Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Bakanlığımız ile bağlı kuruluşlarımızın 2014 yılı
bütçesi içerisinde gerçekleştirdiği ve 2015 bütçe
yılında gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Heyetinizi
saygıyla selamlıyorum.
Kültür, çeşitlilik arz eden geniş bir kavramdır ve onu
tek bir tanıma sığdırmak mümkün değildir.
Günümüzde zengin bir kültür dünyasıyla karşı karşıyayız. Bu ise bizi hoşgörülü ve saygılı bir yaklaşıma
götürür. Bu anlayış doğrultusunda, hiçbir değerimizi,
toplumsal kesimi ve kimliği dışlamadan, ihmal etmeden hepsini tanımak, kucaklamak ve tüm bu özgürlük alanını kültür politikalarıyla korumak gerekir.
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Bu kapsamda sahip olduğumuz en önemli kültür

devletlerin her zaman güçlü kültüre sahip, kültürel

mirasımız birlikte yaşama tecrübemizdir. Tarih bo-

sürekliliğini gerçekleştirmiş devletler olduğu bilin-

yunca kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen bu ortak

mektedir. Bu da bize bir devletin ruhunu oluşturan

tecrübe, sahip olduğumuz en değerli hazinedir. Bu

asıl kuvvetin o devletin kültürel birikimi olduğunu

bilinçle ülkemizin demokrasi kültürünün güçlendiril-

göstermektedir.

mesi, birlikte yaşama kültürümüzün desteklenmesi,
birlik ve kardeşliğimizin yüceltilmesi kültür politikamızın çatısını oluşturmaktadır.

Toplumsal dinamiklerin ve kimliklerin önündeki
engellerin kaldırılması, kültür coğrafyamıza sahip
çıkılması, toplumsal değerlerimizin kucaklanması

Kültürel coğrafyamız, siyasi coğrafyamızın ruhudur.

yönündeki anlayışımız, ülkemizin kültürel gücüyle

Mirasımıza ait her eser geçmişimizin tarihi kadar,

dünyada daha saygın bir konumu hak ettiğini gös-

geleceğimizin yazılımının da sütunlarıdır. Kültürel

termektedir.

mirası donuk ve cansız bir olgu olarak değil, canlı,

Eskiden beri var olan kültürel ilişkiler, diplomaside

devingen ve dinamik bir olgu olarak görmekteyiz.

daha çok ön plana çıkmakta ve ülkelerin birbirle-

Dolayısıyla; kültürel mirasa sahip çıkmak bugünü-

rinin hikayesini anlamaya olan ihtiyacı artmaktadır.

müz ve geleceğimiz için bir tercih değil zorunluluk-

Bu durum kültürü doğrudan doğruya bir diplomasi

tur. Kültürel mirası koruma irademiz sürekli gelişen

faaliyeti haline getirmiştir.

bir eylem olarak var olacaktır.
Küresel ve bölgesel politikamızın temel hedefi, ül-
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Tarih boyunca askeri veya ekonomik sebeplerle

kemizin çevresinde istikrar, güvenlik ve refah kuşağı

pek çok devlet yok olup gitmiştir. Ama tarih içe-

oluşturmaktır. Bunu sağlam köklere bağlamak için

risinde süreklilik sağlayan ve tarihe damga vuran

de önyargıların aşılması konusunda kapsamlı çalış-

Sultan Ahmet Camii

Şanlıurfa Balıklıgöl
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malar yapılmalıdır. Bu çerçevede karşılıklı güven ve
ortak bir gelecek inşa edilmesi bakımından kültürel
diplomasinin uygun olan bütün kapasite ve imkânlarını değerlendirmeye kararlıyız.
Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Turizm kavramı artık deniz, kum, güneş tanımının
çok ötesine geçmiştir. Bunun içerisinde ülkenin
marka değeri, kültürel imajı, tanıtım stratejisi, turizmin çeşitlilik boyutu ve sürdürülebilirlik yaklaşımı da
yer almaktadır. Bu bağlamda turizmi, sadece ekonomik gelir kaynağı olarak görmemekte, Türkiye’nin
dünyaya tanıtılmasında insani diplomasi stratejisinin
omurgası olarak nitelendirmekteyiz.
Biz hem Akdeniz hem Karadeniz, hem bir İslam hem
bir Avrupa ülkesiyiz. Biz Ortadoğu, aynı zamanda
Balkan ülkesiyiz. Bütün bunları değerlendirdiğimiz
zaman, öylesine büyük bir tarih ve kültür havzasının
ortasındayız ki bunun bütün dünyaya anlatılmasını
başlı başına bir strateji olarak görmekteyiz.
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rimizin uluslararası pazardaki

Bakanlığımızın bu doğrultuda

rekabet gücünün artırılması

yürüttüğü çalışmaların da
etkisiyle ülkemiz, 2014 yı-

ve ülkemizin turizm gelir-

lında dünyada yaşanan

lerinden daha fazla pay

ekonomik belirsizliklere

alarak döviz girdisinde

ve yakın coğraf ya -

artış sağlanması hedef-

mızda devam eden iç

lenmektedir.

karışıklıklara rağmen,

Sayın Başkan,

2013 yılında turist sayısı

Sayın Milletvekilleri,

bakımından dünyanın en
önemli turizm destinasyonları sıralamasında yer aldığı 6.

2014 yılı içerisinde yaptığıAğrı Dağı

sırayı korumuştur. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2013 yılında

mız çalışmalarda Bakanlığımıza tahsis edilen toplam 1 milyar
974 milyon 789 bin TL ödeneğin 468

bir önceki yıla oranla yaklaşık %10’luk bir artışla 34,9

milyon 800 bin TL’si yatırım bütçesi olup, bu bütçe

milyon kişiye, turizm geliri ise % 11,3 artışla 32,3 mil-

ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

yar ABD Doları’na yükselmiştir.
2015 yılında ise bütçe tasarısı ile Bakanlığımıza 2

6

Bakanlığımızca; kısa vadede ülkemize yönelik ziya-

milyar 297 milyon 536 bin TL ödenek tahsis edilmiş,

retçi trafiğinin daha da canlandırılması, uzun vadede

bu ödeneğin 549 milyon 500 bin TL’si yatırım büt-

ise yurt dışındaki hedef pazarlarımızda ülkemizin sa-

çesi olup, öngörülen bütçe ile faaliyetlerimize de-

hip olduğu olumlu imajın korunması, turizm ürünle-

vam edilecektir. Bakanlığımız bütçesine ait bilgiler

Çatalhöyük Neolitik Kenti

komisyon üyesi sayın milletvekillerimize dağıtılan

surlarını barındıran ve zenginliğiyle göz kamaştıran

kitapçıkta yer almaktadır.

kültürel mirasımız, bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu doğrultuda, tarihimize, geleceğimize

Sayın Başkan,

ve uluslararası topluma karşı sorumluluklarımızın

Sayın Milletvekilleri,

gereklerini yerine getirmek ve ülkemizin kalkın-

Bakanlığımız kültür politikasının önceliği Anadolu
coğrafyasında bulunan medeniyet eserlerinin ve

masını hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir faaliyet
programı yürütülmektedir.

kültür varlıklarının korunarak gelecek nesillere ak-

Bu sebeple, Bakanlığımızca çağdaş müzecilik anla-

tarılmasıdır. İnsanlığın ortak hafızasının değerli un-

yışı çerçevesinde, ülkemiz coğrafyasında başlangı7

Hatay Yeni Arkeoloji Müzesi

cından günümüze

cilik anlayışı ile 47 müzede

kadar tüm kültür-

uygulama çalışmaları sürdü-

lere ait eserlerin

rülmektedir. Adana ilimizde

kalıplaşmış, du-

yapımına başladığımız yeni

rağan sergileme

müze kompleksi (Arkeoloji,

anlayışından uzak,

Mozaik, Tarım, Sanayi, Kent ve

modern teşhir yak-

Etnografya Müzeleri), Antal-

laşımıyla sergilenece-

ya Demre Müzesi, Çanakka-

ği, geçmişten günümüze

le Troya Müzesi, Diyarbakır

bize miras kalan tüm uygarlık-

Müze Kompleksi (İç Kale

ların sanal ortamda tanıtımının

Yapıları), Hatay Yeni Arkeo-

yapılacağı, başta geçici ve kalıcı

loji Müzesi, Muğla Milas Müze

sergiler olmak üzere çeşitli eğitici

Kompleksi, Şanlıurfa Arkeoloji

ve tanıtıcı kültürel etkinliklerin ger-

Müzesi, Şanlıurfa Haleplibahçe

çekleştirileceği; sinema, kafe, restoran,
kütüphane, dinlenme alanları, otopark gibi yapı

Mozaik Müzesi, Van Urartu Müzesi,
Uşak Müzesi ve Zonguldak Maden Müzesi uy-

kompleksleri ile iç içe, akademik düzeyde bilimsel

gulamaları devam eden müzelerimiz arasında yer

çalışmaların ve etkinliklerin düzenleneceği birer

almaktadır.

sosyal merkez haline gelmiş bir müzecilik hizmeti
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sunulmasına çalışılacaktır. Bu çerçevede, birçok

Bununla birlikte; 13 müzede de proje çalışmaları

ilimizde yakın geleceğe yönelik müze uygulama

devam etmekte olup, bu müzelerimiz arasında An-

ve proje çalışmaları devam etmektedir. Bu müze-

talya Yeni Arkeoloji Müzesi, Adıyaman Panorama ve

Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi
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Diyarbakır Müze Kompleksi (İç Kale Yapıları)

Arkeoloji Müzesi, Malatya Yeni

Ankara Anadolu Medeniyetleri

Arkeoloji Müzesi, Kırşehir

Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat

Yeni Arkeoloji Müzesi, Yoz-

Müzesi’dir.

gat Yeni Arkeoloji Müzesi
ve Samsun Yeni Arkeoloji

Ayrıca, İstanbul Topkapı

Müzesi bulunmaktadır.

Sarayı’nda Zülüflü Baltacılar Koğuşu, Karaağalar

Bakanlığımızca 2014 yılı

Mescidi, Hünkâr Sofası

içerisinde 2 adedi İl Özel

ile İstanbul Ayasof ya

İdarelerinden devir yo-

Müzesi’nde I. Mahmud

luyla olmak üzere toplam

Şadırvanı ve I. Mahmud

3 yeni müze açılmış olup,
7 müzemiz ise yenilenerek
ziyarete açılmıştır. Böylece Bakan-

Kütüphanesi 2014 yılında
Topkapı Sarayı
Mutfaklar Bölümü

yenilenerek açılışa hazır hale
getirilmiştir.

lığımız bünyesinde 194 müze bulunmak-
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tadır. Bu müzelerden yeni açılan müzeler Trabzon

Buna ilaveten 2014 yılı sonuna kadar İstanbul

Küçükayvasıl (St.Anna) Kilisesi, Malatya Atatürk Anı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İzmir Efes Müze-

Evi ve Etnografya Müzesi, Kocaeli Atatürk ve Redif

si’nin yenileme çalışmaları tamamlanarak açılışları

Müzesi; yenilenerek hizmete açılan müzeler ise Bur-

planlanmaktadır. Ayrıca; Antalya Demre Müzesi ve

sa Mudanya Mütareke Evi Müzesi, İstanbul Topkapı

Andriake Ören Yeri, Batman Müzesi, Bitlis Ahlât Sel-

Sarayı Mutfaklar Bölümü, Aksaray Müzesi, Samsun

çuklu Mezarlığı Müze ve Karşılama Merkezi, Burdur

Gazi Müzesi, İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi,

Doğa Tarihi Müzesi, Diyarbakır Müze Kompleksi ve

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Topkapı Sarayı Mutfaklar Bölümü

Hatay Yeni Arkeoloji Müzesi olmak üzere toplam 6
yeni müzenin açılışı planlanmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı müzelerin yanı sıra, diğer kurumlar ve özel sektör tarafından etnografya, şehir,
sanat, tarih ve tematik müzelerin açılması son yıllarda yaşanan önemli gelişmelerdendir. Özel müzelerin açılması ve faaliyetlerini sürdürebilmelerini
teminen 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu çerçevesinde çeşitli teşvikler
sağlanmıştır. Bununla birlikte Bakanlığımızca özel
müzelere bilimsel ve teknik konularda da yardım
yapılmaktadır. Bugün itibariyle Bakanlığımız denetiminde toplam 197 özel müze faaliyet göstermekte
olup, söz konusu müzelerden 13’ü 2014 yılı içerisinde hizmete açılmış bulunmaktadır.

Ahlât Selçuklu Mezarlığı
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Ören yerlerimizin turizme açık hale getirilmesi,
mevcutlarının ise ziyaretçi sayısının ve kalitesinin
yükseltilmesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda; karşılama
merkezi, gişe, satış üniteleri bilgilendirme levhaları,
yürüyüş yolları, seyir terasları ve otopark yapımları
gerçekleştirilmektedir.

İzmir Efes Ören Yeri

Bakanlığımızca 2014 yılında; 12 ören yerine ait çevre
düzenleme uygulamaları tamamlanarak açılışa hazır
hale getirilmiştir. Böylece Bakanlığımız bünyesindeki ören yeri sayısı 188’e ulaşmıştır. Ayrıca; 13 adet
ören yeri çevre düzenleme projeleri ile 20 adet
ören yeri çevre düzenleme işleri devam etmektedir.
Bununla birlikte 31 adet ören yeri ile ilgili olarak proje ve uygulama işlerinin yapılması planlanmaktadır.
2014 yılında çevre düzenleme uygulaması tamamlanarak açılışa hazır hale getirilen ören yerleri; Burdur
Sagalassos, Hatay St. Simon, Hatay St. Pierre, İzmir
Efes, İzmir Teos, İzmir Bergama Akropol, İzmir Met-

Burdur Sagalassos Ören Yeri
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Van Akdamar Adası

2002 yılında 7 milyon 400 bin iken, 2014
yılının ilk 10 ayında bu sayı 27 milyona
ulaşmıştır.

ropolis, İzmir Ayasuluk ve İzmir Klazomenai
ören yerleri ile Van Akdamar Adası,
Çanakkale Truva Antik Kenti ve
Giresun Meryemana Manastırı’dır.

Ayrıca; 2002 yılında 26 milyon TL
olan müze ve ören yeri ile diğer
faaliyet gelirleri, 2013 yılında 313
milyon TL olarak gerçekleşmiş ve
2014 yılının ilk 10 ayında ise toplam
371 milyon TL gelire ulaşılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı müze ve
ören yerlerimizin gişe ve işletmelerinin modernizasyonuyla
hem ziyaretçi sayısında hem de
gelirlerde yüksek artışlar sağlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı müze
ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı
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Avustralya’dan iade alınan
Yortan Kabı

Bakanlığımızca, yasa dışı yollarla ülke
dışına çıkarılan kültür varlıklarının

ABD’den 05 Ağustos 2014 tarihinde iadesi sağlanan 10 adet mezar ve adak stelinden örnekler

iadesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

ve takdirle karşılandığının göstergesi olması bakı-

2014 yılı Kasım ayı itibariyle, toplamda 16 adet kültür

mından önem arz etmektedir.

varlığının ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu eserler
arasında; Amerika Birleşik Devletleri’nden iadesi

Öte yandan; Almanya, ABD, İtalya, Fransa, Danimar-

sağlanan 10 adet mezar taşı ve adak steli ile bağış

ka, Bulgaristan, İsviçre, İskoçya ve İngiltere’de bulu-

yoluyla iadesi sağlanan 4 adet amfora ve 1 adet at

nan pek çok eserimizin iade çalışmaları gerek hu-

koşum takımına ait tunç gem ile Avusturalya’dan

kuki gerekse diplomatik yollarla sürdürülmektedir.

iadesi sağlanan Yortan Kabı bulunmaktadır. İadesi
sağlanan bu eserler; Bakanlığımızın ülkemizden kaçırılan eserlerin iadesi konusunda göstermiş olduğu

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,

gayretli çalışmaların uluslararası kamuoyu tarafın-

Bakanlığımızca yapımı gerçekleştirilen, içerisinde

dan da desteklendiğinin ve yurt dışında da sempati

çok amaçlı salonlar, müze, sergi salonları, atölyeler,
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çalışma salonları, yönetim mekanları ile
merkezin tümüne hizmet veren teknik
donanımların yer aldığı bölümler bulunan 94 kültür merkezi faaliyette olup,
71 adet kültür merkezi Bakanlığımıza
bağlı olarak, 23 adedi ise il ve ilçelerdeki kurum ve kuruluşlara tahsis edilerek
halkımıza hizmet vermektedir. Ayrıca,
Bakanlığımız yatırım programında bulunan ve içinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası’nın da olduğu 35 adet kültür
merkezi projesinin yapımı devam etmek-

Adana Ceyhan Kültür Merkezi

tedir.
niye-Kadirli, Tekirdağ-Muratlı Kültür Merkezleri’nin
2014 yılı sonuna kadar hizmete açılması planlanan

2015 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir.

kültür merkezleri; Adana-Kozan, Kastamonu-Cide,
Kırıkkale-Hasandede, Mersin-Gülnar, Mersin-Silifke
(Taşucu), Adana-Ceyhan, Karabük ve Tekirdağ Şarköy Kültür Merkezleri’dir.
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Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan “Bursa ve
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” ile
“Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” adaylık dosyaları Haziran 2014 tarihinde Dünya Miras Ko-

Ayrıca; Hatay-Erzin, Hatay-Samandağ, Kastamonu

mitesi tarafından değerlendirilmiş olup, Dünya Miras

-Taşköprü, Kastamonu-Tosya, Konya-Akşehir, Osma-

Listesi’ne kabul edilmiştir. Böylece Dünya Miras Lis-

Bergama

Bursa-Cumalıkızık
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tesi’ndeki varlık sayımız 11’den 13’e, geçici listedeki
varlıklarımızın sayısı ise 41’den 52’ye yükselmiştir.

Kültürel Peyzaj Alanı’dır.

Dünya Miras Listesi’nde yer alan varlıklarımız; İstanbul’un Tarihî Alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Hattuşa: Hitit
Başkenti, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Pamukkale-Hierapolis, Safranbolu Şehri, Troya Arkeolojik
Siti, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük
Neolitik Kenti, Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu, Bergama Çok Katmanlı

Ayrıca; Geçici Liste’de yer alan “Diyarbakır Surları
ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı” ve “Efes”e ait
Dünya Miras Listesi adaylık dosyaları Dünya Miras
Merkezi’ne iletilmiş olup, söz konusu adaylıklar 2015
yılında değerlendirilecektir. 2016 yılında değerlendirilmek üzere, Ani ve Afrodisias Antik Kentleri’nin
Dünya Miras Listesi adaylık dosyaları 2015 yılında
Dünya Miras Merkezi’ne gönderilecektir.

“İslam Hat Sanatı’nın 500 Yılı” sergisinden bir görüntü

“Kutsal Mekanlar” sergisinden bir görüntü

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,

yetleri: Neolitik Çağ’dan Osmanlı İmparatorluğu’na”
başlıklı bir serginin teşhiri gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımızca yurt dışında kültür varlıklarımızdan
oluşan sergiler açılmakta ya da gerçekleştirilen sergilere eserler gönderilerek katılım sağlanmaktadır.

Bahreyn Ulusal Müzesi’nde 19 Ocak 2014 tarihinde
açılışı gerçekleştirilen “İslam Hat Sanatı’nın 500 Yılı”
başlıklı serginin teşhiri 13 Nisan 2014 tarihinde sona
ermiştir.

Bu kapsamda; 2013 yılı Çin’de Türk Kültür Yılı etkinlikleriyle ilgili 18 Kasım 2013-20 Şubat 2014 tarihleri
arasında Shanghai Müzesi’nde “Anadolu Medeni-

Belçika’da 19 Eylül 2014 ile 18 Ocak 2015 tarihleri
arasında düzenlenecek “Kutsal Mekanlar” başlıklı
19

sergiye ülkemizce de ödünç eser verilerek katılım
sağlanmış olup, yine Belçika’da 2015 yılında gerçekleştirilecek ve ülkemizin konuk ülke olarak katılacağı Europalia Festivali çerçevesinde 2 serginin
düzenlenmesi planlanmaktadır. Hollanda’da ise 14
Mart-16 Ağustos 2015 tarihleri arasında “Kadınlar”
temalı bir serginin düzenlenmesi planlanmaktadır.
Sınırı Olmayan Müzeler Organizasyonu tarafından
düzenlenen ve 22 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen “Tarihi Paylaşmak-Avrupa-Türk-Arap İlişkileri
1815-1918” projesinde ülkemiz de yer almaktadır. Bu
sanal sergi projesi 2015 yılı baharında tamamlanarak internet üzerinden erişilebilir hale gelecektir.
2014 yılında, Bakanlar Kurulu Kararlı Türk Kazı sayısı
117, Bakanlar Kurulu Kararlı Yabancı Kazı sayısı 36’dır.
Ayrıca, Türk yüzey araştırması sayısı 94, yabancı
yüzey araştırması sayısı 14 olmuştur. 2014 sonuna
kadar Bakanlar Kurulu Kararlı Kazılar, yüzey araştırmaları, kurtarma kazıları ve diğer çalışmalar olmak
üzere 530’a yakın arkeolojik çalışmanın yapılması
öngörülmekte olup, 2015 yılında da çalışmalara
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Sınırı Olmayan Müzeler Organizasyonu’nun web sayfasından bir görüntü

devam edilecektir. 2014 yılına ait kazı ödenek miktarı DÖSİMM destekleri dahil yaklaşık 39 milyon
TL’dir. Bakanlığımızca 2014 yılında Adana Anavarza
Kalesi, Bursa Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Çanakkale Çınarlı Köyü Hasan Mevsuf Şehitliği Tabya ve

Mersin Anamur Mamure Kalesi

Bataryaları Açık Hava Müzesi, Karaman Kalesi, Kars
Ani Ören Yeri Ani Katedrali (Fethiye Cami), Nevşehir
Göreme Açıkhava Müzesinde ve Aksaray Güzelyurt Ihlara Vadisi’nde bulunan kiliselerin projeleri
ile Erzincan-Refahiye sokak sağlıklaştırma projeleri
tamamlanmıştır.
Gaziantep Kalesi, Giresun Kalesi, Kars Kanlı Tabya,
Mersin Mut Alahan Manastırı ve Şanlıurfa Harran
Kalesi Sur Duvarları restorasyonları ile Erzincan

Kemaliye sokak sağlıklaştırma uygulamalarını da
2014 yılında tamamlanan restorasyon işleri arasında
sayabiliriz.
2014 yılı sonuna kadar Ankara Augustus Mabedi,
Düzce Akçakoca Ceneviz Kalesi, Erzurum Öşki
Kilisesi, İzmir Aziz Helie Kilisesi, Harran Ulu Camii,
İstanbul Sur-i Sultani Surları ve Yıldız Sarayı bünyesinde bulunan önemli yapıların projelerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
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2014 yılı sonuna kadar tamamlanacak önemli res-

tutulmaktadır. Bu kaynak kültür mirasımızın korun-

torasyon işlerini ise, Antalya Alanya İçkale Selçuklu

masına tahsis edilen ve Bakanlığımız bütçesinin

Sarayı, Bursa İznik Nilüfer Hatun İmareti (İznik Mü-

dışında olan bir kamu kaynağıdır. Bu kaynakla ta-

zesi) ile Bitlis, Çanakkale-Kilitbahir, Mersin-Mamure,

şınmaz kültür varlıklarının planlama, projelendirme,

ve Şanlıurfa-Birecik kaleleri restorasyonları olarak

uygulama ve kamulaştırma işleri yapılmaktadır.

belirtebiliriz.

Kültür varlıklarının korunmasına her ilin kaynak oluş-

Bakanlığımızca 2005 yılından itibaren korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen
taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarım-

turup kullanması ilkesine dayalı bu modelle, Türkiye
genelinde çok sayıda kültür varlığının korunmasına yönelik projeler gerçekleştirilmiştir. Rakamlarla

larının yapılabilmesi amacıyla taşınmaz sahiplerine

ifade edersek; 2005 yılından 2014 yılı ilk altı aylık

hibe şeklinde maddi destek sağlanmaktadır.

dönem sonuna kadar Türkiye genelinde katkı payı
hesaplarında yaklaşık 1 milyar 565 milyon TL toplan-

Bakanlığımız 2014 bütçesinden söz konusu maddi

mış olup; toplam 8 bin 177 proje için yaklaşık 1 milyar

desteklerde kullanılmak üzere 14 milyon 310 bin

225 milyon TL kullanılmıştır.

TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılsonuna kadar,
286 adet proje yardımı ve 283 adet proje uygulama

Sadece 2014 yılı ilk 6 aylık dönem sürecinde tüm

yardımı olmak üzere toplam 569 adet taşınmaza

illerde toplanan katkı payı miktarı 115 milyon 742 bin

yardım yapılması öngörülmektedir.

688 TL olup; 1.107 adet proje için katkı payı hesabından yaklaşık 397 milyon 711 bin TL kullanılmıştır.

2005 yılından itibaren emlak vergilerinin %10’u
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nispetindeki paylar taşınmaz kültür varlıklarının ko-

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

runması amacıyla illerdeki katkı payı hesaplarında

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

kuk kuralları çerçevesinde resmileştirmek amacıyla

Dair Kanunun 31.03.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe

anlaşma, protokol, mutabakat zaptı vb. belgeler

giren 3. maddesinin 3. fıkrası gereğince 2014 yılı ilk

imzalanmaktadır. Kültür ve turizm alanında imzala-

6 aylık dönem sonu itibariyle Bakanlığımızın öncelik

nan ve halen yürürlükte olan belge sayısı 347’dir.

vereceği işlerde kullanılmak üzere ayrılan toplam tu-

Bu belgelerin 21 adedi 2013-2014 döneminde imza-

tar 43 milyon 475 bin 849 TL’dir. Bu kaynakla Bakan-

lanmıştır. Söz konusu belgelerde yer alan kararların

lığımızca ilgili Valilikler ile koordineli olarak; Ankara

hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar etkin bir şe-

Cumhuriyet Müzesi ve II. TBMM Sığınağının Onarı-

kilde yürütülmektedir.

mı, Eskişehir Yazılıkaya Midas Anıtı
Restorasyonu, Bursa İznik Berberkaya Lahiti Çevre Düzenlemesi, Kahramanmaraş Kalesi Sur Duvarları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik
Sağlamlaştırma ve Elektrik Projeleri
Yapımı, Şanlıurfa Eski Halfeti Sokak
Sağlıklaştırma Proje Yapımı, Kayseri
Güpgüpoğlu Konağı Onarımı ve Restorasyonu işlerine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkemizin uluslararası politikada
güçlenen konumunun bir gereği
olarak kültürel diplomasiye özel bir
önem vermekteyiz. Bu bağlamda
farklı coğrafyalarda pek çok ülkeyle
karşılıklı olarak kültür yılı ve haftaları
düzenlenmektedir. Kültür yılı ve haftaları vesilesiyle, opera ve baleden tiyatroya, el sanatlarından halk danslarına, fotoğraf sergilerinden
film gösterimlerine kadar geleneksel ve modern

Ülkemizin dış politikası ve menfaatleri doğrultusun-

kültürümüze ait pek çok değerin tanıtımı gerçekleş-

da diğer ülkelerle ikili veya çok taraflı olarak kültür

tirilmektedir. 2014 yılı, diplomatik ilişkilerimizin tesi-

ve turizm ilişkilerimizi geliştirmek ve uluslararası hu-

sinin 600. yılı olması vesilesiyle Polonya ile karşılıklı
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Milli Kütüphane

kültür yılı olarak kutlanmıştır. Yine yıl içerisinde Türkmenistan, Özbekistan, Malezya, Pakistan ve Cibuti’de Türkiye Kültür Haftaları gerçekleştirilmiş olup,
Kasım ayı sonunda ise Azerbaycan’da kutlanacaktır.
Aynı politika çerçevesinde 2015 yılı, hem Avustralya
hem de Katar ile karşılıklı kültür yılı olarak kutlanması açısından önemli bir yıl olacaktır.
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Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Milli Kütüphane’ye devredilen koleksiyonlar ve Türk
Ocağı Koleksiyonu’na ait kitapların kimliklerinin belirlenmesine dair çalışmalar Haziran 2013 tarihinde üç
farklı komisyon kurularak başlatılmış olup, bu komisyonlar tarafından Türk Ocağı Koleksiyonu’na ait 40

bin 800 materyalin tasnif ve değerlendirme
çalışması dahilinde koleksiyonun bakım,
onarım, koruma ve kayıt çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu kapsamda; İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılmış olan kitapların kayıt
altına alınması işlemi devam etmektedir.
Türk Ocağı koleksiyonundan çıkarılan Selahattin Ömer imzalı 24 tablo ile eski harfli
Türkçe (Osmanlıca) yazma ve nadir eserin
gösterileceği bir sergi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Milli Kütüphane’de koruma altına alınan yazma eserlerden örnekler

Yapılan çalışmalar neticesinde Milli Kütüphane koleksiyonunda daha önce yer almayan 132 bin 618
materyal kayıt altına alınarak koleksiyonumuza kazandırılmıştır. Bu rakamlarla Milli Kütüphane’nin Ekim 2014
itibariyle toplam materyal sayısı 3 milyon 308 bin 415’e
ulaşmıştır. Ayrıca, Milli Kütüphane depolarında kayıt altına alınmayan yaklaşık 500 bin materyalin kayıt altına
alınması ve koleksiyona kazandırılarak okuyucuların
hizmetine sunulması çalışmaları sürdürülmektedir.

Kültür mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılması amacı ile koleksiyonumuzda bulunan
dergi ve gazeteler, kitap dışı materyaller ile yazma
ve nadir eserler araştırmacıların ve internet kullanıcılarının hizmetine sunulmak üzere elektronik
ortama aktarılmaktadır. Böylelikle koleksiyonumuzda bulunan tüm materyaller zamanın ve fiziksel
şartların yaratabileceği tahribatlardan korunmakta,
kültürel mirasımızın uzun süreli erişimi ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. 2014 yılı sonunda 480 bin
poz materyalin dijitalleştirilmesi planlanmaktadır. Bu
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kapsamda ele alındığında; koleksiyonumuzda dijital

Sayın Başkan,

ortama aktarılması gereken eserlerin çokluğu ve

Sayın Milletvekilleri,

bunlara her geçen gün yenilerinin eklenmesi nedeniyle Kütüphanemizde bir dijitalleştirme sisteminin
oluşturulması planlanmış ve ihalesi yapılmıştır.
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Dünyanın bilgi toplumuna dönüşüm sürecini yaşadığı günümüzde, bilginin doğru kaynaktan ve en kısa
sürede edinilmesi önem kazanmaktadır. Bilginin

Milli Kütüphanenin tüm toplum kesimlerinin ulaşa-

derlendiği, düzenlendiği ve vatandaşların hizmeti-

bildiği ve yararlanabildiği bir bilgi merkezi haline

ne sunulduğu kütüphanelerde, verilen hizmetlerin

getirilmesi çerçevesinde, görme engelli vatandaş-

sunumunda kalitenin artırılması ve bilgiye erişim

larımıza sesli kitap hizmeti verilmektedir. Görme

süresinin kısaltılması son teknoloji ürünlerin kullanıl-

Engelliler Merkezi arşivinde 5 bin sesli kitap bu-

masıyla mümkün olabilmektedir.

lunmakta olup, yayındaki sesli kitap sayısı ise 3 bin

Bakanlığımıza bağlı 1.114 halk ve çocuk kütüphanesi

550’yi geçmiştir. 1.590 görme engelli vatandaşın

ve 6 edebiyat müze kütüphanesi olmak üzere top-

üye olduğu merkezde 187 gönüllü okuyucunun des-

lam 1.120 kütüphane ile vatandaşlarımıza kütüphane

teği ile seslendirme çalışmaları devam etmektedir.

hizmetleri verilmektedir.

Milli Kütüphane, milli kültürün tanıtımına hizmet

Çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde nite-

amacıyla yurt içinde ve dışında faaliyetlerine devam

likli kütüphanecilik hizmetlerinin verilebileceği özel-

etmektedir. 2013-2014 yıllarında yabancı ülkelerle

liklere sahip yeni kütüphanelerin hizmete açılması

işbirliği protokolleri yapılmak suretiyle 37 ülkede 45

çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 2014 yı-

ayrı merkeze 24 bin 500 kitap bağışı ve mübadelesi

lında Ankara Keçiören Cemil Meriç İlçe Halk Kütüp-

gerçekleştirilmiştir.

hanesi, Giresun Çanakçı İlçe Halk Kütüphanesi, Ma-

Yeni düzenlenen çocuk kütüphanelerinden örnekler
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latya Sadreddin Konevi Halk Kütüphanesi, Erzurum

yapımına yönelik olarak Burdur, Kırşehir, Muş, Sivas,

Çocuk Kütüphanesi hizmete açılmış olup, “Elazığ

Uşak İl Halk Kütüphanesi binaları, Ankara Yenima-

Çocuk Kütüphanesi” ile “Düzce-Kaynaşlı İlçe Halk

halle İlçe Halk Kütüphanesi ve Ankara Bölge Yazma

Kütüphanesi”nin ise 2014 yılı sonuna kadar hizmete

Eserler Kütüphanesi yapımı devam etmektedir.

açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda ediniliyor ol-

çalışmaları sürdürülmekte olup bunlardan Düzce,

ması gerçeğinden hareketle bağımsız çocuk kütüp-

Elazığ, Kırıkkale, Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüpha-

haneleri yanında halk kütüphanelerinde de “Çocuk

nelerinin 2015 yılı başında açılışı planlanmaktadır.

Bölümleri” ve “Okul Öncesi Çocuk Bölümleri” oluş-

Yeniden yapılandırma çalışmaları sürdürülen 37

turulmaktadır.

kütüphanemizin 2015 yılı sonuna kadar bitirilmesi

Kütüphanelerimizin, kullanıcı odaklı olacak şekilde
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Ayrıca, 41 Kütüphanenin yeniden yapılandırma

öngörülmektedir.

yeniden düzenlenerek, çağdaş kütüphane hizmet-

Yerleşik halk kütüphanelerinden, şehirlerin uzak

lerinin sunulmasına elverişli hale getirilmesi ama-

semtlerinde, kasaba ve köylerinde yaşayıp uzaklık

cıyla “Çocuk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi Projesi”

sebebiyle yararlanamayanlara veya hasta, engelli,

çerçevesinde 2014 yılında; Sinop Türkeli İlçe Halk

eve bağımlı gruplar ile hapishane, hastane, hu-

Kütüphanesi, Kayseri Necmettin Feyzioğlu Halk Kü-

zurevleri ve yetiştirme yurtlarındaki kısıtlı gruplar

tüphanesi, Giresun Çocuk Kütüphanesi’nin yapılan-

arasında sayılabilecek vatandaşlarımıza 35 gezici

dırma çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

kütüphane ile hizmet götürülmektedir.

Bakanlığımız tarafından yörenin kültürel dokusuna

Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu kararları

uygun, kullanıcı odaklı modern kütüphane binası

kapsamında hazırlık ve baskı kararları alınmış olan

eserlerden 25 adedinin baskısı yıl sonuna kadar
tamamlanacaktır.
“Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe
Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi
(TEDA)” kapsamında; 63 ülkeden başvuran 420
farklı yayınevine çeviri ve baskı için toplam 1.648
adet destek verilmiştir. Yayınevleri bu desteklerle,
414 yazarımızın 940 farklı eserini 58 dile çevirerek
yayımlamışlardır. Destek sağlanan bu eserlerden

TEDA kapsamında çevirisi yapılan eserler

2014 yılı Kasım ayı itibariyle 1.273 adedi yayımlanmış
ve okurlarıyla buluşmuştur.
rapora göre 2013 yılında, ISBN alan kitap başlığı sa2006 yılından bu yana Edebi Çeviri Atölyeleri dü-

yısında dünya 10.’su, nüfusa göre oranda ise dünya

zenlenmektedir. Bu kapsamda 9’u Türkçe’den diğer

11.’sidir.

dillere, diğer dillerden Türkçe’ye; 1’i de Çocuk ve
İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyeleri olmak üzere
toplamda 10 adet çeviri atölyesi düzenlenmektedir.

Bakanlığımız, “Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi
Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün

Ülkemiz, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA)’nin yap-

edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımla-

tığı bağımsız araştırma raporuna göre dünyada

tacak proje müelliflerine projeleri karşılığında 2014

kitap piyasası büyüklüğü bakımından bir önceki yıla

yılından itibaren destek verilmeye başlanmış olup

göre bir sıra yükselerek 12. sıraya yerleşmiştir. Aynı

süreç devam etmektedir.
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2014 Pekin Kitap Fuarı Onur Konuğu Türkiye
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Bakanlığımızca; ülkemizin kültür, sanat ve edebiyatının tanıtılması, uluslararası kurum ve kuruluşlarla
kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi, ülkemiz yayıncılık sektörünün dışa açılımına destek olunması
ve TEDA Programı’nın tanıtılması amaçlarıyla farklı
ülkelerde önemli uluslararası kitap fuarlarına katılım
sağlanmaktadır. 2014 yılında, bölgesel ve küresel
öneme sahip Budapeşte ve Pekin’de onur konukluğu olmak üzere, Paris, Bologna, Abu Dabi, Saraybosna, Londra, Tahran, Bookexpo America (New
York), Varşova, Moskova, Liber (Barselona), Frankfurt ve İstanbul Uluslararası kitap fuarlarına katılım
sağlanmıştır.
Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Yazma eserler, sahip oldukları içerik ve eşsiz sanatsal özellikleri nedeniyle yeri doldurulamayacak
önemli kaynaklar arasındadır. Kültür tarihimizin ve
milli kültür mirasımızın asli kaynaklarından olan el
yazmaları ve nadir eserler, bilim adamlarının ve
araştırmacıların çalışmalarına ışık tutan en değerli

kültür varlıklarıdır. Yazma eserler bugün ile gelecek
arasında bağlantı kuran kıymetli hazineler olup, bir
anlamda toplumların ve devletlerin hafızalarıdır.
Bakanlık olarak, binlerce yıllık süreçten geçerek
günümüze kadar gelmiş olan bu birikimi korumak,
eserlerimizi işlevsel ve en güncel şekilde bizden
sonraki kuşaklara aktarmak arzusundayız. Gelecek
kuşakların insan, alem, medeniyet bilinç ve tasavvuruna sahip olması kültürel ve ilmi birikimimizin
onlara ulaştırılmasına bağlıdır.
İşte bu bilinçle hareket eden ve henüz dört yıl önce
kurulan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,
yazma ve nadir basma eserlerimizin korunması,
tanıtımı ve kütüphanelerimizin yönetimi bakımından
üzerine düşen tarihi vazifeyi hakkıyla yerine getirme
çabası içindedir.
Bu kapsamda; Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi bünyesinde kurulan ve en son teknolojiyi barındıran RFID tabanlı Yeni Koleksiyon Sistemi Projesi
ile Süleymaniye Kütüphanesi ile bağlı kütüphaneler31

de bulunan yaklaşık 200 bin eser, yılların ihmali ile
maruz bırakıldıkları zor durumdan kurtarılıp temizlenerek koruma altına alınmıştır. Süleymaniye Külliyesi içerisinde bulunan ve “Süleymaniye Doğumevi”
olarak adlandırılan yapı; tadilat, bakım ve onarım
çalışmaları ile modern bir hale getirilmiş, kitap restorasyonu, konservasyonu ve araştırmaları için gerekli
teçhizatla donatılarak Türkiye’nin ilk ve tek “Kitap
Şifahanesi” olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Kütüphanelerimizde bulunan yazma eserlerin okuyucu ile buluşturulması, yerli ve yabancı uzmanların hizmetine sunulması, ilim sahasında çalışan

Süleymaniye Kitap Şifahanesi

insanların bu eserlere en kolay yoldan erişiminin
sağlanması Yazma Eserler Kurumu için temel hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Bu amaca dönük
olarak daha önceki yıllarda başlanan kataloglama
çalışmalarının yanı sıra, bu bilgilerin ilim insanları ile
buluşturulması için Bakanlıkça Yazma Eserler Portalı
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mek mümkün olacaktır. Diğer yandan kütüphane
koleksiyonlarının zenginleştirilmesi amacıyla satın
alma ve bağış yoluyla bugüne kadar toplam 2 bin
eser kütüphanelerimize kazandırılmıştır.

geliştirilmiştir. Bu sistemin yıl içinde hizmete açılma-

Yazma Eserler Başkanlığı, çeviri ve yayım faaliyet-

sı ile kurumumuz bünyesinde bulunan tüm eserlere

lerine 2012 yılında başlamıştır. Bugüne kadar 7’si

ilişkin katalog ve görüntülere hızlı bir şekilde eriş-

tıpkıbasım olmak üzere, dini ilimler, bilim ve felsefe,

2014 yılında yayımlanan eserlerden örnekler

edebiyat ve düşünce alanında toplam 30’a yakın

mesi ve bu sektörlerin uluslararası rekabet gücünün

eser yayımlanmış olup, yılsonuna kadar bu sayının

yükseltilmesi öncelikli hedeflerimizdendir.

40’a ulaşması hedeflenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda, Bakanlığımızca Dünya FikSayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,

ri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile işbirliği içerisinde “Telif
Haklarına Dayalı Endüstrilerin Türkiye Ekonomisine

Ülkemizde güçlü bir telif hakları sistemiyle; fikir ve

Katkısının Ölçülmesi”ne yönelik bir proje yürütül-

sanat eserlerinin etkin bir şekilde korunarak nitelikli

müştür. İçeriği itibariyle bir ilk olarak değerlendire-

üretimin teşvik edilmesi, kültür endüstrisinin büyü-

bileceğimiz projeyle telif hakları ve kültür endüst33

rilerini oluşturan sektörlerin Gayri Safi Millî Hâsıla
içindeki payları, dış ticaret büyüklükleri ve yarattıkları istihdamın ölçülmesine ilişkin sonuç raporu
hazırlanmış olup, söz konusu raporun 2014 yılı sonu
itibariyle kamuoyuyla paylaşılması planlanmaktadır.
Diğer taraftan ülkemizin fikri ve sınai haklar alanındaki önceliklerinin ve bu öncelikler doğrultusunda
gerçekleştirilmesi öngörülen eylemlerin belirlenmesi amacıyla ve tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanan “Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi” taslağı
nihai hale kavuşturulmuştur. Bakanlığımız ile Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş başkanlığında toplanan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon
Kurulu” kararı doğrultusunda hazırlanan söz konusu
Strateji Belgesi’nin; ülkemizde fikri haklar alanında
mevzuat ve politikaların şekillendirilmesine, uygulamanın güçlendirilmesine, farkındalığın artırılmasına
ve bu suretle ülkemizin fikri mülkiyet hakları konusunda uluslararası standartların üzerine çıkarılmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Bakanlığımızca uygulanan bandrol ve kayıt tescil
sistemleri; fikri hak ihlalleriyle mücadelede önemli
rol oynamakta ayrıca kültür endüstrimizin hacmi
konusunda veri oluşturmaktadır. Buna göre; 2014
yılının ilk 10 ayında 294 milyon 503 bin 709 adet
“kitap bandrolü”, 13 milyon 297 bin 976 adet “sinema-müzik-bilgisayar oyunu bandrolü” olmak üzere
toplam 307 milyon 801 bin 685 adet bandrol satışı
gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde, 2 bin 926 müzik
yapımı, 1.028 sinema yapımı ve 117 bilgisayar oyunu
Bakanlığımızca kayıt tescil edilerek ticari dolaşıma
girmiştir.
Fikri hak ihlalleriyle mücadelede denetimlerin
etkinleştirilmesi amacıyla, bandroller üzerinde
kullanılmakta olan karekod özelliğinin yanı sıra Bakanlığımızın yeni çalışmasıyla bandrollere eklenen
gizli şifre sayesinde, sistemin teknolojik olarak güvenilirliği arttırılmış; lazer şifre okuyucu cihazlar ile
denetim süreci hızlandırılmıştır.

Karekod özelliği olan bandrol ve şifre okuyucu cihaz
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67. Cannes Film Festivali ödül töreni
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Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,

politikalar ile sektöre yapılan devlet desteğinin rolü
göz ardı edilemez.

Bilindiği üzere; ülkelerin kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkılar sağlayan ve bu nedenle stratejik
ve ayrıcalıklı bir sektör olan sinemada ülkemizde
son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu
süreçte, sektörleşme dinamiklerini destekleyen

Son yıllarda dünyanın önemli festivallerinde Türk
filmlerinin elde ettiği başarılar ve ödüller sayesinde
yumuşak güç olarak tanımlanan sinema dili kullanılarak ülkemizin tanıtımına ve marka değerine büyük
katkı sağlanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak

Türk dizileri de başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak
üzere dünyanın farklı bölgelerinde ilgiyle izlenmektedir.
Sinemamız Cannes Film Festivali’nde ilk kez Yılmaz
Güney’in “Yol” adlı filmi ile 1982 yılında Altın Palmiye
ödülüne layık görülmüş ve 32 yıl aradan sonra Nuri
Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” adlı filminin 67. Cannes
Film Festivali’nde Bakanlığımızca desteklenen Altın
Palmiye ödülüne layık görülmesiyle bu başarıya yeniden ulaşılmıştır.
Sinemamızın 100’üncü yılında Cannes Film Festivali’nin yanı sıra dünyanın önemli festivalleri arasında
yer alan Saraybosna, Venedik, Valladolid ve Busan
Uluslararası Film Festivallerine ülkemizce katılım
sağlanmış olup, Venedik, Saraybosna ve Valladolid’de alınan ödüllerle Türk sineması uluslararası
arenada adından sıkça söz ettirmiştir.
Fuat Uzkınay’ın “Ayestefanos’taki Rus Abidesi’nin
Yıkılışı” adlı yapımı ile 1914’te serüvenine başlayan
ve bu yıl 100 yaşına giren “Türk Sineması”nda iz37

leyici sayısı son 10 yıllık süreçte sürekli artmış ve

zin en iyi 100 filmi seçilmiştir. 28 Ağustos’ta tamam-

geçtiğimiz yıl 50 milyonu aşmıştır.

lanan oylamada 360 bini aşkın tekil oy kullanılarak,

Ayrıca, bu yıl akademisyenler, meslek birlikleri ve
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“Susuz Yaz” filmi sinemamızın en iyi filmi seçilmiştir.

sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla belirlenen

Ülkemizde yer alan çekim mekanları ve teşvikler

300’ün üzerinde film halkımızın oylamasına sunul-

başta olmak üzere, Türkiye’de film çekmek isteyen

muş ve yapılan oylama sonucunda sinema tarihimi-

yabancı yapımcılara teknik ve oyuncu desteği ola-
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Türk Sineması’nın 100’üncü yılı tanıtım çalışmaları kapsamında bastırılan anı pulu

rak hizmet verebilecek kuruluşlara ait bilgileri içeren

Mayıs ayında düzenlenen 67. Cannes ve 71. Ve-

“Filming Guide” çalışmaları tamamlanmıştır.

nedik Film Festivalleri kapsamında açılan Türkiye

Türk Sineması’nın 100’üncü yılı tanıtım çalışmaları

standında sektör temsilcileriyle birlikte Bakanlık

kapsamında başta Cannes, Venedik, Busan ve

temsilcileri, birçok yapımcı, yönetmen ve sinema-

Valladolid Film Festivalleri olmak üzere ulusal ve

cıya sinema sektörümüz, film destinasyonu ve

uluslararası arenada birçok etkinlik düzenlenmiştir.

teşvikler hakkında tanıtım yapmıştır. 30 bine yakın
39

sinema profesyonelinin buluşma noktası olan

arsa Bakanlığımıza tahsis edilmiş olup, özel nitelik-

“Uluslararası Cannes Film Festivali”nde, akredite

li proje için çalışmalar devam etmektedir.

olan tüm katılımcılara 11 bin adet Türk sinemasından örnekler içeren DVD Seti ve tanıtıcı materyal

Türk sinemasının son yıllarda elde ettiği başarıları

dağıtılmıştır.

sürdürülebilir kılmak, eser sayısı ve niteliğinde artış
oluşturacak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle

Sinema tarihimize ait arşivlerde yer alan kaybol-

buluşmasını sağlayacak, sinema sektörünü stratejik

maya yüz tutmuş 35 mm formatlı sinema eser-

bir sektör olarak yeniden ele alacak, yaşanan tı-

lerinin dijital ortama aktarılarak, görsel işitsel

kanıklıkları giderecek yeni destek mekanizmalarını

mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılmasına

içeren değişiklik kanun taslağı çalışmaları, sektör

imkan sağlanması ve sinema eserlerinin görüntü

temsilcilerinin de katılımıyla tamamlanmış olup en

kalitelerinin arttırılarak daha iyi bir şekilde izleyici

kısa zamanda Bakanlar Kurulu’nun onayına sunula-

ile buluşmalarının sağlanması için Bakanlığımızca

caktır.

film restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.
Sayın Başkan,
Sinema alanında ulusal bir bellek oluşturmak, film-

Sayın Milletvekilleri,

lerimizi modern teknolojiyle donatılmış bir ortam-
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da korumak ve hizmete sunmak amacıyla, içerisin-

Bakanlığımızın her ölçekte planlama yetkisine sahip

de film arşivi, sinema müzesi, sinema kütüphanesi,

olduğu Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

restorasyon laboratuvarı, prestij sinema salonu-

ile Turizm Merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal,

nun da bulunduğu “Türkiye Film Arşivi ve Sinema

tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri,

Müzesi” projesi için İlimiz Çankaya İlçesi Beytepe

sağlık turizmi, kış, av ve su sporları ile mevcut diğer

Mahallesi’nde bulunan 8 bin 278 m² yüzölçümlü

turizm potansiyelleri dikkate alınmaktadır. 2634

Belek Turizm Merkezi Golf Tesisleri
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sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca belirli potan-

Bakanlığımızca Türkiye Turizm Stratejisi-2023 bel-

siyele sahip alanlarda koruma-kullanma dengesinin

gesi kapsamında; Kültür Turizmi Marka Kentleri

kurularak sektörel kalkınmanın ve planlı gelişimin

olarak geliştirilmesi öngörülen kültür turizmi po-

sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; 2014

tansiyeli yüksek olan Adıyaman, Amasya, Bursa,

yılı itibariyle 34 kültür turizm koruma ve gelişim böl-

Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa,

gesi, 228 turizm merkezi, 6 turizm alanı ve 2 turizm

Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon

bölgesi olmak üzere toplam 270 turizm alan, bölge

olmak üzere 15 ilimizde Marka Kent çalışmaları baş-

ve merkezi bulunmaktadır.

latılmıştır. Çalışmalar kapsamında illerde hazırlanan

Bilindiği üzere; Türkiye jeotermal kaynaklar açısından dünyada ilk 7 ülke arasında yer alırken Avru-

marka kent eylem planları doğrultusunda tarihî, kültürel ve arkeolojik değer taşıyan unsurların kentsel

pa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca

ve turistik değerleri zenginleştirilerek kültür turizmi

uygulamaları konusunda ise üçüncü sıradadır.

arzının artırılması, altyapı yatırımlarının desteklen-

Ülkemizde 46 ilde 240 civarında kaplıca tesisi bu-

mesi ve konaklama kapasitelerinin geliştirilmesine

lunmaktadır. Gerek tesis sayısı gerekse yatak kapa-

yönelik çalışmalar bütçe imkanları çerçevesinde

sitesi açısından termal turizmin ülke turizmi içindeki

Bakanlığımız koordinasyonunda sürdürülmektedir.

payının artırılması planlanmaktadır.

Türkiye Turizm Stratejisi’nin güncellenmesine ilişkin
çalışmalar da devam etmekte olup, bu kapsamda

Bakanlığımızca termal turizm alanında yürütülen

Marka Kentlere yönelik düzenlemelerin yapılması

çalışmalarla, 2014-2018 Onuncu Beş Yıllık Kalkınma

planlanmaktadır.

Planı döneminde yatak kapasitesinin 100 bine ulaş-
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ması, 1,5 milyon yabancı ziyaretçi ve 3 milyar dolar

Mahalli İdareler tarafından gerçekleştirilen turizm

gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

amaçlı çevre düzenlemesi veya altyapı uygulamala-

rına 31.10.2014 tarihi itibariyle 67 milyon 695 bin TL
destek sağlanmıştır.
Ülkemizde 2014 yılı itibariyle Mavi Bayrak Projesi
kapsamında; 397 plaj, 22 marina ve 12 yat mavi
bayrak ile ödüllendirilmiştir. Uluslararası alanda
Mavi Bayrak uygulaması yapan 49 ülke arasından;
İspanya 573 plaj ile birinci, Yunanistan 407 plaj ile
ikinci, Türkiye 397 plaj ile üçüncü, Fransa 379 plaj
ile dördüncü olmuştur. Marinalarda ise İspanya 108
marina ile birinci sırada yer alırken Türkiye 22 marina ile yedinci sırada yer almıştır.

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Bakanlığımızın yurt dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 39 ülkede bulunan 44 Kültür ve Tanıtma
Müşavirliği ve Ataşeliği aracılığıyla yürütülmektedir.
Ülkemizin son 10 yılda ekonomik, sosyal, siyasal,
kültürel ve turizm alanlarında gerçekleştirmiş olduğu önemli atılımlar sayesinde saygın bir dünya
markası haline gelmiş olması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin daha fazla sayıda ülkede ve
daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesini zorunlu
kılmaktadır.
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2014 yılında ülkemizin tarihi, kültürel ve turizm de-

sahipliği yapan, tarihi, coğrafyası ve tüm kültür ve

ğerlerinin tanıtımında yer alan tüm unsurlarının,

turizm değerleri ile rakiplerinden ayrılan ülkemizin

ülkemiz imajının güçlendirilmesi bakımından bir

tanıtımı global çapta “Turkey: Home” konsepti ile

bütün olarak ele alınacağı küresel bir reklam kam-

gerçekleştirilmektedir.

panyası uygulamasına karar verilmiştir. Dünyanın
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her yerinde tutarlı, anlamlı ve çekici bir Türkiye imajı

Ülkemizin yurt dışındaki tanıtımı kapsamında 87 ül-

yaratmayı hedefleyerek 30’dan fazla medeniyete ev

kede 37 farklı dilde yürütülen klasik reklam mecrala-

rının yanı sıra; 2014 yılında ilk kez tüm sosyal medya

zellikleriyle birçok turizm türü bakımından eşsiz im-

kanallarını kapsayan global çapta, pazar odaklı diji-

kânlara sahiptir. Ayrıca Bakanlığımız 2023 hedefleri

tal reklam kampanyası yürütülmüştür. Ayrıca, en çok

doğrultusunda farklı turizm türlerine yönelik talebin

okunan gazete ve dergilerde, yabancı ülkelerde en

artırılması, kalkınmada bacasız sanayi sektörü olan

çok izlenen ve dinlenen TV kanalları, ulusal kanallar

turizmin yılın 12 ayına ve her bölgeye ulaştırılması

ve radyolarda yayınlanan tanıtım filmleri, spotları

amacıyla yeni teşvik unsurlarının oluşturulması plan-

ve görsellerle ülkemizin zenginlikleri tüm dünyaya

lanmaktadır.

tanıtılmıştır.
2014 yılı sonuna kadar Bakanlığımızca 57 ülkede;
94 kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde yurt dışı
temsilciliklerimiz aracılığıyla 7’si büyük, toplam 125
turizm ihtisas fuarına iştirak edilecektir. Bu sene
dünya genelinde katılım sağladığımız turizm fuarları, ilk kez “Turkey: Home” reklam kampanyamız ile
entegre edilerek, tek bir görsel dil ile konuşan özel
tasarımlar kullanılarak zenginleştirilmiştir. Böylece
ülke tanıtımında yürütülen tüm faaliyetler entegre
edilerek ortak mesajlar verilmiştir.

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Bakanlığımız, orkestra, koro ve topluluklarla yurt
içinde periyodik konserler ile anma, kutlama, yıldönümü etkinlikleri, festivaller, okullara yönelik eğitim
konserleri, yurt içi ve yurt dışında turneler düzenlemekte, çeşitli kamu/özel kurum ve kuruluşlarının
düzenlediği etkinliklere sanatçı/sanat birimi görevlendirilmekte ve anma günlerinde özel programlar
yapmaktadır. Böylece halkın sanat etkinliklerinden
daha çok yararlanması sağlanmaktadır. 2014 yılının

Hepinizin de bildiği gibi ülkemiz deniz-kum-güneş

ilk 10 aylık döneminde Bakanlığımıza bağlı sanat ku-

turizminin dışında zengin kültürü, doğal ve tarihî gü-

rumları tarafından 1.643 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
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Plastik sanatlar alanında eser veren sanatçılar

tını uluslararası bir organizasyon aracılığıyla dünyaya

desteklenmekte, yönlendirme ve danışmanlık hiz-

tanıtmaktadır. 2014 yılında hazırlıklarına başlanan 15.

meti verilmektedir. Resim, heykel, fotoğraf ve Türk

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi 2015 yılında İtal-

süsleme sanatları alanında düzenlenen yarışmalar

ya’nın Napoli Şehri’nde gerçekleştirilecektir.

aracılığıyla bu alandaki sanatçılar teşvik edilerek
ödüllendirilmektedir. Ayrıca, müzik ve sahne sanatları
ile plastik sanatlar alanındaki eserlerimizin CD, DVD,
katalog gibi görsel ve işitsel materyal basımı yoluyla
belgelenmesi, araştırmacıların hizmetine sunulması
ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmaktadır.
Ayrıca, her yıl olduğu gibi 2014-2015 sanat sezonunda da özel tiyatrolara maddi desteğimiz artarak
devam edecektir.
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Bakanlığımızca verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne 2013 yılında, kültür ve sanata hizmetlerinden
dolayı Müzeyyen Senar, Ahmet Yakupoğlu, Nuri Pakdil ve Cüneyt Arkın layık görülmüş olup, ödül töreni
Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne taraf olan 161 ülke arasından seçilen
24 üyeli UNESCO Hükümetlerarası Komitesi’ne 2014

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi; her dört yılda bir

yılında Türkiye seçilmiş olup, 24-28 Kasım 2014 tarih-

çeşitli ülkelerden Türk Sanatı alanında çalışan bilim

leri arasında Paris’te düzenlenecek olan toplantıda

insanlarını bir araya getirerek araştırmacıların bilimsel

ülkemizi Bakanlığımız temsil edecektir. Türkiye adı-

çalışmalarını sunmalarına imkân vermekte ve böy-

na sunduğumuz “Türk Kağıt Süsleme Sanatı Ebru”

lece Türk sanatlarının bilimsel olarak incelenmesine

dosyasının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras

katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kongre sıra-

Temsili Listesi’ne eklenmek üzere nihai görüşmeleri

sında yapılan çeşitli etkinliklerle Türk kültür ve sana-

yapılacaktır.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Töreni

Bakanlığımızca kültürel mirasımız ve değerlerimiz

Bilgi ve Belge Merkezi’nde (Ağustos ayı itibariyle)

hakkında yurt içinde ve yurt dışında yapılan halk

178 bin 511 adet kayıtlı belge/eser bulunmaktadır.

kültürü alan araştırmaları sonucunda elde edilen

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları tespit ça-

dokümanlar Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne

lışmaları kapsamında toplam 2 bin 744 sanatçımız

kazandırılmakta ve araştırmacılarla paylaşılarak

kayıt altına alınarak kendilerine sanatçı tanıtım kartı

geleceğe aktarılması sağlanmaktadır. Halk Kültürü

verilmiştir.
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Bakanlığımızın teknik danışmanlığı ile Anadolu
Sigorta Anonim Şirketi’nin sponsorluğunda başlatılan “Bir Usta Bin Usta” projesi kapsamında sözleşme gereği her yıl belirlenen 5 ilde projenin yapılması öngörülmüş olup, 2014 yılında da 5 ilimizde 5
farklı konuda kurs gerçekleştirilmiştir.
Türk Süsleme Sanatları ile Geleneksel El Sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması
kapsamında; 2014 yılında 32 ilde 73 kurs açılmış
olup, bunların 27’si tamamlanmıştır. 46 kurs ise halen devam etmekte olup, kursları başarı ile bitiren
kursiyerlere sertifika verilmektedir.
Kültürel etkinliklere mali yardım kapsamında; 190
belediye, 355 dernek, 16 vakıf ve 5 Köylere Hizmet
Götürme Birliğine toplam 3 milyon 578 bin 101 TL
yardım yapılmıştır.
Bakanlığımızca turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak amacıyla, konaklama ve yeme-içme
işletmelerinde çalışan personele yönelik olarak
düzenlenen “Yaygın Mesleki Turizm Eğitim Prog48

ramları”na 2014 yılı Ekim ayı sonuna kadar katılan

Projemiz ile Bakanlığımızdan belgeli işletmelerde

toplam 3 bin 875 sektör çalışanına “Başarı Belge-

çalışan yaklaşık 6.000 kişiye işbaşı eğitimleri verile-

si” verilmiştir.

cek, yaklaşık 2.000 çalışanın Ulusal Mesleki Yeterli-

Bakanlığımız tarafından imzalanan ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında; 2014 yılında
düzenlenen uluslararası turizm eğitimi faaliyetlerine katılan 525 sektör çalışanına “Katılma Belgesi”
verilmiştir.
Bugüne kadar sektörümüzde hizmet kalitesinin
arttırılması amacıyla hayata geçirilen en kapsamlı
proje olan ve 30 ay sürmesi planlanan “Turizmde
İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi” IPA (Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı) 4. Bileşeni olan İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-

lik Belgesi sınav ücreti karşılanacak, sektörel online
işgücü araştırması yapılacak ve Yeşil Yıldız belgesi
teşvik faaliyetleri yürütülecektir. Bu sayede sektörümüzde verimliliğin çok daha üst noktalara taşınması
amaçlanmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları; 58 sahnede
20 bin 89 koltuk kapasitesiyle hizmet vermektedir.
Hizmet alanlarımız sürekli genişlemekte ve sanat
aktivitelerimiz artmaktadır. 2013-2014 tiyatro sezonunda 92’si yeni, 30’u çocuk oyunu, 86 yerli, 65
yabancı olmak üzere toplam 151 oyun sahnelenerek
5 bin 691 temsil ile 1 milyon 846 bin 494 seyirci sayısına ulaşılmıştır.

ğı işbirliği ile Ocak ayından beri yürütülmektedir.

Ülkemiz tiyatro sanatını ve edebiyatını uluslararası

Toplam bütçesi 7.558.813 Avro olan ve %85’i Av-

düzeyde tanıtmak amacıyla repertuarımızın seçkin

rupa Birliği, %15’i ise Bakanlığımızca karşılanmakta

eserleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızis-

olan tutarın %60’ı ödenmiş olup %40’ı proje sonun-

tan, Moldova, Almanya, Türkmenistan, Macaristan,

da ödenecektir.

Polonya, Kosova, Kazakistan, Makedonya ülkeleri49

ne turneler düzenlenmiş ve bu ülkelerde toplam 28
temsil verilmiştir.
Bakanlığımız organizasyonuyla, Makedonya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan,
Kosova tiyatro gruplarının yanı sıra Bursa, Erzurum
ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun sahneledikleri
oyunlarla ve 4 özel tiyatronun katılımıyla Devlet Tiyatroları Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro
Festivali’nin birincisi 2014 yılı Mart ayında gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımıza bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü dokuz yerleşik sahnede faaliyetlerini
sürdürmektedir. 2013-2014 sanat sezonunda sanatçılarımız 933 temsil vermiştir.
Önemli gördüğüm bir başka husus da şudur; Çanakkale deniz ve kara savaşlarının yaşandığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın kültürel
ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek
Çöl Fırtınaları temsilinden bir sahne
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kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere

Çanakkale Şehitleri Anıtı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

konumunu daha da güçlendirmiştir. Türkiye, bugü-

kurulmuştur.

nün dünyasında bir cazibe merkezi olarak, güçlü

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,

demokrasisiyle, büyüyen ekonomisiyle, kültürlerin
kavşağı olan coğrafyasıyla, jeopolitiğiyle ve jeostratejik konumuyla bir başarı öyküsü yazmaktadır. Ül-

Ülkemiz, süregelen kültürel birikimini ve turizm

kemizin bu başarı öyküsünde emeği geçen herkese

alanındaki atılımlarını son dönemde izlemiş olduğu

teşekkür ederek konuşmamı sonlandırıyor, hepinizi

akılcı ve cesur politikalarla birleştirerek, uluslararası

saygıyla selamlıyorum.
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MALİ TABLOLAR
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 BÜTÇESİ
670.549.000,00 TL
700.000.000,00 TL
595.489.000,00 TL
600.000.000,00 TL

500.000.000,00 TL
391.500.000,00 TL
400.000.000,00 TL
312.634.000,00 TL
300.000.000,00 TL

%29,19

%25,92
203.168.000,00 TL

200.000.000,00 TL

%17,04
99.590.000,00 TL

%13,61
%8,84

100.000.000,00 TL

24.606.000,00 TL

%4,33

%1,07

0,00 TL
PERSONEL
GİDERLERİ

SOS. GÜV. KUR.
DEVLET PRİMİ
GİD.

MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ

CARİ
TRANSFERLER

SERMAYE
GİDERLERİ

SERMAYE
TRANSFERLERİ

BORÇ VERME

53

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ YILLAR İTİBARİYLE GENEL BÜTÇE
İÇİNDEKİ ALDIĞI PAY
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YILI

BÜTÇE TOPLAMI

GENEL BÜTÇE TOPLAMI

PAY (%)

2004

587.925.000

149.858.129.000

0,39

2005

646.392.000

153.928.792.910

0,42

2006

712.381.000

170.156.782.052

0,42

2007

816.378.000

200.902.066.401

0,41

2008

826.586.000

218.284.732.372

0,38

2009

1.021.346.000

257.742.143.488

0,40

2010

1.119.458.000

281.907.405.110

0,40

2011

1.510.066.000

306.648.678.330

0,49

2012

1.705.076.000

344.512.858.921

0,49

2013

1.851.734.000

396.705.004.350

0,47

2014

1.974.789.000

428.296.493.000

0,46

2015

2.297.536.000

464.163.399.000

0,49

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN
SEKTÖREL DAĞILIMI
EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ
BİRİM ADI

2015 BÜTÇESİ

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

162.000.000

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

14.554.000

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.000.000

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.500.000

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3.500.000

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

124.749.000

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

55.000.000

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

4.350.000

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.700.000

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

70.000

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.577.000

TOPLAM

376.000.000

KAMULAŞTIRMA (KÜLTÜR VARLIKLARI)

15.000.000

GENEL TOPLAM

391.000.000

TURİZM SEKTÖRÜ
YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

155.482.000

TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.031.000

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

285.000

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORD.DAİ.BŞK.

396.000

TOPLAM

157.194.000

KAMULAŞTIRMA (YATIRIM VE İŞLETMELER )

1.306.000

GENEL TOPLAM

158.500.000

KÜLTÜR + TURİZM TOPLAMI

549.500.000
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