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Bu kitapçık, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 12 Aralık 2022
tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı, hükümetimizin dış politika
hedeflerine, uygulamalarına ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerini
içeren takdimi tamamlayıcı niteliktedir.
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1. GİRİŞİMCİ VE İNSANİ DIŞ POLİTİKAMIZ
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne yaklaştığımız bu
dönemde 2023 hedeflerimiz doğrultusunda takip ettiğimiz dış politika
anlayışı, gerek kendi çevremizde gerek ötesindeki tüm gelişmeleri
yakından takip ederek ortaya çıkabilecek sorunlara en erken aşamada
müdahil olunmasını ve böylece ulusal çıkarlarımızın korunmasını
hedeflemektedir.
Dünyamız son derece hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden
geçmektedir. Küresel çapta adaletsizlik, eşitsizlik ve belirsizliklerin arttığı
bu dönemin özellikleri arasında jeopolitik mücadelelerin yeniden ön plana
çıkması ve her alanda artan rekabet olgusu yer almaktadır. Başta
Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların savaşlar, iklim
değişikliği, koronavirüs salgını, enerji ve gıda güvenliği, terörizm, ırkçılık
ve İslam karşıtlığı gibi küresel planda etkiler yaratan günümüzün
sorunlarına etkin yanıtlar ve sürdürülebilir çözümler bulmakta yetersiz
kalmaları ve çok taraflılığın zemin kaybetmesi, yeni arayışları ve çıkar
çatışmalarını beraberinde getirmektedir.
Böyle bir ortamda Türkiye,
girişimci ve insani dış politikasıyla,
Sayın
Cumhurbaşkanımızın
“Dünya Beşten Büyüktür” şiarı ve
“Daha Adil bir Dünya Mümkün”
anlayışıyla bir taraftan daha adil
bir dünya inşa edilmesi için
kapsayıcı, şeffaf ve hesap
verebilir bir küresel yönetişim
sistemi tesis edilmesi için çaba
sarfetmektedir. Diğer taraftan
Türkiye, krizlerle çevrili bir
coğrafyada milli çıkarları ile tarihi
sorumlulukları
çerçevesinde
sahada ve masada etkin varlık
göstermektedir.
Bu bağlamda, 2022 yılında da
uluslararası hukuk, meşruiyet ve
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diyaloğa öncelik veren, insan odaklı, bölgesel istikrarı gözeten ve değişen
şartlara anında mukabele edebilen yerli ve milli dış politika anlayışımızı
kararlılıkla hayata geçirdik.
Toplam 257 yurtdışı temsilcilikle en geniş diplomatik temsilcilik ağına sahip
ilk 5 ülke arasında yer alarak, dünyanın dört bir yanında vatandaşlarımızın
hakkını korumaya ve devletimizin müşfik gücünü hissetmelerini
sağlamaya devam ettik. Ticaret, turizm ve sağlık diplomasisine öncelik
vererek tüm sektörlerimizin kalkınmasına ve halkımızın refahını artırmaya
gayret ettik. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı korumaktan, ulusal
güvenliğimize yönelik tehditlerle kararlı mücadelemizden taviz vermedik.
Devletimizin ve milletimizin menfaatlerini korurken, mazlumlara ve ihtiyaç
sahiplerine sırtımızı dönmedik.
Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini oluşturan Mustafa Kemal Atatürk’ün
işaret ettiği “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” vizyonuna katkı sağlamayı
hedefleyen girişimci ve insani dış politikamız, ulusal güvenliğimizi ve
çıkarlarımızı teminat altında tutarken, eşzamanlı olarak insanlığın ortak
hedeflerine de artan ölçüde katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu
çabalarımızla Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz.
2. DOĞU AKDENİZ VE EGE
Türkiye, Doğu Akdeniz’deki deniz alanlarında uluslararası hukuktan
kaynaklanan meşru hak ve çıkarlara sahiptir.
Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin haklarının korunması için
kararlı bir tutum sergilenmektedir. Buna karşın AB’nin ve bazı üçüncü
ülkelerin takındığı önyargılı ve taraflı tutum, bölgenin istikrar ve huzuruna
katkı sağlamamaktadır. Bölgede ülkemizi göz ardı etmeye çalışan hiçbir
platform ve projenin başarılı olma ihtimali yoktur. ABD’nin EastMed doğal
gaz boru hattı projesinden desteğini çekmesi de bu durumu ortaya
koymuştur.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının sınırları 2020 yılında
BM’ye bildirilmiştir. Egemen haklarımız bulunan bu kıta sahanlığında, Türk
bayraklı sismik araştırma ve sondaj gemileriyle hidrokarbon faaliyetleri
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devam etmektedir. Bu sınırlar içerisinde üçüncü ülke bayraklı araştırma
gemilerinin izinsiz faaliyetlerine izin verilmemektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın önerdiği bölgesel Doğu Akdeniz Konferansı,
gerçekleştirilmesi halinde, bölgede ihtiyaç duyulan çok taraflı işbirliği ve
diyalog zeminini sağlayacaktır.
Ege Denizi’nde ise Yunanistan’la aramızda birbiriyle bağlantılı tüm
sorunlar için uluslararası hukuk çerçevesinde, ülkemizin hak ve çıkarları
doğrultusunda hakkaniyete uygun bir çözüm hedeflenmektedir.
Yunanistan’ın hukuksuz iddiaları ve kışkırtıcı eylemleri ise ikili düzeyde
protesto edilmekte, her vesileyle üçüncü taraflar nezdinde gündeme
getirilmekte, bu eylemlere gerekli karşılık verilmektedir.
Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının bu statülerini
ihlali, BM’ye gönderilen mektuplarla uluslararası kamuoyunun dikkatine
getirilmekte, Yunan tarafıyla yapılan görüşmelerde ülkemizin mevcut
sorunları çözmek için gerekli siyasi iradeye sahip olduğu
vurgulanmaktadır. Yunanistan’ın, mevcut gerginlik ve Türkiye’yi üçüncü
taraflara şikâyet politikası en çok kendisine zarar verecektir.
3. KIBRIS
Milli davamız Kıbrıs meselesinde, iki devletli çözüm tezinin ışığında,
Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin müktesep haklarının (egemen eşitlik ve eşit
uluslararası statü) tescil edilmesi ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı
haksız ambargo ve izolasyonlara son verilmesi için her alanda
girişimlerimize devam ediyoruz.
Ada’nın iki ortak sahibinin statüleri arasındaki derin eşitsizliğe işaretle,
Rum tarafının Ada’nın tümüne hâkim olma arzusunun 1963’te Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırdığını ve günümüzde de çözüme ulaşılmasını
engellediğini vurguluyoruz. İki kesimli, iki toplumlu federasyonun bir kez
daha müzakere edilmeyeceğinin ve olası bir müzakere sürecinin ancak
Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil
edilmesinin ardından başlayabileceğinin altını çiziyoruz.
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Bu çerçevede, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz
tarihlerinde sunduğu altı alandaki işbirliği önerilerini (hidrokarbon, elektrik
enterkoneksiyonu, enerji, su, düzensiz göç, kara mayını temizliği)
yaptığımız bir Bakanlık açıklamasıyla destekledik. Bu önerilerin hayata
geçirilmesi, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı
zamanda Ada’da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini
sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin
oluşmasına vesile olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, 77. BM Genel Kurulu’na yaptıkları hitapta, eğer
BM Güvenlik Konseyi müktesep hakları tescil edemiyorsa uluslararası
toplumun KKTC’nin bağımsızlığını tanıyarak bu sorunu aşabileceğini ifade
etmiştir. Kıbrıs Türkünün Ada’nın eşit ve ortak sahibi olduğunu teyit eden
bu hedef doğrultusunda KKTC tarafıyla birlikte çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
KKTC’nin uluslararası kuruluşlar nezdinde hak ettiği yere gelmesi için
çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede son olarak, 11 Kasım 2022’de
Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi’nde
KKTC, TDT’de gözlemci üyeliğe kabul edilmiştir. Kıbrıs Türk tarafıyla
birlikte bu gayretlerimizin ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceğiz.
4. YUNANİSTAN
Yunanistan ile pozitif gündemin geliştirilmesine yönelik çabaların
yoğunluk kazandığı, mevcut diyalog mekanizmalarımızın yeniden
canlandırıldığı bir yılın ardından, 2022 senesinin ilk aylarında diyaloğun
sürdürülmesinden yana hareket edilmiştir. İkili ilişkilerimizde pozitif
gündeme odaklanılması ve ikili meselelere üçüncü tarafların dâhil
edilmemesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan
Başbakanı arasında mutabakata varılmıştır.
Tüm bu çabalarımıza karşılık, Yunanistan ile ilişkilerimizde oluşan olumlu
hava kısa sürmüş ve Yunan tarafı samimi ve dürüst bir yaklaşım
göstermeyerek, provokatif ve gerginliği tırmandırıcı eylem ve beyanlarını
devam ettirmiştir. Bunun neticesinde, Yunanistan ile Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi toplantılarının iptal edilmesine karar verilmiş ve tüm üst
düzey diyalog mekanizmaları askıya alınmıştır.
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Yunanistan’ın mütecaviz ve hasmane tutumu karşısında, ulusal
güvenliğimizi ve meşru çıkarlarımızı korumak için uluslararası hukuk
çerçevesinde gereken tüm tedbirler alınarak, bu ülkenin tahrik ve tacizleri
uluslararası kamuoyunun sürekli gündeminde tutulmuştur. Yunanistan,
samimiyetsiz ve dürüst olmayan bu tutumu doğrultusunda, ikili
ilişkilerimizin temel meselelerinden terörle mücadele, düzensiz göç ve
azınlıklar konularında uzlaşmaz bir tutum izlemiştir.
Batı Trakya’da ve Onikiadalar’da yaşayan soydaşlarımızın durumlarıyla
yakından ilgilenmeye devam edilmiştir. Hem ikili temaslarda hem çok
taraflı platformlarda Batı Trakya’daki soydaşlarımızın Lozan Barış
Antlaşması ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan
eğitim, dini özgürlükler ve vakıfların yönetimi gibi alanlardaki haklarının
yakın takipçisi olunmuştur. Türk Azınlığın haklarına baskıcı yasa ve
uygulamalarla müdahale etmeyi sürdüren Yunanistan’a, her vesileyle
uluslararası hukuka saygı göstermeye, ahdî yükümlülüklerini yerine
getirmeye ve Türk Azınlığa yönelik sindirme politikalarını sona erdirmeye
yönelik çağrıda bulunulmaktadır.
5. AVRUPA BİRLİĞİ
Ülkemiz, AB’ye tam üyelik stratejik hedefini muhafaza etmekte, bu
doğrultuda samimi çaba göstermektedir. Ancak AB, müzakere süreci dahil
Türkiye-AB ilişkilerinin önünü açacak somut adımlar atmamakta, başta
GKRY ve Yunanistan olmak üzere, Birliği ulusal çıkarlarına alet etmek
isteyen üyelerin politikalarına teslim olmaktadır. Nitekim, AB tarafından
ilişkileri geliştirmek amacıyla ortaya atılan olumlu gündem önerisi sadece
bazı teknik konularda ilerleme sağlanmasına yol açmış; ilişkilerin siyasi
boyutuna veya genel seyrine olumlu bir etkisi olmamıştır.
AB üst düzey yöneticilerinin ülkemizi ziyareti, AB’nin “Dijital Kovid-19
Sertifikası” sistemine dahil edilmemiz, iklim, sağlık, göç ve güvenlik, tarım
ile bilim, araştırma, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında Yüksek Düzeyli
Diyalog mekanizmalarının tesis edilmesi, Türkiye Yatırım Platformu’nun
kurulması, yeni Birlik Programlarına katılmamız, AB’nin ülkemizdeki
Suriyelilere yönelik mali katkılarını sürdürmesi gibi hususlar önemli
olmakla birlikte ilişkilerin katılım perspektifiyle canlandırılabilmesi
açısından yetersizdir.
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Bu nedenle, 18 Mart Mutabakatı’nın bir bütün olarak günümüz gerçeklerini
ve yeni sınamaları yansıtacak şekilde güncellenmesi, katılım
perspektifimizin güçlendirilmesi, reform gündemimizin desteklenmesi,
yerleşik yapısal mekanizmalar ile Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının
tekrar başlatılması, vize muafiyeti sürecinde ilerleme sağlanması ve vize
serbestisi sağlanana kadar kolaylaştırıcı tedbirler alınması, Gümrük
Birliği’nin güncellenmesine dair müzakerelere başlanması, göç
işbirliğimizin adil bir zemine oturtulması ve terörle mücadelemize destek
verilmesi, AB’den temel beklentilerimiz olmaya devam etmektedir.
Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş başta olmak
üzere yaşanan jeopolitik gelişmeler Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı için
ciddi bir sınama teşkil ederken, AB genişlemesi yeniden ön plana
çıkmıştır. Gelinen aşamada, AB’nin ülkemiz dahil tüm aday ülkelerle
genişleme stratejisini ve katılım sürecini adil, objektif ve sonuç odaklı bir
şekilde sürdürmesi beklenmektedir. Bu kritik süreçte, aday ülkelerin AB'ye
yönelimini canlı tutmak ve reform süreçlerini teşvik etmek, ayrıca tüm
Avrupa çapında ortak sınamaların ele alınabileceği Avrupa Siyasi
Topluluğu’nun hayata geçirilmesi zamanlı olmakla birlikte, bu platformun
AB üyeliğine aday ülkelerin katılım perspektifine bir alternatif oluşturması
değil, bu perspektifi güçlendirici olması beklenmektedir. Avrupa Siyasi
Topluluğu’nun 6 Ekim’de Prag’da düzenlenen ilk toplantısına da Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde bu anlayışla iştirak edilmiştir.
Türkiye, güvenlik, savunma, terörizm, göç, enerji arz güvenliği, gıda, sağlık
ve tedarik zincirleri gibi temel konularda AB’nin karşı karşıya kaldığı
sınamaların aşılmasında, AB’ye ve tüm Avrupa kıtasına önemli katkılar
sağlayan, merkezi konumda bir ülkedir. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi
için AB’nin, mevcut jeopolitik sınamaları dikkate alarak, Türkiye’ye yönelik
tutumunu değiştirmesi, ilişkilerimize bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla
yaklaşarak başta GKRY ve Yunanistan olmak üzere, AB’yi ulusal
çıkarlarına alet etmek isteyen taraflara izin vermemesi ve Türkiye’yi
ihtiyacı olduğunda kapısını çalabileceği üçüncü bir ülke olarak değil,
müzakere eden bir aday ülke olarak görmesi gerekmektedir.
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6. AVRUPA ÜLKELERİ
Avrupa ülkeleriyle siyasi, ekonomik, kültürel boyutlarıyla her alanda ikili
ilişkilerimizi olumlu gündem çerçevesinde geliştirmeye, bölgesel ve
uluslararası alandaki işbirliğimizi yapıcı bir temelde derinleştirmeye
yönelik çalışmalarımızı çeşitli düzeylerde temas ve ziyaretlerle
sürdürüyoruz.
2022 yılında Avrupa ülkelerinden mevkidaşlarımla, ikili ziyaretler ve çok
taraflı toplantılar vesilesiyle pek çok temasta bulundum. Bilhassa AB üyesi
ülkelerle görüşmelerimizde, içinde bulunduğumuz jeopolitik sınamanın
ciddiyetinin daha yakın bir Türkiye-AB işbirliğine duyulan ihtiyacı ortaya
koyduğunu vurguluyor, Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin kısır
çıkarlarına teslim edilemeyecek kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz.
Almanya’yla siyasi, ekonomik ve beşerî alanlardaki ikili ilişkilerimiz ile
bölgesel konulardaki işbirliğimize önem veriyoruz. Almanya’da göreve
gelen yeni hükümetle de bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. İkili
münasebetlerimizin yanı sıra, ortak gündemimizde yer alan Türkiye-AB
ilişkileri ile Ukrayna, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Afganistan’daki
gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konularda Alman
muhataplarımızla düzenli ve yoğun temas içerisindeyiz. Yıl boyunca
gerçekleştirilen temaslara ilaveten, yeni Şansölye Scholz, ilk yurtdışı
ziyaretlerinden birini 14 Mart 2022 tarihinde ülkemize gerçekleştirmiştir.
Dışişleri Bakanı Baerbock’u da 29 Temmuz 2022 tarihinde ülkemizde
ağırladık.
Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundaki Hollanda ile
ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Hollandalı muhatabımla
eşbaşkanlığını yaptığımız çok konulu ve çok kurumlu istişare
mekanizması Wittenburg Konferansı’nın dokuzuncu toplantısına 8
Haziran’da Ankara’da evsahipliği yaptık.
Avusturya ile ilişkilerimizde sıkıntılı dönemi geride bıraktık. Dışişleri
Bakanı Schallenberg’i Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Nisan ayında
Antalya’da ağırladık. Bilahare Dışişleri Bakanı Schallenberg ve İçişleri
Bakanı Karner 4 Temmuz’da ülkemizi ziyaret ettiler. Dışişleri ve İçişleri
Bakanları olarak gerçekleştirdiğimiz bu görüşme, dörtlü formatta
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gerçekleştirilen ilk toplantı olma özelliği de taşıyor. Sayın Meclis
Başkanımızın Kasım ayı sonunda Avusturya’ya gerçekleştirdiği ziyaret de
başarılı geçti.
Mevcut sınamalar, Türkiye’nin stratejik önemini Nordik bölgesindeki
dostlarımıza hatırlatmıştır. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine
başvurusu, bu ülkelerin terörizmle mücadele konusundaki beklentilerimizi
dikkate almalarını ve işbirliği yapmak üzere taahhüt altına girmelerini
sağladı. İsveç’te kurulan yeni hükümet de taahhütlere bağlı olduğunu
güçlü bir şekilde açıkladı. İsveç Başbakanı Kristersson, göreve geldikten
kısa bir süre sonra, Finlandiya’dan sonraki ilk ikili ziyaretini ülkemize
gerçekleştirdi. Verdikleri taahhütleri yerine getirmek bakımından attıkları
adımları yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede İsveç’in, savunma sanayii
ürünlerinin ülkemize ihracatına uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığına dair
açıklamasını not ettik. Finlandiyalı mevkidaşımın sene başında Türkiye’yi
iki kere ziyaretinden sonra, yeni İsveç Hükümetinin Dışişleri Bakanı da
yakında ülkemize gelecek. Aynı şekilde Norveçli muhatabım da
Haziran’da gelmişti.
Vişegrad ve Baltık ülkeleri ile yakın işbirliği ve istişarelerimizi, savunma
sanayii dahil geniş bir yelpazede sürdürüyoruz. Polonya ile Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi tesisi için mutabakata vardık. Haziran
ayında AB Dönem Başkanlığını üstlenmesinden hemen önce Çek
Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye-AB ilişkilerinin
ilerletilmesi bağlamındaki beklentilerimizi aktardım. Estonya, Macaristan
ve Letonya Dışişleri Bakanları da yıl içinde ülkemize ziyaretler
gerçekleştirdiler.
NATO Müttefikimiz olan Birleşik Krallık, ülkemizin Avrupa’da önde gelen
ortakları arasında yer almaktadır. 2021 yılında 20 milyar Dolar’a yaklaşan
ikili ticaret hacmimizi en kısa sürede daha da ileriye taşıyabilmek amacıyla
Birleşik Krallık’la “Brexit” sonrasında imzaladığımız Serbest Ticaret
Anlaşması’nın kapsamını genişletmek için ikili görüşmelerimiz devam
ediyor. Ayrıca, stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi her alanda daha
da derinleştirmek için gerekli adımları atıyor, ikili temaslarımızı canlı
tutuyoruz.
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Fransa ile ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye çıkarılmasına yönelik ortak
irademizi muhafaza ediyoruz. Bu çerçevede, bölgesel ve küresel
meselelere ilişkin diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Fransız muhataplarımıza
NATO ve AB başta olmak üzere uluslararası platformlardaki işbirliğimizin
ilerletilmesine, ikili ekonomik, ticari ve askeri işbirliğimizin geliştirilmesine
yönelik mesajlarımızı iletiyor, Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızın
haklarının korunmasına ilişkin beklentilerimizi her vesileyle aktarıyoruz.
Son olarak, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna’nın 5 Eylül 2022 tarihinde
ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle de bu konularda detaylı görüş
alışverişinde bulunduk.
Stratejik ortağımız İtalya ile yıl içerisinde ikili, bölgesel ve küresel
meseleleri detaylıca değerlendirme imkânı bulduk. Bunlardan en önemlisi,
5 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya 3.
Hükümetlerarası Zirvesi oldu. Zirve vesilesiyle imzaladığımız 9 belge,
mükemmel
düzeyde
seyreden
ikili
ilişkilerimizin
daha
da
kurumsallaşmasına katkı sağladı. Yeni İtalyan Hükümeti’yle de
ilişkilerimizi aynı seviyede devam ettirme arzusundayız.
Güney ve Batı Avrupa ülkeleriyle işbirliğimiz 2022 yılında da güçlenmeye
devam etmiştir. Bu ülkelerle düzenli temaslarımız kapsamında ikili ve
bölgesel meseleleri ele almayı sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanımız
İspanya Başbakanı Sanchez ile 2022 yılında uluslararası toplantılar
marjında üç kez biraraya geldiler.
7. RUSYA FEDERASYONU
2022 yılının beraberinde getirdiği ciddi zorluklar ve önemli bazı bölgesel
konulardaki fikir ayrılıklarına karşın, Rusya Federasyonu’yla ilişkilerimizin
karşılıklı saygı ve ortak yarar çerçevesinde geliştirilmesi sürdürülmüştür.
Ticaret, enerji, turizm, müteahhitlik hizmetleri ve karşılıklı yatırımlar, ikili
ilişkilerimizin önde gelen ekonomik unsurlarını teşkil etmektedir. Salgının
etkilerinin hafiflemesiyle birlikte, özellikle ticaret ve turizm alanlarında
yeniden canlanma yaşanmaktadır. İkili ticaret rakamlarında geçen yıla
oranla ciddi bir artış görülmekte olup, bunun temel sebebi aşırı yükselen
enerji fiyatlarıdır. Ocak-Ekim döneminde ithalatımız 49,6 milyar Dolar,
ihracatımız ise bir önceki yıla göre %50 artış göstererek 6,8 milyar Dolar
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seviyesine erişmiş; ticaret hacmimiz 56 milyar Dolara ulaşmıştır. Aynı
dönemde, 4,6 milyon Rus turist ülkemizde ağırlanmıştır.
Öte yandan, Rusya’yla bölgesel ve küresel konularda yapıcı, açık ve
düzenli bir diyalog yürütülmesine önem verilmektedir. Ukrayna, Şubat
ayından bu yana Rusya’yla ortak gündemimizdeki konuların en başında
gelmiştir.
Savaşın
sona
erdirilmesi
için
taraflar
ülkemizin
kolaylaştırıcılığında önce Antalya Diplomasi Forumu marjında Dışişleri
Bakanları düzeyinde, sonra da müzakere heyetleri olarak Mart ayında
İstanbul’da bir araya gelmişlerdir. Temmuz sonunda hayata geçirilen Tahıl
Koridoru ve Eylül ayında yapılan kapsamlı esir değişimi ise, savaşın
olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve taraflar arasında güven artırmaya
yönelik arabuluculuk çabalarımıza önemli örnekler teşkil etmiş, bu
başarılarımız, küresel çapta takdir toplamıştır.
Ukrayna’nın yanı sıra, Suriye, Libya ve Kafkasya’da bölgemizin istikrar ve
güvenliği için kritik önem taşıyan meselelerin kalıcı çözüme ulaştırılması
amacıyla Rusya’yla yürüttüğümüz kapsamlı süreçler mevcuttur. Farklı
yaklaşımlar ve beklentiler olsa da sorunların çözümüne dair diyaloğun,
bölgemizin tamamının istikrar ve güvenliğine katkıda bulunacağı
anlayışıyla hareket edilmektedir.
Rusya’yla ikili ve bölgesel gündemimizin nitelik ve niceliği, üst düzeyde sık
ve düzenli temasları gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, 2022 yılında da
her seviyede yoğun bir temas trafiği sürmüştür.

8. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya karşı “özel
operasyon” ilan etmesiyle başlayan savaş, sadece bölgesel istikrar ve
güvenliği menfi etkilemekle kalmamış, enerji, gıda, ulaştırma gibi alanlarda
küresel ölçekte de kayda değer olumsuzluklara yol açmıştır.
2014 yılında Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana Ukrayna’nın toprak
bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin yeniden tesisine verdiği önemi
her vesileyle vurgulayan ülkemiz, savaş karşısında da aynı hakkaniyetli
tutumu sergilemiştir. Ukrayna’ya yönelik desteğimiz, insani, ekonomik ve
teknik alanlarda yapılan kapsamlı yardımlarla somutlaştırılmıştır.
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Öte yandan, krizin önce ateşkes, ardından kalıcı ve adil bir barış
anlaşmasıyla sona erdirilmesi, 2022 yılında ülkemizin öncelikli dış politika
gündemi haline gelmiştir. Gerek Rusya gerek Ukrayna’yla doğrudan lider
düzeyinde konuşabilen az sayıda ülkeden biri olmamız sayesinde,
savaşın başından itibaren iki ülke arasındaki müzakerelerde tarafımızdan
arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenilmiştir. Bu çerçevede, Antalya
Diplomasi Forumu kapsamında, 10 Mart’ta Rusya ve Ukrayna Dışişleri
Bakanları doğrudan ilk siyasi teması gerçekleştirmiş, ardından 29 Mart’ta,
teknik heyetler evsahipliğimizde İstanbul’da biraraya gelmişlerdir. Toplantı
sonunda taraflar, müzakerelerde o güne kadar en anlamlı ilerlemeyi
kaydettiklerini dile getirmişlerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler seviyesinde yürüttükleri yoğun
diplomatik girişimler ile benim ve Sayın Milli Savunma Bakanımızın Rus
ve Ukraynalı karşıtlarımızla yaptığımız temaslar neticesinde, BM’nin de
işbirliğiyle 22 Temmuz’da imzalanan anlaşmayla, Ukrayna tahılının
Karadeniz üzerinden ihracına yönelik tahıl koridorunun tesisi sağlanmıştır.
Anlaşmanın
uygulanmasının
denetiminden
sorumlu
Müşterek
Koordinasyon Merkezi 27 Temmuz’da İstanbul’da açılmış; Ukrayna
limanlarından ilk gemi 1 Ağustos’ta ayrılmıştır. Anlaşma, uluslararası tahıl
fiyatlarını yeniden istikrara kavuşturmuştur. Ancak, Karadeniz filosuna 29
Ekim 2022’de gerçekleştirilen saldırının ardından Rusya, güvenliği
gerekçe göstererek, anlaşmanın uygulanmasını askıya aldığını
açıklamıştır. Bu kararın ardından, BM ile yakın temas halinde başlatılan
yoğun diplomasi trafiği sayesinde krizin fazla uzamadan çözüme
kavuşturulması sağlanmış; Ukrayna’nın anlaşma kapsamında açılan
koridorların başka amaçlarla kullanılmayacağına dair güvenlik garantisi
vermesi üzerine Rusya, 2 Kasım 2022’de, uygulamaya geri dönmüştür. İlk
120 günlük süresi sona ermeden hemen önce de 17 Kasım 2022’de
anlaşmanın ikinci bir 120 günlüğüne daha uzatılması temin edilmiştir.
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Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarımız, Rusya ile Ukrayna
arasındaki bazı büyük çaplı esir takaslarında da etkili olmuştur.
Avrupa’nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya Nükleer
Santrali'nin çatışmalardan korunması için Rus nükleer şirketi Rosatom ile
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki görüşmelere İstanbul'da
evsahipliği yapılmıştır.
Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik
desteğimiz ve bu haksız savaşın uluslararası hukuk zemininde bir an önce
çözülmesi yönündeki çabalarımız önümüzdeki dönemde de sürecektir.
Ülkemiz için stratejik, siyasi ve ekonomik bakımdan büyük önem taşıyan
Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Karadeniz’de kıyıdaş devletler ile üçüncü
ülkeler arasındaki siyasi ve askeri dengeyi hassas şekilde korumaktadır.
Montrö Sözleşmesi 86 yıldır ülkemiz tarafından titizlikle ve şeffaf bir
biçimde uygulanmaktadır. Rusya ve Ukrayna arasında ortaya çıkan savaş,
Sözleşme’nin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ülkemiz tarafından savaş olarak
değerlendirilmesi Montrö Sözleşmesi’nin 19. Maddesinin uygulanması için
gerekli şartları oluşturmuştur. 19. Madde hükmüne göre, savaşan ülkelerin
gemileri Türk Boğazlarından geçememektedir (Bu kuralın Sözleşmedeki
istisnası, kendi donanma üssüne dönmek isteyen savaş gemilerine izin
verilmesi gerekliliğidir). Savaşa taraf olmayan ülkelerin savaş gemileri ile
yükü ve bayrağı ne olursa olsun ticaret gemileri bu durumdan
etkilenmemektedir.
Bununla birlikte, Karadeniz’de gerilimin tırmandırılmasını önlemek
maksadıyla gerek NATO müttefiklerimize ve diğer ülkelere gerek
Akdeniz’deki gemilerini bağlama limanına döndürebilecek olan Rusya’ya,
mevcut koşullarda Boğazlardan Karadeniz’e askeri gemi geçirmemeleri
tavsiye edilmektedir. Sözkonusu tavsiyemiz tüm taraflarca dikkate
alınmaktadır. Nitekim, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden beri
Karadeniz’e hiçbir savaş gemisi geçmemiştir.

9. BALKANLAR
Köklü tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu Balkanlar’daki barış
ve istikrar ortamının korunması için ikili, bölgesel ve çok taraflı
platformlarda etkin rol almayı sürdürüyoruz. Kapsayıcılık ve bölgesel
sahiplenme ilkelerini ön planda tutan, diyalog ve uzlaşı temelli bir tutum
izliyoruz. Bu anlayışla, bölgesel barış ve istikrar için Türkiye-BosnaHersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma
Mekanizmalarını aktif bir şekilde kullanıyor, bölgesel işbirliğini teşvik
etmeyi sürdürüyoruz.
Bölge ülkelerinin tümünü bir araya getiren yegâne bölgesel girişim olan
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) ile GDAÜ’nün operasyonel
kolu mahiyetindeki Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin (BİK) faaliyetlerini
önemsiyor ve destekliyoruz.
Diğer bölge halklarıyla birlikte, bölge genelinde yaşayan soydaş ve
akraba topluluklarımızın da huzur ve esenlik içinde geleceğe
yürüyebilmelerini teminen eğitim ve kültür başta olmak üzere gerekli her
alanda çalışmalar yürütüyoruz.
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Ukrayna’daki savaş sonrasındaki gergin atmosferin bölgenin kırılgan barış
ve istikrarını bozmaması için aktif bir diplomasi izliyoruz. Bölgeyle diğer
üst düzey temasların yanı sıra, benim 15-19 Haziran tarihlerinde, Sayın
Cumhurbaşkanımızın ise 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz ikili
ziyaret turları da bu aktif yaklaşımımızın son dönemdeki tezahürlerini teşkil
etmiştir.
Bosna-Hersek’te devam eden siyasi tıkanıklığın aşılması için objektif ve
kapsayıcı rolümüzün sağladığı avantajla, ilgili taraflarla en üst düzeyde
temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.
Bölgesel barış ve istikrar bakımından kritik önemdeki Sırbistan-Kosova
ilişkilerinin normalleştirilmesi hedefi çerçevesinde Belgrad-Priştine
Diyalog Süreci’ni desteklemeye devam ediyoruz.
Bölgedeki temsil ağımızı genişletmeye yönelik çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Bu çerçevede, özellikle gurbetçilerimizin sıla yolu üzerindeki,
Sırbistan’ın Niş kentindeki konsolosluk büromuz 31 Ağustos 2022 tarihi
itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.
Bölgedeki ecdad yadigârı kültürel ve tarihi mirasın korunması ve gerekli
hallerde restore edilmesi için ilgili ülke makamlarıyla birlikte çalışmalar
sürdürülmektedir.
10. KUZEY AMERİKA
ABD’yle bölgemizde ve uluslararası alandaki gelişmelerin de etkisiyle
ilişkilerimizde yaşanan hareketlilik yıl boyunca devam etmiştir. Bu
çerçevede Ukrayna, Afrika, Afganistan, Kafkaslar, enerji ve gıda güvenliği,
iklim değişikliği, salgınla mücadele gibi alanlarda geniş ve anlamlı bir
diyalog sürdürülmüştür. Ticari ve ekonomik ilişkilerde yakalanan olumlu
ivme artarak devam etmiş; bu bağlamda ikili ticaret hacmimiz rekor
seviyelere ulaşmış; ticari dengeler ülkemiz lehine gelişmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden’ın üzerinde mutabık
kaldıkları Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2022 Nisan ayında hayata
geçirilmiştir. Mekanizma kapsamında bugüne kadar, biri Bakan
seviyesinde olmak üzere, üç tur görüşme gerçekleştirilmiştir.
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Bununla birlikte ABD, ulusal güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren
PKK/YPG/PYD, FETÖ ve S-400 tedarikimizle bağlantılı yaptırımlar gibi
meselelerde sergilediği olumsuz tutumu devam ettirmiş; bu sorunların
çözümüne yönelik somut adımlar atmaktan kaçınmıştır.
Savunma işbirliği alanında F-16 tedarik ve modernizasyon talebimize dair
askeri makamlar arasında yürütülen temaslar yapıcı bir ortamda
sürmüştür. ABD Yönetimi’nin F-16 talebimize desteğini en üst düzeyde ve
açıkça ortaya koymuş olması olumlu bir gelişme teşkil etmiştir. Bununla
birlikte F-16 sürecini baltalamaya yönelik Kongre kaynaklı teşebbüsler
özellikle yıl sonuna doğru hız kazanmıştır. Sözkonusu teşebbüslerin akim
bırakılmasına yönelik parlamenter diplomasi dahil çok boyutlu
çalışmalarımız devam etmektedir.
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’ndan da istifade etmek suretiyle, ikili
sorunların çözümünde diyalog ve diplomasi yoluyla somut ilerlemeler
kaydedilmesi, müşterek çıkarlarımızın bulunduğu konularda ise işbirliğinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Başta ekonomik işbirliği olmak üzere Kanada’yla ilişkilerimizin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar karşılıklı olarak sürdürülmüştür.
Bununla birlikte, Kanada’nın ülkemize yönelik askeri malzeme ve hizmet
ihracatında uygulamakta olduğu kısıtlamalar, ilişkilerimizi bu yıl da
olumsuz etkilemiştir. Bu bağlamda ortaya koyduğumuz bazı yapıcı çözüm
önerileriyle sözkonusu kısıtlamaların tamamen ve bir an önce kaldırılması
için yoğun çaba sarfedilmektedir.
11. SURİYE
Suriye topraklarından kaynaklanan terör örgütleriyle mücadele ile ulusal
güvenliğimize ve çıkarlarımıza yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesi,
Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması ve bu
yöndeki istikrarlaştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, ihtilafın BM Güvenlik
Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir süreçle ve Suriye’nin
toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması, ülkemizin Suriye’ye
yönelik politikasının ana unsurlarını teşkil etmektedir.
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Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerin başında, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ
ve diğer terör örgütlerinin varlığı ve faaliyetleri gelmektedir. Ülkemiz
tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve
Barış Pınarı Harekatları ile sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına
yönelik girişimler akim bırakılmış; sınırlarımız boyunca 8.200 km²’lik bir
alan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ teröründen arındırılmış ve Şubat 2022’de
icra edilen Kış Kartalı Harekâtı ve 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde icra
edilen Pençe-Kılıç harekatları ile de terör örgütüne güçlü bir darbe
vurulmuştur. Sınırlarımız boyunca oluşturulan terörden arındırılmış
bölgeler ve meşru Suriye muhalefetinin yürütme organı Suriye Geçici
Hükümeti’nin bu bölgelerde icra ettiği istikrarlaştırma faaliyetleri sayesinde
530 binden fazla Suriyeli onurlu, gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine
geri dönebilmiştir.
PKK/YPG ve farklı isimler altındaki uzantılarının Suriyeli sivilleri, güvenlik
güçlerimizi, ülkemizi ve vatandaşlarımızı hedef alan terör eylemleri devam
etmektedir. Sözkonusu saldırılara karşı meşru müdafaa ilkesinin gereği
olarak mukabele edilmekte, teröre karşı her türlü tedbir alınmaktadır. Bu
çerçevede, Yüce Meclisimiz 26 Ekim 2021 tarihinde aldığı kararla,
Suriye’deki askeri mevcudiyetimize ilişkin tezkerenin süresini Ekim 2023’e
kadar, iki yıl süreyle uzatmıştır.
Ülkemiz, BM ile yakın eşgüdüm halinde, siyasi sürecin işleyen yegâne
mekanizması olan Anayasa Komitesi çalışmalarına güçlü destek
vermekte, Suriye meselesinin barışçıl çözümüne, bu ülke topraklarından
kaynaklı tehditlerin bertaraf edilmesine ve insani yardımların kesintisiz bir
şekilde sürdürülerek, yeni bir insani kriz ve göç dalgasının önlenmesine
katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda, Rusya Federasyonu ve İran ile birlikte
yürütmekte olduğumuz Astana süreci de işlevsel özelliğini korumakta,
Anayasa Komitesi’ne ilaveten Suriye rejimi ve Suriye muhalefetinin aynı
masada buluşabildiği bir diğer platformu teşkil etmektedir.
Astana Devlet Başkanları 7. Zirvesi 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran’da,
Astana formatlı 8. Dışişleri Bakanları Toplantısı ise BM Genel Kurulu
çerçevesinde 21 Eylül 2022 tarihinde New York’ta icra edilmiştir.
Sonuncusu 22-23 Kasım tarihlerinde Astana’da olmak üzere 19 tur
gerçekleştirilen Astana formatlı teknik düzeyli toplantılar kapsamında da
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İran ve RF taraflarıyla bir araya gelinmiş ve siyasi süreç, sahadaki
gelişmeler ve terörle mücadele ile insani durum konuları etraflıca ele
alınmıştır. Diğer taraftan, Suriye’nin geleceği konusunda benzer görüşlere
sahip ülkeler arasında düzenli aralıklarla Dışişleri Bakanları düzeyinde ve
Genel Müdürler/Özel Temsilciler seviyesinde toplantılar da yapılmaktadır.
Ülkemizin, İdlip’te istikrar ve güvenliğin sürdürülebilir kılınmasına yönelik
faaliyetleri de devam etmektedir. İdlip’te sükunetin muhafazası ve
olabilecek insani krizlerin önüne geçilmesi, sınırlarımıza yönelik kitlesel
göç hareketlerinin önlenmesi başta olmak üzere, ulusal güvenliğimiz için
önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya
Federasyonu ile imzalanan “İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki
Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol” temelinde
bölgede tesis edilen ateşkes, ülkemizin yoğun çabaları ve sahadaki askeri
mevcudiyetinin sağladığı caydırıcılık sayesinde korunmaktadır. Sağlanan
ateşkesle, İdlip’te yerlerinden edilen 560 bin kişi buradaki evlerine
dönebilmiştir.
Ülkemiz, Suriye’deki insani krize yönelik ulusal çabalara ilaveten, BM’nin
Suriye’ye gönderdiği sınır ötesi insani yardımlar için yegâne geçiş noktası
olmaya devam etmektedir. Temmuz 2020’de kabul edilen 2533 sayılı
BMGK kararıyla, Hatay/Cilvegözü Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi insani
yardımları için tek sınır kapısı haline gelmiştir. BM’nin Suriye’nin kuzey
batısına yönelik insani yardım mekanizması son olarak, 12 Temmuz
2022’de 2642 sayılı BMGK kararıyla 6 ay için uzatılmış olup, Ocak 2023’te
son bulacaktır. Ülkenin kuzey batısında yaşayan milyonlarca insan için
hayati öneme sahip sözkonusu BM mekanizmasının devamını teminen
gerekli yenilemenin yapılması için girişimlerimiz yoğun bir şekilde
sürmektedir.
BM Güvenlik Konseyi kararıyla Suriye’ye yönelik BM sınır-ötesi
yardımlarının
tamamı
ülkemiz
üzerinden
ihtiyaç
sahiplerine
ulaştırılmaktadır.
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12. IRAK
Tarihi, sosyal, kültürel bağlarımız bulunan; her alanda yoğun ve yakın bir
işbirliğine sahip olduğumuz komşumuz Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak
bütünlüğünün korunması, Irak’a yönelik dış müdahale ve baskıların son
bulması, Irak halkının refahının artması, terör örgütlerinin mevcudiyetine
ve faaliyetlerine son verilmesi ve Irak’ın komşularıyla ilişkilerinin
güçlenerek bölgesel barışa katkı sağlaması bu ülkeye yönelik dış
politikamızın temel ilkeleridir.
Irak’la 2022 yılında ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek üzere yoğun
temaslarda bulunduk. Temaslarımızda, Irak’taki tüm toplum kesimlerinin
hak ve çıkarlarının garanti altına alınması, bu doğrultuda mezhepçilikten
uzak, “Iraklılık kimliğini” ön planda tutan kapsayıcı politikaların
uygulanması, Irak’ın asli unsuru olan Türkmen soydaşlarımızın adil
temsilinin sağlanması, Irak topraklarında yuvalanan ve ülkemize tehdit
teşkil eden PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin bertaraf edilmesi
ile ticaret, savunma sanayii, askeri işbirliği ve altyapı yatırımları
alanlarındaki ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik beklentilerimizi
vurguladık.
Irak, 2022 yılında siyaset ve güvenlik alanlarındaki gelişmeler açısından
zorlu sınamalarla karşı karşıya kalmıştır. Ülkede 10 Ekim 2021 tarihinde
gerçekleştirilen seçimlerin ardından 2022 yılı Ocak ayında Irak Temsilciler
Meclisi Başkanı seçilmiş; ancak, bu seçim sonrasında siyasi gruplar
arasında baş gösteren anlaşmazlık aşılamamış ve Meclis’in işgaline
varan, farklı milis yapılarını karşı karşıya getiren şiddet olayları
yaşanmıştır. Türkiye, bu dönemde, Irak’ta diyaloğun hâkim kılınmasını,
işlevsel ve kapsayıcı hükümet teşkilini, kurulacak hükümetin dengeli dış
politika anlayışını sürdürmesini ve halkın beklentilerini karşılamasını
desteklemiştir. Irak’ta Cumhurbaşkanı seçimi ve yeni Hükümetin
güvenoyu alarak göreve başlaması, seçimin üzerinden bir yıldan fazla
süre geçtikten sonra mümkün olabilmiştir. DEAŞ ve PKK terör örgütleri,
Irak’ın güvenlik yapılanmasındaki eksikliklerden ve siyasi alandaki
boşluktan faydalanmaya 2022 yılında da devam etmişlerdir. Türkiye yeni
Irak Hükümeti ve Cumhurbaşkanı’yla iyi komşuluk ve karşılıklı saygı
temelinde ilişkilerini ilerletme iradesine sahiptir.
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13. İRAN
Komşumuz İran’la bölgesel konularda istişarelerimizi ve diyaloğumuzu
güçlendirerek sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın
19 Temmuz’daki Tahran ziyaretlerinde, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi Yedinci toplantısını düzenledik. Türkiye ile İran arasında
“Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Planı” dahil olmak üzere siyasi, ekonomi,
enerji, eğitim, teknoloji ve kültürel alanlarda sekiz anlaşma imzaladığımız
ziyaret vesilesiyle, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Astana Zirvesini de
gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15-16 Eylül tarihlerinde özel
konuk olarak davet edildikleri Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet
Başkanları Zirve Toplantısı (Semerkant) çerçevesinde de İran
Cumhurbaşkanı Reisi’yle biraraya gelerek ikili ve bölgesel konuları
değerlendirmişlerdir.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın 27 Haziran’da Türkiye’yi ziyareti
kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ikili ve bölgesel konular
tüm yönleriyle ele alınmıştır.
2022 yılı verileri, İran’la 2020 yılında 3,4 milyar Dolar seviyesine kadar
gerileyen ikili ticaret hacmimizin pandemi sonrası yükseliş eğilimini
sürdürdüğünü göstermektedir. İran’la 2026’da süresi dolacak doğal gaz
anlaşmamızın yenilenmesine yönelik müzakereleri de başlattık.
Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın yeniden canlandırılması sürecine
desteğimizi ve makul bir uzlaşma yönündeki çağrılarımızı her vesileyle
yineliyoruz. Böyle bir uzlaşı, güven ortamını güçlendirerek bölgemizin
barış ve refahına katkı sağlayacaktır.
14. İSRAİL-FİLİSTİN
Ortadoğu’da kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın önündeki en büyük
engellerden biri olan İsrail-Filistin ihtilafının, 1967 sınırları temelinde,
başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip
bir Filistin Devleti’nin kurulması yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini
savunmayı sürdürüyoruz.
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İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren, tek taraflı ve uluslararası hukuka
aykırı adımlara ve faaliyetlere karşı, uluslararası alanda en güçlü tepkiyi
gösteren ülkelerin başında geliyoruz. Özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın
statüsü ve kudsiyetini ihlallere karşı tepkimizi güçlü biçimde ortaya
koyuyoruz. Filistin halkının davasını birlik içinde ve tek bir sesle
savunmasını sağlayacak Filistinlilerarası uzlaşı sürecinde ilerleme
kaydedilmesine yönelik girişimlere desteğimizi de sürdürüyoruz.
İsrail’le ilişkilerimiz ise, Filistin konusundaki görüş ayrılıklarımıza rağmen
olumlu bir seyir izlemektedir. İsrail’le üst düzey diyaloğun devamının
yanısıra,
Bakanlıklarımız
ve
kurumlarımız
arası
temaslar
ilerlemektedir. Son olarak, karşılıklı Büyükelçilerimiz yeniden atanmıştır.
İsrail’de kurulacak yeni hükümet döneminde de ilişkilerimizi karşılıklı saygı
temelinde ilerletme irademiz mevcuttur.
İsrail’le tesis ettiğimiz iletişim kanalları ve temaslarımız, İsrail-Filistin
ihtilafına ilişkin görüş ve beklentilerimizin İsrail tarafına doğrudan
aktarılması ve Filistin Devleti ile halkına desteğimizin daha etkin şekilde
sürdürülmesi açısından önem arzetmektedir.
15. KÖRFEZ ÜLKELERİ
Körfez İşbirliği Konseyi’nin stratejik ortağı olarak, tüm Körfez bölgesinin
güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretler
olmak üzere son dönemde yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerle birlikte
bölge ülkeleriyle ilişkilerimizde yeni bir işbirliği dönemi başlattık. Körfez
ülkeleriyle her sahada işbirliğimizin güçlendirilmesinin, bölgemizin son
dönemde karşı karşıya kaldığı ortak sınamalarla mücadele edilebilmesi
bakımından özellikle faydalı olduğuna inanıyoruz.
Ülkemiz ile Körfez ülkeleri ekonomileri arasındaki tamamlayıcılık, ticaret,
yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri boyutlarıyla karşılıklı fayda sağlamaya
ve ekonomilerimizi büyüten bir etken olmaya devam etmektedir.
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16. KUZEY AFRİKA
Kuzey Afrika ülkeleriyle, ortak geçmişimize ve halklarımız arasındaki güçlü
bağlara dayanan ilişkilerimizi karşılıklı yarar çerçevesinde mümkün olan
her alanda geliştiriyoruz. Çeşitli sınamalarla mücadele eden bölgenin
istikrar ve refahına katkı sağlamaya da devam ediyoruz.
Güçlü desteğimizle Libya’da siyasi birliğin, kalıcı istikrar, barış ve refahın
tesisi yönündeki çabalara aktif katkılarımızı sürdürüyoruz. Libya’daki tüm
kesimlerle temas ve diyaloğumuzu güçlendiriyoruz. 2019 yılında
imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması ile Askeri ve
Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtıralarını da temel alarak işbirliklerimizi
geliştiriyoruz. Ülkemizin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının
korunmasına önem veriyoruz. Bu bağlamda, 3 Ekim 2022 tarihinde
Trablus’ta imzalanan Hidrokarbonlar Alanında İşbirliği Mutabakat
Muhtırası, iki ülkenin enerji alanında birlikte çalışma iradelerini ortaya
koymuştur. Libya’daki siyasi tıkanıklığın çözümü, ülke sathında
düzenlenecek ve sonuçları tüm kesimlerce tanınacak adil ve güvenilir
seçimlerle mümkün olabilecektir. Libya’nın birlik ve bütünlüğünün
korunması ve seçimlerin düzenlenmesi için geniş tabanlı bir ulusal
uzlaşıya ihtiyaç duyulmaktadır. Libyalı tüm taraflara, anayasal zemin dahil
seçimlerle ilgili düzenlemelerin uzlaşı temelinde tamamlanmasını; somut
ve uygulanabilir bir seçim takvimi ortaya koymalarını beklediğimizi ifade
ediyoruz.
Mısır’la, egemenliğe karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri
çerçevesinde başlattığımız normalleşme sürecinde, son bir yılda
gerçekleştirilen temaslar ve atılan adımlarla kayda değer bir ilerleme
sağlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanıyla 20
Kasım 2022’de gerçekleştirdiği görüşme, ilişkilerin her alanda
geliştirilmesine yönelik ortak iradenin teyidi bakımından önemli bir gelişme
olmuştur. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizde artan ivme, normalleşme
sürecine de olumlu katkıda bulunmaktadır.
17. GÜNEY KAFKASYA
Güney Kafkasya dış politikamızdaki öncelikli konumunu 2022 yılında da
sürdürmüştür. “Tek Millet İki Devlet” şiarı temelinde ve müttefiklik
seviyesindeki müstesna ilişkilere sahip olduğumuz Azerbaycan ile her
alandaki işbirliğimizde, tarihinin en üst seviyesine ulaşılmıştır.
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Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almasının ardından, Güney
Kafkasya’yı huzur ve refaha kavuşturacak büyük bir fırsat ortaya çıkmıştır.
Bir yandan her seviyede sıklıkla gerçekleştirilen ikili temaslar ve Karma
Ekonomik Komisyon gibi platformlarla ikili seviyede ortak çıkarlarımızın
tahakkuku için çaba sarf edilirken, işgalden kurtarılan toprakların yeniden
inşa ve ihyası da dahil olmak üzere Güney Kafkasya genelinde kalıcı barış
ve istikrar çabalarında Azerbaycan ile tam dayanışma içinde hareket
edilmiştir. Azerbaycan'ın, başlattığı yeniden imar ve ihya seferberliğinde
de ülkemiz, kamu ve özel sektör tecrübesiyle, her alanda kardeş
Azerbaycan’ın yanında yer almaktadır.
Bu işbirliği ve eşgüdüm, Ermenistan’ın artık barışın bir paydaşı haline
getirilmesi girişimlerimiz bakımından da geçerlidir. Nitekim, ülkemiz,
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın teklif ettiği barış anlaşmasına aynı yapıcı
anlayışla karşılık vermesi yönünde Azerbaycan’ın yanında durmaya
2022’de de devam etmiştir. Sözkonusu dayanışma, ülkemizin Ermenistan
ile yürüttüğü normalleşme süreci bağlamında da mevcuttur.
Gürcistan ile ilişkilerimiz, 2022 yılında da karşılıklı yarar temelinde
güçlenmeye devam etmiştir. Türkiye, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün
önemine vurgu yapan, Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının
Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl yollarla
çözülmesini savunan ilkeli tutumunu sürdürmüştür.
Öte yandan, Türkiye ve Azerbaycan’ın Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan, İran ve Pakistan ile birlikte yer aldıkları üçlü mekanizmalar,
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran dörtlü işbirliği mekanizması ve 3+3
bölgesel işbirliği platformu da bölgemize yarar sağlayacak, yakından takip
edilen önemli işbirliği platformları olmuştur.
18. ORTA ASYA
Ortak dil, tarih ve kültür bağlarına sahip olduğumuz Orta Asya
Cumhuriyetleri’yle ilişki ve işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi temel
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bölgedeki kardeş ülkelerin bir
yandan, siyasi ve ekonomik bakımdan istikrarlı ve müreffeh olmalarını,
diğer yandan uluslararası toplumla bütünleşmelerini desteklemek, Orta
Asya bölgesine yönelik politikamızın özünü teşkil etmektedir.
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Yıl içerisinde pandeminin etkilerinin hafiflemesiyle birlikte, bölge ülkeleriyle
ilişkilerimizdeki ivme, karşılıklı olarak Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar düzeyindeki üst düzey
ziyaretlerle canlı tutulmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Kazak ve Özbek mevkidaşlarının
eşbaşkanlıklarında Türkiye-Kazakistan ve Türkiye-Özbekistan Yüksek
Düzeyli
Stratejik
İşbirliği
Konseyi
toplantıları;
Kazakistan
Cumhurbaşkanının ülkemize devlet ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı
Yardımcımızın
eşbaşkanlığını
yürüttüğü
Türkiye-Kazakistan
Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı ve Ekonomik
İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Ekonomik Komisyonu
toplantıları; eşbaşkanlığımda Türkiye-Kazakistan ve Türkiye-Kırgızistan
Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Meredov ülkemizi ziyaret etmiş; kendisiyle Avaza’da gerçekleştirilecek
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirve
Toplantısının hazırlıkları ele alınmıştır.
İkili temas ve ziyaretlere ek olarak Azerbaycan’la birlikte Özbekistan ve
Kazakistan ile ayrı ayrı üçlü mekanizmalar tesis edilmiş ve bu çerçevede,
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Birinci ve
ikinci
Toplantısı
ile
Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan
Dışişleri,
Ticaret/Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Birinci Toplantısı düzenlenmiştir.
19. GÜNEY ASYA
Güney Asya bölgesinin güvenliği ve refahı için kilit konumda bulunan
Afganistan’da istikrarın temini ve Afgan halkının acılarının hafifletilmesi
için çabalarımız sürmektedir.
Taliban’ın 15 Ağustos 2021 tarihinde Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi
sonrasında Kabil Büyükelçiliğini açık tutmaya devam eden ülkemiz,
Taliban’la tedrici bir angajman politikası izlemektedir. Taliban
kontrolündeki Afgan Geçici Hükümetiyle temaslarımızda, Afganistan’da
kalıcı barış ve istikrar için ülkenin tüm kesimlerinin layıkıyla temsil edildiği
kapsayıcı bir hükümet kurulmasının ve kadın hakları ile kız çocuklarının
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Afganistan’daki insani krizin hafifletilmesi için gerek ikili gerek BM ve diğer
uluslararası kuruluşlar nezdindeki çabalarımıza devam ediyoruz.
Uluslararası toplantı ve temaslarda, Afganistan’ın bu kritik dönemeçte
yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor; diğer taraftan, Kızılay,
AFAD, TİKA ve STK’larımızla sahadaki yardım faaliyetlerimizi güçlü bir
şekilde sürdürüyoruz.
Siyasi ilişkilerimizin mükemmel seviyede olduğu Pakistan’ın çeşitli
bölgelerinde şiddetli muson yağışlarına bağlı olarak ülke tarihinin en büyük
sel felaketlerinin meydana gelmesinden sonra, Pakistan halkının
yaralarının sarılmasını teminen derhal oluşturduğumuz hava köprüsü ve
iyilik treni seferleriyle insani yardımlarımızı bu ülkeye sevk ettik.
Son yıllarda ticaret hacmimizde rekor artışlar kaydedilen Hindistan’la,
2022 yılında ikili ticaret hacmimizin 10 milyar Dolar’ın üzerine çıkması
beklenmekte olup, bu ülkeyle siyasi ilişkilerimizde de son dönemde bir
ivme yakalanmıştır.
Köklü tarihi ve kültürel ilişkilerimizin bulunduğu Bangladeş’le son
dönemde savunma sanayii alanındaki işbirliğimiz, ilişkilerimizin güçlü bir
bileşeni haline gelmiş olup, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri ile savunma
sanayii şirketlerimiz arasında 2022 yılında farklı sektörlerde kapsamlı
sözleşmeler imzalanmıştır.
20. ASYA-PASİFİK
Çok boyutlu dış politikamız ve Yeniden Asya Girişimimiz kapsamında,
Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyor,
ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesini ve ülkemize doğrudan yabancı
yatırım çekilmesini hedefliyoruz. Bölge ülkeleriyle ikili ve çok taraflı
düzlemlerde daha yakın etkileşim içinde olmaya ayrıca özen gösteriyoruz.
Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi milli menfaatlerimiz temelinde
küresel barış ve istikrara hizmet edecek şekilde ilerletmeye çalışıyoruz.
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Uygur Türklerinin ve diğer Müslümanların barış, huzur ve refah içinde
yaşamlarını sürdürmeleri, temel haklarının gözetilmesi, dini özgürlüklerinin
korunması ve kültürel kimliklerini gelecek nesillere aktarabilmelerine
yönelik beklenti ve hassasiyetlerimizi Çin ile her düzeydeki ikili
temaslarımızda aktarıyor, ayrıca BM ve İİT başta olmak üzere uluslararası
platformlarda kararlılıkla dile getiriyoruz.
Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik ortaklarımızdan Japonya ve Kore
Cumhuriyeti’yle ilişkilerimiz olumlu gündemle ilerlemektedir. İki ülkeyle
ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturularak
artırılması için çalışmalarımız sürüyor. Mevcut işbirliğimizin savunma
sanayii ve yüksek teknoloji gibi alanlar başta olmak üzere çeşitlenerek
geliştirilmesine önem atfediyoruz.
Moğolistan’la işbirliğimizin geliştirilmesi de hedeflerimiz arasında yer
almakta olup, ortak tarihi mirasımıza sahip çıkmak ve ticari/ekonomik
ilişkilerimizi ilerletmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.
Dünyanın en büyük beşinci ekonomik bloğunu oluşturan Güneydoğu
Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık
Anlaşması’nın bu yıl başında yürürlüğe girmesiyle diyalog ortağı beş
ülkeyle birlikte- Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney
Kore- dünyadaki en büyük serbest ticaret alanını teşkil etmiştir.
2017 yılında ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olan ülkemiz, “diyalog
ortağı” statüsünü hedeflemektedir. ASEAN’la ekonomik ilişkilerin
güçlendirilmesi için adımlar atılırken, oluşturulan Türkiye-ASEAN Fonu
vasıtasıyla üye ülkelerle ortak projeler geliştirmesi sağlanmaktadır.
ASEAN 55. Dışişleri Bakanları toplantısı marjında, 3 Ağustos 2022
tarihinde Punom Pen’de düzenlenen Dördüncü Türkiye-ASEAN Sektörel
Diyalog Ortaklığı Üçlü toplantısına, ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak
Sokhonn ve ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile birlikte katılım
sağlanmıştır.
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Başta Endonezya ve Malezya olmak üzere ASEAN ülkeleriyle ilişkilerimizi
çeşitli yönleriyle geliştiriyoruz.
Rohinga
Müslümanları’nın,
Myanmar’ın
Arakan
Eyaleti’ndeki
yurtlarından şiddet olayları sonucu kaçarak mülteci durumuna düşmeleri,
bölgede son yıllarda yaşanan en büyük insani trajediye sebep olmuştur.
2021 Şubat ayında Myanmar Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime el koymasıyla
derinleşen istikrarsızlık ortamı, halihazırda ağır şartlar altında yaşayan
Rohinga Müslümanları’nın durumunu daha da kötüleştirmiştir. Rohinga
Müslümanlarının güvenli şekilde evlerine dönebilmelerini sağlayacak
kalıcı çözümün bulunmasına ilişkin çağrılarımızı sürdürüyoruz.
Myanmar’daki Müslümanlar ve Bangladeş’teki 1 milyonu aşkın
sığınmacının içinde bulundukları zor şartları hafifletmeye gayret ediyoruz.
TİKA, AFAD, Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Diyanet Vakfı başta olmak üzere
kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız eliyle Rohinga
mültecilerine ulaştırdığımız yardımları bundan sonraki dönemde de devam
ettireceğiz.
“Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı”nın (CICA)
ağırlıklı gündemi mevcut konferans yapısının uluslararası teşkilata
dönüştürülmesi sürecinin başlatılmasıdır.
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2022
yılı
CICA’nın
30.
Kuruluş
yıldönümü
olup,
Sayın
Cumhurbaşkanımızın iştirak ettikleri 6. CICA Zirvesi 12-13 Ekim
tarihlerinde Astana’da gerçekleştirilmiş ve Astana Zirvesinde sözkonusu
dönüşümün başlatıldığını ilan eden bir Bildiri kabul edilmiştir.
Avrasya coğrafyasının yaklaşık yüzde 60’ını, dünya nüfusunun yüzde
40’ını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 30’undan fazlasını
kapsayan Şanhay İşbirliği Teşkilatı (SCO), son dönemde yaptığı
açılımlarla geniş Asya coğrafyasında daha aktif bir rol oynamaya
başlamıştır.
Teşkilatın 22. Devlet Başkanları Zirve toplantısı 15-16 Eylül 2022
tarihlerinde Semerkant’ta düzenlenmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız
Zirve’ye evsahibi Özbekistan Cumhurbaşkanının davetine icabeten özel
konuk sıfatıyla katılmışlardır. 2017 yılında Diyalog Ortağı olduğumuz
SCO’nun Zirve toplantısına, Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle,
ülkemizden ilk kez en yüksek düzeyde katılım gerçekleştirilmiş olup,
ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.
21. YENİDEN ASYA
Asya coğrafyası küresel üretim ve ticaretin yeni ağırlık merkezi haline
gelmeye devam etmektedir. Yeniden Asya Girişimiyle Türkiye’nin Asya
ülkeleri için güvenilir bir siyasi ve ekonomik ortak olarak kilit konumu
güçlendirilirken, Avrupa ile Asya arasındaki birleştirici konumunun da
pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye, karşılıklı yarar anlayışıyla Asya
ülkeleriyle birçok alanda ortaklıklar geliştirmekte, güçlü ve önde olduğu
konularda Asya ülkelerine destek vermektedir.
Türkiye’nin ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji, eğitim, savunma sanayii
alanlarında Asyalı ortaklarıyla kurduğu işbirlikleri Yeniden Asya
Girişimi’nin somut çıktılarıdır. Halen 1000 civarında eylem unsurunu
hayata geçirmek üzere çalışmalar devam etmektedir.
Ekonomi, ticaret, teknoloji ve güvenlik alanlarında yeni rekabet sahası
haline gelen Asya’da diyalog, karşılıklı güven tesisi, ortak güvenlik ve
kalkınma süreçlerine aktif ve yapıcı katkılarını sürdüren Türkiye, Girişim
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çerçevesinde Asya coğrafyasındaki bölgesel teşkilatlarda da etkin rol
almayı ve ilişkilerini geliştirmeyi sürdürmüştür.
22. AFRİKA
Afrika’yla ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirmeye önem veriyoruz.
Afrika’nın “daha iyi bir Kıta” vizyonunu paylaşıyor, bölgenin barış ve
istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunuyor;
ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde geliştirme hedefimize
emin adımlarla ilerliyoruz. Afrika’yla ilişkilerimiz, karşılıklı üst düzey
ziyaretlerle ivme kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar 31
Afrika ülkesini ziyaret etmişlerdir. Kıtada sayısı 44’e ulaşan
Büyükelçiliklerimize yenilerini eklemeyi, 34,5 milyar Dolar’ı bulan ticaret
hacmimizi bu yılın sonunda 45 milyar Dolar’a çıkarmayı hedefliyoruz.
Dış politikamızın temel girişimleri arasında yer alan Afrika Açılımı ve
Afrika Ortaklık Politikamız, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları ve insani yardım kuruluşlarının faaliyetleriyle başarıya
ulaşmıştır.
Türk müteahhitlik firmalarının Afrika genelinde üstlendikleri toplam değeri
82,6 milyar Dolar’ı aşan projelerin sayısı artmaya devam ederken,
doğrudan yatırımlarımızın toplam değeri 6 milyar Dolar’ı geçmiştir. 17-18
Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın
evsahipliklerinde stratejik ortağımız Afrika Birliği’yle birlikte
gerçekleştirdiğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle
kıtayla ilişkilerimizin ulaştığı stratejik seviyeyi bir kez daha müşahede ettik.
Zirve vesilesiyle alınan kararları ve belirlenen ortak projeleri hayata
geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Başta Afrika Boynuzu ve Sahel bölgesi olmak üzere, Sahraaltı Afrika’daki
gelişmeleri yakından takip ediyor, kıtanın istikrar ve refahı için desteğimizi
sürdürüyoruz.
23. LATİN AMERİKA-KARAYİPLER
İlişkilerimizin son yıllarda büyük ivme kazandığı Latin Amerika ve
Karayipler bölgesiyle işbirliğimiz, salgın döneminde de olumlu seyrine
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devam etmiştir. Bölge ülkeleriyle karşılıklı olarak diplomatik
temsilciliklerimizin sayısının artması ve ilgili kuruluşlarımızın bölgedeki
çalışmaları ilişkilerimizin derinleştirilmesine önemli katkıda bulunmaktadır.
Son olarak San Salvador Büyükelçiliğimizin açılışıyla bölgedeki diplomatik
misyon sayımız 19’a çıkmıştır (18 Büyükelçilik, 1 Başkonsolosluk).
Bölge ülkeleri ile karşılıklı üst düzey ziyaretler 2022 yılında da devam
etmiş, El Salvador, Kolombiya, Venezuela Cumhurbaşkanları ülkemizi
ziyaret etmiştir. Ben de 2022 Nisan ayında kapsamlı bir bölge turu
çerçevesinde Brezilya, Uruguay, Ekvator, Kolombiya, Panama ve
Venezuela’ya ziyaret gerçekleştirdim.
2002 yılında 1 milyar Dolar olan ticaret hacmimiz, pandemiye rağmen
2021 yılında 15 milyar Dolar‘ı aşmıştır. 2022 yılının ilk 8 ayında 11 milyar
Dolar düzeyinde olan ticaret hacmimizin ise bu yılın sonunda 18 milyar
Dolar’a yükselmesini bekliyoruz.
Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile gelişen ilişkilerimiz kapsamında,
bölge ülkeleriyle çok taraflı platformlardaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ve
bu amaçla bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizin kurumsallaştırılması
yönündeki çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu çerçevede, Peru,
Kolombiya, Ekvator ve Bolivya’nın üyesi oldukları bölgenin önde gelen
ekonomik entegrasyon kuruluşlarından And Topluluğu’na yaptığımız
gözlemci üyelik başvurumuz, 29 Ağustos’ta kabul edilmiştir.
24. KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR
Şiddeti nispeten azalmakla birlikte, etkileri 2022 yılında da devam eden
pandeminin özellikle uluslararası seyahatlere ve turizme olumsuz tesirini
en aza indirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Aşı sertifikalarımızın
tanınmasına yönelik çalışmalar kapsamında toplam 26 ülkeyle gerekli
düzenlenmeleri hayata geçirdik.
AB Dijital Kovid Sertifikası Sistemine 2021 yılında katıldığımız için tüm AB
ülkeleri Türk makamlarınca çıkarılan aşı, iyileşme ve test sertifikalarını
tanımaktadırlar. Pandeminin etkisindeki azalmaya koşut olarak çoğu ülke
seyahatlerde aşı/PCR zorunluluğunu kaldırmış olmakla birlikte, ülkeye
girişte aşı sertifikası ibrazını zorunlu kılan ve AB uyumlu aşı sertifikalarını
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kabul eden ülkelere vatandaşlarımız aşı sertifikalarını ibraz etmek
suretiyle seyahat edebilmektedirler.
25. TERÖRİZMLE ULUSLARARASI ALANDA MÜCADELE
Terörle mücadelenin ancak bütüncül ve kapsamlı bir stratejiyle başarıya
ulaşabileceği ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği
temel tezlerimizden hareketle, PKK, PYD/YPG, FETÖ, DHKP/C ve DEAŞ
başta olmak üzere ülkemizin mücadele ettiği terör örgütleri ve uzantılarının
faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla diplomatik girişimlerimize kararlılıkla
devam ediyoruz. Terör örgütlerinin hak ve özgürlükleri istismar ederek
propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerinin önlenmesi, çifte
standarttan uzak bir yaklaşımı gerektirmektedir.
Nitekim, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçlerinde ülkemizin
terörle mücadele alanındaki haklı beklentilerinin ortaya koyulduğu bir Üçlü
Muhtıra imzalanmıştır. Türkiye, BM, AGİT, Avrupa Konseyi, Terörle
Mücadele Küresel Forumu, DEAŞ’a Karşı Mücadele Uluslararası
Koalisyonu gibi çok taraflı platformlarda da etkin katkısını sürdürmektedir.
Yurtdışında FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik mücadelemiz Türkiye
Maarif Vakfı (TMV) ile eşgüdüm halinde sürdürülmektedir. TMV 51 ülkede
418 okul, 1 üniversite ve 21 eğitim merkeziyle faaliyet yürütmekte ve
yaklaşık 51 bin öğrenciye eğitim sağlamaktadır. Bugüne kadar 21 ülkede
233 FETÖ/PDY iltisaklı okul Vakfa devredilmiştir. TMV 35 ülkede ise 189
yeni okul açmıştır. Vakıf, faaliyetlerinin ahdi zeminini tesis etmek amacıyla
bugüne kadar, 10’u 2022 yılında olmak üzere 46 ülkede 94 ikili protokol
imzalamıştır.
26. 1915 OLAYLARI
Ülkemiz aleyhindeki asılsız soykırım iddialarının tarihsel gerçeklerle
bağdaşmadığı açıktır. Siyasi saikler ve konjonktürel mülahazalarla
gündeme getirilen, tarihsel ve hukuki temelden yoksun bu iddialarla ilgili
tutumumuz, her vesileyle ve tüm düzeylerde muhataplarımıza sarih
biçimde vurgulanmaktadır. Esasen, herhangi bir ülkenin devlet veya
hükümet başkanının ya da parlamentosunun üçüncü ülkelerin tarihini
ilgilendiren konularda hukuken veya ahlaken hüküm verme yetkisi
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bulunmamaktadır. Yetkili mahkeme kararı olmaksızın bir olayı “soykırım”
olarak tanımlamak uluslararası hukukun ihlalidir.
Ülkemizin 1915 olaylarına yaklaşımını şekillendiren temel unsurlar,
hakkaniyet, özgüven ve açıklıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın,
Başbakanlıkları döneminde 10 Nisan 2005 tarihinde Ermenistan
Cumhurbaşkanına gönderdikleri mektuptaki Ortak Tarih Komisyonu
önerimiz halen geçerlidir. Doğru bilgi ve bilimsel temelli bir yaklaşım için
tarihin acılı sayfalarıyla ilgili olarak önyargısız, adil ve kapsamlı bir
inceleme yapılması, ilgili tüm arşivlerin araştırılması gerekir.
Günümüz dünyasında tarihten husumet çıkarmaya ve yeni anlaşmazlıklar
üretmeye çaba harcamak yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Türkiye, ortak
geleceğimizin inşası yönünde diyalog ve karşılıklı anlayışı önce çıkaran,
daha yapıcı ve barışçıl bir tutum izlemektedir. Beklentimiz ilgili tüm
tarafların aynı samimiyet ve özgüven içerisinde, adil ve dürüst bir tutumu
tercih etmeleridir.
27. İNSAN HAKLARI
Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkeleri, dış
politikamızın temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu alanda, BM, AGİT,
Avrupa Konseyi ve AİHM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası ve
bölgesel kuruluşlarla işbirliğimiz kesintisiz devam etmektedir.
İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uluslararası ve
bölgesel çabaları, ülkemizin menfaatleri ile öncelikleri doğrultusunda
desteklemeyi ve özellikle ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, göç,
mülteciler gibi konularda yürütülen çalışmaların ilerletilmesi için aktif katkı
sağlamayı sürdürüyoruz. Bu çabalarımız çerçevesinde ülkemizden
şahsiyetler uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstlenmeye devam
etmektedir. Bunun son örnekleri olarak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
Göç ve Mülteciler Özel Temsilciliği görevine Leyla Kayacık, AGİT Dönem
Başkanı Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele
Özel Temsilciliği görevine ise Büyükelçi İsmail Hakkı Musa atanmıştır.
Öte yandan, taraf olduğumuz insan hakları sözleşmelerine dair ülke
raporlarını da dönemsel olarak sunmaya devam ediyoruz. Son olarak, BM
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Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye ilişkin 2.
dönemsel ülke raporumuz, 3 Ağustos 2022 tarihinde BM Sekretaryasına
iletilmiştir. Ayrıca, BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesine ilişkin sunduğumuz 8. dönemsel ülke raporumuz hakkında
yapıcı diyalog toplantısı 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde Cenevre’de
gerçekleşmiştir.
28. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
Türkiye, kurucu üyesi olduğu BM’nin gündeminde bulunan tüm
konulardaki çalışmalara aktif katkı sağlamaya, yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol
oynamaya gayret etmektedir.
BM’yle ilişkilerimizde son yıllarda yaşanan ilerlemeler neticesinde, Doğu
Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgelere
coğrafi yakınlığı, ulaşım kolaylığı, ekonomik, finansal, kültürel merkez
olması gibi sebeplerle küresel bir merkez niteliği taşıyan İstanbul’un BM
bakımından da bir merkez haline dönüştürülmesi BM’ye yönelik
politikamızın ana unsurlarından biri halini almıştır. Bu çerçevede,
halihazırda 11 BM kuruluşunun İstanbul’da mevcudiyet tesis etmesi
sağlanmıştır. İstanbul’un bir BM Merkezi haline getirilmesi hedefine
katkıda bulunmak üzere, İstanbul’daki BM kuruluşlarını tek çatı altına
toplayacak bir “BM Evi” tahsis edilmesi konusundaki çalışmalar
sürdürülmektedir.
Dış politikamızın temel unsurlarından biri olan, bölgemizde ve dünyada
barış ve istikrarın tesis edilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunma
hedefi doğrultusunda, ülkemiz, BM barışı koruma operasyonlarına da
iştirak etmektedir. Halihazırda 7 BM barışı koruma misyonuna 1 korvet
sınıfı deniz unsurunun yanı sıra toplam 151 personel ile katkıda
bulunmaktayız.
29. NATO VE ULUSLARARASI GÜVENLİK KONULARI
Türkiye’nin NATO üyeliğinin 70. yılını idrak ettiği 2022 yılında İttifak
bakımından önemli dönüşümler yaşanmış; bu süreçte NATO’nun AvrupaAtlantik coğrafyasında savunma ve güvenliğin temininde asli ve
vazgeçilmez rolü bir kez daha teyit edilmiştir.
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NATO harekât ve misyonlarına sağladığımız kapsamlı ve düzenli katkılar
ile yürüttüğümüz özgün dış politika hamleleriyle Avrupa-Atlantik bölgesinin
güvenliğinin temininde müstesna ve tüm taraflarca takdir edilen bir
konumda bulunuyoruz.
24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Soğuk Savaş
sonrasında tesis edilen Avrupa güvenlik mimarisini derinden sarsmış;
ülkemizin karşı karşıya bulunduğu güvenlik ortamını daha da karmaşık
hale getirmiştir. Doğrudan ülkemizi hedef alan terör örgütleri, güney
sınırlarımızın ötesinde süregiden istikrarsızlık ve çatışmanın etkileri ile
hibrid faaliyetlerden insani krizler ve siber saldırılara uzanan ciddi güvenlik
sınamalarına, kuzeyimizde başlayan savaşın çok boyutlu ve küresel
yansımaları bulunan etkileri de eklenmiştir.
Giderek daha karmaşık hale gelen bu yeni güvenlik ortamında İttifakın
oynadığı rolün önemi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine
başvurmalarında da görüldüğü üzere çok daha kritik hale gelmiştir. Bu
dönem aynı zamanda NATO’nun kendini yeni döneme uyarlamaya yönelik
çalışmaları bakımından da bir dönüm noktası teşkil etmektedir.
Bu çerçevede, 29-30 Haziran 2022’de düzenlenen NATO Madrid Zirvesi,
İttifakın geleceğine yön verecek önemli kararların alındığı tarihi bir toplantı
olmuştur. NATO’nun önümüzdeki on yılını şekillendirecek yeni Stratejik
Konsept kabul edilmiş; İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasının
güçlendirilmesi, Ortak Bütçe’nin artırılması ve NATO 2030 kararlarının
uygulanması için atılacak adımlar üzerinde mutabık kalınmıştır. Terörizm
NATO’ya yönelik temel tehdit olarak kabul edilmiş; terörizmin tüm biçim ve
tezahürleriyle mücadele edilmesi gereği, beklentilerimiz doğrultusunda
Zirve kararlarında yer almıştır.
30. AGİT, SİLAHSIZLANMA VE SİLAHLARIN KONTROLÜ
AGİT, kapsamlı güvenlik anlayışı ve mevcut mekanizmalarıyla
bölgemizdeki sınamalara ortak cevapların oluşturabileceği kapsayıcı bir
platformdur. Ukrayna'da devam eden savaş AGİT'in temellerini sarsmış
olsa da, savaş sona erip Avrupa’da güvenlik yeniden tesis edilirken AGİT’e
daha çok ihtiyaç duyulacağı muhakkaktır. Bu anlayışla, bu olağanüstü
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zamanlarda AGİT'in işler durumda tutulmasına verdiğimiz önemi
vurgulamaya devam ediyoruz.
Silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi konuları tüm
devletlerin ortak çıkar alanıdır. Kitle imha silahlarının yayılması küresel
barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit arzetmektedir. Türkiye olarak,
silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesinde uluslararası
taahhütlerin uygulanmasını ve uluslararası işbirliğini teşvik ediyor,
destekliyoruz. Bununla birlikte, bu alanda son yıllarda yaşanan gerilemeyi
endişeyle takip ediyoruz. Yakın coğrafyamızda ve dünyanın birçok
bölgesinde devam eden çatışmalar esasen güven ve güvenlik artırıcı
mekanizmaların önemini ortaya koymaktadır. Uzun müzakereler
neticesinde geliştirilebilmiş olan mekanizma ve düzenlemelerin
yaşatılması ve vakti geldiğinde güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Yürürlüğe girdiği 1997 yılından beri taraf olduğumuz Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerimizi, taraf olduğumuz diğer
tüm düzenlemelerde olduğu gibi titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. İlke
olarak kimyasal silahların kullanımını nerede, kim tarafından ve hangi
koşullar altında olursa olsun şiddetle kınıyoruz. Bu bağlamda, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaları şiddetle
reddediyoruz. Zaman zaman terör iltisaklı çevrelerce servis edilen bu
iddialar, şanlı ordumuzun ve ülkemizin uluslararası itibarını zedelemeye
yönelik girişimlerdir.
31. TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT)
12 Kasım 2021’de yapılan İstanbul Zirvesi’yle Türk Konseyi, Türk
Devletleri Teşkilatı adını almış, ayrıca Türkmenistan gözlemci statüsü
kazanmıştır. Aynı Zirve’de devraldığımız Dönem Başkanlığımız
kapsamında TDT’nin bir uluslararası teşkilata dönüşümünün
tamamlanması için yapısal ve idari çalışmaları 2022 yılında da
yürütülmüştür.
Özellikle ülkemizin ön aldığı etkin girişimlerle uluslararası görünürlüğü
giderek artan TDT uluslararası konularda da siyasi istişarelerde
bulunmamız için önemli bir platform haline gelmiştir.
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Ayrıca, 17 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da TDT Dışişleri Bakanları
Konseyi Olağanüstü Toplantısı düzenlenmiş; toplantıda, Türk
Konseyi’nden TDT’ye dönüşüm sürecinde özellikle mevzuatta ihtiyaç
duyulan değişikliklerin yanı sıra, TDT’nin diğer Türk dünyası kuruluşlarıyla
ilişkileri ve genel olarak bölgemizi ilgilendiren gelişmeler ele alınmıştır.
11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen Semerkant Zirvesi'nde Dönem
Başkanlığı Özbekistan’a devredilmiştir.

32. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)
İslam dünyasını yakından ilgilendiren meselelerin ele alınmasında önemli
bir istişare platformu işlevi gören İİT bünyesindeki çalışmalara bu yıl da
önemli katkılar sunduk.
Mart ayında İslamabad’da katıldığımız İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi
toplantısında İİT gündemindeki konular hakkında aldığımız kararların,
Teşkilatın önümüzdeki dönemdeki çalışmalarına yön vermesini ümit
ediyoruz.
İİT çatısı altında gerek ülkemizde gerek yurtdışında düzenlenen sektörel
toplantı ve etkinliklere aktif katılımımızı sürdürdük. 5. İslami Dayanışma
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Oyunları (9-18 Ağustos/Konya) ve İİT 12. Enformasyon Bakanları İslam
Konferansı (21-22 Ekim/İstanbul) gibi üst düzeyli etkinliklere başarıyla
evsahipliği yaptık.
Keza, Dönem Başkanlığı’nı deruhte etmekte olduğumuz İİT Üyesi Ülkeler
Parlamento Birliği (İSİPAB) çatısı altındaki çalışmalara, muhtelif etkinlik ve
ziyaretler vesilesiyle, güçlü katkılar verdik. Başkanlığı ülkemiz tarafından
yürütülen “İİT Bağımsız Daimî İnsan Hakları Komisyonu”nun Müslüman
topluluklar ve azınlıkların durumları hakkında daha odaklı çalışmalar
yürütmesi hususunda başarılı sonuçlar elde ettik. Anılan Komisyon’la
işbirliği halinde İstanbul’da Şubat ayında bu konuda uluslararası
sempozyum düzenledik. Müteakiben, Komisyon’un KKTC makamlarıyla
Ada’da biraraya gelmesini ve burada çeşitli incelemelerde bulunmasını
temin ettik.
27-29 Haziran’da Bakü'de düzenlenen İİT 11.Turizm Bakanları Konferansı
vesilesiyle, ülkemizce aday gösterilen Şanlıurfa’nın 2023 İİT Turizm Şehri
olarak seçilmesi, İİT çatısı altındaki başarılarımızın kültürel boyutunu teşkil
etti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığını deruhte ettiği İİT Ekonomik ve
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Oturumuna Kasım
ayı sonunda İstanbul’da yine yüksek katılımla başarıyla evsahipliği yaptık.
Ülkemizin
girişimleriyle
başlatılan
İİT’in
kurumsal
yapısının
güçlendirilmesine ve Teşkilat’ın daha etkin bir yapıya kavuşturulmasına
yönelik çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.
33. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTLERİ
Küresel ekonomi insanlık tarihinin en büyük sınamalarından biri olan
Kovid-19 salgınının etkilerinden kurtulma emareleri göstermeye
başlamışken, Rusya-Ukrayna savaşı ilave sınamalara yol açmıştır.
Son yıllarda yaşanan gelişmeler Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ)
merkezinde yer aldığı kural temelli çok-taraflı ticaret sisteminin geleceğinin
sorgulanmasına neden olmuştur. Gerek salgının devam eden etkileri
gerek Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle anılan sistemin güçlendirilerek
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devam ettirilmesi daha da büyük öncelik haline gelmiştir. Türkiye olarak,
DTÖ kuralları temelindeki çok taraflı ticaret sisteminin korunmasına, DTÖ
anlaşma ve kurallarının reformuna yönelik üye ülke ve ülke gruplarıyla
diyaloğun sürmesine önem veriyoruz. Bu çerçevede Anlaşmazlıkların Halli
Organı’na işlerlik kazandırılması, en az gelişmiş ve gelişme yolundaki
ülkelerin özel ve lehte muamele haklarının daha da güçlendirilmesi ve
Tarım Ticaretine İlişkin Anlaşmanın ve ihracat sübvansiyonlarının en az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler lehine gözden geçirilmesi başta olmak
üzere DTÖ reform sürecini destekliyoruz.
Ülkemiz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD)
çalışmalarına etkin şekilde destek vermekte ve katılım sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yıl, kurucu üyesi olduğumuz OECD’nin küresel çapta önemli
olumlu
ekonomik
etkiler
yaratması
beklenen
“Ekonominin
Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Çözümünü
Amaçlayan İki Sütunlu Vergi Düzenlemesi”ne ilişkin siyasi mutabakata
katıldık. 22 Kasım 2022 tarihi itibariyle OECD’nin Sekretaryasına
evsahipliği yaptığı, yapay zekâ alanındaki en yeni uygulamaları ve
araştırmaları destekleyen, ülkemizin bu alandaki çalışmalarına da önemli
katkılar sağlayacağına inandığımız Yapay Zekâ Küresel Ortaklığı’nın
(GPAI) üyesi olduk.
Diğer taraftan, 2021 Ocak ayında Sayın
Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla açılışı yapılan OECD İstanbul Merkezi
Haziran 2022 itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. OECD İstanbul Merkezi,
Türkiye ve OECD arasındaki ilişkiyi güçlendirecek, ülkemizin bölgesel ve
küresel refaha katkısının artmasını sağlayacak, görünürlüğümüzü ve
etkinliğimizi güçlendirecektir.
Ülkemizin kuruluşuna öncülük ettiği ve Sekretaryasına İstanbul’da
evsahipliği yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (KEİ) 30.
yıldönümü 2022 yılında idrak edilmiştir. Teşkilatın iki üye ülke olan Rusya
Federasyonu ve Ukrayna arasındaki savaştan etkilenmemesi için gayret
gösterilmektedir.
Kurucusu olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) verimliliğinin
artırılması, inovasyon odaklı projelerin önceliklendirilmesi ve bölgesel
ticaretin geliştirilerek kolaylaştırılmasına hizmet edecek bir reformun
hayata geçmesi için çaba gösteriyoruz.
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Türkiye, küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından öncül platform
niteliğinde olan G20’nin çalışmalarına etkin katkı sağlamaya devam
etmiştir. Ukrayna’daki savaş sonrasında G20 içerisinde bir kutuplaşma
yaşanmaması ve G20 platformunun devamının sağlanmasını teminen
G20 Dönem Başkanı Endonezya’ya ülkemizce destek verilmiştir.
Bu yıl, ülkemiz ile Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya
arasında gayrıresmi bir istişare ve eşgüdüm platformu olarak 2013 yılında
tesis edilen MIKTA’nın Dönem Başkanlığını yürütüyoruz. Bu dönemdeki
yoğun gayretlerimizle, ülkemizin çok taraflılığa atfettiği önemin bir diğer
tezahürü olan MIKTA’nın uluslararası konumunun ve görünürlüğünün
pekiştiğini, MIKTA ülkeleri arasındaki işbirliğinin zenginleştiğini
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Beş yıldır gündemde bulunan
MIKTA’nın Liderler düzeyinde biraraya gelmesi hedefini de Dönem
Başkanlığımız sırasında G20 Bali Zirvesi kapsamında gerçekleştirmiş
bulunuyoruz.
Ülkemizin kuruluşuna öncülük ettiği ve Sekretaryasına İstanbul’da
evsahipliği yaptığı Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı'nın (D-8) 25.
yıldönümünü idrak ediyoruz. D-8’in, etkili ve etkin bir ekonomik işbirliği
teşkilatı olmanın yanısıra gelişen ülkelerin uluslararası arenadaki güçlü
sesi olmasını hedefliyoruz.
34. BARIŞ İÇİN ARABULUCULUK
Türkiye, BM Şartı’nda da yer bulan anlaşmazlıkların barışçı yollardan
çözümü ve arabuluculuk konularında diplomasi masasında ve sahada
öncü rol oynamaktadır. Ülkemiz, BM, AGİT ve İİT’te teşkil edilen
Arabuluculuk Dostlar Grupları’nda yürüttüğü eşbaşkanlık göreviyle bu
konuda üç ayrı gruba başkanlık eden tek ülke konumundadır.
Bu anlamda ülkemizin öncülüğünde bugüne kadar arabuluculuk alanında
4 BM Genel Kurul kararı ve 4 İİT Dışişleri Bakanları Konseyi kararı kabul
edilmiştir. Arabuluculuk konusunda kapasite geliştirme ve farkındalık
oluşturma faaliyetlerimiz çerçevesinde de 8 kez İstanbul Arabuluculuk
Konferansı, 3 kez İİT Üyesi ülkeler Arabuluculuk Konferansı ve 3 dönem
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de İİT üyesi ülkelerden gelen genç diplomatların eğitildiği Barış İçin
Arabuluculuk Sertifika Programı düzenledik.

Son olarak, Antalya Diplomasi Forumu’ndan önce 10 Mart 2022’de
evsahipliği yaptığımız 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’ndan hemen
önce Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’nı biraraya getirmemiz çatışma
çözümü ve arabuluculuk alanındaki öncü rolümüzün bir diğer göstergesi
olmuştur. Keza, 21 Eylül 2022 tarihinde New York’taki Türkevi’nde
düzenlediğimiz BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda,
İstanbul Tahıl Anlaşması başta olmak üzere insani krizlerin önlenmesinde
arabuluculuğun önemi vurgulanmıştır.
35. ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) ikincisini 11-13 Mart 2022
tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, "Diplomasiyi
Yeniden Kurgulamak" temasıyla gerçekleştirdik. 17 Devlet ve Hükümet
Başkanı, 80 Bakan ile 40 uluslararası teşkilatın üst düzey temsilcisinin de
aralarında bulunduğu ve 3 bin 260 konuğun katıldığı Forum çerçevesinde,
üç Liderler Paneli, 27 Panel, altı Teke Tek Söyleşi, üç Yuvarlak Masa
toplantısı, üç de kültür etkinliği düzenlenmiştir.
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Forum, çeşitli medya kanallarında ve uluslararası basın-yayın
organlarında geniş yer bulmuş; sosyal medyada da yüksek bir etkileşim
oranı elde etmiştir. ADF, diplomasinin düşünce boyutunda Türkiye’nin
etkinliğinin ve itibarının vurgulanması açısından önemli bir kazanım olmuş,
şimdiden bu alanda öndegelen forumlarla anılır hale gelmiştir. ADF
marjında gerçekleşen Dışişleri Bakanı düzeyindeki “Türkiye-RF-Ukrayna”
üçlü görüşmesi uluslararası basının odağında olmuş, keza Azerbaycan ve
Ermenistan Dışişleri Bakanlarının katılımı ile Forum küresel ve bölgesel
diplomasi alanında görünürlüğünü artırmıştır.
ADF, Türk diplomasisinin yetenek ve birikiminin iftiharla sergilendiği bir
etkinlik haline gelmiştir. Forum, küresel ve bölgesel meseleler hakkında
siyaset, bilim, medya ve işdünyası temsilcileri arasında verimli bir iletişim
sağlayan, dış politika sorunlarına yaratıcı çözüm önerileri getiren bir
girişim olarak varlığını sürdürecektir. ADF’nin üçüncüsünün 28-30 Nisan
2023 tarihlerinde tertiplenmesi için hazırlıklara başlanmıştır.
ADF’nin devamlılığı olan kurumsal bir yapıya kavuşması ve ayrı tüzel
kişiliği haiz bir vakıf çatısı altında faaliyet göstermesini teminen Antalya
Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu teklifi 3 Kasım 2022’de yüce Meclisimize
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sunulmuş;17 Kasım 2022 tarihinde Dışişleri Komisyonunda kabul edilerek
Genel Kurul’a sevk edilmiştir.
36. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Yurtdışında ve Bakanlığımız merkez teşkilatında görevli tüm
Büyükelçilerimizin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenmekte olan
Büyükelçiler Konferansı’nın onüçüncüsü, bu yıl 6-11 Ağustos 2022
tarihlerinde Ankara’da “2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk
Diplomasisi” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde ülkemizi ve bölgemizi yakından
ilgilendiren gelişmeler ele alınmış; küresel eğilimler değerlendirilmiş ve
güncel sınama ve fırsatlar görüşülmüştür.
Konferans kapsamında Büyükelçilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Sayın TBMM Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Büyükelçilerimize
Kabine üyesi 8 Sayın Bakanımız ve ilgili kurum Başkanlarımız hitap
etmiştir.
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Bu yılki Konferansın yabancı konukları olan Slovenya Cumhurbaşkanı,
AGİT Genel Sekreteri, Azerbaycan ve Guatemala Dışişleri Bakanları’nın
yanı sıra, 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılmak üzere
ülkemizde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar da
Büyükelçilerimizle bir araya gelmiştir.
37. DİJİTAL DİPLOMASİ
Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, hayatın her alanını değiştirmekte,
diplomasiyi de çeşitli açılardan etkilemektedir. Her şeyden önce diplomasi
mesleğinin icra edildiği ortama ayak uydurarak daha etkin bir diplomasi
yürütülmesini ve büyük veri ile yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin sağladığı
itici güçten istifade edilmesini gerektirmektedir.
Bu çerçevede, 2019 yılında başlattığımız “Dijital Diplomasi Girişimimiz”
çerçevesinde konsolosluk hizmetlerinden kamu diplomasisine, siber
güvenlikten dış politika analizine kadar her kulvarda teknolojinin
dönüştürücü gücünden yararlanmamızı sağlayacak adımları atıyor ve
geleceğin diplomasisini inşa ediyoruz.
38. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, İNSANİ ve KALKINMA
YARDIMLARIMIZ
İklim değişikliği, koronavirüs salgını ve bölgesel çatışma ve gerilimler gibi
şiddeti ve sıklığı giderek artan küresel sınamalar 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını da zorlaştırmış; “sıfır açlık” gibi bazı
hedeflerde ise geriye gidiş gözlemlenmiştir. Ukrayna’daki savaş nedeniyle
gıda güvenliği konusu küresel gündemin en üst sıralarında yer almıştır. Bu
bağlamda, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatı konusunda
ülkemizin oynadığı kilit rolün yanı sıra küresel gıda güvenliğine yönelik çok
taraflı ve uluslararası girişimlere de etkin katkı sağladık. Bu çerçevede,
2022 yılında 18 Mayıs’ta ABD ve 24 Haziran’da G7 Dönem Başkanı
Almanya evsahipliğinde düzenlenen toplantılara iştirak ettik; 8 Haziran’da
İtalya’nın evsahipliğindeki toplantıya ise eşbaşkanlık yaptık. Aynı şekilde,
üyesi olduğumuz G20 ve Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz MIKTA
platformlarında da gıda güvenliği konusunda ülkemizin çabaları ve
yaklaşımını aktardık.
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En Az Gelişmiş Ülkelerin Dostları Grubu Eşbaşkanı olarak, çoktaraflı
girişimlere desteğimizin yanı sıra ikili düzeyde de sağladığımız yardımlarla
topyekûn toparlanma ve kalkınma çabalarına katkıda bulunmayı
sürdürüyoruz. İstanbul Eylem Programı’nın (2011-2020) devamı
niteliğindeki Doha Eylem Programı’nın (2022-2031) kabulünde katkı
sunduk.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dijital uçurumun
kapatılması amacıyla Gebze’de evsahipliği yaptığımız En Az Gelişmiş
Ülkeler için BM Teknoloji Bankası’na yönelik desteğimiz sürdürdük. Bu
çerçevede, BM Teknoloji Bankası’na yönelik mali katkılarımızın 20222026 döneminde devamına ilişkin anlaşma 3 Şubat 2022 tarihinde
Banka’nın Gebze’deki merkezinde imzalanmıştır.
Türkiye, Resmi Kalkınma Yardımları konusundaki öncü ülkeler arasında
yer almaya devam etmektedir. 2021 yılında Resmi kalkınma yardımlarımız
7,7 milyar Dolar’a ulaşmış, Resmi kalkınma yardımlarımızın milli gelirimize
oranı ise BM hedefinin (%0,7) üzerinde bir seviyede gerçekleşmiştir.
39. ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA
SURİYELİLER VE GÖÇ KRİZİ

ALTINDA

BULUNAN

Ülkelerindeki çatışma ortamından kaçmak zorunda kalan 3,6 milyon
Suriyeliye geçici koruma olmak üzere, toplam 4 milyon civarındaki
yabancıya/sığınmacıya uluslararası koruma sağlıyoruz. Suriye krizinin
başından beri adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısında bulunmaktayız.
Ancak Suriyeliler için yapılan uluslararası yardım maalesef çok sınırlı
kalmıştır. Suriyelilerin istikrara kavuşturulan bölgelere onurlu, güvenli ve
gönüllü geri dönüşleri çalışmalarını sürdürüyoruz.
Savaştan kaçan Ukraynalılara ülkemizde kalışları konusunda gerekli
kolaylıkları sağlıyoruz. Bir yandan da Ukrayna krizine odaklanan
uluslararası topluma, diğer göç krizlerinin unutulmaması gerektiğini
hatırlatıyoruz. İnsani krizle karşı karşıya olan Afgan halkına Afganistan’da
ve Afganistan’a komşu ülkelerde yardım edilmesi gerektiğini belirtiyoruz.
Türkiye’nin yeni bir kitlesel göç riskini üstlenecek kapasitesinin
bulunmadığı hususunu da her fırsatta vurguluyoruz.
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Ülkemiz, 18 Mart Mutabakatı’nın göç boyutunun yükümlülüklerini yerine
getirdiği halde, AB bu konudaki yükümlülüklerinin önemli bir bölümünü
gerçekleştirmemiştir. AB’nin ülkemizin Suriyelilerin geri dönüşü çabalarını
desteklemesi ve Gönüllü İnsani Kabul Programını başlatması gerektiğini
dile getirmeye devam ediyoruz. Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı
olarak sığınmacıları geri ittiği, başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan
haklarını ihlal ettiği ve Frontex’in de Yunanistan’ın bu suçlarına ortak
olmaması gerektiği hususlarını da uluslararası platformlarda dile
getirmeye devam ediyoruz.
40. ENERJİ ve ULAŞTIRMA
Güncel gelişmeler enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha
kanıtlamıştır. Enerji alanında hayata geçirdiğimiz projelerle ve attığımız
adımlarla güzergâh ve kaynak çeşitlendirmesi yaratıyoruz. Hem ülkemizin
hem bölgemizin enerji güvenliğine katkı sağlıyoruz.
Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkılarımız devam etmektedir.
Avrupa’nın 4. büyük doğal gaz arteri olan Güney Gaz Koridoru’nun
belkemiği, Türkiye’den geçen TANAP doğal gaz boru hattıdır. TANAP’ın
devamında yeralan Trans Adriyatik Boru Hattı-TAP’ın da
tamamlanmasıyla, Azerbaycan doğal gazı Avrupa’ya ulaşmaya
başlamıştır. Bir kısmı ülkemizden geçen TürkAkım-2 boru hattı
sayesinde başta Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan olmak üzere pek çok
Avrupa ülkesi, doğal gaza erişim imkânı bulmuştur. Bakü-Tiflis-Ceyhan
Ham Petrol Boru Hattı aracılığıyla, son 16 yılda Hazar Havzasından
küresel piyasalara taşınan petrol hacmi 3,9 milyar varile ulaşmıştır.
Ortadoğu ve Akdeniz havzasında enerji merkezi rolümüzün güçlenmesi,
bölgesel enerji güvenliğine ilave somut katkılar sunabilecektir. Doğu
Akdeniz ve Ortadoğu’daki enerji kaynaklarının geliştirilmesinde, bu
kaynaklardan istifade edilmesinde ve Avrupa’ya iletilmesinde en ekonomik
ve güvenli güzergâhın ülkemiz olduğunu vurguluyoruz. Enerjiyi bir işbirliği
alanı olarak değerlendiriyor ve bu yaklaşımın diğer bölge ülkeleri
tarafından da benimsenmesini istiyoruz.
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk reaktörünün 2023’e kadar
devreye alınması hedefi doğrultusundaki çalışmalarımıza kesintisiz
şekilde devam ediyoruz.
Kaynak çeşitlendirmesi amacımız doğrultusunda büyük önem atfettiğimiz
yenilenebilir enerjide kurulu güçte 102 “gigawatt”ı geçerek Avrupa’da 5.,
dünyada 12. sıraya yükseldik.
Küresel salgın ve Ukrayna’daki savaş ertesinde uluslararası ortamda
yaşanan gelişmeler kesintisiz ulaşımın stratejik önemini bir kez daha
hatırlatmıştır. Bağlantılılığın güçlendirilmesi gerektiğine inanan ülkemiz,
1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve
Avrasya Tünelleri gibi birçok büyük altyapı projesini hayata geçirmiştir.
Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa arasında kesintisiz ulaşım sağlayan
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorun
belkemiğini oluşturmuştur. İlginin her geçen gün arttığı Orta Koridor, doğubatı ekseninde en uygun ve güvenilir alternatif rotalardan biri haline
gelmiştir.
41. İKLİM, ÇEVRE ve SINIRAŞAN SULAR
Küresel ölçekte etkileri gittikçe artan çevre sorunları, salt bir “çevre”
meselesi olmanın ötesine geçerek; son dönemde ekonomi, kalkınma,
ticaret, tarım, su, enerji ve ulaştırma gibi çok boyutlu veçheleri olan bir
konu haline gelmiş ve uluslararası gündemin üst sıralarında yerini almıştır.
Ülkemiz çevre sorunlarının küresel olarak ele alınmaya başlandığı 1972
Stockholm Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Çevresi Konferansı’ndan bu
yana ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde siyaset belirleme ve işbirliği
çabalarında etkin rol oynamış, sosyo-ekonomik koşulları ile kalkınma
önceliklerini de göz önünde bulundurmak suretiyle, küresel ve bölgesel
süreçlerde yer almış ve çevre sözleşmelerine taraf olmuştur. Ayrıca,
uluslararası ve bölgesel süreçlere verdiğimiz katkıların yanısıra, ikili
düzeyde sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi ihtiyacı olan taraflarla
paylaşmaya devam etmekteyiz.
2020 sonrası küresel iklim rejiminin çerçevesini belirleyen Paris
Anlaşması, Yüce Meclisimiz tarafından 6 Ekim 2021 tarihinde oybirliğiyle
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kabul edilmiş, Anlaşmanın 7 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı
ile onaylandığı kararlaştırılmış ve iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır. 618 Kasım 2022 tarihlerinde Mısır’da tertiplenen BM İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 27. Taraflar Konferansında ülkemizin
güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı açıklanmış olup, gelişmekte olan bir
ülke olarak emisyonlarımız artmaya devam etmekle birlikte alacağımız
tedbirlerle 2030 yılına kadar bu artıştan %41 oranında azaltım yapılması
öngörülmektedir. COP 27’de ayrıca, 2026 yılında yapılacak BMİDÇS 31.
Taraflar Konferansı’nın (COP 31) evsahipliğine aday olduğumuz ilan
edilmiştir.
Ülkemiz, 2024 yılında BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 16.
Taraflar Konferansına (COP 16) evsahipliği yapacaktır.
Ayrıca, uluslararası platformlarda da büyük ilgi gören Sıfır Atık konusunda,
BM 77. Genel Kurulu kapsamında II. Komite’ye “2030 Gündemini
ilerletmek için Sıfır Atık Yaklaşımlarının Teşvik Edilmesi” başlıklı bir karar
tasarısı sunulmuş olup, bu kapsamda en iyi sıfır atık uygulamalarını
küresel düzeyde teşvik etmek üzere bir Danışma Kurulu tesis edilmesi
öngörülmektedir. Bu kararın küresel sürdürülebilir atık yönetimi
yaklaşımlarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Antarktika Antlaşması kapsamında, istişari taraf statüsü kazanmamıza ve
Antarktika’da bir bilimsel üs ihdas etmemize yönelik çalışmaları,
Cumhurbaşkanlığımız
himayesinde,
TÜBİTAK’ın
eşgüdümünde
yürütülmektedir. Bu çerçevede, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup
Araştırmaları Merkezi liderliğinde, Altıncı Ulusal Antarktika Seferimiz Mart
2022’de tamamlanmıştır.
Su konusu, BM ve diğer uluslararası platformlarda giderek daha fazla ele
alınmakta, iklim değişikliği, gıda güvenliği, enerji ve sağlık politikalarıyla
da ilişkilendirilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 6
numaralı hedefinin (SDG-6) suya hasredilmiş olması, aynı zamanda,
suyun diğer hedeflerle bağlantısını ortaya koyan rapor ve çalışmaların
yaygınlaşması bu anlayışın bir tezahürüdür.
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Türkiye, sınıraşan sular konusunda, suyun bir çatışma ve savaş nedeni
oluşturabileceği yönünde giderek daha fazla dillendirilen tezlere karşılık,
suyun verimli ve akılcı yönetimi ve faydalarının paylaşımı bağlamında bir
işbirliği unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Su
zengini olmayan ülkemiz sınıraşan su kaynaklarına dair meselelere,
kıyıdaş ülkeler arasında diyalog ve işbirliği anlayışıyla yaklaşmaktadır.
Türkiye aynı zamanda, sınıraşan nehirlerin kendine özgü parametreleri
olduğundan, bu bağlamdaki meselelerin en uygun şekilde kıyıdaş ülkeler
arasında ele alınabileceğini değerlendirmektedir.
42. EĞİTİM, KÜLTÜR VE TANITIM
Köklü medeniyetlere evsahipliği yapmış, zengin bir kültürel birikime sahip
olan ülkemizin bu avantajlarından günümüz diplomasisinin önemli
bileşenlerinden olan yumuşak güç kavramını göz önünde bulundurarak
etkin bir dış politika unsuru olarak yararlanıyoruz. Gastronomiden,
geleneksel sanatlarımıza, eğitimden turizm diplomasisine kadar birçok
alanda farklı kurumlarımızla işbirliği içinde etkinliğimizi artırmak, tarihi
zenginliklerimizi korumak ve tanıtmak için çalışıyoruz.
Ülkemiz, kurucu üyeleri arasında bulunduğumuz Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatında (UNESCO) ülkemiz aktif bir rol
üstlenmekte olup, UNESCO’ya en fazla mali katkı yapan ülkeler arasında
yer almaktadır. 2017-2021 döneminin ardından 2021-2025 dönemi için bir
kez daha seçildiğimiz UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğimiz başarılı ve aktif
şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, 2023-2027 dönemi UNESCO Dünya
Miras Komitesi üyeliğine adaylığımız çerçevesinde kampanyamız
sürmektedir.
Dünya Miras Listesinde yer alan “İstanbul’un Tarihi Alanları”nın
bileşenlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Kariye Camii’nin statü
değişikliği sebebiyle UNESCO platformunu ülkemiz aleyhine kamuoyu
yaratmak için kullananlara karşı haklı tezlerimiz her koşul ve ortamda
savunulmakta; uygulanan bilimsel, şeffaf ve uzlaşmacı politika ile gereken
cevap verilmektedir.
Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte yürütülen ısrarlı ve kararlı
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girişimlerimiz sonucunda 2022 yılında beş ülkeden toplam 1.114 eserin
ülkemize iadesi sağlanmıştır.
“Arslantepe Höyüğü”nün kaydedilmesinin ardından Dünya Miras
Listesinde kayıtlı alanlarımızın sayısı 19’a; “Ahlat Taş İşçiliği Geleneği”,
"İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi”, "Nasreddin
Hoca Fıkra Anlatı Geleneği” ve "Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve
Sosyal Etkileşim Sembolü” adlı dosyalarımızın kaydedilmesiyle birlikte
ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı
unsurlarımızın sayısı ise 25’e yükselmiştir. Kültür, eğitim, kütüphanecilik,
gençlik, spor, arşiv, bilim ve teknoloji alanlarında ikili işbirliğini hukuki
zemine kavuşturmak veya mevcut zemini güçlendirmek için, 2022 yılı
Kasım ayı itibariyle 27 ülkeyle toplam 49 işbirliği anlaşmasının
imzalanmasına katkıda bulunulmuştur.
Bakanlığımız ve dış temsilciliklerimizce, Yükseköğretim Kurulu’nun dış
temas ve ziyaretlerine gereken destek verilmekte, ülkemiz ile diğer ülkeler
arasında “Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşmaları”nın hazırlık ve
imza süreçleri yakından takip edilmektedir. 2022 yılında Kolombiya ile
Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı
imzalanmıştır. Bu itibarla, imzalanan toplam protokol sayısı 94’e
ulaşmıştır.
Diğer ülkeler tarafından Türk vatandaşlarına yönelik olarak tahsis edilen
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki burslarla ilgili işlemler Millî
Eğitim Bakanlığı ile bilistişare yürütülmektedir.
Uluslararası sportif faaliyetlerin ülkemizde gerçekleştirilmesi, ülkemizin
yurtdışında tanıtımının önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Bu
itibarla, ilgili kurumlarımız tarafından açıklanan adaylıklara Bakanlığımız
tarafından destek verilmektedir. Ayrıca, sporcularımızın ve takımlarımızın
yurtdışındaki müsabakalarında gereken her türlü destek sağlanmaktadır.
Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları, Sayın Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde bu yıl 29 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında İznik,
Bursa’da düzenlenmiş olup, etkinliğe 102 ülkeden 3.000’in üzerinde
sporcu katılmıştır.
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Mevcut kardeş şehir ilişkilerinin daha verimli kullanılması ve yeni kardeş
şehir ilişkileri tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yakın
işbirliği sürdürülmektedir. 2022 yılında belediyelerimiz tarafından 88 adet
yeni kardeş şehir ilişkisi tesis edilmiştir.
Bakanlığımız ile Yunus Emre Vakfı arasında imzalanan 10 Temmuz 2013
tarihli Protokol çerçevesinde, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri’ne tüzel
kişilik kazandırmak amacıyla ilgili ülkelerle imzalanan Kültür Merkezleri
Anlaşmaları müzakere süreçleri Bakanlığımızca, Yunus Emre
Enstitüsü’yle eşgüdüm hâlinde yürütülmektedir. 2022 yılında Cezayir
Katar ve Umman ile Kültür Merkezleri Anlaşması imzalanmıştır.
Türkiye’nin bir gastronomi ülkesi olarak konumlandırılması, Türkiye mutfak
markasının güçlendirilmesi, böylece uluslararası kamuoyunda ülkemiz
hakkındaki olumlu algının artırılması amacıyla, ilan edilen Türk Mutfağı
haftası (21-27 Mayıs) kapsamında, ilk kez 81 ülkedeki 115
temsilciliğimizde 2022 Mayıs ayında etkinlikler düzenlemiştir.
Faaliyetlerden olumlu geri dönüş alınmış olması muvacehesinde Türk
Mutfağı Haftası’nın daha da zenginleştirilerek her yıl düzenlenmesi
öngörülmektedir.
43. ENFORMASYON, İLETİŞİM ve KAMU DİPLOMASİSİ
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler kamu diplomasisi uygulamalarında
sosyal medyadan da yararlanma imkânı sağlamıştır. Günümüzde Türk dış
politikasına dair konular sosyal medya aracılığıyla toplumun her kesimi
tarafından takip edilebilmektedir. Bu çerçevede, dış politikamızın geniş
kitlelere hızlı ve doğru bir şekilde anlatılabilmesi amacıyla bu iletişim kanalı
giderek daha yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, Bakanlığımın etkin şekilde kullanımına özen gösterdiği
Türkçe Twitter sayfasının takipçi sayısı 5 Aralık 2022 itibarıyla 1 milyon
556 bin 517’ye, İngilizce Twitter sayfasının takipçi sayısı ise 134 bin
738’e ulaşmıştır. Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra Fransızca ve Arapça
Twitter hesaplarımız da bulunmaktadır. Bugün itibarıyla Bakanlığımın
resmi Twitter hesabı, Avrupa ülkeleri Dışişleri Bakanlıkları arasında en
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çok takipçiye sahip resmi Twitter hesabıdır. Bakanlığımın Türkçe
Facebook sayfasının takipçi sayısı 318 bine yaklaşmıştır. Youtube
kanalımız ise 1 milyon 853 binin üzerinde görüntülenme sayısına
sahiptir.
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca,
Portekizce, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 10 dilde hizmet veren
internet sitemizin ana sayfasını 1 Ocak-5 Aralık 2022 tarihleri arasındaki
ziyaretçi sayısı geçen seneye göre %41 artış göstererek 7,3 milyona
ulaşmıştır. Öte yandan, internet sitemizin görüntülenme sayısı da geçen
seneye göre %43 artış göstererek 9,9 milyonu geçmiştir.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezi (CİMER) aracılığıyla Bakanlığıma yöneltilen soruların
cevaplandırılması, Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet
gösteren “Bilgi Edinme Birimi” tarafından koordine edilmektedir. 5 Aralık
2022 itibarıyla Bakanlığımıza iletilen CİMER başvurusu sayısı 38.466’dır.
Öte yandan, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde
Bakanlığımız ve Temsilciliklerimizle doğrudan ve hızlı iletişimi teminen
Bakanlığım ile Koordinasyon ve Destek Merkezimizin resmi sosyal medya
hesapları faal ve etkin bir şekilde kullanılarak 7/24 esasına göre
vatandaşlarımızın talepleri karşılanmıştır.
Güncel gelişmeler veya ülkemizle ilgili asılsız iddialar/açıklamalar
karşısındaki yanıtlarımız, Bakanlığımın internet sitesinde ve sosyal medya
hesaplarında
“açıklama”
veya
“soruya
cevap”
formatında
yayımlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde (6 Aralık itibarıyla) 369 açıklama,
31 soruya cevap yayımladık.
2022 yılı boyunca, 15 Temmuz ve FETÖ’yle mücadele, Afrika Günü, bazı
ülkelerle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler konularında uluslararası
basında farklı dillerde yayımlanan makalelerim, dış kamuoyunun dikkatine
getirilmiştir.
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44. YURTDIŞI ve YURTİÇİNDE GENİŞLEYEN TEMSİL AĞIMIZ
Bakanlığımın dış teşkilatı, bir genişleme sürecinden geçmektedir. Dış
temsilcilik sayımız, bugün itibarıyla 146 Büyükelçilik, 13 Daimî Temsilcilik,
95 Başkonsolosluk, 1 Konsolosluk Ajanlığı, 1 Konsolosluk Bürosu ve 1
Ticaret Ofisi olmak üzere toplam 257’ye ulaşmış bulunmaktadır.
San Salvador (El Salvador) Büyükelçiliğimiz 29 Haziran’da, Bissau (GineBissau) Büyükelçiliğimiz 1 Temmuz’da açılmıştır. Ayrıca, Sırbistan’daki
Yeni Pazar Başkonsolosluğumuza bağlı Niş Konsolosluk Büromuz
Ağustos ayı itibariyle, Kassel (Almanya) Başkonsolosluğumuz ise 15
Kasım tarihinde faaliyete geçmiştir. Önümüzdeki dönemde ayrıca,
Çengdu (Çin Halk Cumhuriyeti) Necef (Irak) ve Oran (Cezayir)
Başkonsolosluklarımızın açılması öngörülmektedir.
Öte yandan, İstanbul, İzmir, Edirne, Antalya, Gaziantep, Hatay ve
Diyarbakır’da bulunan 7 yurtiçi temsilciliğimiz bir yandan bulundukları
şehirlerin yurtdışında tanıtımı yönünde faaliyetler üstlenmekte, diğer
taraftan da iş çevreleri, sivil toplum, yerel yönetimler ve üniversitelerimizin
yurtdışıyla bağlantılarını kuvvetlendirmek yönünde adımlar atmaktadırlar.
45. YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ
Yurtdışında yaşayan 7 milyon civarı insanımızın yaklaşık 6 milyonu Batı
Avrupa ülkelerinde yerleşiktir. Yurtdışındaki Türk toplumuna yönelik
politikamız, vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin siyasi, ekonomik,
sosyal ve kültürel hayatlarına etkin birer birey olarak katılmaları, aynı
zamanda anavatanları ve kültürleriyle bağlarını korumalarıdır. Başarılı
uyumun bu şekilde gerçekleştirilebileceği kanaatindeyiz. Bu çerçevede,
vatandaşlarımızın bulundukları ülkedeki siyasi katılımları, anadil eğitimi,
vatandaş dernekleri ve dernekleşme; resmi makamlarla alakalı velayet
vakaları ve hukuk danışmanlığı hizmetleri konularında çalışmalar
yürütmekteyiz.
Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık ve İslam karşıtlığı son yıllarda
özellikle Avrupa’da yükselmektedir. Batı Avrupa’da Müslüman nüfusun
önemli bir bölümünü oluşturan Türk toplumu ayrımcı uygulama ve
saldırıların doğrudan hedefi durumundadır. Bu saldırıların takibi amacıyla
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Bakanlığımızda oluşturulan veri tabanı, vatandaşlarımıza doğrudan
internet üzerinden kayıt yapma imkânı sağlayacak şekilde güncellenmiştir.
Bu veriler resmi makamlardan alınan rakamlarla birlikte rapor haline
getirilmektedir.
İslam karşıtlığı bağlamındaki hassasiyet ve endişelerimizi BM, Avrupa
Konseyi ve AGİT gibi çok taraflı platformlarda da dile getiriyor, karar
tasarılarının/tavsiyelerin oluşmasında öncü rol üstleniyoruz. Bu meyanda,
çok sayıda Müslümanın katledildiği Christchurch saldırılarının yıldönümü
olan 15 Mart gününün BM Genel Kurulu tarafından “İslamofobiyle
Mücadele Uluslararası Günü” olarak kabul edilmesinde ülkemiz
belirleyici rol oynamıştır.
Bakanlığım ayrıca, ikili “Sosyal Güvenlik Anlaşmaları” başta olmak üzere
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın anlaşmaları, yurtdışındaki şehitliklerimiz, “Bakanlıklararası
Ortak Kültür Komisyonu” kanalıyla yurtdışında görevlendirilen öğretmen,
okutman ve din görevlileriyle ilgili konuları yürütmekte, Türkiye Maarif
Vakfı’nın yurtdışındaki eğitim-öğretim, ziyaret ve temaslarını
desteklemektedir.
46. VİZE ve KONSOLOSLUK KONULARI
Dış politikamızın temel unsurlarından biri, yurtdışındaki vatandaşlarımızın
çıkarlarını korumak, konsolosluk hizmetlerini olabilecek en üst kalite
standartlarına yükseltmek, hizmeti etkin ve hızlı şekilde muhataplarına
ulaştırmaktır. Vatandaş odaklı bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak,
özellikle son yıllarda, konsolosluk hizmetlerinde gerek nitelik gerek nicelik
açısından önemli bir artış ve çeşitlenme sağlanmıştır.
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın sağlık ve esenliğinin korunması temel
önceliğimiz olup, vatandaşlarımızın kriz bölgelerinden güvenli şekilde
tahliyesine verdiğimiz özel önem bu yaklaşımın bir tezahürüdür.
Libya, Yemen, Afganistan ve Kazakistan’da meydana gelen gelişmeler
nedeniyle 20 bine yakın vatandaşımız ile üçüncü ülke vatandaşı
Bakanlığımızca tahliye edilmiştir. Pandemi sürecinde 142 ülkeden 100 bini
aşkın vatandaşımızın yurda dönüşü sağlanmıştır. Son olarak
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Bakanlığımızca yürütülen başarılı tahliye operasyonları neticesinde, 24
Şubat’tan bu yana 18 binden fazla kişi Ukrayna’dan ülkemize tahliye
edilmiştir. 12 binin üzerinde soydaş (Ahıska Türkü ve Kırım Tatar Türkü)
ve bazı Türk Cumhuriyetlerinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan ve Türkmenistan) vatandaşlarının tahliyesine/Ukrayna
sınırlarından geçişlerine destek verilmiş; ülkemize girişlerine kolaylık
sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü genişletecek çalışmalarımıza
kararlılıkla devam ediyoruz. Bu amaçla ülkelerle vize muafiyeti
anlaşmaları akdediyoruz, aynı şekilde bilhassa turizm gelirlerimizi artırma
hedefiyle yabancıların da ülkemize seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. 2002
yılı itibarıyla, umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 42 ülkeye
vizesiz seyahat edebilmekteyken, bugün bu sayı 75’e yükselmiştir.
Gürcistan, KKTC, Moldova, Ukrayna ve Azerbaycan’la başladığımız
karşılıklı kimlikle seyahat imkânına, son olarak Sırbistan’ın dahil edilmesini
teminen protokoller imzalanmıştır.
47. PROTOKOL FAALİYETLERİ
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın
yurtdışı ziyaretlerinin düzenlenmesi ve konuk karşıtları ile Sayın TBMM
Başkanımızın konuklarının ağırlanması ve yurtdışı ziyaretlerinin
gerçekleştirilmesine destek verdik. Bu çerçevede, 2022 yılında toplamda
39 Devlet ve Hükümet Başkanı ülkemizde ağırlanmış ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın 24, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ise 5
yurtdışı ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığım ayrıca, uluslararası zirveler ve konferansların düzenlenmesi,
yabancı konuklara VIP salonlarının mütekabiliyet çerçevesinde
kullandırılması, üst düzey zevata muhatap kutlama, taziye mesajları ile
diğer ülkelerin milli gün tebrik mesajlarının işleme alınması, Ankara’da
mukim Büyükelçiliklerin milli gün davetlerine üst düzey zevatın katılımının
koordinasyonu, milli bayram ve anma günü törenlerinin koordinasyon ve
icrası, Büyükelçiler Konferansının lojistik hazırlıkları, Büyükelçilerimiz için
hazırlanan güven ve geri çağırma mektupları, Muvazzaf ve Fahri
Başkonsolos/Konsolosların atama ve buyrultu belgelerinin düzenlenmesi,
yabancı Büyükelçilerin agreman ve göreve başlamalarına ilişkin protokol
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işlemleri ile yabancı Büyükelçilerin yüksek zevat ile görüşme taleplerinin
yerine getirilmesi konusunda da destek vermiştir.
Kasım 2022 itibariyle ülkemizde 138 Büyükelçilik, 103 Başkonsolosluk ve
Konsolosluk, 59 Uluslararası Kuruluş Ofisi, 1 Daimî Temsilcilik (KEİ) ve 1
Ticaret Ofisi (Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu) olmak üzere toplam 302
yabancı temsilcilik bulunmaktadır.
Sözkonusu yabancı misyonlara ve bu misyonlarda görevli yaklaşık 15.000
misyon mensubu ve aile bireyine, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında
Viyana Sözleşmesi, 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana
Sözleşmesi ve ilgili uluslararası kuruluşlarla akdedilen evsahibi ülke
anlaşmaları çerçevesinde diplomatik/konsüler statülerinden doğan
ayrıcalıkları kapsamında güvenlik, kimlik kartı, vergi iadesi, gayrimenkul
kiralama/alımı/satımı, araç alımı/satımı, silah kullanma ruhsatı, havaalanı
giriş kartları tanzimi gibi konularda hizmet verilmesi ve ikili istihdam
anlaşmalarının müzakerelerinin yürütülmesi ile Askeri Ataşelerin agreman
işlemleri ve adli tebligatlarla ilgili yazışmalar da Bakanlığımızın
uhdesindedir.
48. ANLAŞMALAR
Uluslararası anlaşmaların imzalanmalarını takiben onay ve yürürlük
işlemleri Bakanlığımca yürütülmekte, gerekli kanun ve karar taslakları
Cumhurbaşkanlığına sevk olunmaktadır. Bu çerçevede,1 Ocak-8 Aralık
2022 tarihleri arasında 142 anlaşmanın ikili ve çok taraflı düzeyde onay
süreci tamamlanarak Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Bunlardan 14’ü
pandemi süresince ikili düzeyde yapılan anlaşmalardır. 2022 yılı itibarıyla
ayrıca 59 uluslararası anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihleri tespit edilmiştir.
Bakanlığımca onay işlemleri kapsamında bu yıl (1 Ocak-8 Aralık 2022)
toplam 387 anlaşma Cumhurbaşkanlığına sevk edilmiştir.
49. STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SAM)
Dış politikamızın oluşturulma ve icra süreçlerinde, ülkemizde ve
yurtdışında faaliyette bulunan düşünce kuruluşları ile üniversitelerde
üretilen bilgi ve değerlendirmelerin dikkate alınmasına özen
gösterilmektedir. Bakanlığımın akademik dünyayla iletişiminde SAM köprü
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vazifesi görmektedir. SAM, yıl içinde diğer ülkelerde faaliyette bulunan
muadil kuruluşlarıyla ve akademisyenlerimizle çeşitli toplantılar
gerçekleştirmekle birlikte “Perceptions” akademik dergisini her yıl 2 sayı
olarak İngilizce yayımlamaya devam etmektedir. Ayrıca, dünyanın
öndegelen siyasetçi ve akademisyenlerinin katkılarından oluşacak,
Rusya-Ukrayna krizi sonrası yeni dünya düzeni hakkında bir kitap
çalışmasına da başlamış bulunmaktayız.
2022 yılı içinde 200’ü aşkın öğrenciye Bakanlığımda ve yurtdışı
temsilciliklerimizde staj imkânı sağlanmış, ayrıca 2.000’i aşkın öğrenciyle
biraraya gelinerek çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında
bulunulmuştur. II. Antalya Diplomasi Forumuna 97 farklı üniversitemizden
32’si Türkiye Burslusu olmak üzere toplam 400 öğrenci katılmakla
beraber, III. ADF’ye 40 civarında yabancı öğrenci davet edilecektir.
Çalışmalarımıza ilgi duyan ve Bakanlığımda görev almayı arzu eden
üniversite öğrencilerine yönelik staj, bilgilendirme ve simülasyon
programları
SAM
tarafından
düzenlenmektedir.
Bakanlığım,
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince “Stajyer Memnuniyetinin En
Yüksek Olduğu Kurum” ödülüne layık görülmüştür. Bu seçim öğrenciler
tarafından yapılmıştır.
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50. DİPLOMASİ AKADEMİSİ
Proaktif ve çok boyutlu dış politikamızın etkin bir biçimde yürütülebilmesini
sağlamak amacıyla günümüzün gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriye
sahip bir insan kaynağı oluşturma hedefi doğrultusunda Diplomasi
Akademimiz tüm kademedeki memurlarımız için hizmet içi eğitim
programları düzenlemektedir. Bu kapsamda 2022 yılında 343
mensubumuza muhtelif eğitimler verdik.
Akademimizin yabancı diplomatlara yönelik ikili eğitim faaliyetleri
çerçevesinde ise Sierra Leone, Gabon, Kongo Demokratik Cumhuriyeti,
Macaristan, Lübnan, Bolivya, Gürcistan, KKTC, Kosova, Fiji ve
Tacikistan’dan toplam 123 yabancı diplomata eğitim verdik. Çok taraflı
programlar meyanında bu yıl “TÜRKSOY Genel Sekreterliği Personeli
Seminer Programı”, “D-8 Üye Ülke Diplomatları Eğitim Programı”, “MIKTA
Ülkeleri Diplomatları Eğitim Programı”, “ASEAN Diplomatları Eğitim
Programı” ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri için “Barış için Arabuluculuk
Sertifika Programı” kapsamında 54 yabancı diplomata eğitim verdik. Bu
sayılarla beraber Akademimizin kuruluşundan bu yana eğitim verdiği
yabancı diplomat sayısı 3.461’e ulaşmıştır.
Ayrıca, bu yıl İtalya, Ekvator, Maldivler ve El Salvador’la diplomasi eğitimi
alanında işbirliğine dair Mutabakat Zabıtları imzalayarak bu alandaki
Mutabakat Zaptı sayısını 111’e çıkardık. Diğer taraftan, 20 ülkeyle
diplomat değişimine dair Mutabakat Zaptımız bulunmaktadır.
Akademimiz talep üzerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarının dış ilişkilerle
görevli personeli ile yurtdışına sürekli görevle atanan personeline yönelik
olarak dış politika, protokol ve müzakere teknikleri gibi konularda 2022
yılında toplam 3.281 kamu görevlisine eğitim vermiştir.
51. TERCÜME ve ARŞİV FAALİYETLERİ
Tercüme Dairesi Başkanlığımız, yabancı devletler ve uluslararası
kuruluşlarla akdedilen anlaşmalar başta olmak üzere, Bakanlığımızca
ihtiyaç duyulan belge ve metinlerin çevirisinden sorumludur. Ayrıca,
Cumhurbaşkanlığı’nın talimatları doğrultusunda mektup, muhtelif belge ve
konuşma metinlerinin çeviri hizmetini de sağlamaktadır.
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Tercüme Dairesi tarafından Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce,
İspanyolca, Portekizce ve Rusça dillerinde çeviriler yapılmaktadır. Ayrıca,
Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi ve Tercüme Dairesi
Başkanlığımızın staj programı kapsamında, toplam 13 öğrenci bu
olanaktan yararlanmıştır.
Ülkemizin olduğu kadar bölgemizin de yakın tarihine ışık tutabilecek
nitelikte belgelerle Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmaların
muhafaza edildiği Bakanlığımız arşivinde, 2014 yılı sonu itibarıyla
başlattığımız Arşiv Otomasyon Projesinin 2021 yılı itibariyle başlatılan ikinci
fazı çerçevesinde, külliyatlı diplomatik arşivimizin tasnif ve endeksleme
çalışmasına
devam
edilmektedir.
Ayrıca,
yurtdışındaki
Temsilciliklerimizden getirilen kıymetli arşiv malzemesinin sayısallaştırma
işlemi yapılmaktadır. Projenin 2. fazı kapsamında sağlanan bütçeyle daha
büyük veri saklama ve yedekleme kapasitesine sahip, daha hızlı yeni bir
teknoloji platformu temin edilmiştir.
Arşiv belgelerimizin araştırmacıların istifadesine sunulabilmesi için tasnif ve
gizliliği kaldırma süreçlerine devam ediyoruz. Bu kapsamda 48 ülkeyle
ilişkilerimize dair 739.161 sayfa belge halihazırda araştırmacılara açılmıştır.
Buna ek olarak, tasnif çalışmaları tamamlanmış 127.136 sayfa belge yakın
zamanda araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.
Akademik çevrelere referans teşkil edecek “Diplomatik Arşiv Yayınları”
çalışmalarına devam edilmektedir. Millî Mücadelenin 100. yılı
münasebetiyle hazırlanan “100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler” özel
yayınımız XI. Büyükelçiler Konferansı sırasında tanıtılmıştı. Ayrıca, “Arşiv
Serisi” projemiz çerçevesinde, “Alemdar Vapuru Olayı” ve “1950: Latin
Amerika Ülkeleriyle İlişkilerimizde Bir Dönüm Noktası” temalı yayınların
basımı 2021 yılında tamamlanmıştır. 2022 yılında Ankara Anlaşmasının
100. Yılı vesilesiyle “Türk ve Fransız Diplomatik Arşiv Belgeleriyle 100
Yılında 1921 Ankara Anlaşması” kitabımız basılmıştır. Yayın çalışmalarımız
kapsamında “Filistin Meselesi 1918-1948”, “Türkiye-Slovenya Diplomatik
İlişki Tesisinin 30. Yıldönümü” ve “Türk Diplomatik Arşivi Belgeleriyle 100.
Yılında Mudanya Askeri Sözleşmesi Tutanaklar-Belgeler” isimli
yayımlarımızın basımında son aşamaya gelinmiştir. Diplomatik arşiv
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alanında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla 26 ülkeyle bu konuda işbirliği
mutabakatı imzalanmıştır.
52. HABERLEŞME ve BİLİŞİM ALTYAPISI
Dış temsilcilikleriyle haberleşmesini 7/24 kesintisiz sürdüren Bakanlığım
için güçlü bir bilişim altyapısına sahip olmanın önemi büyüktür. Dijital
teknolojilerin sunduğu yeni imkanlarla bu alandaki kapasitemizi
geliştirmeye devam ediyoruz.
Bakanlığımın bilişim personeli tarafından geliştirilen Hızır adını verdiğimiz
yapay zekâ tabanlı Chatbot uygulamasıyla vatandaşlarımıza yeni bir
iletişim ve bilgilenme kanalı açtık. 10 dilde hizmet veren yeni internet
sitemiz ve Dışişleri Mobil uygulamamızla gerek kendi vatandaşlarımıza
gerek yabancı ülke vatandaşlarına erişim imkanlarımızı genişlettik. Veriye
dayalı yönetici karar destek uygulamaları ve uzaktan kimlik doğrulama
yöntemleriyle gerek karar alma süreçlerini desteklemek gerek
vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin kalitesini artırmak için çalışmayı
sürdürüyoruz.
Öte yandan, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, giderek daha
gelişmiş hale gelen siber tehditlere karşı daha duyarlı ve tedbirli olma
ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda, Bakanlığımın bilişim
sistemlerinin güvenliğini portföyümüze kattığımız yeni yerli siber güvenlik
ürünleriyle güçlendiriyoruz. Ayrıca, kurumsal bilgi güvenliğinin
sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında 2021 yılında aldığımız
uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
sertifikası kapsamındaki denetimleri bu yıl da başarıyla tamamladık.
53. PERSONEL KONULARI
Bakanlığımın merkez ve yurtdışı teşkilatında hâlihazırda her seviyede
toplam 7.024 personelimiz bulunmaktadır. Merkez teşkilatımızda 2.035,
yurtdışı temsilciliklerimizde ise 4.989 personel görev yapmaktadır. Bunun
yanı sıra, güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkelerdeki temsilciliklerimiz
nezdinde özel harekât eğitimli Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli
üçer aylık dönemlerle geçici olarak görevlendirilmektedir. Hâlihazırda
toplam 267 özel harekât eğitimli EGM personeli 18 dış temsilciliğimizde
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görev yapmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında
terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 662 personelin
Bakanlığımla ilişiği kesilmiştir. Bunların 545’i diplomatik kariyer
memurudur.
Bakanlığımın artan nitelikli personel ihtiyacına binaen, son olarak 2022
yılında ilan edilen sınavlar çerçevesinde 150 Diplomatik Kariyer Memuru
ile 30 Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanının önümüzdeki dönemde
istihdam edilmesi öngörülmektedir.
54. İDARİ ve MALİ İŞLER
Yatırım ödeneklerimiz, yıllık programımızda dış politika önceliklerimize
göre belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için kullanılmaktadır.
2022 yılında yurtdışındaki temsilciliklerimizin, başta hizmetin
gerekliliklerine uygun hizmet binalarında yerleşimlerinin sağlanması olmak
üzere gerekli fiziki koşul ve imkânlara kavuşturulmasına yönelik
çabalarımız sürdürülmüştür. Sayısı 257’ye ulaşan dış temsilciliklerimizin,
devletimizin itibarına yakışır şekilde ve yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek imkanlarla faaliyet
göstermeleri için belli harcamaların yapılması gerekmektedir.
a) 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki harcamalarımız:
Bakanlığımın 2022 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan yeni bina inşaat,
onarım ve taşınır mal satın alma işleri için tahsis edilen ödenekler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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PROJELER
Yurtdışı Mamul Mal Alımları
Yurtdışı Gayri Maddi Hak Alımları
Yurtdışı Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
(Satın Alma)
Yurtdışı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
(İnşaat)
Yurtdışı Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
(Onarım)
Yurtiçi Mamul Mal Alımları
Yurtiçi Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
(İnşaat)
Yurtiçi Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
TOPLAM

BÜTÇE
39.000.000 TL
1.000.000 TL
0 TL
201.000.000 TL
113.694.000 TL
5.000.000 TL
1.501.000 TL
8.408.000 TL
369.603.000 TL

Toplam 369.603.000 TL tutarındaki yatırım ödeneğinden, yurtiçi ve
yurtdışı inşaat/onarım işleri ve yatırım mal alımları için Kasım ayı itibariyle
228.866.875,30 TL harcanmıştır. Yıl sonuna kadar harcamamızın
313.219.154,50 TL olması öngörülmektedir. Bakanlığım tarafından
yurtdışındaki temsilciliklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2022
yılında gerçekleştirilen inşaat ve onarım faaliyetleri kapsamında;
- Dört dış temsilciliğimizin kançılarya binalarının onarım çalışmaları
tamamlanmıştır.
- 18 dış temsilciliğimizin kançılarya binalarına ilişkin
projelendirme ve ihale çalışmaları devam etmektedir.

onarım

- 10 dış temsilciliğimizin kançılarya binalarına ilişkin kapsamlı onarım
çalışmaları da sürmektedir.
- Üç dış temsilciliğimizin kançılarya, ikametgâh ve memur konutu
binalarının inşaatına ilişkin proje çalışmaları devam etmektedir.
Bunlara ilaveten, Dakar Büyükelçiliğimizin kançılarya ve memur konutu
binaları inşaatı hibe yoluyla tamamlanmış, 22 Şubat 2022 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından törenle hizmete açılmıştır.
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b) 2023 yılı Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan çalışmalar:
Bakanlığımın 2023 Yılı Yatırım Programında yer alan yeni bina inşaat,
onarım ve taşınmaz ve taşınır satın alma işleri için öngörülen ödenekler:
PROJELER
Yurtdışı Mamul Mal Alımları
Yurtdışı Gayri Maddi Hak Alımları
Yurtdışı Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
(Satın Alma)
Yurtdışı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
(İnşaat)
Yurtdışı Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Yurtiçi Mamul Mal Alımları
Yurtiçi Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
(İnşaat)
Yurtiçi Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
TOPLAM

BÜTÇE
124.000.000 TL
0 TL
94.000.000 TL
296.049.000 TL
179.450.000 TL
17.000.000 TL
16.501.000 TL
12.445.000 TL
739.445.000 TL

2023 yılında bütçemiz içinde yer alan yatırım ödeneklerinin önemli bir
bölümü inşaat ve onarım işlerinin devam ettirilmesi ve taşıt ihtiyacımızın
karşılanması amacıyla kullanılacaktır.
Yeni açılacak temsilciliklerimizin yerleşimi amacıyla kançılarya ve
ikametgâh olarak kullanılmak üzere kiralanacak binaların hizmete ve
temsile uygun hale getirilmesi için zorunlu onarım ve tadilat işleri
yapılacaktır.
c) Kiralama Giderleri:
Henüz
devlet
malı
yerleşim
düzenine
kavuşturulamamış
temsilciliklerimizin hizmet, resmi konut ve lojman binaları ile ortaya
çıkabilen garaj ve makine teçhizat ihtiyaçları kiralama yoluyla
giderilmektedir.
Yeni açılan temsilciliklerimizin ihtiyacına binaen 2022 yılında 2, mevcut
binaların çeşitli sebeplerle değiştirilmesi çerçevesinde ise 10 adet yeni
bina kiralanmış olup, Bakanlığımın yurtdışındaki tüm kiralama giderleri için
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12 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam 631.150.000,- TL harcama yapılması
öngörülmektedir.
d) Dış Temsilcilik binalarımızın tefrişi:
Yurtdışındaki temsilciliklerimizin mobilya ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının
mali mevzuatımız ve bütçe olanaklarımız dâhilinde karşılanmasına 2022
yılında da devam edilmiştir.
Dış temsilciliklerimizin kapsamlı ve kısmi tefrişat giderleri için 2022 yılı
sonuna kadar toplam yaklaşık 29.000.000 TL TL harcama yapmayı
öngörüyoruz.
2023 yılında 5 Büyükelçiliğimiz ile 13 Başkonsolosluğumuzda tefrişat
çalışmalarını başlatmayı ve tamamlamayı planlıyoruz.
Dış temsilciliklerimizin kapsamlı ve kısmi tefrişat giderleri için 2023 yılında
toplam 20.000.000 TL harcama yapmayı öngörüyoruz.
e) Taşıt alımları:
Yurtdışındaki temsilciliklerimizin görevlerinin icrası, vatandaşlarımıza
yönelik hizmetlerin sunumu ve temsil gereklerinin yerine getirilmesi
sırasındaki ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılan taşıtlar,
ülkemizden yurtdışına gerçekleştirilen resmi ziyaretler sırasında da devlet
erkânına ve resmi heyetlerimize tahsis edilmektedir.
İç savaş, çatışma ve terör tehdidi altında dünyanın çok farklı
coğrafyalarında zor koşullar altında görev yapan personelimiz açısından
güvenlik zafiyeti oluşmaması amacıyla temsilciliklerimizde yeterli sayıda
ve uygun özelliklere sahip taşıt bulunması elzemdir. Bu itibarla, başta zırhlı
taşıtlar olmak üzere ekonomik ömrünü dolduran araçlarımızın bütçe
imkanları ölçüsünde yenilenmesi için Bakanlığıma bugüne kadar sağlanan
desteğin devam etmesi büyük önem taşımaktadır.
Yurtdışındaki temsilciliklerimizin envanterinde kayıtlı olan taşıtların
%47,3’lük bölümü 10 yaşın, %17,6’lık bölümü ise 15 yaşın üzerindedir.
2021 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Bakanlığıma sekizi
motosiklet olmak üzere 25 adet taşıt satın alma kotası tahsis edilmiş ancak
bu alımlar gerçekleşmemiştir.
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2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Bakanlığıma 17’si araba ve
14’ü motosiklet olmak üzere toplam 31 adet taşıt satın alma kotası verilmiş
olup, bahsekonu taşıtların satın alma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
55. BÜTÇE TEKLİFİ
Bütçe teklifimiz, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ödeneklerinin dağıtıldığı
programlardan biri olan “Dış Politika” programı kapsamında belirlenen
faaliyetlere uygun olarak ve program bütçe esasları dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Yurt içinde ve dışında Bakanlığımın fiziki ve mali imkânlarının
yeterli düzeye yükseltilmesi, dış politikamızın saygın ve başarılı bir şekilde
uygulamaya konulmasında önem taşıyan unsurların başında gelmektedir.
Girişimci ve insani dış politikamızın bir sonucu olarak çeşitli alanlarda ve
coğrafyalarda yeni görev ve sorumluluklar üstlenmeyi sürdüren Bakanlığıma
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifiyle 16.778.583.000 TL
ödenek tahsis edilmiştir.
TBMM’ye sunulan bütçe ödeneğimizin ana harcama kalemleri itibarıyla
dağılımı aşağıda sunulmaktadır.
Personel giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri
Cari transferler
Sermaye giderleri
Borç verme
Toplam

7.132.718.000 TL
483.241.000 TL
2.303.777.000 TL
5.964.276.000 TL
892.945.000 TL
1.626.000 TL
16.778.583.000 TL

Dışişleri Bakanlığı 2021 yılı Kesin Hesabı:
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığıma 5.786.984.000 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde anılan ödenek miktarına yedek
ödenekten 1.129.100.000 TL, kurumlar arası aktarmalarla 27.765.000 TL ve
özel gelir karşılığı olarak 152.959.684,51 TL olmak üzere toplam
1.309.824.684,51 TL ödenek eklenmiştir. 101.104 TL ödeneğin kurumlar
arası
aktarmalarla
düşülmesi
neticesinde
yılsonu
ödeneğimiz
7.096.707.580,51 TL olmuştur. Mevcut ödeneğin 6.845.328.591,88 TL’si
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tasarruf tedbirlerine uyularak kullanılmış, 68.451.459,06 TL’si özel ödenek
olarak ertesi yıla devretmiştir.
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023):
Bakanlığım, 2019-2023 dönemini kapsayan ilk Stratejik Planı’nı katılımcı bir
anlayışla ve tüm paydaşlardan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda
hazırlamıştır. Hesapverebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde
kamuoyunu bilgilendirmek üzere yayımlanmış olan Stratejik Planımız, 6
stratejik amaç altında, 16 hedef ve 29 performans göstergesinden
oluşmaktadır.
Diğer taraftan, program bütçe esasları çerçevesinde hazırladığımız 2023
yılı Performans Programımız da Komisyon’un bilgisine sunulmuştur.
56. AB BAŞKANLIĞI BÜTÇE TEKLİFİ
AB’ye katılım sürecinin yönetilmesi sorumluluğunu üstlenen Avrupa Birliği
Başkanlığımız,
AB’ye
tam
üyelik
hedefimiz
doğrultusunda,
vatandaşlarımızın yaşam standartlarını en üst seviyeye çıkarmaya
odaklanan bir anlayışla çalışmalarına devam etmektedir.
AB Başkanlığı, faaliyetlerini AB müktesebatına uyum, reform sürecinin
ilerletilmesi, AB kaynakları ve programlarının etkin kullanımı ve iletişim
olarak 4 temel alanda sürdürmektedir.
AB Başkanlığına bağlı Ulusal Ajansımız, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma
Programlarını yürüterek, yılda ortalama 60.000 öğrenci ve gencimize diğer
Avrupa ülkelerinde eğitim, değişim ve staj olanağı sunarak, insangücü
niteliğimizi yükseltmeye ve Türkiye-AB iletişim ve etkileşimini artırmaya
katkıda bulunmaktadır.
Avrupa Birliği Başkanlığımız, yetişmiş ve nitelikli insan gücünün bir
kurumun başarısındaki en önemli unsur olduğunun bilinciyle insan
kaynakları politikalarını şekillendirmekte, liyakat ve uzmanlaşmaya özel
önem vermektedir.
Avrupa Birliği Başkanlığımızda uzman ve uzman yardımcısı sayısı 136’dır.
286 olan toplam memur personel sayımız içinde kariyer meslek memurları,
%48’lik bir oran teşkil etmektedir. 35 yaş ve altında olan kariyer
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memurlarımızın oranı kariyer memur sayısının yaklaşık %20’sini teşkil
etmekte olup, düzenlenen eğitimler ve hayata geçirilen projelerle
personelin mesleki gelişimine de azami önem verilmektedir.
Çalışanlarımızın yüksek lisans ve doktora yapmaları teşvik edilmektedir.
Avrupa Birliği Başkanlığı, AB sürecinin doğası gereği, siyasi ve ekonomik
reformlar, bilim-araştırma ve yenilikçilik alanlarında AB’den sağlanan
fonların kullanımı, yeşil mutabakat alanında yapılan çalışmalar da dahil
olmak üzere neredeyse tüm alanlarda hemen hemen tüm kurumlarımızla
işbirliği içinde yetişmiş insan gücüyle ülkemizin her alanda yaşadığı
gelişmelere önemli katkılar sağlamaktadır.
Kurulduğu günden itibaren kadın çalışan sayısı bakımından örnek bir
kurum olan Avrupa Birliği Başkanlığı, iş hayatında kadın çalışanların
temsili açısından da öncü bir rol üstlenmektedir. Bugün Başkanlığımızdaki
kariyer memurlarımızın %54’ünü (73 kadın kariyer memuru), tüm kadrolu
çalışanların %54’ünü (toplam kadın çalışan 157) ve hizmet birimlerimizin
yöneticilerinin ise %60’ını kadınlar oluşturmaktadır.
AB’ye katılım yolunda, faaliyetleri giderek artan Avrupa Birliği
Başkanlığı’nın yüklendiği görevler çerçevesinde, 2023 yılı bütçemizin ilgili
kalemlerine ihtiyaç duyulan ödenekler konmuştur. Orta Vadeli Program ile
Avrupa Birliği Başkanlığına 2023 yılı için 2.129.297.000 TL tahsis
edilmiştir. Bunun 235.332.000 TL’si Avrupa Birliği Başkanlığı’na,
1.893.965.000 TL’si ise Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi
Başkanlığı’na aittir.
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 2023 yılı Bütçesinin Ana Harcama
Kalemleri Bakımından Dağılımı:
TBMM’ye sunulan 2.129.297.000 TL tutarındaki bütçe ödeneğimizin ana
harcama kalemlerine göre ödenek miktarları aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
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2023-2025 OVP
129.091.000
16.997.000
61.175.000
1.902.431.000

Personel Giderleri
SGK Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları
1.893.965.000
Merkezi Başkanlığına
Diğer Cari Transferler
8.466.000
Sermaye Giderleri
11.000.000
Sermaye Transferleri
8.603.000
TOPLAM
2.129.297.000

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 2021 yılı Kesin Hesabı:
2021 malî yılında Avrupa Birliği Bakanlığı’na toplam 787.432.000 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 637.011.815.000 TL yedek ödenekten,
17.000.000 TL de kurumlararası aktarılması neticesinde yılsonu ödeneği
1.441.443.815 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.427.948.686 TL’si harcanmış,
13.495.129 TL’si ise iade edilmiştir.
Yatırım Programına İlişkin Bilgiler:
a. 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki harcamalarımız:
Projeler

Nihai Ödenek

Muhtelif İşler
Bilgi
Sistemleri
İdame
ve
Yenileme
Karadeniz Havzası/Bulgaristan
Sınır Ötesi İşbirliği Programı
TOPLAM

1.000.000
3.500.000

Harcama
(2022 Ocak-Ekim)
434.839
2.305.037

7.567.000

6.606.133

12.067.000

9.346.009
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b. 2023 Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan
projeler:
Projeler
Ödenek
Muhtelif İşler
1.000.000 TL
Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme
10.000.000TL
Karadeniz Havzası/Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği 8.603.000TL
Programı
TOPLAM
19.603.000TL
57. TÜRKAK BÜTÇE TEKLİFİ
Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Türk Akreditasyon Kurumu, 22 yılı aşkın
tecrübesiyle ülkemizin kalite altyapısının güçlendirilmesinde ve ihracat
hacmimizin artırılmasında kolaylaştırıcı ve itici bir güç niteliğinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
TÜRKAK; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar
Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu’na (IAF)
tam üye olarak uluslararası tanınırlığını ve yaptığı akreditasyonun tüm
dünyada geçerliliğini sağlamıştır. TÜRKAK’ta toplam 184 personel görev
yapmakta olup, personelin %42’sini kadınlar oluşturmaktadır. Lisans,
Yüksek Lisans ve Doktora mezunlarının toplam personele oranı %76’dır.
Kurum personelinin %71’i 40 yaş ve altı personelden oluşmaktadır.
TÜRKAK, kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı brüt 5.600 m2, net 3.600 m2
kullanım alanı olan, ofisler, eğitim ve konferans salonu ile kapalı ve açık
otoparkı bulunan hizmet binasında faaliyetlerini yürütmektedir.
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal
ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle
uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve
uluslararası alanda kabulünü temin etmek misyonu ile faaliyet gösteren
TÜRKAK’ın 2021 yılı sonunda 1.979 olan akredite kuruluş sayısı, 2022 yılı
Kasım ayı itibarıyla 2.064’ye yükselmiştir. TÜRKAK tarafından 2022 yılının
Kasım ayı itibarıyla toplam 1.609 akreditasyon denetimi gerçekleştirilmiştir.
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TÜRKAK’ın hem kendi personeline hem de dış paydaşlara yönelik
gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlik sayısı 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 165 adet
olup, bu etkinliklerde 4.902 katılımcıya hizmet sunulmuştur. Kurum
tarafından satın alınmış makam aracı bulunmamakta olup; 2022 yılında
kiralama yoluyla 4 hizmet aracı temin edilmiştir. 2023 yılı için de bu sayı
değişmeyecektir. Son yıllarda Kurumda, bilgi sistemleri ve siber güvenlik için
hem donanım hem de yazılım olarak kapasite artırımı ve yenilenme
yatırımları yapılmış olup, akreditasyon, eğitim, finans ve diğer süreçlerin
yürütüldüğü TÜRKAK Yeni Kurumsal Hizmet Portalı sürekli iyileştirme
felsefesiyle 2023 yılında da geliştirilmeye devam edecektir.
2023 Yılı Bütçesi:
2022 yılı Temmuz ayında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yapılan
değişiklikle beraber eklenen ödenekle birlikte Kurumumuzun 2022 yılı
bütçesi 86.770.325 TL olmuştur.
04.09.2022 tarihinde yayımlanan 2023-2025 Orta Vadeli Programa göre,
2022 yılına göre %37’lik (32.444.675 TL) bir artışla 2023 yılı için
kurumumuza 119.215.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu 2023 yılı Bütçesinin Ana Harcama Kalemleri
Bakımından Dağılımı:
Personel giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri
Cari transferler
Sermaye giderleri
Toplam

57.686.000 TL
6.945.000 TL
41.373.000 TL
3.211.000 TL
10.000.000 TL
119.215.000 TL

2023 yılı bütçe teklifinde Türk Akreditasyon Kurumuna tahsis edilen
119.215.000 TL’lik ödenek ile Kurum bütçesinin Merkezi Yönetim Bütçesi
içindeki payı yaklaşık binde 0,26’dır.
Türk Akreditasyon Kurumu 2021 yılı Kesin Hesabı:
2021 mali yılında Türk Akreditasyon Kurumu’na başlangıç olarak 42.301.000
TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca, yıl içinde 18.723.000 TL Likit Karşılığı Ek
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Ödenek eklenmesi neticesinde yılsonu ödeneği 61.024.000 TL olmuştur. Bu
ödeneğin 44.915.247 TL’si harcanmış, 16.108.753 TL’si iptal edilmiş olup,
ertesi yıla devreden ödenek bulunmamaktadır.
Türk Akreditasyon Kurumu Stratejik Planı (2019-2023):
TÜRKAK’ın, 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planı katılımcı bir
anlayışla ve tüm paydaşlardan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda
hazırlamıştır.
Hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamuoyunu
bilgilendirmek üzere yayımlanmış olan Stratejik Planımız, 3 stratejik amaç
altında, 12 hedef ve 38 performans göstergesinden oluşmaktadır.
Öte yandan, performans göstergelerinin izlenmesi açısından 2020 yılında
uygulamaya alınan program bütçe esasları çerçevesinde hazırladığımız
2023 yılı Performans Programımız da Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.
YATIRIM PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER
a) 2022 yılı Yatırım Programı kapsamındaki harcamalarımız:
2022 yılı Yatırım Programı ile verilen ve yıl içinde yapılan Likit Karşılığı Ek
Ödenek işlemleri neticesinde ödenek durumu aşağıdaki gibidir:

Mamul Mal Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
TOPLAM

BÜTÇE
5.800.000 TL
3.500.000 TL
2.000.000 TL
200.000 TL
11.500.000 TL

b) 2023 yılı Yatırım Programı kapsamında TÜRKAK’a tahsis edilen
ödenekler:

Mamul Mal Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
TOPLAM

BÜTÇE
4.500.000 TL
5.000.000 TL
500.000 TL
10.000.000 TL
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Saygıdeğer Milletvekillerimize Bakanlığım ve bağlı kurumların bütçelerine
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle 2023 yılı bütçesinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor,
Bakanlığım adına saygılar sunuyorum.
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