nin 
tanıtılması, dünya kamuoyundaki 
yerleşik algıların olumlu yönde 
değiştirilmesi, ülkemizin tarihi ve 
kültürel değerlerinin tanıtılması 
amacıyla çeşitli vesilelerle 
uluslararası medya mensupları 
ağırlanmaktadır. Ayrıca, Devlet 
ve Hükümet Başkanları ile Bakan 
düzeyindeki resmî ziyaretlerde 
mihmandarlık hizmeti verilmekte, 
uluslararası medya tarafından 
devlet üst yönetimi ile görüşmeler 
veya uluslararası organizasyonlar 
kapsamında da aynı şekilde medya 
mensubu ağırlanmaktadır. 

Söz konusu başlık altında yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde 2003-
2017 döneminde toplam 9.190 
medya mensubu ve kanaat önderi 
ağırlanmıştır.

KENDİ 
İMKÂNLARIYLA 
ÜLKEMİZİ 
ZİYARET 
EDEN BASIN 
MENSUPLARI

YABANCI BASIN 
MENSUPLARI İÇİN 
TALEP EDİLEN 
MÜLÂKATLAR

Mesleki çalışma yapmak üzere kendi imkânlarıyla ülkemize gelen basın 
mensuplarının akreditasyon, görüşme talepleri ve gerekmesi durumunda 
mihmandarlık hizmetleri verilmektedir. Bu başlık içerisinde 2003-2017 döneminde 
8.312 basın mensubuna hizmet verilmiştir.

Türkiye hakkında birinci elden bilgi alabilmek amacıyla uluslararası medyanın 
devlet üst yönetimi, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarla mülâkat talepleri karşılanmakta, 
koordinasyon sağlanmaktadır. Bu başlık içerisinde 2003-2017 döneminde toplam 
2.729 başvuru alınmış, 1.535 talep karşılanmıştır.
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Türkiye’de yerleşik uluslararası medya mensuplarının gümrük işlemleriyle 
ilgili Başkanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak kolaylık 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 2003-2017 döneminde 851 işlem yapılmıştır.

Günün şartları ve çeşitli vesilelerle yurt içinde ve yurt dışında Basın Merkezleri/
Masaları oluşturulmakta, yerel, ulusal, yerleşik uluslararası ve uluslararası 
medyanın mesleki çalışmalarına uygun ortam hazırlanmaktadır. Özellikle de 
ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve devlet başkanları başta olmak 
üzere üst düzey katılım sağlanan uluslararası organizasyonlarda da bu hizmet 
verilmektedir. Söz konusu faaliyet kapsamında 2003-2017 döneminde toplam 139 
Basın Merkezi/Masası oluşturulmuştur.

YABANCI BASIN 
MENSUPLARI İÇİN
GÜMRÜK 
KOLAYLIKLARI 
SAĞLIYORUZ 

KURULAN BASIN 
MERKEZLERİ/
BASIN MASALARI

BASIN KARTLARI

BASIN 
DUYURULARI

TARİHE VE MİLLÎ 
BİRLİĞE TANIKLIK 
PROJESİ

Sayılan hizmetlerin yürütülmesi sırasında basın 
mensuplarının herhangi bir sorun yaşamaması ve 
mesleki çalışmalarını kolaylıkla yürütebilmelerini 
teminen tanıtıcı kartlar düzenlenmektedir. Bu 
çerçevede 2003-2017 döneminde toplam 3.262 
yabancı basın mensubu, 15.442 yerli basın 
mensubuna kart düzenlenmiştir.

2017 yılı içerisinde basın mensuplarının günlük 
yaşamlarını ve iş hayatlarını kolaylaştırmak için 
çeşitli firmalarla görüşülerek indirim kampanyaları 
düzenlenmesi sağlanmıştır.  Aynı zamanda sektöre 
yönelik rehber kitapçıklar hazırlanarak basın mensuplarının çalışma hayatlarında 
karşılaşacakları sorunlar hakkında bilgi edinebilmeleri amaçlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce, çeşitli vesilelerle yerel, ulusal, yerleşik uluslararası ve 
uluslararası medyaya yönelik basın duyuruları yapılmaktadır. Bu kapsamda, 
2003-2017 döneminde toplam 425 bilgilendirici duyuru yapılmıştır. 

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle birlikte bölgesel ve küresel ölçekte 
sonuçlar doğurabilecek önemli bir dönemi yaşamaya başlamıştır. FETÖ Terör 
Örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 248 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine 
neden olan darbe girişiminin dünya kamuoyuna anlatılması amacıyla Genel 
Müdürlüğümüz tarafından başlatılan program çerçevesinde;



Program kapsamında, 15 ayrı heyet olarak 44 ülkeden toplam 168 gazeteci Ankara 
ve İstanbul’da temaslarda bulunmuştur. 

Alman Basın Heyeti: 25-30 Eylül 2016, 9 basın mensubu, 

Uluslararası Basın Heyeti: 25-29 Eylül 2016 (ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, 
İtalya, İngiltere, Kırgızistan), 14 basın mensubu,

Akdeniz Ülkeleri Basın Heyeti: 27 Eylül- 1 Ekim 2016 (İspanya, İtalya, Portekiz, 
Yunanistan), 14 basın mensubu,

Güneydoğu Asya Ülkeleri Basın Heyeti:  02-05 Ekim 2016, (Malezya, Endonezya, 
Kamboçya, Vietnam), 14 basın mensubu,

Afrika Basın Heyeti: 2-9 Ekim 2016 (Namibya, Nijerya, Gana, Uganda, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti ve Mozambik) 7 basın mensubu,

Avrupa Ülkeleri Basın Heyeti: 4-8 Ekim 2016, (Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç) 9 basın 
mensubu,

Rusya Federasyonu Basın Heyeti: 11-15 Ekim, 12 basın mensubu

Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Basın Heyeti: 09-13 Ekim 2016, (Suudi Arabistan, Katar, 
Birleşik Arap Emirlikleri) 9 basın mensubu,

Orta Asya Basın Heyeti: 16-20 Ekim 2016, (Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan) 9 
basın mensubu,

Balkan Ülkeleri Gazeteci Heyeti: 23-28 Ekim 2016, (Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, 
Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Makedonya) 23 basın mensubu,

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Heyeti: 30 Ekim - 06 Kasım 2016, (Angola, 
Belçika, Birleşik Krallık, Etiyopya, Fransa, Gana, Kamerun, Kenya, Kongo 
Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Uganda) 14 basın mensubu,

Afrika Basın Heyeti: 14-18 Kasım 2016, (Etiyopya, Nijerya, Gambiya) 15 basın mensubu

Güney Sudan Basın Heyeti: 16 Kasım 2016, 5 iletişimci,

Çin Halk Cumhuriyeti Basın Heyeti:  21-25 Kasım, 6 basın mensubu,

Azerbaycan Basın Heyeti: 10-15 Aralık 2016 Türkiye-Azerbaycan Medya İlişkileri 
Projesi (TAMEP) kapsamında 15 Azeri basın mensubu ülkemizi ziyaret etmiştir.

TÜRKİYE 
MEDYA EĞİTİM 
PROGRAMI 
(TÜMEP) 
Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ve uluslararası genç medya mensuplarının 
mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Medya Eğitim Programı (TÜMEP) kapsamında 
Balkanlar (16), TÜMEP Orta Asya (15) ve TÜMEP Latin Amerika’dan (11) sırasıyla 2013, 
2014 ve 2015 yıllarında toplamda 42 genç medya mensubu ağırlanmıştır.

Türkiye-Afrika Stratejik Iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 
Afrika ülkeleri basın kuruluşları arasında ortak çalışmalar gerçekleştirmekte olup, 
bu çerçevede Afrikalı gazeteciler ülkemizde ağırlanmaktadır. Bu kapsamda; Afrika 
ülkelerinden davet edilenlerin sayısı 2016'da 50, 2017'de 22 olmak üzere toplam 72'dir.
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BASIN YAYIN 
ENFORMASYON 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN 
HAZIRLANAN
15 TEMMUZ 
TEMALI 
YILBAŞI 
TEBRİK 
KARTLARI
15 Temmuz ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile Kurumumuzca yürütülen faaliyetler 
doğrultusunda, tüm dünya kamuoyuna iz bırakacak bir mesaj verilmesinin yerinde 
olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede sürecin, Ülkemiz ve demokrasi tarihi açısından 
taşıdığı önemden yola çıkılarak, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde 15 Temmuz 
temalı yılbaşı tebrik kartı hazırlanmış, bombalanan Meclisin mermer parçaları bu 
kartlara yapıştırılarak dünyanın dört bir yanındaki söz sahibi kişi ve kurumlara takdim 
edilmiştir.
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15 TEMMUZ DARBE 
GİRİŞİMİNİN BİRİNCİ 
YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA

BASIN YAYIN 
ENFORMASYON 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FAALİYETLER

Genel Müdürlük bünyesinde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü 
etkinlikleri faaliyetler Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe 
girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan 
anma etkinlikleri kapsamında, Genel Müdürlüğümüz, dünyanın çeşitli ülkelerinden 
uluslararası medya mensuplarına yönelik bir program yürütmüştür. Bu kapsamda, 
dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan 53 ülkeden toplam 340 basın mensubu 11-16 
Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen çeşitli törenlere iştirak etmiş, BYEGM, 
Türkiye’de ağırladığı 340 gazeteciyi, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Mahir Ünal ile buluşturmuştur. 

 Dünya kamuoyunun 15 Temmuz süreci hakkında bilgilendirildiği BYEGM etkinlikleri, 
15 Temmuz’un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına açılan sergiyle başlamış ve 
serginin açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürü Mehmet Akarca yapmıştır. Söz konusu katılımcı medya mensuplarının geniş 
bir şekilde verdiği haber, yorum ve televizyon programları düzenli olarak takip edilmiş, 
çevirisi yapılan metinler devlet üst yönetimiyle paylaşılmıştır. 15 Temmuz sürecine 
ilişkin haber takibi hâlen devam etmekte olup, çevirisi yapılan metinler yayın hâline 
getirilerek, Millî Güvenlik Kurulu başta olmak üzere ilgili makamlara iletilmektedir. 
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Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 
arasında AFAD'ın çalışmalarının uluslararası kamuoyunda daha net ve güçlü bir 
şekilde duyurulmasına olanak sağlamak amacıyla protokol imzalandı. İki kurumun 
iş birliğinin ilk adımı olarak Haziran 2017'de  ilk uluslararası basın heyeti Türkiye'de 
ağırlandı. Yabancı gazeteciler sınırdaki sığınmacı kamplarını yerlerinde ziyaret 
ederek bilgi alma imkânına sahip oldu. 19 Ağustos 2017’de Dünya İnsani Yardım 
Günü dolayısıyla AFAD ile Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar Türkiye’ye 
sığınmacı olarak gelenlere ait fotoğraflarla oluşturulan "Yüreğimize Sığınanlar” 
sergi düzenlendi. Serginin açılışı, Bakanlar, Yabancı Misyon Şefleri, Birleşmiş 
Milletler Temsilcileri, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının geniş katılımıyla 
gerçekleşti. Konuşmaların simultane tercüme ile tüm dünyaya canlı olarak 
yayınlandığı etkinlikte Suriyeli sığınmacı çocuklar mini bir konser verdi. 

AFAD İLE İŞ BİRLİĞİ

KURUMLARARASI 
İŞ BİRLİĞİ

BYEGM BASIN 
KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ
Genel Müdürlüğümüzün giriş katında "BYEGM Basın Kültür ve Sanat Merkezi" 
kurulmuştur. Basın Kültür ve Sanat Merkezi kuruması ile birlikte Kurumumuz, resim 
ve fotoğraf sergisi, haber görüntüleri yarışması ödül töreni, fotoğraflarla 15 Temmuz, 
Ustaların dilinden mesleki tecrübe, Bir Ramazan Gecesi, Yüreğimize Sığınanlar 
Fotoğraf Yarışması olmak üzere yıl içinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirmiştir.

Bu etkinlikler kapsamında Başbakan Yardımcıları, Bakanlar, bürokratlar, Kamu 
Kurum ve Kuruluşu Yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile 
büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve yabancı gazeteciler ağırlanmıştır.  

Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı ile Kızılay'ın 
insani yardım alanındaki faaliyetlerinin daha görünür 
kılınması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. BYEGM 
Kızılay'ın afet ve acil durum merkezleri ve kampları başta 
olmak üzere faaliyet gösterdiği alanlardaki çalışmalarını 
yerli ve yabancı basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna 
duyurulması için çalışmalar başlattı.

KIZILAY İLE 
İŞ BİRLİĞİ
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RADYO VE 
TELEVİZYON 
ÜST KURULU

İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 
6112 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
içerisinde faaliyette bulunan radyo ve 
televizyon yayınlarını, aynı Kanunda 
belirlenen yayın hizmeti ilkelerine ve 
Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası 
antlaşmalara uygunluğu açısından 
denetlemektedir. Yayın denetimi, 
RTÜK uzmanları tarafından yapılan 
doğrudan denetim, RTÜK Çağrı Hattı, 
Web ve RTÜK Mobil kanallarından 
gelen izleyici bildirimlerinin 
değerlendirilmesi yoluyla yapılan 
izleyici denetimidir. Ayrıca, yayıncılık 
etik ilkeleri ile izleyici temsilciliği 
müessesesi üzerinden yayıncıların 
yaptığı özdenetim de mevcuttur. 

İzleyici denetimi olarak adlandırılan sistemde, izleyiciler 444 1 
178 RTÜK İletişim Merkezini arayarak yayınlarla ilgili görüş ve 
düşüncelerini iletebilmektedirler. Vatandaşlar 7/24 canlı operatörler 
aracılığıyla İletişim Merkezine ulaşabileceklerdir. İletişim Merkezine 
ulaşabilmekte ve şehir içi görüşme tarifesinden ücretlendirilmektedir. 
Ayrıca, RTÜK Resmî Web sitesinden e-form ve akıllı cihazlar için 
tasarlanan RTÜK Mobil Uygulaması e-devlet aracılığıyla da bildirimde 
bulunulabilmektedir. 

Gelen bildirimlerin olarak, analiz istatistiksel değerlendirmeleri 
yapılmakta ve günlük, haftalık, aylık rapor hâlinde Üst Kurula 
sunulmaktadır. Aynı zamanda bu bildirimler analiz edilerek, televizyon 
kanallarının izleyici temsilcilerine düzenli olarak gönderilmektedir. 

RTÜK
İLETİŞİM 
MERKEZİ
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Vatandaş bildirimleri, 2011 yılında RTÜK Mobil kanalının da açılmasıyla birlikte RTÜK 
Web Sitesi, Çağrı Hattı ve RTÜK Mobil kanalıyla iletilebilmektedir. 
01.01.2014-27.03.2017 yılları arasında gelen bildirimlerin İletişim kanallarına göre 
dağılımı aşağıdaki biçimde gerçekleşmiştir.

* 2017 yılının 27.03.2017 tarihine kadar verileri alınmıştır.

RTÜK İletişim Merkezine, 444 11 78 RTÜK Çağrı Hattı, 
web sayfası üzerindeki e-form ve akıllı cihazlar için 
tasarlanan RTÜK Mobil Uygulaması aracılığı ile gelen 
vatandaş bildirimlerinin değerlendirilmesinde 6112 
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı 
olarak hazırlanan mevzuatta geçen yayın ilkeleri esas 
alınarak bildirimler inceleme kriterleri altında tasnif 
edilmekte, bu konuda uzman bir ekip tarafından sık 
sık bir araya gelinerek bildirimlerin değerlendirilmesi 
çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda 
hazırlanan günlük, haftalık ve aylık raporlar Üst 
Kurula düzenli olarak gönderilmektedir.

Yıllara Göre Vatandaş Bildirimleri

RTÜK İLETİŞİM 
MERKEZİ 
İSTATİSTİKLERİ 
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Türkiye’de televizyon izlenme oranları ile radyo dinlenme oranlarının ölçümlerinin 
denetimi 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri” Kanunda 
belirtildiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görevleri arasında yer almaktadır. 
Bu görevi yerine getirmede uygulanacak esasların yer aldığı “Yayın Hizmetlerinin 
İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar” hakkında yönetmelik uyarınca, izlenme oranı ölçümü faaliyetinde 
bulunan TİAK AŞ (Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ) ile dinlenme ölçümü 
faaliyetinde bulunan RİAK AŞ (Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım 
ve Yayıncılık AŞ) bağımsız denetim kurulunca hazırlanan denetim raporlarını ve 
diğer ilişkili belgeleri Üst Kurul’a aylık olarak göndermektedir. Gönderilen raporlar 
incelenerek Üst Kurul’a konuyla ilgili değerlendirme raporları sunulmaktadır. Üst 
Kurul’a gönderilen raporlar hesap 
verilebilirlik, şeffaflık, tarafsızlık ve 
tutarlılık esaslarına göre ilgili birimde 
uzman bir ekip tarafından titizlikle 
incelenerek raporlar hazırlanmaktadır. 

İzleyici/Dinleyici ölçümlerinin 
yapılması ve denetlenmesine ilişkin 
süreçte özellikle son dönemde yeni 
kamu yönetiminde öne çıkmış olan 
yönetişim modeli işlemektedir. RTÜK, 
Üniversiteler ve Özel Sektör iş birliği 
ile süreç devam ettirilmekte ve 
ülkedeki reyting sisteminin üretmiş 
olduğu veriler güvenilirlik ve şeffaflık 
ilkeleri doğrultusunda kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır.

İZLENME/
DİNLENME ORANI 
ÖLÇÜMLERİ 
DENETİMİ 

GÜVENİRLİK

VERİ 
GİZLİLİĞİ

GÜNCELLİK

ŞEFFAFLIK

TARAFSIZLIK

TUTARLILIK

HESAP
VEREBİLİRLİK
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Toplumsal gerçekleri belirlemek, tutum ve kanaatleri ölçmek ve zaman içerisinde 
hedef kitlede meydana gelen değişimleri ortaya çıkarmak amacıyla her yıl düzenli 
olarak toplumun farklı gruplarını hedefleyen araştırmalar yapılmaktadır. 

Temel araştırma alanları; 

RTÜK tarafından 2006 yılından bu yana özellikle izleyici/dinleyicilerin 
sosyoekonomik profilini, tutum ve kanaatlerini ve bunları etkileyen 
temel faktörleri belirlemek amacıyla yapılan araştırmalarda; ne kadar TV 
izlendiği/radyo dinlendiği, hangi saatlerde ve günlerde izlendiği/dinlendiği, 
hangi program türlerinin en fazla izlendiği/dinlendiği, bu program türlerine 
yönelik beğeni ve şikâyetler, genel anlamda programlarda rahatsız olunan 
hususlar RTÜK’ten beklentiler gibi konular ele alınmaktadır.

KAMUOYU 
ARAŞTIRMALARI 

Televizyon izleme eğilimleri

Radyo dinleme eğilimleri 

Medya okuryazarlığı 

2006 yılında TÜBİTAK-BİLGEM ile imzalanan sözleşme kapsamında 2008 
yılında tamamlanan SKAAS-1 sistemi ile 110 televizyon, 80 radyo yayını ve 
2011 yılında tamamlanan SKAAS-2 İl/İlçe Yayın Alış Sistemi ile 130 yerel/
bölgesel televizyon yayını RTÜK merkez binasında 7 gün 24 saat kesintisiz 
olarak kaydedilmekte, izlenmekte, analiz edilip arşivlenmekte idi. Yayın 
teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçların 
karşılanabilmesi için 2014 yılında TUBİTAK ile imzalanan ve 2017 yılı Ağustos 
ayında tamamlanan SKAAS-3 yenileme projesi ile de;

SKASS modülü bulunan yerleşim yerlerinde yapılan karasal 
yayınlar tespit ediliyor.

SAYISAL 
KAYIT ARŞİV 
VE ANALİZ 
SİSTEMİ 
(SKAAS)

Merkez yayın-alış sisteminin kapasitesinin yerel yayınlarla birlikte yaklaşık 
650 televizyon ve 150 radyo yayınını kapsayacak şekilde artırılması, 

İzlenen tüm yayınların en az bir yıl süreyle arşivlenmesi,

HD (Yüksek Tanımlı), 4K, IPTV, OTT gibi yeni teknolojiler kullanılarak 
yapılan yayınların da izlenip, arşivlenebilmesi,

Analiz modüllerinin yeteneklerinin geliştirilmesi ve ses seviye analiz 
modülünün eklenmesi, sağlanmıştır. 
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Yayıncı kuruluşların öz denetim mekanizmalarını kurmalarına ve geliştirmelerine 
yönelik olarak, herhangi bir mecburiyet ya da yasal yaptırım olmaksızın ulusal 
televizyon kanallarının iş birliği ile 29 Eylül 2006 tarihinde “izleyici temsilciliği” 
uygulaması başlatılmıştır. 2011 yılında yürürlüğe giren 6112 sayılı Kanun ile yasal 
zemine kavuşturulmuştur. Uygulama sayesinde televizyon izleyicileri, izledikleri 
programlarla ilgili şikâyetlerini bildirmek üzere televizyon kanallarına ulaşmak 
istediklerinde karşılarında mutlaka bir muhatap bulmaktadırlar. RTÜK izleyici 
temsilcileri ile çeşitli zamanlarda toplantılar gerçekleştirmektedir.

Televizyon yayınlarındaki zararlı içerik konusunda izleyiciyi bilgilendirme ve küçük 
yaştaki çocukların korunmasını sağlamak amacıyla, Akıllı İşaretler olarak adlandırılan 
“Görsel İşitsel Programların Sınıflandırılması Sisteminin Geliştirilmesi ve Küçüklerin 
Korunmasına Kullanılması” Projesi 23.04.2006 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 
deneme amaçlı olarak hayata geçirilmiştir. 2011 yılında yürürlüğe giren 6112 sayılı Kanun 
ile yasal çerçevesi belirlenmiştir. Uygulama için yayın kuruluşları temsilcilerine yönelik 
eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İZLEYİCİ 
TEMSİLCİLİĞİ

AKILLI İŞARETLER

Özellikle çocuklar üzerinde son derece etkili olan yayınlardaki olumsuzluğu ortadan 
kaldırabilmek en azından azaltabilmek amacıyla, ilköğretim okullarında medya 
okuryazarlığı dersi okutulmasına ilişkin çalışmalar Üst Kurul ile Millî Eğitim Bakanlığı 
arasında, 22 Ağustos 2006 günü imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir.

Medya Okuryazarlığı Dersi, 2007–2008 öğretim yılında ilköğretim okullarında 
seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Ayrıca, dersi verecek öğretmenlere 
yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
RTÜK’ün Medya Okuryazarlığı Projesi, 2008 yılında hem Altın Pusula Halkla İlişkiler 
Ödülü hem de 4. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı Medya Ödülüne layık görülmüştür.

Medya Okuryazarlığı dersinin güncellenmesi amacıyla Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu ve Millî Eğitim bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 23 Mayıs 
2013 tarihinde yeni bir iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokolün imzalanmasını 
takiben yeni bir Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Öğretim Materyali 
geliştirilmiştir. Yeni Öğretim Materyali 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okutulmaya 
başlanmış olup dersi veren öğretmenlere yönelik olarak yüz yüze ve uzaktan eğitim 
programları organize edilmiştir.

www.medyaokuryazarligi.gov.tr internet adresi ise 2017 yılında konuyla ilgilenen her 
kesime hitap eder şekilde tasarlanarak güncellenmiştir.

MEDYA 
OKURYAZARLIĞI

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

665,809

530,035

200,828

371,671
428,396

313,929
402,510

225,920
259,756

Medya Okuryazarlığı Dersini Seçen Öğrenci Sayısı
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Türkçenin genç kuşaklara en güzel şekilde aktarılabilmesi amacıyla Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu 2017 yılında Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve 
Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesini hayata geçirmiştir. 

Proje, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türk Dil Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülmektedir. 

Proje kapsamında yerel ve bölgesel radyo ve televizyon kuruluşlarının çalışanlarının 
katılabileceği kurslar açılabilmesi için seksen saatlik Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk 
Kurs Programı hazırlanmış ve onaylanmıştır. Böylelikle Türkiye genelinde halk eğitimi 
merkezleri bünyesinde söz konusu kursların düzenlenebilmesinin yolu açılmıştır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun koordinatörlüğünde ilk sertifikalı Diksiyon, 
Spikerlik ve Sunuculuk Kursu ise 16-27 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir. Pilot eğitime Ankara, Kayseri ve Kırşehir’deki yerel ve bölgesel 
yayın kuruluşlarında çalışan 17 kursiyer katılmıştır. 80 saatlik teorik ve uygulamalı 
eğitimin sonunda düzenlenen sınavlarda başarı gösterenler sertifika almaya hak 
kazanmıştır.

Diğer taraftan proje çerçevesinde radyo ve televizyon yayınlarında kullanılan 
Türkçenin durumunu tespit etmeye yönelik bir tarama çalışması başlatılmıştır. 
Tarama sonucunda Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanacak rapor, çalıştay 
ortamında değerlendirilerek, Türkçenin yayınlarda daha özenli kullanılmasına yönelik 
öneriler geliştirilecektir. 

DOĞRU, GÜZEL 
VE ANLAŞILIR 
TÜRKÇE 
KULLANIMININ
YAYGINLAŞTIRILMASI
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TÜRKİYE 
RADYO 
TELEVİZYON 
KURUMU 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

31 Ocak 1968 yılında ilk deneme yayını ile 
yayın hayatına başlayan Türkiye’nin kamu 
yayıncısı TRT; bugün 14 Televizyon kanalı, 16 
Radyo kanalı (5 ulusal, 5 bölgesel, 3 yerel, 3 
uluslararası) ve 5 Dergisi ile dünyanın sayılı 
medya kuruluşlarının arasında yerini almıştır.

TRT 17 farklı uydudan sistemli ve 
profesyonel bir ekiple Türkiye’ye 
ve dünyaya yayın yapıyor. 
HD kanalların tamamı 
Avrupa’dan izlenebilirken, diğer 
kanallar da Arap Yarımadası, 
Orta Asya, Afrika, Avustralya ve 
Amerika yayın ağında yer alıyor.

DÜNYANIN
HER 
YERİNDE

TRT,
Aile kanal kimliğiyle TRT 1 Türkiye’nin en çok 
izlenen kanalları arasındadır. 

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit, Baba 
Can’dır, Seksenler, Yüz Yıllık Mühür, Sevda Kuşun 
Kanadında, Adını Sen Koy, Hangimiz Sevmedik ve 
Yalaza dizileri ile TRT 1 kanalı her yaş grubundan 
seyircinin beğenisini kazanmayı başardı, 
izleyicinin gönlüne taht kurdu. Ayrıca Kur’an-ı 
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ile Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirerek, izleyicinin takdirini kazandı.

Bu başarı, izlenme oranlarına da yansımıştır. TRT 
1, uluslararası beğeni kazanan dizilerini Birleşik 
Krallıktan Bangladeş’e geniş bir yelpazedeki 
40 ülkeye ihraç ederek satış gelirlerini kurum 
tarihinin en üst seviyesine taşımıştır.

31 Ocak 1968 ilk deneme yayını

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
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TRT Haber, gündem değiştiren habercilik anlayışı 
ile özel haber dosyalarını kendi bünyesinde 
hazırlayıp sunan, doğru, güvenilir, hızlı yayıncılık 
perspektifiyle Türkiye’nin haber kaynağıdır.
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29 Ekim 2015 tarihinde yayın hayatına atılan ve 15 Kasım 2016 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen lansmanla 
ulusal ve uluslararası habercilik dünyasına merhaba diyen TRT 
World, dünyanın dört bir tarafına gerçekleştirdiği yayınlarıyla 
kısa sürede ülkemizin önemli bir markası hâline geldi. 
Habercilik alanında Türkiye'yi dünyada temsil eden TRT World, 
haber ağırlıklı programların yanı sıra kültür, ekonomi, eğitim ve 
spor alanlarındaki programları da izleyicileri ile buluşturmaktadır. 

Alanında dünyanın en iyisi kabul edilen ajanslar ve haberciler 
ile çalışan TRT World, TV yayıncılığı alanındaki en gelişmiş 
teknolojiler ve alt yapılar tercih edilerek yapılandırıldı. 

Kanal, anlık güncellenen www.trtworld.com internet adresi, 
sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı ile de izleyicilerine her 
an nitelikli haber alma imkânı sunmaktadır.
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TRT Çocuk, Türkiye’de yayın yapan yerli - yabancı çocuk 
kanalları arasında yüksek izlenme oranları ile hep ilk sırada 
yer almaktadır. TRT’nin sevilen çizgi filmlerinin oyun 
uygulamalarını çocuklarla buluşturan TRT Çocuk, yerli 
oyun uygulaması üreten ilk çocuk kanalı olmuştur. Kanalın 
“world” versiyonu da çok yakında yayın hayatına geçecektir. 

31 Ocak 2011’de yayın hayatına başlayan TRT Okul Türkiye’nin ilk ve tek eğitim 
kanalı olma özelliğine sahiptir. “Yaşam Boyu Eğitim” sloganı ile yola çıkan 
kanalda, her yaştan izleyiciye hitap eden eğitim programları yayınlanmaktadır. 

Eğlenceli bir eğitim kanalı olmayı amaçlayan TRT Okul kanalında; bilim ve 
eğitim programları ile TRT tarafından hazırlanan, her yaştan izleyiciye yönelik, 
eğlenceli eğitim programları yayınlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe konuşan geniş medeniyet coğrafyamız 
arasında bir kültür köprüsü olmayı ana hedefi olarak belirleyen TRT Avaz; Türk 
Dünyasının ortak kanalı, ortak sesi olma iddiasını taşımaktadır. 

Bu kapsamda çok dilli yayın prensibini benimseyen kanal; Avrupa, Orta Asya, 
Kafkasya, Balkanlar ve yayınlarının ulaştığı diğer alanlara yönelik kültür, sanat, 
eğitim müzik, eğlence, çocuk, belgesel ve yarışma programları hazırlamaktadır.
 
Türk Dünyasının güçlü ortak kültürünün daha da görünür kılınması için projeler 
üreten TRT Avaz, ülkeler arasındaki medya iş birliğine katkı sağlıyor. 
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TRT Belgesel, bulunduğu coğrafyanın köklü medeniyet 
birikiminden ilham alarak, insanı merkeze koyan, 
üretilen bilgileri, edinilen tecrübeleri izleyiciye anlatan 
belgeseller üreten yenilikçi ve öncü bir kanaldır. 

TRT Belgesel, marka değerini büyüterek, kabul görmüş 
özgün içerikler üreten, değişen izleme alışkanlıklarına 
hızla uyum sağlayan, dünyada saygın, etki coğrafyasında 
en çok izlenen belgesel kanalı olmak amacındadır. 

TRT Belgesel Kanalı; her geçen gün değişen ve gelişen 
yüzüyle kulvarında öncü bir kanal olma gayesiyle 
çalışmalarını sürdürmektedir.

TRT Müzik; Türk 
Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği, popüler, 
klasik, alternatif 
müzik türlerinin en 
iyi örneklerini canlı, 
kayıt ve belgesel 
programlarla izleyiciye 
ulaştırmaktadır.

Eski müzik türlerini 
yeni nesle tanıtan 
kanal, izleyicisine 
müzik tarihini de 
aktarmaktadır. 

Müzik eğitim 
programları da sunan 
kanal, yine müzikle ilgili 
teknik bilgiler veren 
programlara da sahiptir. 
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TRT Kurdi, yaptığı Kürtçe 
yayınla demokrasinin, birlik 
ve beraberliğin bir sembolü 
hâline geldi. 

TRT Kurdi, dünya üzerinde 
Kürtçe yayın yapan 100’ün 
üzerindeki televizyon kanalı 
arasında ilk sıralarda yer alıyor.
 
Türkiye’nin ilk Kürtçe 
televizyon kanalı TRT Kurdî, 
aile kanalı formatında; 
eğitimden kültüre, müzikten 
eğlenceye, dramadan yerli 
ve yabancı filmlere, spordan 
habere pek çok programıyla, 
geniş bir yelpazede 24 saat 
Kürtçe yayın yapıyor. 

Yurt içi ve yurt dışında 
yaptığı program ve yayınlarla 
toplumunun beğenisini 
kazanan TRT Kurdî, marka 
düzeyinde bilinirliğini 
arttırarak, izleyicinin 
televizyon kumandasındaki 
yerini almıştır.

TRT Diyanet, İslam dini ve kültürünü 
eksiksiz, detaylı ve doğru olarak 
anlatmak amacıyla ''GÜVENLE İZLEYİN'' 
sloganıyla birlikte programlar üretip 
izleyiciye ulaştırmak amacıyla kurulan, 
toplumun her kesimine hitap eden dini 
içerikli Eğitim ve Kültür Kanalıdır.



TRT El Arabia
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TRT Arapça, ülkemizin Arap dünyasına açılan yüzü oldu. 

“Haber-Kültür Kanalı” TRT Arapça, ülkemizin tarihini, iç ve 
dış politikalarını, ekonomik gelişmelerini ve tarihsel sürecini 
tanıtan programları ile Arap coğrafyasıyla olan kültürel 
bağları koruma ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye; Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa futbol 
şampiyonaları ve nice büyük spor organizasyonu 
TRT ile tanıdı. 

Bu organizasyonlar şimdi yuvasına geri döndü. 
TRT Spor son bir yılda en çok izlenen spor kanalı 
hâline geldi. 
TRT Spor, tüm spor dallarının ekranda yer 
bulmasını sağlayan, sektöre öncülük eden, ulusal 
ve uluslararası spor organizasyonlarını yayınlayan 
Türkiye’nin Spor Kanalıdır.



“Dünyayı Türkçe İzleyin” sloganıyla yola çıkan kanal, dünya genelinde yaşayan Türk 
vatandaşlarına ve Türkçe bilen insanlara yönelik programlar hazırlayıp sunmaktadır.  
Kanal; haber, kültür ve sanat yayınlarıyla, kilometrelerce uzakta yaşayan Türkleri 
birbirinden haberdar etmek ve dünyadaki gelişmeleri izleyicisine aktarmaktadır.
 
Türk vatandaşlarını uluslararası yayın kuruluşlarının manipülasyonlarından 
kurtarmayı hedefleyen programlar üretmektedir. 

Yurtdışında yaşayan Türklerin, Türkiye ve Türk kültürü ile bağlarının devamını 
sağlayıcı haberler ve programlar hazırlamaktadır.
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Yeni kanal çalışmaları: 

TRT 2

TRT4K Türkiye’de 4K UHD teknolojisine geçen ilk kanaldır. 

Fenerbahçe-Ajax UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Türkiye’de bir ilk olarak 
4K kalitesinde canlı yayınlandı. 

Teknoloji alanında yayın kuruluşlarına öncü olan, özellikle doğa belgeselleri 
ve spor organizasyonlarını 4K formatında yayınlayan bir TRT kanalıdır.

TRT-2 kanalının açılma çalışmaları devam etmektedir. 

Yeni yılla birlikte yayına girmesi planlanan kanal, millî, manevî, tarihî ve kültürel 
değerlerimizi tanıtmak, yaymak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün 
güçlenmesine katkıda bulunmak; bilim, kültür ve sanat alanlarında bilgi ve esin 
kaynağı olmak ve üretime teşvik etmek amacını taşımaktadır. 

TRT 2 kanalı öncelikle millî kültürümüzün ve sonra diğer kültürlerin bilim, kültür, sanat 
ve düşünce eserlerini zamanın ruhuna uygun bir televizyon diliyle anlatan programlar 
üretmeyi planlamaktadır. 

Kültür taşıyıcısı rolünü üstlenecek kanalın yapım ve yayınlarında; bilim, teknoloji, sanat, 
edebiyat, tarih, sinema, tiyatro, müzik ve felsefe konularında programlar yer alacaktır. 



Dünyayı buluşturan TRT World Forum’un ilki İstanbul’da gerçekleştirildi. 
TRT World’ün; güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler 
aramak amacıyla ilk kez düzenlediği TRT World Forum, birçok ülkeden yaklaşık 
dört yüz siyasetçi, işadamı, akademisyen, aktivist ve gazeteciyi yoğun bir 
gündemle bir araya getirdi.

Forum’un ilk yıl teması, “Belirsizlik Çağında Değişime İlham Olmak”tı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olduğu TRT World 
Forum’un konuşmacıları arasında; İspanya’nın eski Başbakanı Jose Luis 
Rodriguez Zapatero, Malcolm X’in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Kalkınma Bakanı Bathabile Olive Dlamini, TRT 
Genel Müdürü İbrahim Eren ve RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel de yer aldı.
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TRT WORLD 
FORUM

ULUSLARARASI 
MEDYA EĞİTİM 
PROGRAMI
UMEP
TRT’nin yayıncılık tecrübesini dünya ile paylaşmayı esas alan Uluslararası Medya Eğitim 
Programı, dünya medyasını her yıl bir araya getirmektedir. 

Evrensel bir gönül köprüsü kurmak ve uluslararası yeni iş birliği imkânları geliştirmeyi 
hedefleyen UMEP, insanlığın ortak değerlerini ve medeniyet tasavvurunu, zamanın 
ruhuna uygun bir yayıncılık diliyle dünya kamuoyuna aktarmayı amaçlamaktadır.

2009 yılında 27 ülke ile başlayan UMEP, 2017 yılı itibarıyla 70 ülkeyle, Televizyon, Radyo, 
Haber ve Yeni Medya içerikli bir eğitim programı gerçekleştirecek seviyeye ulaşmıştır.

ULUSLARARASI 
ORGANİZASYONLAR:
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ULUSLARARASI 
TRT BELGESEL 
ÖDÜLLERİ
TRT tarafından ilk kez 2009 yılında, öğrenci, amatör ve profesyonel belgeselcileri 
desteklemek ve nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla 
başlayan Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nin 9.’su 2017 yılında düzenlenmiştir. 

“Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri” adıyla her yılın mayıs ayında düzenlenen 
bu uluslararası etkinlik, final haftasında dünyanın dört bir yanından gelen 
belgeselcileri İstanbul’da bir araya getirmektedir. Etkinlik haftası boyunca finalist 
filmlerini de kapsayan salon gösterimleri, söyleşiler, konserler ve ödüllerin 
sahiplerini bulduğu Gala Gecesi ile tam bir belgesel şenliği yaşatılmaktadır.

Sadece ulusal platformda değil, uluslararası belgesel platformunun da en önemli 
markası hâline gelen “Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri” her yıl daha geniş 
çaplı bir katılımla yoluna devam etmeyi hedeflemektedir.

TRT ULUSLARARASI 
23 NİSAN ÇOCUK 
ŞENLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisi'nin 
açılması ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı, TRT’nin 
organizasyonuyla 1979’dan bu yana uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk 
bayramıdır.

1979 yılının Birleşmiş Milletler tarafından ‘Dünya Çocuk Yılı’ olarak ilân edilmesi üzerine, 
TRT tarafından bütün dünya çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlanmış ve 
bu projenin kabul edilmesiyle de TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin birincisi beş 
ülkenin katılımı ile başkent Ankara’da düzenlenmiştir. 

Bu ülkeler; SSCB, Irak, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’dır. 
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, çocuklar arasındaki kardeşlik, sevgi ve dostluk 
bağlarını geliştirerek, çocukların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda 
bulunmak amacı ile düzenlenmektedir. 

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği “YURTTA BARIŞ CİHANDA BARIŞ” ilkesi ile her yıl 
ortalama 40 ülkenin katılımıyla kutlanmaktadır.

38 yıldır yaklaşık 150 farklı ülkeden 30 bin civarı çocuğun katıldığı şenlik, 1979’dan 2000’e 
kadar başkent Ankara’da, daha sonraki yıllarda ise İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Konya, 
Gaziantep gibi Türkiye’nin çeşitli büyük şehirlerinde kutlanmıştır. 

23 Nisan 1980
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TRT, 2015 yılında İstanbul’da düzenlenen ABU Genel 
Kurul Toplantısı’nda oybirliğiyle, 3,5 milyar insana 
ulaşan yayın coğrafyasının ortak birliği olan bu 
kuruluşun Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

TRT, 2016 yılındaki Akdeniz Görsel İşitsel Daimi 
Konferansı’nda COPEAM’ın yönetim kurulu 
üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

TRT, 2018 yılında bilim kurgu filmleri çekecek. 
Bilim kurgu için CGI teknolojilerine yatırım yapan TRT; Türkiye’nin CGI alanında 
başarılı birçok teknik elemanına da iş imkânı sağlamış olacak.  

Özel olarak kurulacak platoda uluslararası yapımlar hayata geçirilecek, yabancı 
yapımcılarla ortaklıklar kurulacak.

TRT TV Filmleri Projesi, Türk sinemasına yeni hikâyeler ve eserler kazandırmak, 
özgün ve yenilikçi projelere imkân sağlamak misyonuyla yola çıktı. 

Bu kapsamda yapımı tamamlanan 34 film, TRT ekranlarında yayınlandı. 
Bu filmler, televizyondaki başarılarının yanı sıra ulusal ve uluslararası 
festivallerde de boy göstererek birçok ödül kazandı. 

Bu proje kapsamında seçilen filmlerin senaristlerine; senaryo atölyesi eğitimi, 
yapımcılarına da uluslararası alanda başarısı kanıtlanmış Hollywood yapımcıları 
tarafından çeşitli eğitimler verilmektedir. 

TRT, 1968 ile 2015 yılları arasındaki tüm arşivini trtarsiv.com‘da izlenmeye açtı. 
Kişiler, Zaman, Yer, Olay, Programlar, Diziler ve Özel Videolar kategorileri bulunan TRT 
Arşiv’de geçmiş siyasi tartışmalardan futbol maçlarına, müzik yayınlarından eski dizilere 
kadar geniş bir içerik yer alıyor.

PROJELER
BİLİM KURGU FİLMLERİ 
İÇİN PLATO KURULUYOR

TÜRK SİNEMASINDA 
YENİ BİR SOLUK 
“TRT TV FİLMLERİ PROJESİ”

“TRT ARŞİV TV” 
HİZMETE GİRDİ
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YAYINCILIK 
TARİHİ MÜZESİ 
VE WEB SİTESİ 
AÇILDI

“engelsiztrt.tv” 
UYGULAMASI 

http://www.trtmuze.com.tr 
Türkiye’nin işitsel ve görsel hafızasını bugüne taşıyan Yayıncılık Tarihi Müzesi 
açıldı. TRT Müzesi, Türkiye’nin tek kamu yayıncı kurumu olarak TRT’nin 
geçmişe, bugüne ve geleceğe olan kamusal sorumluluğunun yansımasıdır. 
Yayıncılığın sadece izlenip seyredilmediği, aynı zamanda dokunulabilen, 
uygulanabilen bir alan olan Müze, öğrencilerden akademisyenlere, geniş 
yelpazede bir ziyaretçi kitlesine sahip durumda bulunuyor.

Engelleri kaldıran bir TRT 
projesi olan “engelsiztrt.
tv” uygulaması 
vatandaşlarımızın 
hizmetine sunuldu. 
TRT'nin duyma ve 
görme engellilere 
yönelik hazırladığı 
erişilebilir web sitesi olan 
http://engelsiztrt.tv; 
farkındalık oluşturan 
bir sosyal sorumluluk 
projesidir.



Dünyada ilk kez TRT’nin uygulayacağı bir teknoloji olan RDS, radyo yayıncılığında, aynı 
anda farklı il ve istasyonlarda farklı dil, lehçe ve içeriklerle dinleyiciye seslenebilme özelliği 
getiriyor. Türkiye’nin en çok dinlenen radyo kanalı TRT FM yayınları ile uygulamaya geçen 
sistem sayesinde, eş zamanlı olarak her istasyona farklı mesajlar gönderilebiliyor. Ulusal yayın 
sırasında yörelerin özelliklerine göre yapılan yerel anonslar, aynı anda farklı içerikle dinleyiciye 
ulaşıyor. Bursa’ya güneşli günler dilerken, Rizelilere heyelan uyarısı yapılabiliyor. Projenin 
hedefi en kısa zamanda 81 ile ve 600 istasyona ulaşmak.

41 dile çıkardığımız web ve internet yayınlarımız, Endonezce ve Somalice olmak 
üzere iki yeni dil ilavesiyle 43 dilde yayın yapmaya devam edecek. 

İnternet sitelerimizin 2015 yılında 24 milyon 933 bin olan aylık ziyaretçi sayısı 2016 
yılında 53 milyon 187 bine yükseldi. 2017 yılında ise Web yayınlarımızın ziyaretçi 
sayısı 16 milyondan 24 milyona ulaştı ve Internet sitelerimizin aylık ziyaretçi sayısı 
101.965.809 ‘a yükseldi.

Tüm TRT kanallarının canlı yayınları, güncel ve sıcak haber, program bilgileri, yayın 
akışları ve TRT’nin tüm hizmetleri ile ilgili bilgileri sunan tüm web bağlantılarımıza, 
www.trt.net.tr adresinden ulaşabilir.

DÜNYADA BİR İLK:

RDS
RADYO YAYINI

WEB 
HİZMETLERİ
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“Zamanın tanığı” AA, habercilik 
ve etik ilkelerinden ayrılmadan 
politikadan ekonomi-finansa, 
spordan kültür-sanat-yaşama, 
sağlıktan teknolojiye haber değeri 
olan tüm alanlardaki gelişmeleri 
geniş bir yelpazede takip 
etmektedir. Dünyanın en hareketli 
bölgelerindeki sıcak gelişmeleri 
anında abonelerine aktaran AA, 
özellikle haberciliğin çok zor 
olduğu coğrafyalardan geçtiği 
haber ve güçlü görselleriyle fark 
yaratmaktadır. 

GÜVENİLİR 
HABERİN 
KAYNAĞI

Anadolu Ajansı (AA) dünyanın en etkin 10 haber ajansından biridir. Güvenilir 
haberin kaynağı AA, 97 yıllık tecrübesi ve 86 ülkedeki güçlü muhabir ağıyla dünya 
genelindeki abonelerine günde 1400’ün üzerinde haber, ortalama 2300 fotoğraf, 
400 video ve 5 infografik servis etmekte, 13 dilde yayın yapmaktadır. 

Hafta içi her sabah Genel Müdür başkanlığında, Genel Yayın Yönetmeni, yayın 
yönetmenleri, editörler, yurt içi bölge müdürleri ve yurt dışı temsilcilerinin katılımıyla 
video konferans üzerinden  “Editör Masası” toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarda 
Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler değerlendirilmektedir. Ayrıca Editör 
Masası’nda ağırlanan hükümet üyeleri ve kurum başkanlarının açıklamaları medyaya 
servis edilmektedir.

Dünyanın Sesi AA

Editör Masası

13 Dilde Yayın
Yurt içinde 14 bölge müdürlüğü ve 80 ofisi, yurt dışında 41 merkezde ofisi, 
97 ülkede temsilcisi bulunan Anadolu Ajansı, 107 farklı uyruktan personel ile 
çalışmalarını yürütmektedir. 

YAYIN DİLLERİ
Türkçe

BHS

Farsça

İngilizce

Arnavutça

İspanyolca

Arapça

Makedonca

Endonezce

Fransızca

Sorani

Rusça

Kurmanci
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5.5 MİLYON 
FOTOĞRAF

Anadolu Ajansı, fotoğraf ve videolarıyla dünyanın en 
önemli haber ajanslarıyla yarışacak seviyede olup, özellikle 
multimedya çalışmalarıyla Türkiye’de ilklere imza atmaktadır. 

Anadolu Ajansı fotoğraf portalı Anadolu Images’ta Türkçe ve 
İngilizce alt yazılı yaklaşık 5.5 milyon görsel içerik yer almaktadır. 

Ayrıca Getty Images, AFP Image Forum, DPA Picture Alliance, 
Contacto, TTNews, JIJI Press, Abaca Press, VI Images, Imagine 
China gibi dağıtım ajanslarıyla yapılan anlaşmalar neticesinde 
AA fotoğraflarını dünyaya ulaştırmaya devam etmektedir.

AA’nın her yıl düzenlediği uluslararası Istanbul Photo Awards fotoğraf 
yarışması dünyada sayılı haber-fotoğraf yarışmaları arasında yerini 
almıştır. Gerek ulusal basında, gerekse dünya basınında geniş yer bulan 
yarışma Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan bir platforma dönüşmüştür.

Anadolu Ajansı’nın dünya genelinde 72 haber ajansı ile iş birliği anlaşması bulunmaktadır. 
Dünyanın önde gelen haber ajansları birliği olan Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti 
(MINDS International) üyesi olan AA, ayrıca Balkan Haber Ajansları Birliği (ABNA), Asya 
Pasifik Ajansları Birliği (OANA), Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Akdeniz Haber 
Ajansları Birliği (AMAN) ve Karadeniz Ulusal Haber Ajansları Birliği (BSANNA) üyesidir. 

Uluslararası 
İşbirlikleri

Istanbul Photo 
Awards

Haber Akademisi, Türk medyasında ve uluslararası basın kuruluşlarında 
çalışacak habercileri yetiştirmek için başta savaş muhabirliği olmak 
üzere ajans muhabirliği, diplomasi muhabirliği, ekonomi-finans 
muhabirliği ve kameramanlık eğitim programları düzenlemektedir. 
Dersleri, AA’nın deneyimli gazetecileri, alanında uzman akademisyenler, 
kamu kurumlarındaki uzmanlar, yurt içi ve yurt dışındaki medya 
kuruluşlarından uluslararası deneyime sahip haberciler vermektedir.

Haber 
Akademisi
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Finanstan Enerjiye AA

Teknolojik Gelişmeler

AA, ekonomi, finans ve enerji sektörüne yönelik çalışmalarını devam 
ettirmektedir. Başta TCMB, Borsa İstanbul, BDDK, TÜİK, SPK verileri olmak 
üzere finans sektörü ve kamu kurumlarının verilerinin servis edildiği “Finans 
Haberleri Terminali” AA’nın kendi kaynaklarıyla geliştirilerek daha fazla türde 
içerik gönderimi yapılabilir hâle getirilmiştir. 

İngilizce yayın yapan “Enerji Haberleri Terminali” ile enerji alanında faaliyet 
gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve şirketler ile ilgili gelişmeler takip 
edilerek haber, rapor ve analizleri abonelere servis edilmektedir.

“AA Şirket Haberleri Bülteni” ile ayrıca üye şirketlerin faaliyetleri, sektörlerine 
ve ülke ekonomisine katkıları haberleştirilerek abonelere servis edilmektedir. 

Anadolu Ajansı sağladığı fiber altyapıyla ve 4.5 G destekli cihazlar 
ile haberin muhabirden abonelerine mümkün olan en hızlı şekilde 
iletilmesini sağladı. Sektöre yönelik güncel teknolojileri sürekli takip 
eden AA, altyapısını 4K çözünürlüklü çözümler, 360 derece çekim 
yapan kameralar, su altı çekim yapan kameralarla güncelledi.

AA AR-GE Birimi tarafından geliştirilen Fotoğraf ve Haber Takip 
Sistemi ile AA’nın günlük yayınladığı haber ve fotoğraflar tüm 
dillerde 7.000’e yakın internet sitesi ve 600’den fazla gazetede takip 
edilmektedir. Medya sektörünün bir ilki olma özelliğini taşıyan akıllı saat 
uygulamaları geliştirilmiş 13 dilde yayın yapar hâle getirilmiştir. İslam 
ve Türk dünyasına yönelik hazırlanan haber paketlerinin kolaylıkla takip 
edilebilmesi için mobil ve akıllı telefon uygulamaları geliştirilmiştir.

Haber Akış Sistemi (HAS) AA’nın kendi öz kaynakları ve yeni ihtiyaçlar 
doğrultusunda ve güncel teknolojik imkanlar da kullanılarak yeniden 
yazılmıştır. 

Sistem üzerinden 13 ayrı dilde haber, fotoğraf, video ve infografik yayını 
yapılmaktadır. 

AA’nın 97 yıllık arşivi taranarak tamamen dijital ortama aktarılmış, 
bugüne kadar 4 milyon arşiv fotoğrafı, 2.5 milyon haber bülteni ve 470 
adet video kaset dijitalleştirilerek kullanıma açılmıştır.

AA’nın zengin haber ve fotoğraf arşivinden yararlanılarak hazırlanan yıllıklar Türkçe, İngilizce 
ve Arapça dillerinde yayınlanmaktadır. Zengin haber ve görsel materyallerden yararlanarak 
oluşturulan yıllıklarda, siyasetten sanata, ekonomiden spora, Türkiye ve dünyada yılın en 
önemli haberleri kronolojik bir aktarımla okuyucuya sunulmaktadır.

Yayınlar
AA Yıllık

Riskli Bölgelerde Habercilik Savaş 
Muhabirliği Kitabı
Anadolu Ajansı’nın “Savaş Muhabirliği” konusundaki bilgi ve tecrübelerinden yola çıkarak 
hazırlanan kitaplardır. Kitaplarda, gazetecilerin riskli bölgelerde nelere dikkat etmeleri ve 
ne tür önlemler almaları gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. Savaş muhabirleri için baş 
ucu kitabı olması düşüncesiyle hazırlanmıştır.

10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl 
Yapılır?
Terör haberlerinin medyada ele alınış şekli konusunda medyada ortak bir dil oluşturmak 
amacıyla Türkçe  ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanan bir kitapçıktır. 
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Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe 
Girişimi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisini 
ve darbe girişimi sonrası tepkileri içeren kitap Türkçe, İngilizce ve Arapça 
dillerinde hazırlanmış ve dünyada pek çok noktada ücretsiz dağıtımı yapılmıştır.

AA’nın FETÖ’nün Darbe Girişimi 
Sürecinde Geçtiği Haberler
Kitap, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kalkıştığı darbe girişimine ilişkin 
Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz – 7 Ağustos 2016 tarihleri arasında yayınladığı 
haber, fotoğraf ve infografikleri içermektedir.

Photobook
Anadolu Ajansı’nın her yıl düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışması  İstanbul 
Photo Awards’ın kazanan ve dereceye giren fotoğraflarından oluşan albüm, her 
sene yarışma sonuçlandıktan sonra yayımlanmaktadır.

10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl 
Yapılır?
Terör haberlerinin medyada ele alınış şekli konusunda medyada ortak bir dil 
oluşturmak amacıyla Türkçe  ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanan bir 
kitapçıktır. 

Riskli Bölgelerde Habercilik Savaş 
Muhabirliği Kitabı
Anadolu Ajansı’nın “Savaş Muhabirliği” konusundaki bilgi ve tecrübelerinden yola 
çıkarak hazırlanan kitaplardır. Kitaplarda, gazetecilerin riskli bölgelerde nelere 
dikkat etmeleri ve ne tür önlemler almaları gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. 
Savaş muhabirleri için baş ucu kitabı olması düşüncesiyle hazırlanmıştır.

Muhabir
Anadolu Ajansı’nın haberciliğe dair bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması 
ve haberde ortak bir dil oluşturulması amacıyla yayınlanmıştır. Geleneksel 
gazetecilik kuralları, yeni medya okurlarının beklentileri ve gelişen teknolojiyle 
doğası değişen iletişim dünyasında haberi toplama ve yazma tekniklerinin 
değişimi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Anadolu Post
Her gün yayınlanan tek sayfalık İngilizce dijital haber bültenidir. Türkiye’nin mevcut 
konumu ve son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlar hakkında özellikle yurt dışındaki 
kaynakların Türkiye’den doğru ve güvenilir bilgi edinmesi için yürütülen çalışmadır.

AA’nın 45 ülkede aboneleri bulunmaktadır. Ulusal basında kullanılan fotoğrafların 
%63’ü, haberlerin %40’ı Anadolu Ajansı üretimidir. Özel haberlerin %97’si, rutin 
haberlerin %90’ı ulusal haber siteleri tarafından kullanılmaktadır. Haber fotoğrafları 
dünyanın en önemli gazete, dergi ve haber sitelerinde yayınlanmaktadır. 

Abonelikler
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Sponsorluklar

97 Yıllık 
Arşivimiz 
Dijital Ortamda

Anadolu Ajansı her yıl yurt içinde ve yurt dışında ekonomi-finanstan 
kültür-sanata farklı alanlarda düzenlenen etkinliklere sponsorluk desteği 
vermektedir. Bu sponsorluklar ajansın marka bilinirliliğine katkı sağlamakta 
ve Ajansın ürün ve hizmetlerinin tanıtımına imkân vermektedir. 

AA yurt dışında, İspanya’da 10. Ekonomi Liderleri Akdeniz Haftası, Bosna-
Hersek’te Saraybosna İş Forumu, Güney Afrika’da Afrika Oil and Power gibi 
uluslararası alanda önem arz eden etkinliklerde yurt içinde ise 23. Dünya 
Enerji Kongresi, İstanbul Finans Zirvesi, Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 
Matrakçı Nasuh Projesi, 22. Dünya Petrol Kongresi, TRT World Forum, 
Kartepe Zirvesi, Etnospor Kültür Festivali, CNR ve Kocaeli kitap fuarları gibi 
etkinliklerde “Global İletişim Ortağı” olarak yer aldı. 

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Antalya Zirvesi, Dünya 
İnsani Zirvesi, Dünya İslam Zirvesi, En Az Gelişmiş Ülkeler Yarı Dönem 
Değerlendirme Toplantısı, NATO PA Parlamenter Asamblesi 62. Genel 
Kurulu, Karadeniz Ekonomi Zirvesi, D8 Zirvesi  gibi uluslararası etkinliklerde 
de  Anadolu Ajansı “Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı” olarak yer aldı. 

AA’nın 97 yıllık arşivi taranarak tamamen dijital ortama aktarılmış, bugüne 
kadar 4 milyon arşiv fotoğrafı, 2.5 milyon haber bülteni ve 470 adet video 
kaset dijitalleştirilerek kullanıma açılmıştır.

anadoluimages.com



15 TEMMUZ 
DARBE GİRİŞİMİNİ 
MİLLETİMİZİN 
GÜCÜYLE 
BERTARAF ETTİK
15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’nün başlattığı hain darbe girişimini başarısız kıldık. 
Sayın Cumhurbaşkan'ımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Sayın Başbakan'ımız Binali 
YILDIRIM’ın çağrılarıyla meydanları dolduran milletimiz tarihî bir destan yazdı. 
Tanklara geçit vermedi, namlulara göğsünü siper etti. Demokrasiye sahip çıktı.



15 Temmuz şehitlerimizi 
rahmetle anıyor, gazilerimize 

ve tüm milletimize 
şükranlarımızı sunuyoruz.






