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“Her şeyden önce, bizim anlayışımıza göre dünyanın 
düzenini, kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlayacak olan adalettir. 
Medeniyetimizde adalet dairesi diye ifade ettiğimiz toplum, hukuk, 
devlet yönetimi, devlet gücü, ekonomi ve adalet arasındaki ilişkinin en 
doğru şekilde kurulup işletilmesini esas alan bir çember vardır. Hepsi 
de birbiriyle ilişkili olan bu dairenin zincirleri günümüz dünyasında pek 
çok yerde paramparça olmuştur. Bugün dünyamızın siyasi, sosyal ve 
ekonomik istikrarsızlıkların pençesinde kıvranıyor olmasının sebebi işte 
budur. Hepimizin huzurlu ve güvenli geleceği için, insanlığın adalet 
arayışıyla başlayan mücadelesini, adaletin tesisiyle sonuçlandırmayı 
başarmak mecburiyetindeyiz.

İşte bu sebeple, her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere 
Birleşmiş Milletler’in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma 
gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için ‘Dünya 5’ten büyüktür’ 
derken de insanlığın ortak vicdanın sesi olduğumuza inanıyoruz.” 
25.09.2018 - BM Genel Kurulu.
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 AK Parti olarak ilk defa iktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002 tarihinden 
itibaren günümüze kadar iktidarlarımız döneminde, birçok alanda olduğu 
gibi dış politika ve uygulamalarında da geçmiş dönemlere kıyasla 
çok önemli değişikliklere gidilmiş ve bu alanda yenilikçi bir yaklaşım 
uygulamaya sokulmuştur.
 
 Kısaca, “Girişimci ve İnsani” olarak ifade edebileceğimiz ve temel 
esasları ile uygulamaları özetle kitapta yer alan bu politika, ülkemizde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tecrübe ve cesarete dayalı liderliğinde, hakkaniyet 
temelinde uygulanmış ve ülkemizin dış dünyada itibarının yükselmesine 
vesile olan başarılar elde edilmiştir.
 
 Bu sayededir ki ülkemiz, çok şükür bugün bölgemizde ve dünyada 
liderlik yapan, sözüne itibar edilen bir ülke konumundadır.
 
 İşte bu kitapta, 16 yıllık AK Parti hükümetlerinin izlemiş ve uygulamış 
olduğu “Girişimci ve İnsani” dış politikanın temel esasları; bu politikayı 
uygulayan ilgili kuruluşların başarılı uygulamaları, özellikle rakamsal 
büyüklüklerle ve mümkün olduğunca 2002 yılıyla kıyaslamalı olarak özetle 
verilmeye çalışılmıştır.

 Bilindiği üzere, dış ilişkiler çok kapsamlı bir boyut arz etmektedir. Bu 
çalışmada, özellikle ülkemiz ve hükümetlerimiz için önem arz eden konular 
seçilerek verilmeye özen gösterilmiştir. 
 
 Kitabın hazırlanmasında emeği geçen, Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız 
Sayın Mehmet Ceylan ve Birim personelimiz başta olmak üzere, bilgi ve 
doküman konusunda katkı sunan diğer Bakanlık ve kuruluşlarımıza teşekkür 
ediyor, kitabın AK Parti camiasına ve dış ilişkiler konusuna ilgi duyan kişilere 
yararlı olmasını diliyorum.

Cevdet YILMAZ

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı

Bingöl Milletvekili
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• AK Parti iktidarları döneminde 
Türkiye, milli değerlerimizi 
esas alan ve “Yurtta Barış, 
Dünyada Barış” ilkesini 
hayata geçirmek için çalışan 
“Girişimci ve İnsani” bir dış 
politika yürütmektedir.

• Bu politika hakkaniyet 
eksenine dayalı; bağımsız, 
pro-aktif siyaset ve perspektif 
üreten bir dış politikadır.

• Türkiye olarak bu dönemde 
güçlünün değil, hep haklının 
yanında olduk, tüm dünya 
mazlumları ve mağdurları 
için adalet, özgürlük ve 
demokrasi ideallerini 
savunduk. 

DIŞ POLİTİKAMIZIN TEMEL ÖNCELİKLERİ; 
GİRİŞİMCİ VE İNSANİ DIŞ POLİTİKA

• Küresel ve bölgesel ölçekteki kronik problemlerin çözülmesi için 
uluslararası sistemi harekete geçirmede öncülük yaptık. 

• Dünya 5’ten büyüktür diyerek, Birleşmiş Milletler sisteminin 
adaletli, hakkaniyetli yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu 
gür bir sesle ifade ettik.

• Bugün Türkiye, dış meselelerde başka ülkeleri takip eden pasif 
bir izleyici değil, inisiyatif ve sorumluluk alan bir ülkedir.

• Daha önce başka ülkelerin izinden giden, kendi çıkarlarını bile 
koruyamayan bir ülke iken, bugün bölgemizde ve dünyada 
liderlik yapan bir ülke konumundadır.
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AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

• 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşmasıyla temelleri atılan 
ilişkilerimiz, zaman içerisinde çok boyutlu ve derin bir nitelik 
kazanmış ve 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği tesis edilmiştir.

• Ülkemiz üyelik hedefiyle 2005 yılında AB’ye katılım müzakerelerini 
başlatmış, bu kapsamda 35 başlıktan 16’sı müzakerelere açılmış, 
bunlardan biri geçici olarak kapatılmıştır.

• Geride bıraktığımız dönemde hem AB’de, hem de ülkemizde 
yaşanan gelişmeler ilişkilerimizde zorlu bir dönemi beraberinde 
getirmiştir. Bu süreç, ilişkilerde maalesef ilerleme sağlanmasını 
güçleştirmektedir.

• AB ile ilişkilerde yaşanan zorluklara rağmen, Türkiye-AB ilişkisinin 
çok yönlü ve uzun soluklu olduğu unutulmamalıdır. Nitekim, 1963 
Ortaklık Anlaşmasında da ifade edildiği üzere, Türkiye için AB 
üyeliği stratejik öneme haizdir. 

• Bununla birlikte AB ile çıkarlarımız doğrultusunda göç konusu 
başta olmak üzere ekonomi, ulaştırma, terörle mücadele, 
enerji ve siyasi alanlarda diyalog ve işbirliğini sürdürüyoruz. Bu 
bağlamda 2015 yılından bu yana Türkiye ile AB arasında beş 
zirve toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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YURTDIŞI  MİSYON  ŞEFLİKLERİ VE 
BÜYÜKELÇİLİKLERİMİZDEKİ ARTIŞLAR 

• İktidarlarımız döneminde ülkemize yakışır, etkin bir dış politika 
maksadıyla gerek Dışişleri Bakanlığımızın, gerekse dış ilişkilerle 
ilgili diğer kuruluşlarımızın sayısını her geçen yıl artırdık.

• Dışişleri Bakanlığımızın 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik 
sayısını 2018 yılında 242’ye ulaştırdık.  Böylece ülkemiz, 
dünyada en geniş temsil ağına sahip beşinci ülke konumuna 
gelmiştir. Açılış süreçleri devam eden temsilciliklerimizle birlikte 
bu sayı 270’e ulaşmış olacaktır. Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin 
uluslararası alandaki varlığının ve etkinliğinin de bir göstergesini 
teşkil etmektedir.

• 2002 yılında Afrika’da sadece 12 adet büyükelçiliğimiz varken, 
2018 yılı sonu itibariyle bu sayı 42’ye ulaşmış bulunmaktadır. 
Yine, aynı yıllarda Latin Amerika ve Orta Amerika’da 
büyükelçiliklerimizin sayısı da 6’dan 17’ye yükselmiştir.

Pretorya, Güney Afrika
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• Dış politikada en öncelikli konumuz hiç kuşkusuz ki ulusal 
güvenliğimizdir. Din, dil, ırk ayırmaksızın bir insanlık suçu oluşturan 
terörizm, bugün ulus devletler için olduğu kadar uluslararası 
sistem açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

• Türkiye, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile 
mücadelesini en güçlü bir şekilde sürdürmektedir. 

Fırat Kalkanı Harekâtı

• DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu kapsamında; DEAŞ 
tehdidini ortadan kaldırmak, sınır güvenliğini sağlamak ve 
bölgedeki sivillerin terör olaylarından zarar görmelerini önlemek 
maksadıyla Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu 
tarafından 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı Harekâtı başlatılmış, 
harekât 29 Mart 2017 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır.

• Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında; 2015 kilometre kare alan 
DEAŞ’tan temizlenmiş, yaklaşık 3100 DEAŞ ve 550 PKK/PYD/
YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 

• Böylece bölgede güvenlik ve istikrar sağlanmış ve yaklaşık 300 
bin Suriye vatandaşı bölgeye geri dönmüştür.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ

Zeytindalı Operasyonu, Burseya Dağı
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Zeytin Dalı Harekâtı

• Fırat Kalkanı Harekâtını müteakip ülkemiz sınırlarının güvenliğini 
sağlamak, Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek 
ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla 20 Ocak 
2018’de Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmış, 18 Mart 2018’de Afrin 
ilçe merkezinde kontrol sağlanmıştır.

• Harekât kapsamında 4 bin 500’den fazla PKK/PYD/YPG/DEAŞ 
terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 

• Harekâtlar sırasında, sadece terör örgütleri hedef alınmış, sivil 
halkın ve altyapının zarar görmemesi için her türlü hassasiyet 
gösterilmiştir. 

• Harekâtlarla terörist unsurlardan temizlenen bölgelerin 
normalleştirilmesi kapsamında; güvenlikten eğitime, sağlıktan 
tarıma, adaletten sosyal hizmetlere, altyapıdan ticarete kadar 
farklı alanlarda çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.  
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FETÖ Terör Örgütü ile Mücadele

• FETÖ ile mücadele, dış politikamızın en öncelikli gündem 
maddelerinden birini teşkil etmektedir. FETÖ’nün sadece 
ülkemiz için değil, bulundukları ülkelerin güvenlikleri bakımından 
da büyük güvenlik riski oluşturduğunu yabancı muhataplarımıza 
anlatmaya devam ediyoruz. 

• Bugüne kadar bu tehlikenin farkına varan birçok ülke FETÖ 
mensuplarını üçüncü ülkelere veya ülkemize sınırdışı etmiştir. 
Böylelikle terör örgütü FETÖ mensuplarına nerede olurlarsa 
olsunlar adaletten kaçamayacakları yolunda güçlü bir mesaj 
verilmiştir.  

• 22 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kursları sonlandırılmış, 
sözkonusu okulların bir kısmı Türkiye Maarif Vakfı (TMV)’na 
devredilmiştir. Öte yandan, FETÖ üyelerinin hareket alanlarının 
daraltılması, adaletten kaçmalarının engellenmesi, ticari 
faaliyet ve para transferlerinin engellenmesi amacıyla idari 
tedbirler ve adli süreçler devreye konulmuştur.

• Bunun son dönemdeki en önemli örneği, Pakistan Yüksek 
Mahkemesi tarafından FETÖ’nün terör örgütü olarak ilan 
edilmesi ve Pakistan’daki FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif 
Vakfı’na devrini öngören kararıdır.
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• 2011 yılında komşu ülke Suriye’de baş gösteren iç savaş sonrası 
evlerinden, yurtlarından ayrılarak göçmen durumuna düşen 
milyonlarca Suriyeli’ye özellikle batı dünyası tek tek kapılarını 
kapatırken, ülkemiz bütün imkânlarını seferber ederek açık kapı 
politikası uygulamıştır. Bugün, ensar ruhu ve anlayışı ile 3,6 milyon 
Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir olarak ağırlıyoruz.

• Ülkemiz tarafından Suriyeliler için yapılan harcamalar, 
belediyelerimiz ve Türk STK’ların katkıları ile 35 milyar doları 
bulmuştur. Uluslararası toplum tarafından ülkemize yapılan 
yardımlar ise beklentilerin çok altında kalmıştır. Ayrıca AB’nin 
taahhüt ettiği yardımın ilk 3 milyar avroluk diliminden, ancak 
1.75 milyar avrosu ülkemize aktarılmıştır. 

SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞ DOLAYISIYLA ÜLKEMİZE 
SIĞINAN SURİYELİLERE YAPILAN YARDIMLAR

Malatya Konteyner Kenti
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FİLİSTİN SORUNUNA YAKLAŞIMIMIZ VE 
FİLİSTİN’E DESTEĞİMİZ

• Filistin ve Kudüs Sorunu dış politikamızda öncelikli konular 
arasında yer almaktadır. 

• ABD’nin 2017 yılında Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıdığını 
ve Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını ilan etmesi üzerine, 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla ülkemizin 
ve Arap Grubu adına Yemen'in talebi üzerine 21 Aralık 2017’de 
BM Genel Kurulu'nun acil olarak toplanmasını sağladık. 
Genel Kurul’da, katılan üye ülkelere Büyükelçil iklerini Kudüs’e 
taşımama çağrısı yapan “Kudüs’ün Statüsü” başlıklı Karar 
Tasarısı, yapılan oylamada 128 olumlu oyla kabul edildi.

• Yine, ABD’nin Kudüs’te 14 Mayıs 2018’de Büyükelçilik açılışını 
protesto için Filistin’de düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin 
uyguladıkları orantısız güç sonucunda yaşanan ölümler 
nedeniyle, İİT Zirve Dönem Başkanı olarak ülkemizin ve BM 
Genel Kurulu Arap Grubu Dönem Başkanı Cezayir'in talebiyle 
13 Haziran 2018'de BM Genel Kurulu’nun Özel Oturumla 
toplanmasını sağladık. Bu oturumda da Filistin sivil nüfusunun 
korunmasına ilişkin BM Genel Kurul Kararı 120 olumlu oyla 
kabul edildi.

Gazze - Filistin
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• Ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı 
sıfatıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 18 Mayıs 
2018’de İstanbul’da İİT Olağanüstü Zirvesi’ni topladık. Zirvede, 
ABD’nin uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan tek 
taraflı adımı bir kez daha reddedilmiş, İsrail’in sivil halka yönelik 
saldırganlığı kınanmış ve bu suçların bağımsız ve şeffaf biçimde 
soruşturulması çağrısında bulunulmuştur. 

• “Kudüs kırmızı çizgimizdir, Filistin yalnız değildir” sloganıyla,  
Türkiye,  Filistin halkının barışçı mücadelesine ve Filistin’in 
uluslararası alanda devlet olarak tanınmasına tüm gücüyle 
desteğini sürdürmeye devam edecektir. 
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ULUSLARARASI İNSANİ VE KALKINMA YARDIMLARIMIZ

• Dünyada istikrarı tehdit eden insani krizlerin giderek arttığı ve 
vicdanların sustuğu bir ortamda, gelişmiş ülkeler yeterince 
sorumluluk almazken, Türkiye başta Suriye ve Irak olmak üzere, 
Afganistan’dan Filistin’e, Yemen’e, Somali’ye, Arakan’a ve 
haritada yeri zor gösterilecek coğrafyalara kadar samimiyetle 
yardım eli uzatmaktadır.

• 2002 yılında sadece 85 milyon dolar olan ülkemizce yapılan 
resmi kalkınma yardımlarını 2017 yılı itibari ile 8,12 milyar dolara 
çıkarmış bulunmaktayız. Acil ve insani yardımlar açısından 
bakıldığında ise 2017 yılında 7,28 milyar dolarlık yardım tutarıyla 
ülkemiz, hem tutar hem de milli gelire oran bakımından dünyada 
birinci sıraya yükselmiş ve “Dünyanın en cömert ülkesi” unvanını 
kazanmıştır.

• 2011 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler En Az 
Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı sırasında, Başbakanımızın “En 
Az Gelişmiş Ülkelere yönelik her yıl 200 milyon dolarlık kalkınma 
yardımı” taahhüdüyle ilgili olarak ülkemiz, başta TİKA olmak 
üzere çeşitli kurumları aracılığıyla söz konusu ülkelere 2008-2017 
yılları arasında 2,3 milyar dolarlık kalkınma yardımıyla sözünü 
tutmuş bulunmaktadır.

Arakan Mülteci Kampı, Bangladeş
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TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI 
(TİKA)’NIN FAALİYETLERİ

• TİKA’nın faaliyetleri ile din, dil, ırk ayrımı yapmadan, Orta Asya ve 
Kafkaslardan Balkanlara, Ortadoğu ve Afrika’dan Pasifik ve Latin 
Amerika’ya kadar dünyanın neresinde olursa olsun, ülkemizin 
desteğine ihtiyaç duyan herkese imkânlar çerçevesinde elimizi 
uzatıyor, kalkınma yardımları yapıyor, bilgi ve tecrübemizi 
paylaşıyoruz.

• 2002 yılında yurtdışındaki ofis sayısı 12 olan TİKA, 2018 yılı sonu 
itibariyle 59 ülkede 61 Program Koordinasyon Ofisi ile faaliyet 
gösteriyor. Program Koordinasyon Ofisi bulunmayan ülkelerde 
ise, ilgili kamu kuruluşlarımız ve STK’larımızla eşgüdüm halinde 
olan TİKA, 2018 yılı itibariyle 170’ten fazla ülkeye proje ve yardım 
faaliyetleri ile ulaşmış bulunmaktadır. Yılda 2 bine yakın proje 
ve faaliyet yürüten TİKA’nın toplam proje ve faaliyet sayısı ise 25 
bine ulaşmıştır.

• TİKA projeleri ile bir taraftan yardım yapılan ülkenin kalkınma 
problemlerine çözüm sağlanırken, diğer taraftan ülkeler arası 
siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve ülkemizin uluslararası 
etkinliğine önemli katkılar sağlanmaktadır.

Budapeşte Gül Baba Türbesi Açılışı
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YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI 
(YTB)’NIN FAALİYETLERİ

• İktidarımız döneminde kurulan Yurtdışı Türkler Başkanlığı, bugün 
sayıları 6,5 milyona ulaşan yurtdışındaki diasporamızın aile yapısı ve 
sosyo kültürel değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını 
hedeflemekte, bu alanlara yönelik sivil toplum faaliyetlerini 
desteklemektedir. Bu kapsamda, YTB Hafta Sonu Okulları Destek 
Programı, Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı, Anadolu 
Okuma Evleri gibi projeler yürütmektedir.

• Ülkemiz Türk diasporasının yanı sıra, tarihsel süreç içerisinde ayrı 
düştüğümüz, kardeş ve akraba topluluklarımız ile yoğun ve sıcak 
ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmaları da yürütmektedir.

• Bu faaliyetler kapsamında son 10 yılda, yükseköğretim kurumlarımızda 
okuyan uluslararası öğrenci sayısında 7,5 kat artış kaydedilmiştir. 2018 
yılı rakamlarına göre ülkemiz, 17 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 
bin uluslararası öğrencisi ile dünyanın en fazla uluslararası öğrenci 
ağırlayan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Kardeş toplulukların 
bulundukları ülkelerde, yükseköğretim imkanlarına erişimlerinin teşvik 
edilmesi amacıyla yerinde burslandırma programı yürütülmekte ve 
farklı ülkelerde yükseköğretim düzeyindeki başarılı öğrencilere destek 
sağlanmaktadır.

• Ülkemiz, 2023 yılında 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği 
yapmayı hedeflemektedir. 
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AFAD’IN YURTDIŞI FAALİYETLERİ

• Tabi afetler konusunda, edindiğimiz tecrübe ve yardım kapasitesi 
ile ülkemiz, yardım bekleyen değil, yardım beklenen ülke haline 
gelmiştir. Son 10 yılda; deprem, sel, kıtlık, kuraklık, yangın, iç karışıklık gibi 
nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan 5 kıtada 50’yi aşkın ülkeye insani 
yardımda bulunduk, arama kurtarma çalışmalarına katıldık ve tahliyeler 
gerçekleştirdik. Böylece bu alanda dünyanın en başarılı ve öncü ülkeleri 
arasına girmiş bulunmaktayız.

• Ülkemiz AFAD Koordinasyonunda Filistin Yardım Kampanyası, Arakan 
Yardım Kampanyası, Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası, Batı 
Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası, Somali ve Açlık Tehlikesi 
yaşayan diğer Afrika Ülkelerine Yardım Kampanyası ve Myanmar 
Yardım Kampanyası gibi projeler ile dünyanın dört bir bölgesinde çeşitli 
afet ve insani kriz içinde yaşam mücadelesi veren insanlara yardım elini 
uzatmaktadır.

• 2018 yılında Filistin, Suriye ve Bangladeş’e sadece AFAD tarafından 500 
milyon TL’ye yakın insani yardım gerçekleştirilmiştir. Bu yardımların bir 
kısmı barınma, gıda, hijyen gibi acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik iken, 
bir kısmı ise bu ülkelerdeki eğitim ve sağlık faaliyetlerini desteleyerek bu 
ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Ülkemiz bu insani yardım 
faaliyetlerine ek olarak diğer ülkelerle yürüttüğü ilişkilerle, onların da 
ihtiyacı olan ülkelere insani yardım yapmasına vesile olmuştur. Bu 
ülkelerin yardımlarının bir kısmını da AFAD yerine ulaştırmıştır

Bangaldeş, Cox’s Bazar Arakan Kampı
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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNÜN FAALİYETLERİ

• 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, her 
geçen yıl yurtdışı kültür merkezlerini ve işbirliği yaptığı ülke ve 
kurum sayısını artırarak, başta Türkçe eğitimi olmak üzere kültür 
ve sanatımızı tanıtmak, ulusal ve uluslararası etkinliklerde ülkemizi 
temsil etmek ve ülkemizin bilimsel işbirliklerini artırmak amacıyla 
birçok faaliyet sürdürmektedir.

• Kuruluşunun 10. yılına girerken Yunus Emre Enstitüsü, 2018 yılı sonu 
itibari ile 46 ülkede 56 kültür merkezi ve 50 ülkede 100 üniversite 
ile Türkoloji Protokolü olmak üzere, toplamda 72 ülkede 156 
irtibat noktasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

• Kurulduğu tarihten bu yana kültür sanat faaliyetleri ile milyonlarca 
kişiye ulaşılmış ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan, 200 bini aşkın 
kişiye ise internet üzerinden Türkçe öğretilmiştir. 

• Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dış politikası ile uyumlu bir 
şekilde, kuzey ve güney Amerika, Afrika ve Orta Asya ülkeleri 
başta olmak üzere yurtdışında yeni Yunus Emre Enstitüleri 
açılması ve böylece 2023 yılında 100 enstitüye ulaşılması 
hedeflenmektedir.
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TÜRKİYE MAARİF VAKFI (TMV)’NIN FAALİYETLERİ

• Türkiye’nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi olan 
Türkiye Maarif Vakfı,  Anadolu’nun engin irfan geleneğini 
insanlığın evrensel değerleri ile buluşturarak tüm dünyada iyi 
insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

• 2016 yılında kurulmasına rağmen hizmet ağını hızla büyüterek 6 
kıtada eğitim faaliyetine başlayan Türkiye Maarif Vakfı, 2018 yılı 
sonu itibari ile 96 ülkeyle temas sağlamış olup, 34 ülkede 255 
okul ve 2 Üniversitede yaklaşık 30 bin öğrenciye kaliteli eğitim 
hizmeti vermektedir. 

• Türkiye Maarif Vakfı, özellikle yurt dışındaki FETÖ iltisaklı okulların 
ülkemize kazandırılması sürecinde, devletin diğer kurumlarıyla 
birlikte çok önemli bir misyonu başarıyla yürütmektedir.

Pakistan Maarif Okulu



23

DIŞ İLİŞKİLERDE GELİŞMELER 

• Türk Hava Yolları 1933 yılında başladığı havayolu taşımacılığında, 
bugün dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri arasında 
bulunmaktadır. 

• Türk Hava Yolları son 16 yılda sektörden 3 kat hızlı büyüyerek 
önemli bir başarıya imza atmış ve 2003 yılında 65 olan uçak 
sayısını, 2018 yılında 333’e ulaştırmıştır. 

• 2018 yılı sonu itibari ile 124 ülke, 306 şehir ve 310 noktaya ulaşan 
Türk Hava Yolları, Türkiye ve dünyanın birçok noktasını birbirine 
bağlayarak Türk turizminin ve dış ticaretinin gelişmesinde de 
çok önemli katkı sunmaktadır.  Şirket, aynı zamanda bu sayıyla 
dünyanın en çok noktasına uçuş yapan havayolu şirketi olma 
unvanını da elinde bulundurmaktadır.

• Bu gelişmelerle, aynı dönemde iç ve dış hat yolcu taşıma 
kapasitesi 10,6 milyondan 87,3 milyona; yolcu sayısı ise 9,9 
milyondan 69,5 milyona ulaşmıştır. 

• Türk Hava Yolları’nın uçtuğu noktalarda yarattığı turistik, ticari ve 
sosyal etkiler, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve siyasi 
ilişkilerin gelişmesinde de çok önemli katkılar sunmaktadır.  

TÜRK HAVA YOLLARI (THY)’NIN FAALİYETLERİ

İstanbul Havalimanı Açılışı
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TÜRK KIZILAY’IN YURTDIŞI FAALİYETLERİ

• Kurulduğu 1868 yılından bu yana her geçen yıl insani yardım alanında 
yürüttüğü yardım çalışmaları ile kapasitesi ve gücünü artıran Türk Kızılay, 
insani yardım çalışmalarında küresel ölçekte bir aktör haline gelmiştir.

• Türk Kızılay, son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı 
afetlere müdahale etmiş, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi 
temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Kuruluşundan bugüne 147 ülkeye yardım 
eli uzatmıştır. 

• 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyar TL’lik insani yardım projelerini yürütecek 
olan Türk Kızılay, başarıları ile ülkemizin insani dış politika alanında yüzünü 
ağartan kurumların başında gelmektedir. 

• Türk Kızılay Somali, Güney Sudan, Suriye, Yemen, Filistin, Irak, Pakistan, 
Bangladeş, Afganistan, KKTC, Bosna Hersek ve Bulgaristan’da açtığı 
daimi delegasyon ofisleriyle bu ülkelerdeki uluslararası organizasyon ve 
operasyon kabiliyetini kalıcı hale getirmiştir. Ayrıca Irak, Bulgaristan ve 
Gürcistan’da da lojistik merkezler kuran Kızılay, yeni merkezler kurmak 
için çalışmalarını sürdürüyor.

• İhtiyaç sahibi ülkelerdeki projeleri; konut, okul, toplum merkezi, 
ibadethane, kamu tesisleri inşası, geçim kaynaklarının temini ve 
desteklenmesi, sağlık, eğitim, sosyal yardım, tarım ve sulama gibi 
alanlarda yoğunlaşmıştır.

• Türk Kızılay tarafından göç hizmetleri kapsamında dil, din, ırk ayrımı 
gözetmeksizin ülkemiz sınırları içerisinde kayıt altında bulunan tüm 
yabancılara yönelik insani yardım faaliyetleri de yürütülmektedir.

Türk Kızılay Hastanesi - Sudan
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• İktidarlarımız döneminde “Girişimci ve İnsani’’ dış politikayı 
benimseyen ülkemiz, bu politikanın gereği olarak çok sayıda 
üst düzeyli uluslararası toplantı, organizasyon ve etkinliğe de 
ev sahipliği yapmaktadır. 2018 yılı içinde gerçekleştirilen bu 
etkinliklerin bazıları şunlardır:

 – Türkiye-Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 
Ekonomi ve İş Forumu (22-23 Şubat 2018, İstanbul)

 – Türkiye, İran ve Rusya Zirvesi (4 Nisan 2018, Ankara)

 – 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi (11-12 Nisan 2018, İstanbul)

 – Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Zirvesi (16 
Mayıs 2018, İstanbul)

 – İİT Olağanüstü Zirvesi (18 Mayıs 2018, İstanbul)

 – TANAP Açılışı (12 Haziran 2018, Eskişehir)

 – İkinci Türkiye-Afrika Ekonomik Forumu (10-11 Ekim 2018, İstanbul)

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ULUSLARARASI 
ORGANİZASYONLAR
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 – STAR Rafinerisi Açılış Töreni (19 Ekim 2018, İzmir)

 – Suriye konulu Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa Dörtlü Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi (26-27 Ekim 2018, İstanbul)

 – Gelişmekte Olan Ülkeler Teşkilatı (D-8) Dışişleri Bakanları Konseyi 
Toplantısı (2-4 Kasım 2018, Antalya)

 – Türk Akım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni (19 Kasım 
2018, İstanbul)

 – Türk Dili Konuşan Parlamenterler Asamblesi (19-22 Kasım 2018, İzmir)

 – 9. Boğaziçi Zirvesi (25-28 Kasım 2018, İstanbul)

 – 34. İSEDAK Bakanlar Toplantısı (26-29 Kasım 2018, İstanbul)

 – Asya Parlamenterler Asamblesi (28 Kasım-3 Aralık 2018, İstanbul)
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• İktidarımız döneminde Türkiye aktif dış politikasına paralel 
olarak, uluslararası ve bölgesel oluşum ve kuruluşlarda da 
görünür ve etkin bir tutum izlemektedir. 

• Halen dönem başkanlıklarını yürüttüğümüz bazı uluslararası ve 
bölgesel organizasyonlar şunlardır:

 – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

 – D-8 Ülkeleri Zirvesi

 – Evrensel Posta Birliği Kongresi 

 – Asya Parlamenterler Asamblesi

 – Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA)

 – Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Eş Başkanlığı

 – İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 
(İSEDAK) başkanlığını 1984 yılından beri  Sayın Cumhurbaşkanlarımız 
yürütmektedir.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 
ÜST DÜZEY GÖREV VE POZİSYONLAR
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 – BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Danışma 
Komisyonu (AdCom) Başkanlığı

• İzlemiş olduğumuz aktif dış politikanın sonucu olarak ülkemiz, 
çeşitli uluslararası kuruluşlarda önemli üst düzey yöneticilik 
pozisyonları da elde etmiştir. Bu pozisyonların bazıları şunlardır:

 – 2014-2016 yılları döneminde başarı ile ilk defa yürüttüğümüz IMF İcra 
Direktörlüğü görevinin ardından, 1 Kasım 2018 tarihi itibari ile bu görevi 
yeniden üstlendik. Böylece ülkemiz, IMF programları uygulayan bir 
ülke konumundan, IMF’de karar alıcı bir ülke konumuna yükselmiştir.

 – Benzer şekilde ülkemiz, Dünya Bankası nezdinde 2014-2016 yılları 
arasında yürüttüğü İcra Direktörü Vekilliği görevinden sonra, 2020-
2024 yılları arasında İcra Direktörlüğü görevini üstlenecektir. Bu bir ilk 
olacaktır. 

 – BM Siyasi İşler Birimi Avrupa Direktörlüğünü yürütüyoruz.

 – BM Bütçe ve İdare konularına ilişkin Danışma Komitesi (ACABQ) 
üyeliği ve başkanlığını yürütüyoruz.

 – Cenevre Uluslararası Görüşmeleri BM Temsilciliğini (UNGRID) 
yürütüyoruz.

 – Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde 
yargıcımız görev yapmaktadır. 

 – 2014 yılından beri AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanlığını 
yürütüyoruz.

 – AGİT Dönem Başkanının Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve 
Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliğini yürütmekteyiz.

 – 2017 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO Konseyi ve UNESCO 
Yürütme Kuruluna seçildik.

 – Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT) Yönetim 
Konseyi üyeliğini yürütüyoruz.
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 – BM ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
Konsey üyesiyiz.

 – Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) İdari Konsey Başkanlığını yürütüyoruz.

 – İİT İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) Genel Direktörlüğünü yürütüyoruz.

 – İİT İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel 
Sekreterliği tarafımızdan yürütülmektedir.

 – İİT IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Genel 
Direktörlüğünü yürütmekteyiz.

 – İİT FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) Başkanlığını 
yürütüyoruz.

 – ICYF (İslam İşbirliği Gençlik Forumu) Başkanlığını yürütmekteyiz.

 – IBRAF (İslam Ülkeleri Yayın Düzenleyici Kuruluşlar Forumu) Genel 
Sekreterliğini yürütmekteyiz.
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YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA 
YÖNELİK HİZMETLERDEKİ GELİŞMELER

• Dünyanın dört bir yanına yayılmış ve sayıları 6,5 milyonu bulan 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, ülkemiz için büyük değer 
ifade etmektedir.

• İktidarlarımız döneminde yurtdışında yaşayan insanımıza yönelik 
her türlü ayrımcı politika ve düzenlemeyi ortadan kaldırdık.

• Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nı kurduk ve 
yurtdışında yaşayan insanlarımızın meselelerini bütün boyutlarıyla 
takip etmeye başladık.

• Yurtdışındaki gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın anadilini, 
kültürünü ve dinini yaşatmak için 3.000 civarında öğretmen ve 
din görevlisini yurtdışında görevlendirdik.

• Binlerce gencimizi tarihi ile buluşması ve kültürü ile kaynaşması için 
Kökler ve Köprüler Hareketlilik programlarıyla ülkemize getirdik.

• Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın anavatan 
seçimlerinde oy kullanmalarını sağladık. 2014 yılından bu yana 
5 seçimde 50’den fazla ülkede sandıklar kurarak oy kullandırdık.

• Vatandaşımızın Başkonsolosluklarımızdan almış oldukları hizmet 
kalitesini iyileştirmek içi adımlar attık. 
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• Vatandaşlarımızın yurtdışında ihtiyaç duydukları hukuki 
konularda yardımcı olmak maksadıyla, temsilciliklerimizde 
sözleşmeli hukuk danışmanları istihdam ettik. 2018 yılı sonu 
itibariyle 40 temsilciliğimizde görev yapan hukuk danışmanları, 
vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermektedirler.

• Yaklaşık 750.000 mavi kartlı insanımızın mağduriyetlerini giderecek 
adımları attık; mavi kart artık kimlik belgesi olarak geçerli hale 
geldi. Mavi kartın bankacılık işlemlerinde kimlik belgesi olarak 
kullanılmasını sağladık.

• Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki çalışma ve sosyal 
güvenlik haklarının korunması amacıyla, başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere 35 ülke ile ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri imzaladık.

• Aramızda ahdi bir temel olmayan ülkelerle de benzer sözleşmelerin 
imzalanması için çalışmaları sürdürüyoruz.

• Emekli vatandaşlarımız için Türkiye’ye getirdikleri araçlarının kalış 
süresini 2 yıla çıkardık.

• Dövizle askerlik bedelini 6.000 Avro’dan 1.000 Avro’ya 
düşürdük. Ayrıca dövizle askerlik işlemlerinin başkonsolosluklarda 
yapılabilmesine imkân sağladık.

• Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de aldıkları ilk konut 
ve iş yeri için KDV istisnası getirdik.

• Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kişisel kullanıma mahsus 
yabancı plakalı araçlarının Türkiye’de kullanım süresini 6 aydan 2 
yıla kadar uzattık.

• Almanya başta olmak üzere Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerdeki 
vatandaşlarımıza hizmet vermek için Köln ve Düsseldorf’da Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Yurtdışı teşkilatlarını kurduk.
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DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER

Dış Ticaret
• 2002 yılında ihracatımız sadece 36,2 milyar dolar iken, 2018 

yılında 168,2 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ithalatımız 
ise 51,5 milyar dolardan 223,1 milyar dolara yükselmiştir. Böylece 
2002-2018 yılları arası toplam dış ticaretimiz 4,5 kat artışla 87,7 
milyar dolardan 391,6 milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır.

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY)
• Ülkemizde yapılan Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, 2002 yılında 

yıllık toplam 1 milyar dolar bile değilken, son yıllarda aylık 1 milyar 
doları geçmiş bulunmaktadır. Yıllar itibariyle UDY miktarı toplamı 
ise 193 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır.
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• 2002 yılında nominal dolar bazında 236 milyar dolarlık Milli 
Gelir (GSMH) ile dünyada 21. sırada iken, 2017 yılında 851 
milyar dolar ile 17. sıraya yükselmiş bulunmaktayız.

• Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP) göre ise 2002 yılında 608 
milyar dolarlık Milli Gelir ile Dünyada 17. sırada iken, 2017 
yılında 2,3 trilyon dolar ile 13. sıraya yükseldik. Aynı yıllarda, 
SAGP’ne göre kişi başı Milli Gelirimizi ise 9208 dolardan 28607 
dolarak çıkardık.

• Dünya ekonomik forumu küresel rekabet indeksi sıralamasında 
ise ülkemiz, 2005 yılında 71. sırada iken (daha önceki yıllara ait 
veri yok) 2017 yılı itibariyle 61. sıraya yükselmiştir.

• Ülkemiz insani ve resmi kalkınma yardımları büyüklüğünde, 
2002 yılında 27. sırada yer alırken, 2017 yılında 6. sıraya; milli 
gelire oranla kıyaslandığından ise 1. sıraya yükselmiştir.

• Dünya Bankası tarafından hesaplanan iş yapma kolaylığı 
endeksinde, 2005 yılında 155 ülke arasında 93. sırada yer 
alırken, 2018 yılında 190 ülke arasında 43. sıraya yükselmiştir.

• Ülkemize, yurtdışından gelen turist sayısı 2002 yılında 13,3 milyon 
iken 2018 yılı itibariyle 39 milyona ulaşmıştır. Böylece turist sayısı 
bakımından bu yıllar arasında 17. sıradan 8. sıraya yükseldik. 

• Turizm gelirleri ise 2002 yılında 12,4 milyar dolar iken, 2018 
itibariyle 29,5 milyar dolara yükselmiştir.

• İnsani Gelişim Endeksinde 2000 yılında 166 ülke arasında 88. 
sırada iken, 2017 yılında 189 ülke arasında 64. sıraya yükseldik. 

• BM e-Devlet gelişmişlik endeksindeki sıramız ise 2008 yılında 76 
iken, 2018 yılında 53’e yükselmiştir.

• Ülkemiz yerli patent başvurularında, 2008 yılında dünyada 29. 
sırada yer alırken, 2017 yılında 13. sıraya yükselmiştir.

ULUSLARARASI GÖSTERGELERDEKİ GELİŞMELER
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