


Değerli Arkadaşlar,

AK Parti, adalet ve kalkınma temelli bir gelecek inşa etmek isteyen milletimizin bu isteği 
doğrultusunda yola çıkmıştır. Daha kuruluşunun ikinci yılında milletimizin büyük bir 
desteğiyle iktidara gelen AK Parti; o günden bu yana gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemize 
yepyeni ufuklar kazandırmıştır.

AK Parti; siyaset kurumuna itibar yüklü yeni bir anlayış kazandırırken, milletimizin siyasete 
olan güvenini de yükseltmiştir.

Bizler, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından beri gerçekleştirilememiş olan hayalleri gerçek 
kılarak milletimizin hizmetine sunmuş bir hareketin temsilcileriyiz.

Bizim hareketimiz; kültürümüzün, medeniyetimizin değer ve birikimine bağlı kalarak siyaset 
yapan; milletimizin ve bütün insanlığın adalet, barış ve refah içerisinde yaşaması için çalışan 
bir harekettir.
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Binali YILDIRIM
Genel Başkan ve Başbakan

Türkiye, AK Parti iktidarıyla ilerlemiş, büyümüş ve gelişmiştir. Ancak elde ettiğimiz 
başarılarla yetinmemiz mümkün değildir.

Daha gelişmiş ve kalkınmış, demokratik düzeni daha sağlam temeller üzerine oturmuş bir 
Türkiye için durmaksızın çalışmamız gerekmektedir.

Bütün bu ilerlemeleri sağlarken de, modern hayatın gerekleriyle kültürümüzün mirasını 
dengeli bir biçimde buluşturmamız gerekmektedir. Çevre, şehir ve kültür ise bu 
buluşmadaki en önemli unsurlardandır.

Bir millet, tarihin öznesi olmaya azmetmişse yüzyıllar öncesinden kurmuş olduğu 
şehirlerinde yine asırlardır yaşattığı kültürünü geliştirerek devam ettirmeli ve gelecek 
nesillere aktarmalıdır.

Bilindiği gibi; işbaşına geldiğimiz günden bu yana, vatandaşlarımızın fıtratına uyumlu 
bir çevre içinde güvenli, huzurlu, rahat bir hayat sürmeleri için gayret gösteren bir siyasi 
kadroyuz.

İnşa ettiğimiz bütün eserlerin; milletimizin sahip olduğu zengin kültürün, derin fikriyatın ve 
özgün estetik anlayışın ortak bir tezahürü olarak ortaya çıkmasını hedefliyoruz.

Yaşadığımız mekânların, sürekli yenilemek mecburiyetinde olduğumuz şehirlerimizin, 
insanımızın manevi hassasiyetlerini yansıtması, aynı zamanda sunilikten kaçınıp tabiiliğin 
ihtişamını bünyesinde barındırması gerektiğini düşünüyoruz. Bizden sonraki nesillere bu 
hassasiyetlerle inşa edeceğimiz şehirler ve yaşanabilir bir çevreyi teslim etmekle mükellefiz. 

İşte; bu hedeflerimiz istikametinde Genel Merkez bünyesinde kuruluşunu 
gerçekleştirdiğimiz Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığımız, kültürel değerlerimiz ekseninde 
bir hizmet anlayışının yerleşmesi için projeler üretecektir.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığımızın, hükümetlerimizin bu anlayış çerçevesinde 
yürüteceği çalışmalardaki en önemli paydaşlarından birisi olacağına inancım tamdır.  

Bu düşüncelerle çalışmalarınızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, sizleri 
muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım,

Bizler, üzerinde yaşadığımız medeniyetler coğrafyasında kendi medeniyetini inşa etmiş, 
atalarımızın bizlere bıraktığı kadim kültürün mirasçıları olarak yaşamını sürdüren, kendi 
tarihini kendi yazan, insanlığa eşsiz eserler ve eşsiz anlayışlar bırakan bir milletiz.

Mirasçısı olduğumuz medeniyet, oluşturduğu çevre anlayışıyla, inşa ettiği örnek şehirlerle 
ne kadar kapsamlı bir kültürel düzeye eriştiğini eserleriyle kanıtlamaktadır.

Böyle bir zenginliğe sahip olmak hem gurur vericidir hem de bizlerin omuzları üzerine çok 
büyük sorumluluklar yüklemektedir.

Bugün elde ettiğimiz başarıların altında tabii ki milletimizin değerleriyle örtüşen siyaset 
anlayışımızın etkisi çok büyüktür. AK Parti İktidarıyla mekansal yaşam kalitesinin artmasının 
ekonomik ve toplumsal yapının güçlenmesini sağladığının farkındayız İşte bu siyasi tavırla 
yoluna devam eden partimiz, çevre, şehir ve kültür alanındaki çalışmalara yeni bir boyut 
kazandırılması amacıyla 12 Eylül 2015’te gerçekleştirdiğimiz 5. Olağan kongremizde alınan 
kararla Başkanlığımızı ihdas etmiştir.
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Başkanlığımız, kadim kültürümüzden aldığı feyzle çevre,şehir ve kültür anlayışımızı 
geliştirerek ülkemize Yeni Türkiye olma yolunda hizmet edecek ve toplumun bu 
hassasiyetle hareket etmesi noktasında bilinçlendirme çalışmaları yürütecektir. Şehirlerimizi, 
insanın mekanla ve şehirle kurduğu ilişki üzerinden değerlendirmeyi ve disiplinlerarası 
bir ekiple birlikte şehirlerimizin yaşam kalitesini ölçen, ihtiyaçlarını, tehditlerini ve 
potansiyellerini anlamaya yönelik bir çalışmayı öncelikli olarak gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz

Kıymetli teşkilat mensuplarımız;

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanları olarak sizler de bulunduğunuz şehirlerde kültürümüzün 
yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, çevremizin korunması, yeniden kadim geleneğe 
uygun şehirler inşa etme hususunda oluşturulacak politikalara ve çalışmalara önemli 
katkılar sunacak  ve böylece hepbirlikte  ülkemizi geleceğe taşıyacağız.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ihdas edilmiş 
olması; şehirlerimizin bu güne kadar ki kazanımlarının anlatılacağı, şehir ve medeniyet 
ilişkisinin temelleri üzerinde bir gelecek stratejisinin şekilleneceği, gündelik çözümler 
değil uzun soluklu politikaların oluşturulmasına katkı verecek ve bu yolla farklı kesimleri 
bir araya getirerek katılımcı bir modelle AK Parti’nin şehircilik vizyonunun topluma doğru 
anlatılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Hepimiz biliyoruz ki kadimden beslenerek geleceği inşa etmek ancak şehirlerimiz ile 
mümkündür.

Sizleri tertemiz havası, yemyeşil çevresi olan, kültürel duyarlılığımızı bünyesinde barındıran 
şehirlerde yaşamanız dileğiyle Allah’a emanet ediyor, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Çiğdem Karaasslan
Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı
Samsun Milletvekili
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Çiğdem KARAASLAN
Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı
Samsun Milletvekili

ÇEVRE ŞEHİR VE KÜLTÜR BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI

Halis DALKILIÇ
İstanbul Milletvekili
Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı

Ahmet Eşref FAKIBABA
Şanlıurfa Milletvekili
Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı
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İsmet UÇMA
İstanbul Milletvekili
Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı

Nevzat CEYLAN
Ankara Milletvekili
Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı

Mine LÖK BEYAZ
24. Dönem Diyarbakır Milletvekili
Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı
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GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
(ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜR BAŞKANI)

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı; parti tüzüğünde ve programında belirlenen 
ilkeler doğrultusunda partimizin çevre, şehir ve kültür politikalarının belirlenmesi 
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak; çevre, şehir 
ve kültür konularında faaliyet yapan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ile ilişkiler kurmak, birlikte çalışma yapmak, etkinlikler düzenlemek, 
ülke genelinde ve parti teşkilatlarımızda ilgili konularda bilinci arttırmak, bu yönde 
oluşturulacak politika ve çalışmalara katkı sağlamak ve doğru anlatmak amacıyla 
oluşturulmuştur.

Bu çerçevede;

1. Partimizin çevre, şehir ve kültür politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak,

2. Partimizin çevre, şehir, kültür politika ve uygulamalarının, teşkilat mensuplarına 
ve halka doğru anlatılmasını sağlamak,

3. Ülke genelinde ve parti teşkilatımızda çevre bilincinin arttırılması, bu yöndeki 
politika ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak,

4. Çevre, şehir ve kültür alanlarında ilgili konu ve sorunları tartışmak ve bilgi ve 
görüş alışverişinde bulunmak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları, çevre, 
şehir ve kültür konularında faaliyet yapan sivil toplum kuruluşları, sosyal ve 
mesleki kuruluşlar, sendikalar, yükseköğretim kurumları, basın-yayın kuruluşları, 
araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla Parti adına istişareler 
gerçekleştirmek, kalıcı ilişkiler kurmak, birlikte çalışmalar yapmak ve etkinlikler 
düzenlemek,

5. Ülkemizdeki çevre, şehir ve kültür konuları ile ilgili istatistik çalışmalar yaptırmak, 
durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili projeler ve programlar hazırlamak, işin 
gereğine uygun merkezler oluşturulması yönünde gerekli çalışmalar yapmak,

6. Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmalar 
yapmak,

7. Teşkilat Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile koordineli olarak, Partimizin 
adayı olarak seçilmiş her düzeydeki partililerimizle ve her kademe teşkilat 
mensuplarımızla, Partimizin çevre, şehir ve kültür politika ve ilkelerine uygun 
olarak uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak

8. Çevre, şehir ve kültür konularında eğitim programları, çalıştaylar, sempozyumlar 
ve konferanslar vb. etkinlikler düzenlemek,

GÖREV TANIMIMIZ
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9. Çevre, şehir ve kültür konularında toplumda farkındalığın artmasına yönelik 
kampanya ve programlar düzenlemek,

10. Parti üyesi belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti çevre, 
şehir ve kültür politikalarına uygun çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak,

11. Derlenecek veriler ve gözlenecek olgular ışığında yerel yönetim seçimleri 
için altyapı hazırlığı yapmak, yerel seçimlerde Seçim İşleri Başkanlığı ve Yerel 
Yönetimler Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak,

12. Çevre, şehir ve kültür konularıyla ilgili uluslararası çalışmaları takip etmek, katılım 
sağlamak; uluslararası dernekler örgütler ve çalışma grupları ile kalıcı ilişkiler 
kurmak,

13. Çevre, şehir ve kültür konularında icraat gösteren ilgili bakanlıklar ve TBMM 
çatısı altındaki komisyonlar ile Genel Merkez arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve 
verimli şekilde yürütülmesi için gerekli zemini sağlamak,

14. Çevre, şehir ve kültür alanlarındaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını 
izlemek, izleme sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen 
aksaklıkların giderilmesi ve Türkiye’nin ulusal mevzuatının çevre, şehir ve 
kültür alanlarında taraf olduğu uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi 
doğrultusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak ve bu doğrultuda öneriler 
geliştirmek,

Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.

İL BAŞKAN YARDIMCISI 
(İL ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜR BAŞKANI)

1. Çevre, şehir ve kültür konularında Parti adına yapılacak toplantıları düzenlemek 
ve organize etmek,

2. İl düzeyinde, çevre, şehir ve kültür konularında toplumda bilinç ve farkındalığın 
yaygınlaştırılması için çalışmak; çevre, şehir ve kültür konularındaki gelişmeleri 
takip etmek ve bu alanlara ilişkin tespit edilen sorunların giderilmesi konusunda 
yapılacak çalışmalara katkı sağlamak,

3. Teşkilat mensuplarına çevre, şehir ve kültür konularında Genel Merkez ve ilgili 
birimler ile eşgüdüm içerisinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlemek,

4. Çevre, şehir ve kültür konularında toplumsal bilinç ve farkındalığın 
oluşturulmasına yönelik olarak Partinin politikalarının halka doğru olarak 
aktarılmasını sağlamak, vatandaşlarla birebir diyalog içerisinde olarak halkın 
beklentilerini, istek ve şikayetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle 
koordineli olarak çeşitli sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumlara ziyaretlerde 
bulunmak ve etkinlikler düzenlemek,
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5. İl düzeyinde çevre, şehir ve kültür konularında yaşanan sorunları tespit etmek, 
saptanan sorunların iyileştirilmesi ile ilgili gözlemler neticesinde raporlar 
hazırlamak, varsa sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve yapılan çalışmalar 
hakkında Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’na bilgi sunmak,

6. Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından yapılan sözlü ve yazılı 
açıklamaları takip etmek, düzenlenen çalışma ve kampanyaların il bazında Çevre, 
Şehir ve Kültür Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,

7. İllerde çevre, şehir ve kültür konularında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları 
ve düşünce merkezleri ile diyalog ve işbirliği içerisinde olmak, Parti politikalarına 
aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturmaktır.

İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI 
(İLÇE ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜR BAŞKANI)

1. İlçe düzeyinde çevre, şehir ve kültür konuları ile ilgili gelişmeleri, Parti 
yetkililerinin açıklamalarını izlemek ve değerlendirmek, il teşkilatını ve halkı 
bilgilendirmek,

2. İlçe düzeyinde çevre, şehir ve kültür konularında toplumsal bilincin 
yaygınlaştırılması için çalışmak, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog 
kurmak,

3. Partinin çevre, şehir ve kültür bağlamında yapmış olduğu çalışmaları Parti 
üyelerine ve halka doğru olarak iletilmesini sağlamak,

4. Teşkilat mensuplarına çevre, şehir ve kültür konularında ilgili birimler ile 
koordineli olarak çeşitli bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlemek,

5. Çevre, şehir ve kültür konularında toplumsal bilinç ve farkındalığın 
oluşturulmasına yönelik olarak, ilçe halkının beklentilerini, istek ve şikayetlerini 
tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde sivil toplum ve resmi 
kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları gerçekleştirmek,

6. İlçe düzeyinde çevre, şehir ve kültür konularında yaşanan sorunları tespit 
etmek, saptanan sorunların iyileştirilmesi ile ilgili gözlemler neticesinde raporlar 
hazırlamak, varsa sorunların çözümüne yardımcı olmak, gerekli durumlarda il 
yönetimine bu sorunları raporlamaktır.
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BELDE BAŞKAN YARDIMCISI 
(BELDE ÇEVRE, ŞEHiR VE KÜLTÜR BAŞKANI)

1. Belde düzeyinde çevre, şehir ve kültür konuları ile ilgili gelişmeleri, Parti 
yetkililerinin açıklamalarını takip ederek değerlendirmek, taşra teşkilatını ve 
belde halkını bu konularda bilgilendirmek,

2. Beldedeki çevre, şehir ve kültür konularında faaliyet gösteren örgütlerle diyalog 
kurmak, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerini koordine etmek,

3. Partinin çevre, şehir ve kültür bağlamında yapmış olduğu çalışmaları Parti 
üyelerine ve halka doğru olarak iletilmesini sağlamak,

4. Çevre, şehir ve kültür konularında toplumsal bilinç ve farkındalığın 
oluşturulmasına yönelik olarak, belde halkının beklentilerini, istek ve şikayetlerini 
tespit ederek Üst kademe yetkililerine raporlar hazırlamaktır.
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Geçmişimiz, ecdadımız, kültürümüz, sanatımız en büyük 
hazinemiz, en kıymetli mirasımızdır.

Binali Yıldırım
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MİSYON ve VİZYONUMUZ

İnsan merkezli, sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan AK Parti’nin kapsayıcı dünya 
görüşü çerçevesinde, çevreyi gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle ele alarak, 
doğayla barışık, koruyucu ve kalkınma odaklı çevre politikaları geliştirmek.

Medeniyet bilinci ile bugün ve yarın için yaşanabilir ve insan odaklı şehirler inşa 
edilme süreçlerine katkı vererek, binlerce yıllık tarihi olan kültürümüzün tozlu 
raflardan çıkarılıp önce milletimizin, sonra da tüm dünyanın istifadesine sunulmasına 
yardımcı olmak.

Ülkemizi ve insanımızı merkeze alarak sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulması 
hedefiyle hareket etmek.

2023 hedeflerimizi gerçekleştirirken, yaşanabilir bir çevreyi, mutlu insanların 
yaşadığı şehirleri ve nesilden nesile aktarılan bir kültürü geleceğimize taşımak ve 
dünyaya örnek oluşturmak.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak, gündelik çözümler değil uzun soluklu 
politikaların oluşmasına katkı verecek ve bu yolla farklı kesimleri bir araya getirerek 
katılımcı bir modelle Ak Parti’nin vizyonunun topluma doğru anlatılması ve yeni 
çözümler üretilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz.

Çevre ile ilgili politikalar belirlenirken hedefimiz, tüm canlı varlıkları önceleyen, 
ekosistemi bütüncül bir bakış açısı ile değerlendiren, gelecek nesilleri gözeten 
“sürdürülebilir yaşam” stratejileri oluşturmaktır. Doğada ki ekolojik denge, biyolojik 
çeşitlilik, flora ve fauna yani kısacası tüm yaratılmışları korumak bize yaradanımızın 
emaneti olduğu bilinci ile hareket etmeye gayret ediyoruz. Şehirlerimizi ya da 
ülkemizi değil tüm insanlığı ilgilendiren çevre politikaları geliştirerek dünya 
vizyonuna da katkıda bulunuyoruz.

Kadimden beslenerek geleceği inşa etmek ancak şehirlerimiz ile mümkün. 
Şehirlerimizin mevcut kimliklerini koruyarak yaşatmak ve onu emanet olarak 
gören bir bakış açısıyla şehirlerimizi geleceğe taşıyacak ve küresel ölçekte söz 
sahibi yapacak politikaların geliştirilmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehir 
hayatını şekillendiren manevi dinamiklerin ön plana çıkartılması ve kültürel hayatın 
geliştirilerek gündelik yaşamın bir parçası olarak birlikte kurgulanması için yeni 
bakış açıları geliştiriyoruz.
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YEŞİL BÜYÜME

Kalıcı politikalar 
üretiyoruz.

Hayatın merkezinde 
koruyarak yaşatacağız.

Medeniyetimizden ilham alan 
yaşanabilir şehirler inşa ediyoruz.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER KADİM KÜLTÜRÜMÜZ

Mekansal yaşam kalitesinin artması ekonomik ve toplumsal yapının güçlenmesi 
amacıyla uygulanan kentsel dönüşümün programları ile şehirlerimiz yeniden 
inşa ediliyor. Bu sürecin beraberinde getirdiği sosyolojik dönüşüm göz 
önünde bulundurularak, yapılan ve yapılacak çalışmaların desteklenmesi ve bu 
çalışmalardan referans alınarak ilerlenmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Yeni 
yaşam alanları oluşturulurken insan ölçekli bir planlama anlayışının geliştirilmesinin 
sağlanmasına yardımcı oluyoruz.

Kadim şehirlerimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin belirlenerek 
gelecek vizyonuna yönelik strateji ve önerilerin geliştirilmesi, tarihe, ekolojiye, 
şehir belleğine saygılı mekanların belirlenen bu vizyon çerçevesinde kurgulanması 
öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Bu çalışmalarla kültür varlıklarımızın 
korunması ve restore edilmesi çalışmalarına aktif destek ve süreçlere katılım 
gösteriyoruz.

Şehir, medeniyet ve kültür ilişkisi temelleri üzerinde yeni bir gelecek stratejisinin 
şekillenmesine vesile olacak çalışma grupları oluşturarak değerlerimizin 
korunmasını önceliklerimiz arasına koyuyoruz.
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YEMYEŞİL ŞEHİRLER KURUYORUZ

2003 yılında 20,8 milyon hektar olan 
orman varlığını, 13 yılda 1,5 milyon 
hektar arttırılarak 22,3 milyon hektara 
çıkardık.

ÇÖPLER DÜZENLİ DEPOLANIYOR, 
KATI ATIK HİZMETLERİ KATLANARAK BÜYÜYOR, 
ATIKLAR EKONOMİMİZE KAZANDIRILIYOR

2003 yılında katı atık düzenli depolama tesisi sadece 15 iken, 
2015 yılı sonunda bu sayıyı 82’ye çıkardık. 
Bu tesisler 1.091 belediyede 52,1 milyon kişiye hizmet vermektedir.
Atıkların ekonomimize katkısı 3 milyar TL’dir. 
60 binden fazla kişiye de istihdam sağlamaktadır. 

ATIK SULAR ARITILIYOR, SU KİRLİLİĞİ ÖNLENİYOR

2002 yılında belediye nüfusunun % 35’ine atık su arıtma hizmeti verilirken, 
2015 yılında bu oranı % 78’e çıkardık.

2003

2015

15 TESiS

TESiS

2002

2015

35%

%78

2003

2016

20,8 milyon hektar

22,3 milyon hektar

82
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SAMSUN VEZİRKÖPRÜ - ŞAHİNKAYA KANYONU
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EKOLOJİK YOL
Dev projeleri doğaya zarar vermeden hayata geçiriyoruz.
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2003’te 33 olan Milli Park sayısını 40’a, 17 olan tabiat 
parkı sayısını 204’e çıkardık.

2003

2016

17   Tabiat Parkı

204 Tabiat Parkı

BOLU - YEDİGÖLLER
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Son 13 yılda 3 milyar 500 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 

2015-2019 yılları arasında 1 milyar 500 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız.

İlk defa 2003’de hayata geçirilen 
“Her İlde Bir Şehir Ormanı Projesi” 
ile bugüne kadar toplam 133 adet 
Şehir Ormanı tesis ettik. 

1992-2002 yılları arasında yılda ortalama 75 milyon adet fidan üretilirken, 2015 
yılında 333 milyon adet fidan ürettik. 

Orman yangınıyla müdahale süresini kısalttık, ülke genelinde 15 dakikaya indirdik.

Türkiye’de 1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon ton 
iken; yapılan erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları neticesinde taşınan 
toprak miktarı yılda 168 milyon tona inmiştir. 

1992-2002

2015
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DENİZLERİMİZ ARTIK DAHA TEMİZ, PLAJLARIMIZ PIRIL PIRIL

2002 yılında 127 olan mavi bayraklı plaj ve marina sayısını, 2015 yılında 444’e 
çıkardık. Ülkemiz bu alanda dünya ikincisi! Hedefimiz ise birincilik.

2002 yılında gemilerden atık alım hizmeti verilmez iken 
2015’da 260 limanda atık alım hizmeti veriyoruz.

Kaza kaynaklı deniz kirliliği konusunda 2014 yılında 1 
Ulusal ve 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı oluşturduk, 284 
kıyı tesisinin risk değerlendirmesi ve acil müdahale planını 
tamamladık.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELEYE 
KARARLILIKLA VE ÖDÜLLERLE DEVAM EDİYORUZ

Ozon tabakasının korunması ile ilgili sürdürdüğümüz başarılı çalışmalar sonucunda, 
2012 ve 2014 yıllarında “Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı Ozon Tabakasını 
Koruma Onur Madalyasına” layık görüldük.

2020 sonrasında yürürlüğe girecek yeni küresel iklim anlaşmasına yönelik ulusal 
katkıların belirlenmesine ilişkin çalışmaları tamamladık.

2002

2015

      mavi bayraklı plaj ve marina

   mavi bayraklı plaj ve marina

“Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı 
Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyasına” 

layık görüldük.

“Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı 
Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyasına” 

layık görüldük.

127
444
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FETHİYE - ÖLÜDENİZ
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5 HAZİRAN ÇEVRE YÜRÜYÜŞÜ
Nesiller temiz bir çevre için el ele
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PARİS ANLAŞMASI

Birleşmiş Milletler nezdinde 1994 yılından bu yana her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirilen Taraflar Konferansı’nın 21.si, 
2015 yılı Aralık ayında Paris’te düzenlendi. 195 ülkenin oy 
birliği ile kabul ettiği anlaşma, 22 Nisan 2016 itibariyle 21 
Nisan 2017’ye kadar New York’taki Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi’nde, taraf ülkelerin imzasına açıldı. Konferansa katılan 
195 ülke temsilcilerinin tümü, ilk kez yeryüzündeki 7 milyar 
insanın hayatını ilgilendiren bir iklim anlaşmasına imza attılar.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Paris İklim 
Anlaşması’nı Türkiye adına imzaladı.

Anlaşmada öne çıkan noktalar ise şu şekilde:

Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü’nün uygulama döneminin sona ereceği 2020 
yılından sonra yürürlüğe girecektir. 

Paris Anlaşmasında, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi 
döneme göre 20 derecenin oldukça altında tutulması ve sıcaklık artışının 1,50 ile 
sınırlandırılması yönünde çaba sarf edilmesi hükmü yer almaktadır. 

Paris Anlaşması’nın sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin bölümünde 
gelişmekte olan ülkeler azaltım çabalarını geliştirmeye ve bu çabalarını 
zamanla farklı ulusal koşullarına göre ekonomi genelinde emisyon azaltımı veya 
sınırlandırmaya dönüştürmeye teşvik edilmiştir. 

Paris Anlaşması ile gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere hem sera gazı 
emisyonlarının azaltımı hem de iklim değişikliğine uyum yükümlülüklerini yerine 
getirmelerinde finans desteği sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Türkiye’nin ise Paris Konferansı kapsamında ön planda tuttuğu kırmızı çizgilerinin 
birincisi, yeni anlaşmada “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli 
kabiliyetler” ilkesinin muhafaza edilmesidir. Diğeri, Türkiye’nin finans ve teknoloji 
desteklerine erişiminin önünün açılabilmesi için yeni anlaşmada ve 21. Taraflar 
Konferansı kararlarında ülkemizin gelişmekte olan ülkelerle birlikte anılması 
gerektiğidir.
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Türkiye, 2030 yılında %21’e kadar sera gazı emisyon azaltımı yapabileceğini 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine bildirdi. 
2030 yılı itibari ile olağan senaryoya göre kişi başı emisyon değerimiz, 13.3 ton 
yerine 10.5 ton değerine düşecek.

Ülkemizin 2030 yılında erişeceği bu rakam, OECD ülkelerinin 2012 yılı ortalaması 
olan kişi başı 12,5 ton değerinin dahi altında kalmaktadır.

GÜRÜLTÜ HARİTALARI HAZIRLIYOR, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ 
ÖNLÜYORUZ

14 adet havalimanının ve 23 ilin şehirleşmiş alanlarında bulunan karayolu, demiryolu 
ve sanayi kaynaklarının gürültü haritasını hazırladık.

SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDEN KİMYASALLAR KONTROL ALTINDA

Türkiye piyasasında yer alan kimyasalları kayıt altına alarak, çevre ve insan sağlığı 
için yüksek risk oluşturabilecek 131 kimyasal maddeyi belirledik. 2002 yılında 4 
kimyasal madde ve madde grubuna kısıtlama ve yasaklama getirilmiş iken bu sayıyı 
2014 yılında 20’ye çıkardık. 

2016

2030

Gürültü Haritası Hazırladık.

4    kimyasal maddeye kısıtlama

20 kimyasal maddeye kısıtlama

2002

2014

4    kimyasal maddeye kısıtlama

20 kimyasal maddeye kısıtlama

2002

2014
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DENİZLİ - PAMUKKALE
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WEC
Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için 
dünya enerjisi İstanbul’da konuşuldu.
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NEVŞEHİR - KAPADOKYA
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ÇEVRE YATIRIMLARINA DEV DESTEK

2002-2015 yılları arasında toplam 11.008 adet projeye şartlı 
nakdi yardım yaptık.

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINI ALMAK 
KOLAYLAŞTI

16 ayrı yönetmelikte yer alan 4 çeşit çevre izni ve 21 çeşit lisansa ilişkin prosedürleri 
tek yönetmelik altında topladık, belge sayısını 199’dan 11’e düşürdük. Kâğıt ve dosya 
üzerinden başvuruya son verdik, elektronik başvuruya imkân sağladık. Artık 7 gün 
24 saat başvuru yapılabiliyor.

AVRUPA’DA BİR İLK; ELEKTRONİK ORTAMDA ÇEVRE DENETİMİ 

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yılda ortalama 37.000 çevre denetimi 
gerçekleştiriyoruz. 

2014 yılında çevre denetimleri sıklaştırdık ve 43.969 tesise 
çevre denetimi gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen denetimler 
sonucunda 119 faaliyeti durdurduk.

2015 yılında da çevre denetimleri etkin bir şekilde devam etmekte olup ilk 10 ayda 
38.127 tesise çevre denetimi gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda 
87 faaliyeti durdurduk.

201443.969 tesise çevre denetimi

2002-201511.008 projeye nakdi yardım
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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
Dünyanın en uzun asma köprüsü
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DÜNYANIN EN İYİ LABORATUVARI TÜRKİYE’DE

Dünyanın en iyi PCDD/PCDF (Dioksin-Furan) laboratuvarından birisi ülkemizde 
bulunuyor. 2014-2015 yılları arasında yenileme çalışmaları yaptığımız bu 
laboratuvarda; tamamlanması uzun zaman alan analizler, çok kısa sürede yapılabilir 
hale geldi. Bu sayede yıllık 2 milyon TL’nin ülkemizde kalmasını sağladık.

Kurulu kapasitesi 10 bin m3/gün üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışına online 
izleme istasyonu kurduk. Bugün 184 tesiste bu hizmeti veriyoruz. 

Denizlerdeki kirlilik 2002 yılında sadece 26 noktadan izlenebilirken, günümüzde 
269 noktada izleme altyapısı kurduk ve düzenli izleme ağı oluşturduk. 

2005 yılında 36 istasyon ile başlayan hava kalitesi izleme ağını, 81 il merkezine ve 
195 istasyona genişlettik.

Marmara(İstanbul) ve Samsun Temiz Hava Merkezi (THM) kurulması üzerine 
yapılan çalışma tamamlanmıştır ve diğer 6 THM’nin (İzmir, Erzurum, Konya, Ankara, 
Diyarbakır, Adana) kurulum çalışmaları da devam etmektedir.

2002

2016

2005

2016
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BOLU - GÖLCÜK
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Dedelerimizden bize miras kalan çevreyi torunlarımıza 
bırakırken yüzümüz ak olsun.

Binali Yıldırım
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Sanayi tesislerinin baca gazı emisyonlarının çevrimiçi (gerçek zamanlı) olarak 
izlenilmesine başladık. 132 sanayi tesisine ait 430 bacayı sürekli izliyoruz.

ÇEVRE ENVANTERİNE VE ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİM KOLAYLAŞTI

2009’dan bu yana tehlikeli atık beyanlarını çevrimiçi olarak Tehlikeli Atık Beyan 
Sistemi (TABS) üzerinden takip ediyoruz.

Atık taşıma firma ve araçlarının lisanslandırılması 
işlemlerinde Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) 
kullanılmaya başlandı. 

Atık geri kazanım/bertaraf tesislerine kabul edilen 
atıkların işlenmesini izlemek üzere Kütle Denge 
Sistemi’ni (KDS) çevrimiçi olarak kullanılmaya başladık. 

İl Çevre Durum Raporları’nın her yıl, Türkiye Çevre Durum Raporu’nun da 4 yılda bir 
düzenli olarak hazırlanmasını sağladık.

DOĞAL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ; KORUNAN ALANLARIN 
ALTYAPI VE ÇEVRE SORUNLARINI GİDERİYORUZ

Katı atık düzenli depolama tesisi olmayan Özel Çevre Koruma Bölgesi bırakmadık.

AB ÇEVRE YATIRIMLARINDA İLK DÖNEM: IPA-1

Avrupa Birliği IPA-1 dönemi kapsamında ülkemizde çevre sektöründe tahsis 
edilen 705 milyon avro fonun etkin bir şekilde kullanılması maksadıyla, Çevre 
Operasyonel Programı (ÇOP) başlığı altında su temini, kanalizasyon ve atık su 
arıtımının iyileştirilmesi ve entegre katı atık yönetiminin geliştirilmesi projeleri 
yürütülmektedir. 

132 sanayi tesisine ait 430 bacayı
sürekli izliyoruz
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COP (Conference of the Parties - Taraflar Konferansı) kapsamında şu ana kadar 
39 çevre altyapı projesinin başvurusu Avrupa Komisyonu’na yapılmış olup 29’unun 
inşaatı başlamıştır. 

İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARINI GERİ KAZANARAK ÇEVREYİ 
KORUYORUZ, EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ

“İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin 
Belirlenmesi Projesi”ne başladık. 

HEDEFLER:

ÇEVRE YÖNETİMİNDE GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR ATIYOR; 
HEDEF YAŞANABİLİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası sayısı 2019 yılı için 107 olarak hedeflenmekte 
olup,  hizmet verilen nüfusa oranı %87’ye ulaşacaktır. 
2023 yılında ise tüm vatandaşlarımız katı atık düzenli depolama hizmetine 
kavuşacaktır. 

107 katı atık düzenli depolama sahası 2019

COP PROGRAMI
Su Temini
Kanalisazyon
Atık Su Arıtımı
Entegre Katı Atık Yönetimi
Projeleri
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SAMSUN - KUŞ CENNETİ
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Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemler hayata 
geçirilecek ve atıklar azami oranda toplanarak geri kazanım faaliyetleri artırılacaktır. 
2019 yılında atık yönetiminin ekonomimize sağladığı katma değer 6 Milyar TL’ye, 
2023 yılında ise 10 Milyar TL’ye ve bu alanda istihdam edilecek kişi sayısı da 100 
bine ulaşacaktır.

Avrupa Birliği’nde yasaklanan/kısıtlanan zararlı maddelerin ülkemizde de 2018 yılına 
kadar yasaklanması/kısıtlanması hedeflenmektedir. 

2018 yılına kadar insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden KOK (Kalıcı Organik 
Kirleticiler) stoklarının da bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye 
nüfusuna oranının 2018 yılı sonu itibariyle % 88’e çıkarılması hedeflenmektedir. 2023 
yılında hiçbir atık su arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecektir.

2023 yılına kadar teşvikten yararlanabilecek tüm atık su arıtma tesislerine 
ulaşacağız ve enerji giderlerinin yarısını karşılayacağız. Uzun vadede kendi enerjisini 
üreten arıtma teknolojisini hayata geçireceğiz.

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi adına, 41 ilin daha şehirleşmiş alanları için 
stratejik gürültü haritaları hazırlanacak, şu ana kadar gürültü haritası hazırlanmış 
olan 23 ilin eylem planları oluşturulacaktır. 

2019

2023

2023

2023
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Temiz denizlerimizin bir göstergesi olan Mavi Bayraklı plaj sayısının 579’a 
yükselmesi hedeflenmektedir.  Mavi kart sisteminin 28 kıyı ilinde yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır.

Kaza sonucu oluşabilecek deniz kirliliğine hazırlıklı olmak üzere Acil Müdahale Planı 
onaylanan kıyı tesisi sayısının 330’a ulaşması hedeflenmektedir. 

2016 yılından itibaren 81 ilde 15 Milyondan fazla aracın egzoz ölçümleri, yazılımla 
kontrol ve denetim altına alınacaktır.
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ANTALYA - KEMER
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DİYARBAKIR - ULU CAMİ
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KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE AFETLERE HAZIR TÜRKİYE

81 ilin tamamında kentsel dönüşüm faaliyetlerine başladık.

2012 yılında çıkarılan kanun ile 49 farklı ilimizde 187 adet riskli alan ilan edilmiştir. 
Bugüne kadar ülke genelinde 402.642 adet konut ve işyeri “Riskli Yapı” statüsüne 
alınıp, yenilenme çalışmalarına başlanmıştır.

Vatandaşlarımıza toplam 907 milyon TL kira yardımı yaptık. Kentsel dönüşüm 
çalışmaları kapsamında ülke genelinde toplam 2 Milyar 500 Milyon TL kaynak 
kullandık.

TÜRKİYE’NİN ORTOFOTO ÜRETİMİNE BAŞLADIK

2015 yılında uçaklardan alınan görüntüler ile tüm il ve ilçe 
merkezlerimizin %90’ında, kentsel alanlarda her türlü proje 
çalışması için kullanılabilecek veri kaynağı hazırladık ve 
ihtiyaç duyan belediyeler ile paylaşıldı.

907 milyon TL

ülke genelinde kaynak kullanımı

49 187

2 Milyar 500 Milyon TL
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3. HAVALİMANI
Dünyanın en güzel şehri, dünyanın ulaştırma merkezi oluyor.





VERİ PAYLAŞIM ALTYAPISINI KURDUK, TÜRKİYE’NİN YATIRIM İKLİMİ 
DAHA DA İYİLEŞİYOR

Temel coğrafi verilerin paylaşımını sağlamak için 2012 yılında Avrupa Birliği 
ile uyumlu içerik ve değişim standartları belirlendi. Verilerin tüm kamu ile 
paylaşılabilmesi için 2014 yılında Ulusal Coğrafi Veri Portalı geliştirildi.

YEREL YÖNETİMLERE TEKNOLOJİ DESTEĞİ VERİYORUZ

2014 yılında geliştirdiğimiz milli yazılım ile yerel yönetimlerin bilgisayar programı 
maliyetlerini azalttık. Yerel yönetimlerde teknoloji kullanımını artırmak için projeler 
başlattık.  

KIRSAL ALANDA DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK ÖRNEK KÖY UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

Örnek Köy Projesi kapsamında, Kahramanmaraş Göksu Gücüksu Köyü’ndeki 
uygulamalara yönelik projeleri tamamladık. Kütahya Arslanapa Kureyşler Köyü’nde 
ise yer teslimi yapılıyor. 

HEDEFLER:

AKILLI KENTLER STRATEJİ VE EYLEM PLANINI 2016 YILINDA 
YAYINLAYACAĞIZ

Yaşam kalitesini artırmak, büyüyen kentsel sorunları 
yönetmek, kaynakları etkin kullanmak üzere yerel 
yönetimlerimize, akıllı teknolojileri daha etkin 
kullanabilecekleri altyapıları kuruyoruz.
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İSTANBUL 
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OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ
Mesafeler kısalıyor, şehirlerimiz birbirlerine kavuşuyor.
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Şu gök kubbe altındaki bize ait tüm şehirler, sahip olduğumuz 
zengin kültürün, derin fikriyatın ve tüm özgün estetik anlayışın 

ortak bir tezahürüdür.

Binali Yıldırım





KARABÜK - SAFRANBOLU
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERE ULAŞMAK İÇİN KENTSEL TASARIM 
REHBERLERİ HAZIRLANACAK

Özellikle kentsel dönüşüm alanlarında rehberlik etmek üzere ülkede 
yaygınlaştırılacak olan kentsel tasarım rehberleri ile mekân kalitesinin yükseltilmesi 
sağlanacaktır.

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 
YAYGINLAŞTIRILARAK ENERJİ TÜKETİMİNDE %10 ORANINDA 
TASARRUF SAĞLANACAK

Ülkemizin iklim farklılıkları gözetilerek binaların tasarımında enerji performans 
kriteri 100Kw seviyesine çekilecek, binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının 2023 yılında %20 seviyesine çıkartılması sağlanacaktır.

PASİF VE YEŞİL BİNALAR YAYGINLAŞTIRILARAK, BİNALARIN 
ENERJİ TÜKETİMİ İLE KARBON SALINIMI AZALTILACAK VE YAŞAM 
KONFORU İYİLEŞTİRİLECEK

Daimi komite kanalıyla ülkemize özgü Temel Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacak. 
Bu sayede bina ve yerleşmelerimizin sürdürülebilir olması, enerjiyi verimli 
kullanması, doğaya daha az atık ve karbon emisyonu bırakması ve çevre dostu 
olması sağlanacaktır.

2023

enerji performans kriteri 

100 kw çekilmesi ile
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DİYARBAKIR SUR PROJESİ
Kadim tarihimizin eserlerini ayağa kaldırıyoruz.
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YEREL YÖNETİMLERDEN GELECEK OLAN 
BİSİKLET YOLU YAPIMINA YÖNELİK TALEPLERE 
TEKNİK DESTEK VE MADDİ KATKI SAĞLANACAK

“Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet 
İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri 
Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmeliğin” 
yayımlanmasıyla birlikte yerel yönetimlerden 
gelen teknik destek ve maddi katkı 
taleplerinin bütçe imkânları dâhilinde 
karşılanmasına dair mevzuat çıkarılacaktır.
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DÜNYA KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ’NDE ÜLKEMİZ 
HAK ETTİĞİ YERİ ALIYOR

2002 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 9 varlığımız varken, “Diyarbakır 
Surları ve Hevsel Bahçeleri ve Efes Örenyeri”ni dahil ederek 2015 yılında bu sayıyı 
15’e çıkardık. 

2002 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde 17 olan varlık sayısını 2015 
yılında 60’a çıkardık.

2015 yılı itibariyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesinde 12 unsurumuz bulunuyor:

• Meddahlık
• Mevlevi Sema Töreni
• Aşıklık Geleneği 
• Karagöz 
• Nevruz (Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkiye 

ortak dosyası)
• Geleneksel Sohbet Toplantıları 
• Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali 
• Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah
• Tören Keşkeği Geleneği
• Mesir Macunu Festivali
• Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği
• Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı

2002

2015

9
15 

2002

2015

17
60
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ADIYAMAN - NEMRUT
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KÜTAHYA - ZEUS TAPINAĞI
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Somut Olan Kültürel Miras Listesi

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1985)
2. İstanbul’un Tarihi Alanları (1985)
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (1985) (Kültürel ve Doğal, Karma Miras Alanı)
4. Hattuşa-Hitit Başkenti (1986)
5. Nemrut Dağı (1987)
6. Hieropolis-Pamukkale (1988) (Kültürel ve Doğal, Karma Miras Alanı)
7. Xanthos-Letoon (1988)
8. Safranbolu Şehri (1994)
9. Truva Antik Kenti (1998)
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (2011)
11. Çatalhöyük Neolitik Kenti (2012)
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (2014)
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (2014)
14. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (2015)Efes (2015)

YERLİ ARKEOLOJİK KAZILARA BÜYÜK DESTEK

2002 yılında Bakanlar Kurulu Kararlı Türk kazısı sayısı 57 iken, 2015 yılında bu sayı 
120’ye ulaştı. 

VATANDAŞLARIMIZI TARİHLE BULUŞTURUYORUZ

“Tarihe Yolculuk Başladı” sloganı ile hayata geçirilen Müze Kart uygulamasıyla 
300’ü aşkın müze ve ören yeri gezilebiliyor. 2015 yılında da 6 milyon 663 bin 
vatandaşımız Müzekart imkânından yararlandı.

2002

2015

57
120 Türk kazı sayısı

Türk kazı sayısı

2015
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Anadolu; medeniyetlerin doğduğu, kültürlerin yoğrulduğu, 
dinlerin hayat bulduğu vatan…

Binali Yıldırım





4 BİN 268 ESERİMİZ YURDUNA DÖNDÜ 

1992-2002 arasında yurtdışından getirilen eser sayısı 2.527 iken, 2003- 2015 yılları 
arasında bu sayı 4.268 oldu.

KÜLTÜR MİRASIMIZI MUHTEŞEM SERGİLERLE DÜNYAYA 
TANITIYORUZ

Son 13 yılda 80 adet yurtiçi, 64 adet yurtdışı kültür varlığı 
sergisi yaptık. Bu kapsamda 2015 yılında uluslararası 
nitelikte 5 adet sergi yurtdışında, 6 adet sergi ise 
yurtiçinde gerçekleşti.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUNMASINA DESTEK SAĞLIYORUZ

2014 yılında 217 taşınmaza onarım, 217 taşınmaza proje yardımı olmak üzere toplam 
434 taşınmaza destek sağladık.

2002

2015

434 217
217

2003-2015

1992-2002
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AVRASYA TÜNELİ
Kültürlerin kucaklaştığı İstanbul’da, Avrupa Asya’ya 
bu kez su altında kavuşuyor.
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MİMAR SİNAN ETKİNLİĞİ
Kültürel mirasımızı anlıyor, geleceğe ışık tutuyoruz.
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2005 yılından itibaren özel mülkiyetteki 2.610 adet tescilli taşınmaza proje yardımı, 
1.519’una da onarım yardımı olmak üzere toplam 4.129 adet taşınmaza destek 
verdik.

TİYATROYU ANADOLU’YA YAYDIK

2002-2015 döneminde 41 yeni sahneyi Devlet Tiyatrolarına ve tiyatro camiasına 
kazandırdık. 2002 yılında 23 olan sahne sayısı 41 adet yeni sahne açılmasıyla 64’e 
ulaşmıştır.

ÖZEL TİYATROLARA BÜYÜK DESTEK

2002-2014 döneminde özel tiyatrolara yapılan yardımların maddi tutarı 5 kat, 
yardım alan özel tiyatro sayısını da 4 kat artırdık. 

TÜRK EDEBİYATI’NIN EVRENSEL YOLCULUĞU

Türkiye’nin Çeviri ve Yayın Destek Programı TEDA (Türk Edebiyatının Dışa 
Açılımı) 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu projeyle birlikte yerli Eserlerimizi ve 
yazarlarımızı yabancı okurlarla buluşturuyoruz.

2002

2015

23
64 sahne sayısı

sahne sayısı

özel tiyatrolara yapılan maddi yardım 2002-20145 kat

yardım alan özel tiyatro sayısı 2002-20144 kat
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Bu kapsamda, 2005-2015 yılları arasında toplam 65 ülkeden başvuruda bulunan 
474 farklı yayınevine 2.001 eser için destek verildi.

Bu destekler sayesinde, 483 yazarımızın 1.124 çeşitli eserinin 59 farklı dile çevrilerek 
yayımlaması sağlanmış olacaktır. Baskı öncesi destek sağlanan bu eserlerden 2015 
yılı sonu itibariyle 1.500 adedi yayımlanmış ve okurlarıyla buluşmuştur. TEDA Projesi 
kapsamında 2016 yılında yaklaşık 300 esere daha destek verilmesi planlanmaktadır.

MİLLİ KÜTÜPHANEDE BİLGİYE ULAŞMAK DAHA RAHAT

2004 yılında başlayan Milli Kütüphane koleksiyonunu dijitalleştirme faaliyetleri ile 
birlikte kaynakların dijital ortamda kullanım imkanlarını genişlettik. 2014 yılında 
Kütüphanede 483.544 poz dijitalleştirme yapıldı. Bugüne kadar dijitalleştirilen 
yazma eser, kitap dışı materyal ile süreli yayınlara ilişkin toplam 6.629.059 poz 
dijital içerik oluşturuldu.

Bütün kaynak kodları Milli Kütüphane Başkanlığı’na ait olan “Kaşif ” adlı 
kütüphanecilik programı sayesinde;

• Görme engelliler için seslendirilmiş kitaplara erişim,
• Yazma eser ve dijital materyallere erişim,
• Etkin ve hızlı veri transferi, 
• Katalog tarama,
• Çevrimiçi materyal rezervasyonu,
• Çevrimiçi fotokopi talebi 
gibi hizmetler etkin biçimde verilmektedir.

2015

2016300 esere daha destek 

1500 yayımlanan eser

2005-2015
65 ülkeden 474 farklı yayınevine 

2001 eser için destek
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TÜRKÇE BAYRAMI
Kardeşliğin sesi türkçeyi İstanbul’dan dünyaya haykırdık.
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DÜNYADAKİ KÜLTÜREL GÜCÜMÜZ YUNUS EMRE KÜLTÜR 
MERKEZLERİ

Doğrudan kültürel diplomasi alanında yurt dışında faaliyetler yürüten Yunus Emre 
Enstitüsü, 2015 yılı sonu itibariyle 36 ülkede 44 adet Türk Kültür Merkezinde hizmet 
veriyor.

EN DEĞERLİ KÜLTÜR MİRASIMIZ EL YAZMALARI VE NADİR BASMA 
ESERLERİMİZ

Yazma Eserler Başkanlığı İstanbul başta olmak üzere Bursa, Diyarbakır, Kayseri, 
Konya gibi önemli birçok merkezde toplam 22 adet kütüphanesiyle hizmet vermeye 
devam etmektedir.

Yazma eser kütüphanelerimizde bulunan klasik eserlerin yayımlanmasının yanında, 
bu eserlerin korunması ve restorasyon çalışmaları kapsamında 2015 yılında; 

• Süleymaniye Kitap Şifahanesinde 52,
• Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde 148,
• Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde 137 eserin restorasyonu 

tamamlanmıştır.  

Aynı şekilde, 20 bin 181 eserin temizliği yapılmış, 2.588 eser ise düşük sıcaklık 
uygulamasına tabi tutulmuştur.

Binbir (1001) Eser Projesi kapsamında başta Fatih Kitaplığında bulunanlar olmak 
üzere tercümesi hiç yapılmamış yazma eserler okuyucuyla buluşturulacaktır. 

Yunus Emre Enstitüsü 36 ülkede 44 adet 
Türk Kültür Merkezi’nde hizmet veriyor.

20.181
2.588 eser sıcaklık uygulamasına tabi tutuldu
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VAKIFLARA AİT ESERLERİN RESTORASYONU 

2003 yılından itibaren, o güne kadar projelerinin dahi çizilmesine cesaret 
edilemeyen, neredeyse yok olmaya yüz tutmuş;

• Yenikapı Mevlevihanesi’nden, Süleymaniye Camii’ne,
• Ertuğrul Tekke Camii’nden, Yavuz Sultan Selim Camii’ne,
• Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nden, Atik Valide Külliyesi’ne,
• Beyoğlu Hüseyinağa Camii’nden, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’ne 
• Bitlis Rahva El-Aman Hanı’ndan, Ankara Aslanhane Camii’ne,
• İzmir Hisar Camii’nden, Erzurum Çifte Minareli Medrese’ye,
• Diyarbakır Hz. Süleyman Camii’nden, Eğil Peygamberler Türbelerine
• Haseki Hürrem Sultan Hamamı’ndan, Fatih Camii’ne,
• Aydın Nasuhpaşa Külliyesi’nden, Edirne Merkez Taşlık Camii’ne,
• Bursa Muradiye Camiinden, Edirne Hasan Sezai Dergahına,
• Edirne Büyük Sinagogundan, Diyarbakır Ermeni Protestan ve Katolik Kiliselerine 

kadar onlarca eserin restorasyonu sağladık ve restorasyon projeleri hayata 
geçirdik. 

2003-2015 yılları arasında, pek çoğuna Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiç el 
atılmamış eserlerin de bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 vakıf eserinin restorasyonunu, 
ülkemiz genelinde il ve bölge ayırımı yapmaksızın tamamlayarak, bu eserlerin 
hizmete açılmasını sağladık. 

Simav depreminde hasar gören Nasuhağa Ulu Camii ve Üzümpazarı Camileri’nin 
deprem hasarları giderilerek restorasyonları yapılmış ve ibadete açılmıştır. 

Van depreminde zarar gören, eski Van’daki Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi Camileri’nin 
restorasyonları devam ederken, depremde tamamen yıkılan Aşağı Norşin ve 
Hafıziye Camileri’nin yeniden inşa çalışmaları da tamamlanmıştır.
Restorasyon çalışmaları için 2003 yılı öncesinde yılda 5-6 adet vakıf eseri restore 
edilirken, bugün hükümetimiz sayesinde yılda 500’e yakın vakıf eseri restore 
edilmektedir. Bu alanda yakalanan ivme, ecdadın emanetine duyulan saygının 

2003-20154 bin 500 vakıf eseri restorasyonu
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KONYA - MEVLANA CAMİİ
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EXPO
Dünyayı Antalya’da misafir ettik.
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MARDİN - ULU CAMİ
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göstergesi ve o emanete karşı oluşmuş farkındalığın eseridir. Bu şuur güçlendikçe 
geçmişimiz ile bugünümüz arasındaki bağ sağlamlaşacak, gelecek nesillerimize tüm 
zenginliklerimizi bir arada emanet edebilmek hükümetimizin amacıdır.

Öncelikle Kıbrıs, Bosna-Hersek, Kosova, Bulgaristan ve Yemen olmak üzere Osmanlı 
izlerinin olduğu ülkelerde, öncelikle vakfiyelerin ortaya çıkarılması, yurt dışı vakıf 
eserlerinin envanterinin tespit edilmesi, vakıf kültür varlıklarının projelendirilmesi ve 
onarılması için çalışmalar başlattık.

Bu kapsamda ilk olarak Bosna Hersek İsabey Hamamı’nın restorasyon 
çalışmaları tamamlanmış ve açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız da bizleri yalnız 
bırakmamışlardır. Ayrıca Bosna Savaşı esnasında tamamen yok olmuş, temeli dahi 
ortada kalmamış olan Bosna Hersek Foça Alaca Camii’nin yeniden inşa ve ihya 
edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Makedonya Manastır Haydar Kadı Camii’nde 
de restorasyon çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Kosova’da Hadım Süleyman Ağa 
Kütüphanesi ve Küçük Medrese’nin restorasyon çalışmaları da devam etmektedir. 
Kıbrıs’ta Dükkanlar Önü Camii’nin restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. 

Ayrıca Bosna Hersek Saraybosna Başçarşı Camii, Travnik Alaca Camii, Kosovada 
Mitroviça Müezzin Musluhiddin (Müezzin Hoca) Camii, Cakova Molla Yusuf, 
Kusari, Sefa Camiileri,  Mamuşa Saat Kulesi Çevre Düzenleme, Priştina  Alaaddin 
Bey, Pirinaz ve Buzağı Camiileri, İpek Çarşı Camii, Vicıtırına Gazi Ali Bey Camii, 
Makedonya Ohri Ali Paşa Camii, Üsküp İsabey Camii, Yahya Paşa Camii ve Manastır 
Hacı Mahmud Bey Camiilerinin proje çalışmaları hali hazırda devam etmektedir.

Ayrıca Osmanlı coğrafyasında hayatiyet kazanan ancak bugün ülkemizin sınırları 
dışında kalan Osmanlı Vakıflarının izleri sürülmeye devam etmektedir. 2010 
yılında Yemen’de, 2012 yılında Kırım’da, 2013 yılında Macaristan’da vakıf envanter 
çalışmaları tamamlanmıştır. Uluslararası platformda da vakıf medeniyetinin temsil 
edildiği proje ve programlara katılım sağlanmıştır. 

5-6 2003 yılı öncesinde

500 günümüzde

bir yılda restore edilen vakıf eseri

bir yılda restore edilen vakıf eseri
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SIKÇA KULLANILAN TERİMLER

ATIK
Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, sıvı, katı, gaz ya da 
radyoaktif, istenmeyen her tür madde.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 
Organizmaların çesitlerinin alan ya da hacim birimi başına sayısı; belli bir zamanda 
belli bir yerdeki türlerin bileşimi.

BİYOLOJİK DENGE 
Hayvanlarla bitkiler, bitkilerle bitkiler ve hayvanlarla hayvanlar arasındaki denge.

CITTASLOW
1999 yılında İtalya’da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliğidir. Kelime kökeni 
İtalyanca “Citta (Şehir)” ve İngilizce “Slow (Yavaş)” kelimelerinin birleşmesiyle 
türetilen Cittaslow, “Sakin Şehir” anlamında kullanılmaktadır.

ÇEVRE DOSTU 
Ürünlerde normal olarak bulunan zararlı öğelerden bazılarını tasfiye etmek amacıyla 
tasarlanmış ya da değiştirilmiş ürünleri ifade etmek için kullanılan terim.

ÇEVRE KORUMA 
Potansiyel olarak tehlikeli atık maddelerin çevreye boşaltılmasının asgariye 
indirilmesi ya da önlenmesi amacıyla kaynakların yönetimi.

ÇEVRE YÖNETİMİ
Toprak, su ve hava gibi doğal kaynakların çevresel açıdan kabul edilebilir 
uygulamalar yoluyla kullanılması.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel 
etkilerinin, sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri de içine alacak biçimde analizi ve 
değerlendirilmesi.

DOĞAL PEYZAJ
Doğada kendiliğinden oluşmuş ve insan müdahalesi barındırmayan alanlardır.

96



EKOLOJİ 
Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

EKOSİSTEM 
Birbirleri ve cansız ortamla ilişki içinde olan, kendi içinde yeterli bitki ve hayvan 
topluluğu.

EMİSYON 
Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesi.

EVSEL ATIK
Evde kullanımdan düşmüş, eskimiş, yıpranmış veya çöp durumuna gelmiş maddeler.

KENT PLANLAMASI 
Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaşım, toprak kullanımı, kentsel büyüme 
de dahil, çesitli öğelerinin planlanması süreci.

KULLANICI DOSTU 
Nasıl kullanılacağı konusunda açıklayıcı bilgi verilmeden nispeten kolayca 
kullanılabilen makineler ve bilgisayar yazılımını ifade eden niteleme.

KÜLTÜREL PEYZAJ
Kültürel ve doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ve evcil hayvanları içeren 
tarihi olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik değerler 
sergileyen alanlardır

SERA ETKİSİ 
Başta karbondioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini 
andırır bir etkiye sahiptir; ışığı geçirir ama ısıyı içerde tutar ve ısı artışına yol 
açar. Atmosfer ile yer arasindaki ısı dengesi, sanayileşmedeki ve fosil yakıtların 
yanmasındaki artıştan kaynaklanan atmosferik karbondioksit artışlarından etkilenir; 
bu ise atmosferdeki ortalama ısıyı yükseltir. Bu gelişmenin, buzulların erimesi ve 
okyanusların yükselmesi gibi geniş kapsamlı sonuçlar doğuran iklim değişmelerine 
yol açmasından korkulmaktadır.
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SİT ALANI
Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, 
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent 
ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış 
tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME 
Şimdiki kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların ihtiyaçlarının tehlikeye atılmadan 
karşılanmasına olanak veren ekonomik büyüme politikaları.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS 
UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel 
miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, 
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde 
tanımlanmaktadır.

TARİHİ KORUMA
Gelecek kuşaklara yönelik olarak tarihsel varlıkların saptanması, değerlendirilmesi, 
korunması, bakimi, restorasyonu ve yeniden kurulması.

TOPRAK YÖNETİMİ 
Mevcut nüfusun ve gelecek kusakların ihtiyaçları ve doğal çevrenin korunması 
bakımından azami uzun vadeli yararı sağlamak amacıyla toprağın geliştirilmesini ve 
korunmasımı amaçlayan yönetim.

TIBBÎ ATIK: 
Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-
delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır.

YENİLENEBİLİR KAYNAK 
Kendini doğal biçimde yenileyen ya da insan müdahalesiyle yenilenebilen, ağaç, 
hava ya da su gibi doğal kaynaklar.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 
Günes enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, su enerjisi, biokitle enerjisi, 
gelgit enerjisi ve üretici nükleer enerji reaktörleri gibi kendiliğinden yenilenebilir, 
kullanmakla eksilmeyen enerji kaynakları.
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ÖNEMLİ GÜNLER

Enerji Tasarrufu Haftası  Ocak ayının 2.haftası

Dünya Ormancılık Günü  21 Mart

Dünya Şiir Günü  21 Mart

Dünya Su Günü  22 Mart

Dünya Tiyatrolar Günü  27 Mart

Kütüphane Haftası  Mart ayının son haftası

Mimar Sinan Günü  9 Nisan

Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Törenleri  12-13 Mayıs

Engelliler Haftası  10-16 Mayıs

Yeryüzü İklim Günü  15 Mayıs

Müzeler Haftası  18-24 Mayıs

Gençlik Haftası  19-25 Mayıs

Dünya Çevre Günü  5 Haziran

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü  17 Haziran

Demokrasi ve Şehitler Günü  15 Temmuz

Dil Bayramı  26 Eylül

Dünya Habitat Günü  Ekim ayının ilk pazartesi günü

Dünya Konut Günü  Ekim ayının ilk pazartesi günü

Dünya Mimarlık Günü  Ekim ayının ilk pazartesi günü

Dünya Hayvanları Koruma Günü  4 Ekim

Dünya Şehircilik Günü  8 Kasım

Dünya Çocuk Kitapları Haftası   Kasım ayının 2.haftası

Dünya Engelliler Günü  3 Aralık
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NOTLAR
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