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GİRİŞ  
 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu 
maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe 
uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile 
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme 
bağlanmıştır.  
 

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve 
bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile 
kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim 
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.  
 

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden 
olan Bakanlığımızın 2014 yılının ilk altı aylık dönemine ait bütçe uygulama 
sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer 
aldığı “2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle 
birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
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OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİ 
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bütçe Giderleri  
 

27 Aralık 2013 tarih ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 1.974.789.000 TL’lik ödenek tahsis edilmiştir. 
Ocak - Haziran 2014 döneminde, tahsis edilen ödenek miktarının % 36,99’una 
isabet eden 730.526.055 TL.’si kullanılmıştır.  
 

2014 yılının ilk 6 aylık harcama tutarı 2013 yılının aynı dönemine kıyasla 
92.662.694 TL artarak % 14,53’lük bir artış gerçekleşmiştir. 
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Tablo 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 Yılı Gider Bütçesi ve 
Harcamaları 
 

Ocak - Haziran 
Dönemi  

Gerçekleşme Oranı Gider Türü 2013  
Gerçekleşme 

2013  
Ocak Haziran 

Dönemi 

2014  
Başlangıç 
Ödeneği 

2014  
Ocak Haziran 

Dönemi 
2013 2014 ARTIŞ

Personel Giderleri 485.112.349,00 245.157.908,00 542.179.000,00 291.205.970,00 50,54 53,71 18,78
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Devlet Primi Giderleri 79.527.482,00 40.608.108,00 89.827.000,00 48.894.303,00 51,06 54,43 20,41

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 229.350.172,00 82.098.695,00 275.114.000,00 102.796.126,00 35,80 37,36 25,21

Cari Transferler 471.124.178,00 217.843.375,00 544.279.000,00 237.052.517,00 46,24 43,55 8,82

Sermaye Giderleri 338.989.591,00 45.763.563,00 320.000.000,00 38.513.294,00 13,50 12,04 -15,84

Sermaye Transferleri 227.969.214,00 4.341.502,00 189.610.000,00 7.361.000,00 1,90 3,88 69,55

Borç Verme 7.200.094,00 2.050.210,00 13.780.000,00 4.702.845,00 28,47 34,13 129,38

TOPLAM 1.839.273.080,00 637.863.361,00 1.974.789.000,00 730.526.055,00 34,68 36,99 14,53

 
 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2014 YILI HARCAMALARININ  
GİDER TÜRLERİNE GÖRE AÇIKLAMALARI 

 
 

Personel Giderleri :  
 

Bakanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde, 2013 yılı 
gerçekleşen Personel Giderlerinin toplamı olan 485.112.349 TL.’nin % 
50,54’üne isabet eden 245.157.908 TL. kullanılmıştır. 2014 yılında Personel 
Giderleri için Bakanlığımız bütçesine 542.179.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 
Yılın ilk 6 aylık döneminde tahsis edilen ödeneğin % 53,71’ine tekabül eden 
291.205.970 TL.’si harcanmış olup, 2014 yılının ilk yarısında personel giderleri 
bir önceki döneme göre % 18,78 oranında artmıştır. 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :  
 

Bakanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde, 2013 yılı 
gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplamı 
olan 79.527.482 TL.’nin % 51,06’sına isabet eden 40.608.108 TL. 
kullanılmıştır. 2014 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri için Bakanlığımız bütçesine 89.827.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 
Yılın ilk 6 aylık döneminde tahsis edilen ödeneğin % 54,43’üne tekabül eden 
48.894.303 TL.’si harcanmış olup, 2013 yılının ilk yarısında Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri bir önceki döneme göre % 20,41 oranında 
artmıştır. 



 
Mal ve Hizmet Alım Giderleri :  
 

Bakanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde, 2013 yılı 
gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin toplamı olan 229.350.172 TL.’nin 
% 35,80’ine isabet eden 82.098.695 TL. kullanılmıştır. 2014 yılında Mal ve 
Hizmet Alım Giderleri için Bakanlığımız bütçesine 275.114.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yılın ilk 6 aylık döneminde tahsis edilen ödeneğin % 
37,36’sına tekabül eden 102.796.126 TL.’si harcanmış olup, 2014 yılının ilk 
yarısında Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki döneme göre % 25,21 
oranında artmıştır. 
 
 
Cari Transferler :  
 

Bakanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde, 2013 yılı 
gerçekleşen Cari Transferlerin toplamı olan 471.124.178 TL.’nin % 46,24’üne  
isabet eden 217.843.375 TL. kullanılmıştır. 2014 yılında Cari Transferler için 
Bakanlığımız bütçesine 544.279.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 6 
aylık döneminde tahsis edilen ödeneğin % 43,55’ine tekabül eden 237.052.517 
TL.’si harcanmış olup, 2014 yılının ilk yarısında Cari Transferler bir önceki 
döneme göre % 8,82 oranında artmıştır. 
 
 
Sermaye Giderleri :  
 

Bakanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde, 2013 yılı 
gerçekleşen Sermaye Transferlerinin toplamı olan 338.989.591 TL.’nin % 
13,50’sine isabet eden 45.763.563 TL. kullanılmıştır. 2014 yılında Sermaye 
Giderleri için Bakanlığımız bütçesine 320.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 
Yılın ilk 6 aylık döneminde tahsis edilen ödeneğin % 12,04’üne tekabül eden 
38.513.294 TL.’si harcanmış olup, 2014 yılının ilk yarısında Sermaye 
Transferleri bir önceki döneme göre, yatırım detay programının geç 
yayımlanmasına da bağlı olarak % 15,84 oranında azalmıştır.  

 
 
Sermaye Transferleri :  
 

Bakanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde, 2013 yılı 
gerçekleşen Sermaye Transferlerinin toplamı olan 227.969.214 TL.’nin % 
1,90’ına isabet eden 4.341.502 TL. kullanılmıştır. 2014 yılında Sermaye 
Transferleri için Bakanlığımız bütçesine 189.610.000 TL ödenek tahsis 
edilmiştir. Yılın ilk 6 aylık döneminde tahsis edilen ödeneğin % 3,88’ine tekabül 



eden 7.361.000 TL.’si harcanmış olup, 2014 yılının ilk yarısında Sermaye 
Transferleri bir önceki döneme göre % 69,55 oranında artmıştır. 
 
 
Borç Verme:  
 

Bakanlığımızın 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde, 2013 yılı 
gerçekleşen Borç Vermenin toplamı olan 7.200.094 TL.’nin % 28,47’sine isabet 
eden 2.050.210 TL. kullanılmıştır. 2014 yılında Borç Verme için Bakanlığımız 
bütçesine 13.780.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 6 aylık döneminde 
tahsis edilen ödeneğin % 34,13’üne tekabül eden 4.702.845 TL.’si harcanmış 
olup, 2014 yılının ilk yarısında Borç Verme bir önceki döneme göre % 129,38 
oranında artmıştır. 
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OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE 
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KÜLTÜR MERKEZİ, KÜTÜPHANE, MÜZE VE DİĞER İNŞAATLAR : 
 
 Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçelerde halen 
yapım devam eden 28 adet inşaat bulunmaktadır. 2014 yılında 7 adet kültür 
merkezinin hizmete açılması planlanmaktadır.  
 
 Projenin amacı, her kesim ve her yaştan bölge halkımızın kültürel ve 
sanatsal gelişimine, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile okuma mekân ve 
malzemeleri, bilgisayar kursları, sinevizyon ve teknolojik bilgilerin aktarılması 
yoluyla katkıda bulunmak amacıyla altyapı ve istihdam oluşturulmasıdır. 

 
Van-Erçiş Kültür Merkezi ve Kültür Merkezi bulunmayan Ardahan il 

merkezinde Bakanlığımız tarafından yeni bir kültür merkezi yapımı 
hedeflenmekte olup 2014 yılı yatırım programına alınmıştır.  

 
Müzelerde sergilenmeyen eserlerin uygun koşullarda saklanması ve 

sergilenecek eserlerin bakım ve onarımlarının yapılabileceği konservasyon 
laboratuarlarının ve personelinin de yer alacağı ülkemizdeki belli bölgelere 
merkez olabilecek şehirlere Müzelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 
Ülkemizde yapılan kazılar sonucunda bulunan taşınır kültür ve tabiat 

varlıklarının daha sağlıklı ortamlarda sergilenebilmesi ve depolanabilmesi için 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde inşaatları devam 
eden,  Adana’da Yeni Arkeoloji Müzesi, Çanakkale’de Troya Müzesi, Hatay da 
Hatay Müzesi, Uşak’da Yeni Arkeoloji Müzesi, Şanlıurfa’da Edessa Arkeoloji 
Müzesi Yapımı ve Teşhir Tanzimi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Arkeopark 
yapımı olmak üzere 5 adet müze inşaatı yer almakta.  

 
2014 yılında Mersin-Anamur Arkeoloji Müzesi Yapımı ve Mersin Yeni 

Arkeoloji Müzesi Yapımı inşaatı 2014 yılı yatırım programına alınmıştır.  
 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara-

Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü hizmet binası Bakanlığımız 
yatırım programı yoluyla 1971 yılında yaptırılmış olup, bina Bodrum+3 katlıdır. 
Mülga İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar 
doğrultusunda Ankara-Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi binasının onarım ve 
güçlendirme maliyetinin yüksek olması nedeniyle adı geçen binanın yıkılarak 
yeniden yapılmasına karar verilmiştir.  

 
12.07.2013 tarih ve 137072 sayılı Makam Onayı ile “Yenimahalle İlçe 

Halk Kütüphanesi” alt projesi olarak yer alan proje adının “Yenimahalle İlçe 
Halk Kütüphanesi ve Ankara Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Yapımı” olarak 



değiştirilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu bina yapımı için; 2014 yılı 
bütçesinde 1.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 

 
Bakanlığımızca yatırım programı yoluyla yaptırılan kütüphane binalarının 

bir bölümü yapım yılları ve bulunduğu bölgenin iklim koşulları nedeniyle 
yıpranmış olup, yıllar içinde yaptırılan binaların onarım ve restorasyonlarının 
maliyetleri yeniden yapım maliyetlerini geçer hale gelmiştir. Bazı kütüphane 
binalarımız ise kentlerdeki hızlı büyüme,  nüfus artışı ve yayın sayısındaki 
çoğalma gibi nedenlerle fiziki olarak ihtiyaca karşılık veremez durumdadır. 
Kütüphane kullanıcılarına modern ve çağın gereklerine uygun ortamlarda hizmet 
vermek amacıyla yeni kütüphane binaları yapmak ve kamu yararı da gözetilerek 
ekonomik ömrünü doldurmuş mevcut kütüphane binalarının yenilenmesi 
amaçlanmaktadır.  

 
Bu kapsamda Sivas İl Halk Kütüphanesi yapımı için; 2014 yılı bütçesinde 

1.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 
 
Kütüphane koleksiyonunun korunması açısından giderek önem arz eden 

yukarıda ayrıntısı yazılı bu projenin 2010 yılında Ankara Valiliği İl Özel İdaresi 
tarafından ihalesi yapılmış ve ihale bedeli ise yaklaşık KDV hariç 13.000.000.-
TL’ dir. 

 
2010 yılından itibaren hafriyatın alınarak inşaat işlerine başlanılan bu 

projenin bir kısmının sözleşme süresince bitirilerek önümüzdeki üç yıllık bütçe 
döneminde tamamlanarak hizmete sunulabilmesi için daha önce Ankara Valiliği 
İl Özel İdare Müdürlüğüne aktarılan ödeneğe ilave olarak 2014 yılında 
Başkanlığımız Yatırım Bütçesinin Hizmet Binası bütçe tertibinden bu projede 
10.000.-TL. planlanmıştır. 

 
Milli Kütüphane Başkanlığı bünyesinde ek depo yapımına başlanılmış 

olup, TRT payı ile ilgili konu çözülmüş, İl Özel İdaresi Tarafından ihalesi 
yapılan ek depo yapımı çalışmaları devam etmektedir. Çankaya Belediyesinden 
Ruhsat alımı yapılmış olup, mevcut projeler son kontrol için Çankaya 
Belediyesine verildi 2014 yılı itibariyle inşaat başlatılacaktır. Projenin en kısa 
sürede tamamlanarak hizmete sunulabilmesi planlanmaktadır.  
 
 
MUHTELİF BAKIM ONARIM VE RESTORASYON İŞLERİ : 

 
Binlerce yıllık geçmişi olan Ülkemiz çok zengin bir kültürel ve doğal 

mirasa sahiptir. Taşınabilir kültür varlıklarının sağlıklı ortamlarda korunarak 
sergilenmesi ve çağdaş müzecilik anlayışına uygun müze yapıları elde edilmesi 



amacıyla müze yapılarının teşhir tanzim ve çevre düzenleme hizmetlerinin 
aksatılmadan yürütülmesi gerekmektedir. 

 
Yurdumuzda gerek yerleşim merkezlerinde gerekse yerleşim merkezleri 

dışında yer alan zaman ve tabiat şartlarının tahribatına açık kalan can ve mal 
güvenliği açısından tehlike arz eden, muhtelif anıt, müze, türbe, saray, ören yeri, 
kale, sur gibi kültür varlıklarımızın bakım, onarım, restorasyon, teşhir tanzim ve 
çevre düzenlemeleri ile Yurtdışında bulunan Eski Türk Eserlerinin korunmasına 
yönelik Restorasyon işlerinin yapılarak gelecek kuşaklarla aktarımının 
sağlanabilmesi için bu proje kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.  
 

Kültür Merkezleri çerçevesinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Onarımı 
ve İstanbul Ayazağa Kongre ve Kültür Merkezi Onarımı yer almakta olup;  

 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin onarımı ile ilgili projeler revize 

edilerek binada güçlendirme ve tamirat-tadilat yapılmasına karar verilmiş, 
hazırlanan mimari, güçlendirme, elektrik ve makine projeleri ile yapı yaklaşık 
maliyet hesapları Bakanlığımızca onaylanmıştır.  

 
 2863 sayılı yasa kapsamında, “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Güçlendirme, Tamirat Ve Tadilat İşleri” ihalesi 09.04.2012 tarihinde yapılmıştır. 
Söküm aşamasında ortaya çıkan yapısal sorunların giderilmesi için binada 
detaylı inceleme yapılması amacıyla, iş 24.05.2013 tarihinde durdurulmuştur. 
2014 yılı bütçe ödeneği 36.298.000.-TL’dir. 
 
 
 
MUHTELİF ETÜD - PROJE İŞLERİ: 

 
Ülkemizdeki kültürel ve doğal değerlerin korunması ve kullanılmasına 

yönelik olarak yapılacak uygulamalara esas olacak kararların üretilmesi, 
sürdürülebilir koruma-kullanma dengesinin oluşturulması ve taşınmazların 
güncel ihtiyaçlarının karşılanması, onarılması ve restorasyonuna yönelik plan ve 
projelerin yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. 

 
Ayrıca proje kapsamında kütüphane binaları yapımında uygulanan tip 

projelerinin gerek görsel gerekse işlevsel olarak modern kütüphanecilik 
anlayışının çok gerisinde kalmış olmaları nedeniyle tip proje uygulamalarında 
kütüphane binaları için özel projelerle yaptırılmaktadır.  
 
 
 
 



MİLLİ KÜLTÜR ESERLERİNİN BASIMI VE YAYIMI: 
 
Küreselleşen ve bilgi çağını yaşayan dünyada, ülkemiz insanının en iyi 

şekilde yerini almasını;  kültür değerlerini dünya ülkeleri ile paylaşabilmesini ve 
bilgi edinme yollarını aktif bir biçimde kullanmasını ve bunun bir yaşam biçimi 
olmasını sağlamak. Çağdaşlaşma ve demokratikleşme sürecindeki gelişimine, 
Cumhuriyetimize ve Atatürk ilkelerine bağlı, millî birlik ve beraberliğimizi 
koruyan, özgür düşünceyi geliştiren, akılcı ve bilimsel bir yaklaşımla millî 
kültür değerlerimize sahip çıkan ve bunları evrensel boyutlara taşımayı 
amaçlayan yayın çalışmaları plânlanmaktadır.  

 
2014 yılı yayın programında da nicelikten çok niteliğe önem veren Türk 

kültür, sanat ve edebiyatını ulusal ve uluslararası düzlemde hak ettiği bir 
biçimde tanıtan yeni bir yayıncılık anlayışı ve sorumluluğu ile hareket 
edilmektedir. 

 
Yıl içinde doğum veya ölüm yıldönümleri olan ve Türk kültür tarihine 

önemli katkıları bulunmuş şahsiyetlerle ilgili kitapların hazırlattırılarak 
yayınlanması planlanmaktadır. 

 
Cumhuriyet tarihini doğru ve güvenilir kaynaklara dayanarak anlatan 

kitapların hazırlatılması, Cumhuriyetle birlikte gelişen demokrasinin toplum 
hayatındaki önemini, sanatımıza ve kültürümüze kazandırdığı yenilikleri anlatan 
kitapların yayınlanması planlanmaktadır. 

 
“Dünya Mirası” listesine alınan Türkiye’nin kültürel mirasının ve 

turizminin tanıtılmasına katkı sağlayacak,  Anadolu coğrafyasında yaşamış 
kültürlerde sürekli bir değer olarak yer alan turizm değerlerimizi anlatan 
kitapların yayınlanması planlanmaktadır. 

 
Türk kültür, sanat ve edebiyatının çeşitli dallarını görsel malzeme ile 

işleyen ve tarihimizi kalıcı bir belge niteliğinde anlatan sanatsal ve tarihsel 
nitelikteki kitaplarımızın yayınlarına devam edilecektir. Ülkemizin tarih ve 
sanatını yurt dışında tanıtmak amacıyla hazırlanan kitapların uygun görülenleri 
İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça gibi çeşitli dünya dillerine çevrilerek 
yayımlanması planlanmaktadır. 

 
Köklü bir geçmişe sahip olan Anadolu toprakları, bugün açık hava müzesi 

gibidir. Birçok medeniyetin beşiği olmuş zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan 
ülkemizde, bu kültürü ve tarihi geçmişten günümüze taşımak ve zenginleştirerek 
yarınlara aktarmak amacıyla ülkemizi tanıtıcı yayınların basımı sağlanacaktır. 
 
 



TÜRK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYATININ DIŞA AÇILMASI 
PROJESİ (TEDA): 
 

TEDA Programı, Türk kültür, sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş 
eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere 
çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke ve ülkelerde yayımlanması ve tanıtılması 
esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek programıdır. 

 
Programın amacı, Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması 

hedefiyle uluslararası kurum, kuruluş, şirket, vakıf ve dernek gibi Türk kültür, 
sanat ve edebiyat eserlerini yayımlayan tüzel kişilere şarta bağı mali destekte 
bulunularak, Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılmasının yurtdışındaki 
saygın ve tanınmış yayımcı kuruluşlarca yerinde gerçekleştirilmesinin 
sağlanmasıdır. Dünyanın zengin edebi birikimine sahip ülkelerinin uzun yıllardır 
uyguladığı çeviri desteğini Türkiye TEDA Programı ile 2005 yılında hayata 
geçirmiştir. 

 
Şu ana kadar en çok destek verilen dillerden başlıcaları ise Almanca, 

Bulgarca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, Boşnakça, 
Rumence, Rusça, Makedoncadır. 

 
Sonuç olarak 2005-2013 yılları arasında Bakanlığımız TEDA Programı 

kapsamında toplam 1559 esere destek verilmiştir. 2014 yılı I. dönem 
desteklerine ilişkin onay süreci devam ettiğinden toplam destek sayısına şu an 
için dahil edilmemiştir. Destek verilen eserlerin 04.07.2014 tarihi itibariyle 1211 
tanesi yayımlanmış ve okurlarıyla buluşmuştur. 
 
 
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
PROJELERİ  

 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KVMGM) müzecilik 

hizmetleri kapsamında müzelerdeki eserlerin modern sergileme teknikleri ile 
sergilenmesi ve halkın anlayacağı şekilde tanıtım levhalarının düzenlenmesi, 
örenyerlerinde interaktif katılımcılık ile ziyaretçilerin faydalanması için 
araştırmaların yapılması, sesli, görsel ve dokunma vb duyuların kullanılarak 
algılamaya olanak verecek son teknolojilerle ziyaretçiye bilgilerin sunulması, 
ARGE yöntemleri ile yeni teknolojilerin geliştirilmesi, Tescilli taşınmaz kültür 
varlıkları ile sit alanlarının ve kurul kararlarının, koordinatlı olarak Coğrafi Bilgi 
Sisteminde envanterlenmesini ve diğer resmi kurumlar ile paylaşılmasının 
amaçlandığı Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi 
(TUES) Projesi ve müzelerimizde yer alan eserlerin ayrıntılı bilgilerinin 



tutulacağı ulusal nitelikli bir veri bankası olarak tasarlanan Müzeler Ulusal 
Envanter Sistemi (MUES) Projesinin devamı için 2014 planlanmaktadır.  
 
 
ÇOCUK VE HALK KÜTÜPHANELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
PROJESİ 
   

Projenin amacı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak faaliyet gösteren müstakil çocuk ve halk kütüphanelerinin fiziki 
durumlarının iyileştirilmesi, teknolojik altyapı ve donanımının 
modernleştirilmesi, koleksiyonlarının nitelik ve nicelik bakımından 
zenginleştirilmesidir. Böylece seksen bir il merkezinde modern araç gereçlerle 
donatılmış çağdaş çocuk kütüphaneleri oluşturulacaktır.  

 
Yıllar içinde gerçekleşen toplumsal değişim ve son birkaç on yıla 

damgasını vuran yeni olgular, halk ve çocuk kütüphanelerinde verilen hizmetin 
rolünün yeniden tanımlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Kırsal kesimden 
şehirlere doğru yoğunlaşma, çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen teknoloji, 
özellikle de internet çok kültürlülük kavramının gelişmesi, çekirdek aile 
kavramının yayılması, gelir dağılımındaki farklılıklar gibi yerel ve küresel 
değişimler kütüphanelerin önemini yükseltmektedir.  

 
Müstakil çocuk ve halk kütüphanelerinin fiziki durumlarının iyileştirilmesi, 

teknolojik altyapı ve donanımının modernleştirilmesi, koleksiyonlarının nitelik 
ve nicelik bakımından zenginleştirilmesi yoluyla, uygun bilgi hizmetleri 
verilebilmesi yönünde gerekli altyapının oluşturulması proje kapsamında 
planlanmaktadır.   
 
 
MUHTELİF İŞLER  
 
 Bakanlığımızın Büyük Onarım, Makine Teçhizat, Yayın Alımı ve Katalog 
Basımı ve Taşıt Alımı, Eski Eser Alımı, Kültür Portalı v.b. işler  Muhtelif İşler 
Projesi detayında yer almaktadır. 
 

Proje kapsamında;  
 

* Kayıt tescil otomasyon yazılımı yaptırılması,  

* Kitap, katalog, cd, vcd, dvd, kaset, reprodüksiyon yapımı ve basılı mal  

   alımı, 

* Anıt, büst, heykel, rölyef, mask, şehitlik ve türbe yapımı onarımları, 



* Enstrüman Alımı, 

* Kütüphanelere yazma, nadir basma eser alımı, kitap ve süreli yayın  

   alımı, 

* Yazma eser kütüphanelerine restorasyon malzemesi alımı, 

* Milli Kütüphane Koleksiyonunun görüntülü sisteme aktarılması, 

* Yayıncı katalogu ve uluslararası standartlar tanıtım kitapçıkları basımı,     

* Muhtelif kültür merkezi hizmet binalarının bakım ve onarımı, 

* Gezici Kütüphane ve taşıt alımı,  

* Arkeolojik Kazı Çalışmaları  

   işleri yürütülmektedir. 

 
 
KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARINA DESTEK 
PROJESİ:  

 
Projenin amacı, Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali 
kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür 
yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktadır. 

 
Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi, çeşitli 

yörelerimizde ihtiyaç duyulan kültür yapılarını, yerel yönetimlerin sahip 
oldukları imkânların ve dinamizmin harekete geçirilerek yapılması amacıyla 
2009 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Bu projeyle birlikte Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bütçesi üzerinde gerek yapımı sırasında gerekse faaliyete geçtikten 
sonra büyük bir yük oluşturan kültür yatırımlarının (kültür merkezi, kütüphane, 
müze) bundan böyle yerel yönetimler eliyle yapılması da hedeflenmektedir. 

   
Böylece Bakanlığımızın yatırım bütçesinden aldığı kısıtlı kaynağın daha 

verimli kullanılması, ayrılacak kaynağın diğer kültür hizmetlerinin finanse 
edilmesi için kullanılması da temin edilebilecektir.  
 

 
ULUSAL FİLM ARŞİVİ MÜZESİ  
 
 Son on yıllık dönem boyunca film üretimi, gişe başarısı, izlenme oranları 
ve yurtdışındaki festivallerde elde edilen başarılar açısından yaşanan gelişmeler 
ışığında Türk sineması önemli bir noktaya gelmiş ve ülkemiz sineması için yeni 



adımlar atılması gerekliliği doğmuştur. Günümüz itibarıyla sinema alanında 
gerçekleştirilen destekleme, düzenleme ve arşivleme faaliyetleri Bakanlığımız 
Sinema Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Ancak, mevcut eserlerin 
uluslararası standartlara uygun biçimde depolanması, korunması, restore 
edilmesi ve dijital çağın gereksinimlerini karşılar biçimde ülkedeki filmlerin tek 
elde modern bir şekilde arşivlenmesi alanında eksiklikler bulunmaktadır.  
 
 Farklı medya türlerine kayıtlı binlerce sinema eseri ve diğer görsel-işitsel 
ve dokümanlar ile bundan sonraki süreçte arşive katılacak yeni eserlerin daha 
elverişli koşullarda, yeterli kapasiteyle depolanıp korunabileceği bir arşivin 
oluşturulması, bozulmaya yüz tutmuş ya da bozulmaya elverişli kayıtların hızlı 
ve etkin biçimde restorasyonunun gerçekleştirilebilmesi; Türk ve dünya 
sinemasının tarihine ışık tutacak, sinematografik objeler, posterler, çeşitli 
fotoğraf ve belgelerin sergileneceği geniş kapsamlı bir ulusal film müzesinin 
yapımına yönelik çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiş olup, 
proje ile ilgili onay beklenmektedir.  
 

Söz konusu proje için İlimiz Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesinde 
bulunan 18996 ada ve 2 parsel numaralı 8.287,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 
Bakanlığımıza tahsisi gerçekleştirilmiştir. 

Sinema Genel Müdürlüğümüzce daha önce 20.000 m² olarak inşa edilmesi 
düşünülen yapı ile ilgili; benzerlik arz eden dünya örnekleri yerinde incelenmiş, 
akabinde de Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda benzeri olmayan bu yapının 
adı ve işlevi ile uyumlu bir şekilde bütün ihtiyaçları karşılar nitelikte olması ve 
uzun yıllar ek bir çalışmaya gerek kalmadan hizmet verebilmesi amacıyla 
ihtiyaçlar detaylı olarak belirlenerek avan proje hazırlanmıştır. Hazırlanan avan 
projeye istinaden yaptırılan ve Bakanlık Makamına sunularak olur alan tanıtım 
filmi ile “Türkiye Sinema Müzesi ve Film Arşivi” inşaatı çalışmalar devam 
etmektedir.  
 
AVRUPA GAZETELERİ  
 

Avrupa Birliğinin finanse ettiği, Kalkınma Bakanlığının desteklediği 
“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı” (ICT-PSP) beşinci 
çağrısı kapsamında yürütülmektedir. Berlin Devlet Kütüphanesi “European 
Newspapers Online” projesinin koordinatörüdür. 12 farklı Avrupa Ülkesinin 
(Almanya, Fransa, Hollanda, Estonya, Avusturya, Finlandiya, Polonya, 
İngiltere, Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Letonya) katılımıyla gerçekleşen  
“European Newspapers” projesi 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren devam 
etmektedir ve proje süresi 2012-2014 yıllarını kapsamaktadır. Proje sonunda; 
koleksiyonumuzda bulunan 1928 yılına kadar ki Osmanlıca (EHT-Eski Harfli 



Türkçe) gazetelerden 200.000 sayfa ve 1929 sonrası ulusal gazetelerden 200.000 
sayfa (Europeana)  Avrupa Dijital Kütüphanesi üzerinden paylaşılacaktır. 
 
 2014 yılında proje tamamlanacaktır. 
 
İSTANBUL SUR-U SULTANİ BÖLGESİ BÜTÜNLEŞİK 
RESTORASYON İŞLERİ 
 
 İstanbul ili kapsamında yürütülecek olan taşınmaz kültür varlıkları 
restorasyonu bakım onarım ve teşhir tanzimi çalışmaları devam ediyor.  
 
 
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR PROJELERİ  
 
 Başbakanlık Genelgesi gereğince oluşturulan Yurt Dışındaki Kültür 
Varlıkları Eşgüdüm ve Yönlendirme Kurulunca anılan karala kurulmuş 
olup2014 Yılı Yatırım Programına alınmıştır.  Yurtdışında Türk Kültür ve 
Sanatını tanıtmaya yönelik projeler, Türk Sinemasının 100. Yılında Sinema 
Donanım ve Etkinlik Programı, Geleneksel El Sanatları, Kültürel Mirasın 
Yeniden İnşası ve Türk Mutfağı Tanıtım Etkinliklerini kapsamaktadır.  
 
 
TURİZM SEKTÖRÜ ANA PLANI FİZİKSEL PLANLAMALAR İLE 
ALTYAPI ÇED VE ETÜD PROJELERİNİN YAPIMI:                   
 

Turizm, tüm dünyada hızlı gelişen bir sektör konumunda olup bu 
gelişmelere paralel olarak da giderek artan yeni eğilim ve talepler 
oluşturmaktadır. Türkiye’de de bu gelişmeler doğrultusunda yeni hedeflere 
sağlıklı bir şekilde yönelebilmek için bugüne kadar izlenen turizm stratejisi ve 
politikalarının da yeniden ele alınması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye, 
coğrafi konumu gereği turizm sektöründe kıyı turizmi (deniz-kum-güneş) ile ön 
plana çıkmış olsa da yine coğrafi konumu, zengin doğal kaynakları, tarihi ve 
kültürel değerlerinin de ekonomiye kazandırılması ve bu değerlerin bulunduğu iç 
bölgelere de turizm hareketliliğinin kazandırılması amacıyla kitle turizmine 
yönelik planlama ve teşvikler kadar ülkemizde alternatif turizm türlerinin de 
geliştirilmesine yönelik proje ve planlama çalışmalarının yürütülmesi önemli bir 
zorunluluk haline gelmiştir.  

 
Bu hedef doğrultusunda ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 

ülkemizde sağlık, termal, kış sporları başta olmak üzere pek çok alternatif turizm 
türüne yönelik yeni yatırım alanlarının oluşturulabilmesi ve bu alanlarda turizm 
hareketliliğinin sağlanabilmesi için Bakanlığımız bünyesinde gündeme gelen 



yeni yasal ve yönetsel yapılanma sonucu yeni araştırma ve değerlendirmeler ile 
yeni planlama süreçleri de gündeme gelmektedir. 

 
Turizm sektöründe uzun vadede stratejilerin geliştirilmesi, kısa ve orta 

vadede ise öncelikli eylem planlarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca 
hazırlanan ve 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007-2013 ile; 
Türkiye’de turizmi geliştirecek ve aktif bir hale getirecek tedbirlerin alınmasına 
yönelik yeni açılımların belirlenerek geliştirilmesine katkı sağlayacak 
çalışmaların yerine getirilmesine çalışılmaktadır. Bu çalışmaların başında da 
ülkemizin sahip olduğu alternatif turizm potansiyellerinin tespiti ve 
sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle planlı bir şekilde koruma-kullanma dengesi 
içerisinde ülkemiz turizmine kazandırılması için izlenecek olan stratejileri 
belirleyip eylem planı haline getirmesi yer almaktadır. 

 
 Turizm talebinin yeniden organizasyonu anlamına gelen bu süreçte gerekli 
yasal ve idari düzenlemeler Bakanlığımızca başlatılmış olup bu kapsamdaki 
planlama çalışmaları, 
 

a) Kültür ve Turizm Koruma ve gelişim Bölgeleri ile Turizm Kentleri 
Projeleri kapsamında, 
 

b) Müstakil Turizm Destinasyonu oluşturulması kapsamında, 
 

c) Muhtelif Kış Sporları ve Kayak Merkezlerinde,  
 

d) Muhtelif Termal Turizm Merkezlerinde,  
 

e) Turizm potansiyeli arz eden muhtelif yerlerde halihazır haritalımı, imar 
planı yapımına esas jeolojik jeoteknik etüd çalışmaları, imar planı ve revizyonu 
çalışmaları, jeotermal amaçlı etüd çalışmaları, jeotermal sondaj çalışmaları, her 
ölçekte imar planı yapımı, oluşturmaktadır. 
 
 
AKDENİZ-EGE TURİZM ALTYAPISI VE KIYI YÖNETİMİ (ATAK) 
PROJESİ: 

 
Hükümetimiz ile Dünya Bankası arasında 1989 yılında yapılan sözleşme 

çerçevesinde, Dünya Bankası aracığıyla Japon Hükümetinden sağlanan 607.5 
milyon Japon Yen’i tutarındaki (Hibe) kredi ile finanse edilerek 1998 yılında 
proje çalışmaları tamamlanan ATAK Projesi; Çanakkale-Balıkesir il sınırından 
Antalya-İçel il sınırına kadar uzanan kıyı kesimindeki 100’e yakın yerleşimin 
kümelendirildiği 10 yüksek öncelikli ve 15 ikincil öncelikli havzada çevre ve 



insan sağlığını korumaya yönelik altyapı (İçme suyu, Kanalizasyon, 
Yağmursuyu, Atıksu Arıtma Tesisi, Katı Atık Bertaraf Tesisi, Biogaz Tesisi 
v.s.) sistemlerinin yapımını amaçlamaktadır.  
 
 
TURİZM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM 
POTANSİYELİ ARZ EDEN YÖRELERDE ALTYAPI UYGULAMALARI 
PROJESİ: 
 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3 ncü 
maddesinin 4957 Sayılı Turizmi Teşvik kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’un  (b, d ve j) fıkralarında belirtilen “Kültür ve Turizm 
Koruma ve Geliştirme Bölgeleri, Turizm Merkezleri, Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Alt Bölgesi”nde Bakanlığımızca imar planları hazırlanarak turizme 
açılan, Turizm Alan ve Merkezlerinde arazi tahsis ilanlarında, altyapı 
yatırımlarının belirli bir tarihe kadar Bakanlığımızca bitirileceği taahhüt 
edilmektedir. Turistik tesis yatırımcıları tarafından yapılan, üstyapı yatırımları 
faaliyete geçmeden ya da onlarla eş zamanlı olarak bu alt yapıların 
tamamlanması gerekmektedir. Turizm Alan ve Merkezleri içinde olmamakla 
beraber, turizm hareketlerinin yoğun olduğu yerleşim merkezlerinde de aynı 
durum söz konusudur. 
 
 Bu nedenle; Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri, Turizm 
Bölge, Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde; Doğal, 
Kültürel ve İnsan Sağlığını korumaya yönelik  atıksu arıtma tesisi-kanalizasyon 
kollektör hattı - şebekesi, içme ve kullanma suyu temini için isalehattı-şebeke- 
su deposu-içmesuyu arıtma sistemleri, trafo - aydınlatma sistemleri, sahil-park-
bahçe - çevre düzenlemeleri, dere ıslahı, yol-cadde-sokak-drenaj düzenlemeleri 
ve yapımı gibi altyapı uygulamalarının yapılması düşünülmektedir. 
 
 Ayrıca Türkiye Turizm Stratejisinde (2023) Kış Turizm Koridoru 
(Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan) boyunca kış sporlarının ve bu 
illerde yer alan turizm merkezlerinin altyapılarının geliştirilmesi öncelikle 
öngörülmektedir.  
 
 

a) Mahalli İdareler Tarafından Hazırlanan Turizm Amaçlı Altyapı 
Uygulamaları, 
 

b) 81 İlin Turistik Yollarının Yapımı, Bakım ve Onarımı,    
 

c) İpek Yolu Ve İnanç Turizmi Projesi  
 



d) Turizm Potansiyeli Yüksek Kentlerde Altyapı Uygulamaları 
 

e) Gökçeada-Bozcaada Turizm Altyapı Uygulamaları, 
 

f) Kış Turizm Merkezleri İle Dağ Sporları Altyapı Uygulamaları 
 
g) Termal Ve Sağlık Turizm Merkezleri Altyapı Uygulamaları 
 
proje kapsamında yürütülmektedir. 

 
 
TURİZM AMAÇLI ALT YAPI UYGULAMALARI (GAP): 

 
1-GAP 
 
VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtilen, Bölgelerarası gelişmişlik 

farklarının azaltılması, geri kalmış bölgelerde yaşayan nüfusun refah 
düzeylerinin yükseltilmesi, göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe 
kavuşturulması hedeflerine ulaşmak için bölge planlama çalışmaları kapsamında 
Bakanlığımızca “GAP Bölgesi Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı” 
yaptırılmıştır. 
 
            Gerek il bazında ve gerekse bölge bazında yapılan Turizm Envanteri ve 
Turizmi Geliştirme Planlarında Bölgenin altyapı eksikliklerinin ve ulaşım 
zorluklarının giderilmesi gerektiği öncelik kazanmaktadır. 
 
  Bu amaçla GAP Bölgesinde yer alan Adıyaman-Batman-Gaziantep-
Diyarbakır-Mardin-Siirt-Kilis-Şırnak ve Şanlıurfa illerinde yapılacak altyapı 
uygulamaları ve çevre düzenlemeleri faaliyetleri yürütülmektedir. 
 
 2-DAP  
 

Ülkemizde özellikle son yıllarda bölgelerarası gelişmişlik farkları 
artmıştır. Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, geri kalmış bölgelerde 
yaşayan nüfusun refah düzeylerinin yükseltilmesi, göç eğilimlerinin istikrarlı bir 
dinamiğe kavuşturulması, dengesizliği gidermek, bölgelerarası toplumsal ve 
ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla DAP Projesi Kalkınma Bakanlığı 
koordinasyonunda, bölgedeki 5 üniversite tarafından hazırlanmıştır. 
 
 Bu amaçla; DAP kapsamında yer alan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, 
Bitlis, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, 
Muş, Tunceli Van illerinde yapılacak altyapı uygulamaları ve çevre 
düzenlemeleri faaliyetleri yürütülmektedir. 



 
YAYGIN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ: 

 
 Bu proje ile turizm sektöründe hizmet veren konaklama ve yeme-içme 
işletmelerinde çalışmakta olan personelin mesleki bilgi ve becerilerini 
geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için; Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
güncellenen yaygın mesleki turizm eğitimi programlarını destekleyici görsel ve 
yazılı materyallerin hazırlanması amaçlanmaktadır.  
  
 Yurtiçi ve yurtdışına yönelik düzenlenen yaygın mesleki turizm eğitimi 
programlarından; Ön büro, yiyecek ve içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek 
üretimi olarak dört branştaki “İşbaşı Eğitimi Kurslarını daha fazla sayıda 
işletmenin hizmetine sunmak ve daha fazla sayıda sektör çalışanının 
yararlanmasını sağlamak için, görsel materyal olarak Türkçe ve İngilizce 
dillerinde bu dört branşta eğitim filmleri ile yazılı materyal olarak da Türkçe 
dilinde yiyecek üretimi el kitapçığı hazırlanmıştır. 
 
 DVD formatında görsel ve yazılı olarak hazırlatılan tüm materyaller İl Kültür 
ve Turizm Müdürlükleri aracılığıyla tesislere iletilmek üzere 81 İl Valiliğine 
gönderilmiştir. Ayrıca söz konusu materyaller internet ortamına da yüklenerek 
turizm sektörüne yaygınlaştırılması sağlanmıştır. 
  
 Bu kapsamda Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanan görsel ve yazıl 
materyaller yurtdışı eğitimi talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan diğer 
dillerde de hazırlatılacaktır.   
   

Bakanlığımızca turizm sektörü çalışanlarına yönelik düzenlenen işbaşı 
eğitimlerine ilişkin yaygın mesleki turizm eğitim faaliyetlerinin, yaşam boyu 
öğrence yaklaşımına göre yapılandırılmasını sağlayarak, sektörün nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla sektör çalışanlarının mesleki bilgilerini 
yenilemeye yönelik değişen sektör ihtiyaçlarına göre farklı konularda görsel ve 
yazılı materyallerin hazırlanması sürdürülecektir. 
Eğitimler, Genel Müdürlüğümüzde görevli usta öğreticilerin aktarımları ile yurt 
içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda sektörde görev yapan 
personele yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.   
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YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bakanlığımız birimleri tarafından Temmuz – Aralık 2014 döneminde 

yürütülecek faaliyet ve projeler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir: 
 
 

 MUHTELİF ETÜD-PROJE İŞLERİ 
 
 KÜLTÜR MERKEZİ, KÜTÜPHANE, MÜZE VE DİĞER İNŞAATLAR 
(GAP,DAP) 

 
 AKM KONSER SALONU (CSO)  

 
 MUHTELİF BAKIM ONARIM VE RESTORASYON İŞLERİ 
 
 MİLLİ KÜLTÜR ESERLERİNİN BASIMI VE YAYIMI 
 
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI BİLGİ TEKNOLOJELERİ 
PROJELERİ 

 
 KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARINA DESTEK 
PROJESİ 

 
 ÇOCUK VE HALK KÜTÜPHANELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

 
 MUHTELİF İŞLER 

 
 ULUSAL FİLM ARŞİVİ MÜZESİ  
 
 AVRUPA GAZETELERİ  
 
 ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI 

 
 AKDENİZ-EGE TURİZM ALTYAPI KIYI YÖNETİMİ (ATAK) 
PROJESİ 

 
 TURİZM SEKTÖRÜ ANA PLANI FİZİKSEL PLANLAMALAR İLE 
ALTYAPI ÇED VE ETÜD PROJELERİNİN YAPIMI 

 
 TURİZM BÖLGE ALAN VE MERKEZLERİ İLE TURİZM 
POTANSİYELİ ARZ EDEN YÖRELERDE ALTYAPI 
UYGULAMALARI PROJESİ 

 
 YAYGIN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ 



 
 TURİZM AMAÇLI ALT YAPI UYGULAMALARI (GAP-DAP) 

 
 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM TEMELLİ TURİZM ALANINDA 
KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ 

 


