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BAKAN SUNU-U
Kamu kaynaklar m z n etkin ve effaf kullan m n sa lamaya yönelik 5018 say l Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gere i 2006 y l nda ba lat lan Kültür ve
Turizm Bakanl 2010-2014 Stratejik Plan ’n n haz rlanmas çal malar sonuçland r lm t r.
Bakanl m z kendisine verilen görev alan itibariyle oldukça geni bir yelpazede hizmet
vermektedir. Çok zengin bir kültürel miras n korunmas sorumlulu unu da üstlendi imiz
kültür alan ile ülkemizin ekonomik kalk nmas nda en önemli faaliyet alanlar ndan biri olan
turizm alan , ba da t r lmas hassasiyet gerektiren, kendine özgü özelliklere ve önceliklere
sahiptir. Bu geni sorumluluk alan n geli mi ülkelere k yasla daha k s tl kaynaklarla
yönetiyor olmam z, kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanmam z daha da önemli bir
hale getirmektedir.
Stratejik Plan çal malar n n durum analizi bölümü, görevlerimizle elimizdeki imkanlar m z
ve giderilmesi gereken sorunlar m z ortaya koymak ve gelecek 5 y l daha gerçekçi bir
ekilde planlamam z sa lamak bak m ndan bu çal malar n en önemli a amas n te kil
etmektedir. Di er bir önemli çal ma da Bakanl m z n bu çok geni hizmet alan nda
gerçekle tirdi i çal malar n görünürlü ünü sa layacak ve etkinli ini izleme imkan verecek
olan ölçme ve yönetim bilgi sistemlerinin hayata geçirilmesi olacakt r.
3dari yap lanmam z n, görevlerimizi günümüzün ihtiyaçlar na cevap verecek ekilde yerine
getirebilecek bir dönü ümünü de içeren stratejik plan çal malar n n ba ar yla tamamlanm
olmas ndan dolay duydu um memnuniyeti sizlerle payla maktan büyük mutluluk
duymaktay m.
Bakanl m z 2010-2014 Stratejik Plan ’n n uygulanmas ile kültür ve turizm alanlar na tahsis
edilen kaynaklar n verimlili inin ve bu alanlarda sunulan hizmetlerin etkinli inin artt r lmas
sonucu ülkemizde daha geli mi bir kültür, sanat ve turizm ortam olu mas n ve Kültür ve
Turizm Bakanl 2010-2014 Stratejik Plan ’n n ülkemiz için hay rl olmas n diliyorum.
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MÜSTE-AR SUNU-U
Ülkemiz gündemine 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile giren kamuda
stratejik yönetim anlay nda, kurumlar n stratejik planlar n n uygulamaya konulmas yla
önemli bir a ama kaydedilmi tir. Ancak bu yönetim anlay n n ba ar s , stratejik planlar n
uygulamaya yans t labilmesine ba l d r.
Tarihi, do al ve kültürel zenginliklerimizin korunmas , sahiplenilmesi ve gelecek ku aklara
aktar lmas Bakanl m z n temel önceli idir. Kültürel miras n korunmas ve evrensel kültüre
ta narak ya at lmas da öncelikli sorumlulu umuzdur.
Dünya bar na, kültürler aras ileti ime ve ülke ekonomisine katk da bulunan turizmin
rekabet gücünün art r lmas ve ülkemizin öncü sektörlerden biri haline getirilmesi, ülkemizin
do al ve tarihi zenginliklerinin sürdürülebilir turizm yakla m yla de erlendirilmesine
ba l d r.
Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sa lamak Stratejik
Plan m z n en önemli amaçlar ndan birisidir. Sanatsal ve kültürel üretim ile sanata ili kin
yarat c l geli tirmenin ve art rman n en önemli ön ko ulu fikri mülkiyet haklar sisteminin
etkin olarak uygulanmas n sa lamakt r. Zira marifet iltifata tabidir.
Stratejik Planlama çal malar m z n en önemli a amalar ndan biri olan Durum Analizi
sonuçlar , Stratejik Plan döneminde de Bakanl m z n kurumsal dönü ümünün ve alt
yap s n n ça da ihtiyaçlara uygun olarak ekillendirilmesine katk da bulunmu tur.
2010-2014 Stratejik Plan , belirledi imiz amaç ve hedeflere ula mak için bir rehber niteli i
ta yacakt r.
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ÖNSÖZ

Bakanl m z stratejik planlama çal malar , kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve
verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullan lmas n , hesap verebilirli in ve malî saydaml n
sa lanmas n , kamu malî yönetiminin yap s n ve i leyi ini, kamu bütçelerinin haz rlanmas n
ve uygulanmas n , tüm malî i lemlerin muhasebele tirilmesini, raporlanmas n ve malî
kontrolünü düzenlemeyi amaçlayan 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
5436 say l Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun ve ikincil mevzuat , Dokuzuncu
Kalk nma Plan , hükümet programlar , Kültür Özel 3htisas Komisyonu ve Turizm Özel 3htisas
Komisyonu raporlar do rultusunda sürdürülmü ve tamamlanm t r.
2010-2014 Kültür ve Turizm Bakanl
Stratejik Plan , Bakanl m z n gelecekteki
çal malar n yönlendirecek politika belgesidir. Stratejik plan, orta ve uzun vadeli
amaçlar m z , temel ilke ve politikalar m z , hedef ve önceliklerimizi, performans
göstergelerimizi ve bunlara ula mak için izlenecek yöntemler ile kaynak da l m n içermekte
olup, Bakanl m z n stratejik yönetime geçi ini sa lama i levini de yerine getirecektir.
Kültür ve Turizm Bakanl
2010-2014 Stratejik Plan ’n n haz rlanmas nda eme i
geçen çal ma arkada lar m za ve amirlerimize te ekkür ederiz.
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KISALTMALAR

TKB
3DBB
HM
BH3M
SGB
KVMGM
THSGM
Y3GM
DÖS3MM
GSGM
AEGM
D3ABKDB
TGM
KYGM
MK
PDB
3M3D
ABDTN
3KTM

Tefti Kurulu Ba kanl
3ç Denetim Birimi Ba kanl
Hukuk Mü avirli i
Bas n ve Halkla 3li kiler Mü avirli i
Strateji Geli tirme Ba kanl
Kültür Varl lar ve Müzeler Genel Müdürlü ü
Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlü ü
Yat r m ve 3 letmeler Genel Müdürlü ü
Döner Sermaye 3 letmesi Merkez Müdürlü ü
Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü
Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü
D 3li kiler ve AB Koordinasyon Dairesi Ba kanl
Tan tma Genel Müdürlü ü
Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü
Milli Kütüphane Ba kanl
Personel Dairesi Ba kanl
3dari ve Mali 3 ler Dairesi Ba kanl
Avrupa Birli i Daimi Temas Noktas
3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri
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1. G R Son y llarda dünyada ve ülkemizde kamu yönetimi alan nda ya anan de i iklikler ve
siyasal, yönetsel, ekonomik ve kültürel geli meler; kamuda stratejik planlama, performans
esasl bütçeleme, orta vadeli harcama planlamas , mali saydaml k, hesap verebilirlik gibi ilke
ve kavramlar ön plana ç karm t r. Buna ba l olarak kamu hizmetlerinin kalitesinin
yükseltilmesi, kaynak kullan m nda etkinlik, verimlilik ve tutumlulu un sa lanmas , siyasal
ve yönetsel hesap verebilme ile mali saydaml n geli tirilmesine yönelik uygulamalar h z
kazanm ve merkezden yönetimi esas alan geleneksel bütçe anlay ndan, yetki ve
sorumluluk da t m ile kaynaklar n yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve sonuç
odakl performans esasl bütçeleme anlay hakim olmu tur. Bu anlay do rultusunda 5018
say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/12/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edilerek 24/12/2003 tarihli Resmi Gazete'de yay mlanm , kanunun 81.
maddesinde, baz maddeleri ilgili olarak yer verilen istisnalar d nda, 01/01/2005 tarihinde
yürürlü e girmi tir.
5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kurumlar n stratejik amaçlar n ,
ba ta 9’uncu Kalk nma Plan ’n n temel geli me eksenleri ve temel referans kaynaklar n n
genel amaç ve hedefleriyle ili kilendirerek ifade etmelerini gerektirmektedir. Ayr ca ayn
düzenleme, kurumlar n stratejik amaçlara ula mak üzere belirledikleri stratejik hedef ve
faaliyetleri için talep ettikleri kaynaklar n, performans göstergeleri ile ba lant s n n
gösterildi i bir program çerçevesinde kullan lmas n zorunlu hale getirmi tir.
Stratejik Planlama, bulundu umuz nokta ile ula may arzu etti imiz durum aras ndaki
yolu tarif etmektedir. Stratejik Plan, bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve
hedefleri ifade edecek ekilde haz rlanmas na rehberlik etmekte, kaynak tahsisinin önceliklere
dayand r lmas ve hesap verme sorumlulu unun uygulama araçlar n da içermektedir.
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2. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I STRATEJ K PLAN HAZIRLIK SÜREC VE
YAPILAN ÇALI-MALAR
2.1. Yasal Dayanak
Stratejik plan yakla m n n kamuda uygulanmas n n gündeme gelmesi, mali sektör ve
kamu yönetimine yönelik Orta Vadeli Reform Programlar n n desteklenmesi amac yla 12
Temmuz 2001 tarihinde Dünya Bankas ile imzalanan “1. Program Amaçl Mali ve Kamu
Sektörü Uyum Kredi Anla mas (PFPSAL -1)” ile olmu tur.
PFPSAL-1, finans (bankac l k) ve kamu sektörlerinde gelecek dönemde Türkiye’nin
uygulayaca politikalar , kredi ön ko ullar n ve yerine getirilmesi gereken taahhütleri
içermektedir. Bunlar;
• Makro ekonomik çerçeve,
• Bankac l k reformu ve
• Kamu sektörü reformudur.
Kamu sektörü reformu kapsam nda “Kamu Harcama Yönetimi: Bütçe Reformu”
anlay n n önemli bir unsurunu olu turan performans esasl bütçeleme çal malar na Maliye
Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ünce 2002 y l nda ba lanm t r. 4 Temmuz
2003 tarihli ve 2003/14 say l 2004 Y l Program ve Mali Y l Bütçesi Makro Çerçeve
Yüksek Planlama Kurulu Karar ’nda; kamu kurulu lar n n bu reform kapsam nda stratejik
planlar n haz rlamalar ve gelecek dönemlerde kurulu bütçelerini bu planlar do rultusunda
olu turmalar öngörülmü , Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat Müste arl nca haz rlanan
Stratejik Planlama K lavuzu ilgili tüm kurulu lar n bilgisi ve kullan m na sunulmu tur.
An lan Makro Çerçeve Karar ’nda, Hükümet Acil Eylem Plan (AEP) ile de uyumlu
olarak, orta vadede bütün kurulu lara yayg nla t r lmak üzere, sekiz kurulu ta pilot düzeyde
stratejik planlama çal malar n n ba lat lmas hükme ba lanm t r.
Reform çal malar nda kritik öneme sahip olan stratejik planlama, 5018 say l Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu mali yönetiminin ve bütçe sürecinin asli
unsurlar ndan birisi olarak benimsenmekte, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Mahalli
3dareler Kanun Tasar lar nda da yer almaktad r. Kamu kaynaklar n n etkin kullan m n
sa lamak amac yla performans ölçümüne dayal bütçe uygulamalar n öne ç karan reform
çal malar , bu kapsam dahilindeki kamu kurumlar n n stratejik plan haz rlamalar n zorunlu
k lmaktad r.
10/12/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 24/12/2003
tarihli ve 25326 say l Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 5018 say l Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda stratejik planlama uygulamas n n yasal altyap s
olu turulmu tur.
Bu Kanunla kalk nma planlar ve programlar nda yer alan politika ve hedefler
do rultusunda kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve
kullan lmas amaçlanm t r. Mali saydaml
sa lamak üzere yine bu kaynaklar n
kullan lmas , hesap verilebilirli i, kamu mali yönetiminin yap s ve i leyi i, kamu bütçelerinin
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haz rlanmas , uygulanmas , tüm mali i lemlerin muhasebele tirilmesi, raporlanmas ve mali
kontrolü yeniden düzenlenmi tir.
Stratejik plan uygulanmas na yönelik düzenlenen “Kamu 3darelerinde Stratejik
Planlamaya 3li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik”in 26/05/2006 tarihli ve 26179
say l Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmesiyle ülkemizde kamu idarelerinde
stratejik planlama süreci ba lat lm t r.
Söz konusu Yönetmelik’te, Bakanl m z n ilk stratejik plan n n 2010-2014 y llar n
kapsamas ve plan n 31/01/2009 tarihine kadar Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat
Müste arl na gönderilmesi gerekti i belirtilmektedir.
Ayn Yönetmelik’te Bakanl m z n ba l kurulu lar olan Devlet Tiyatrolar Genel
Müdürlü ü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü, Bakanl m z Stratejik Plan ’ndan
ayr olarak kendi stratejik planlar n 2010-2014 dönemini kapsayacak ekilde haz rlamakla
yükümlü tutulmu lard r. Bu nedenle Bakanl m z Stratejik Plan , ba l kurulu lar m z
d ndaki tüm birimlerimizi kapsayacak ekilde haz rlanm t r.
Ayr ca 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Özel Bütçe; bir
bakanl a ba l veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir
tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kurulu ve çal ma esaslar özel
kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) say l cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin
bütçesi” olarak tan mlayan “Bütçe Türleri ve Kapsam ” ba l kl 12. maddesine göre;
Bakanl m za ba l Döner Sermaye 3 letmesi Merkez Müdürlü ü (DÖS3MM) stratejik
planlama çal malar kapsam d nda b rak lm t r.
5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu kayna n n
kullan lmas n n genel esaslar kapsam nda hükümet politikalar , kalk nma planlar , y ll k
programlar, stratejik planlar ve ona ba l bütçeler temel metinler olarak say lmaktad r.
Bu çerçevede Bakanl m z n Stratejik Planlama çal malar nda temel al nan baz
referans kaynaklar a a da belirtilmektedir:
Temel Belgeler:
-

Kamu 3dareleri 3çin Stratejik Planlama K lavuzu,
Performans Program Haz rlama Rehberi,
5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5216 say l Büyük ehir Belediyesi Kanunu,
5302 Say l 3l Özel 3daresi Kanunu,
5393 Say l Belediye Kanunu
5436 Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun

Üst Politika Belgeleri:
-

Dokuzuncu Kalk nma Plan (2007–2013),
60. Hükümet Eylem Plan ,
Dokuzuncu Kalk nma Plan 2007-2008-2009 Y l Program ,
Orta Vadeli Program (2008–2010),
3
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- Orta Vadeli Mali Plan (2008-2010)
Sektörel Strateji Belgeleri:
- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan ,
- Türkiye Sanayi Politikas ,
- KOB3 Stratejisi ve Eylem Plan ,
- Türkiye’nin Yüksekö retim Stratejisi,
- Türkiye'de Ya l lar n Durumu ve Ya lanma Ulusal Eylem Plan ,
- AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi,
- Ulusal K rsal Kalk nma Stratejisi
Kültür ve Turizm Sektörel Strateji Belgeleri:
- Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Plan (2007-2013)
- Turizm Özel 3htisas Komisyonu Raporu (2007-2013),
- Kültür Özel 3htisas Komisyonu Raporu (2007-2013),
- Fikri Mülkiyet Haklar Özel 3htisas Komisyonu Raporu (2007),
- Bilgi ve 3leti im Teknolojileri Özel 3htisas Komisyonu Raporu (2007),
- Yay n Kongresi (1998),
- Uluslararas Kaz , Ara t rma ve Arkeometri Sempozyumlar ,
- Uluslararas Türk Kültürü Kongreleri,
- 4. Türkiye 3ktisat Kongresi (2004),
- Kültür Iuralar ve 1998 ve 2002 Turizm Iura Kararlar ,
- TÜB3TAK Vizyon 2023 Ula t rma ve Turizm Raporlar ,
- Bakanl k faaliyet alan ile ilgili di er ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar,
2.2. Stratejik Planlama Haz)rl)k Süreci
2.2.1. Stratejik Planlama Organizasyon Yap)s)
12/06/2006 tarihli ve 2006/7 say l Genelge ve 20/07/2006 tarihli ve 118923 say l
Makam Onay ile ba lat lan Bakanl m z stratejik plan çal malar n n kat l m, payla m,
e güdüm ve i birli i çerçevesinde yürütülebilmesi amac yla bir çal ma organizasyonu
olu turulmu tur.

Iekil 1: Stratejik Planlama Organizasyon Iemas
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2.2.1.1. Strateji Geli1tirme Ba1kanl)*) Koordinasyon Grubu (SPKG)
Bakanlığımızda stratejik planlama hazırlıkları 31/03/2006 tarihinde
Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde, çalışmaların Bakanlık içi
koordinasyonundan sorumlu bir ekibin oluşturulmasıyla başlamıştır.
Birim Amirleri, 08/05/2006 tarihinde stratejik planlamaya ilişkin
temel kavramlar ve mevzuat konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı
tarafından bilgilendirilmişler ve 12/06/2006 tarihinde 2006/07 numaralı
Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.
2.2.1.2. Bakanl)k Stratejik Planlama Ekibi (SPE)
Bakanl m z Stratejik Plan ’n haz rlayacak ekipte ana hizmet, yard mc hizmet ve
dan ma-denetim hizmet birimlerinin e it oranda temsil edilebilmesi ve stratejik plan n
mevzuata uygun bir ekilde kat l mc bir anlay la haz rlanmas amac yla 17/05/2006
tarihinde tüm birimlerden üçer temsilci görevlendirmeleri istenmiştir. Her
birimin temsilcileri Birim Stratejik Planlama Ekibini, birimlerin temsilcilerinin tümü ise
Bakanl k Stratejik Planlama Ekibini olu turmaktad r.
2.2.1.3. Birim Koordinatörleri (BK), Birim Stratejik Planlama Ekipleri (BSPE), Alt
Çal)1ma Gruplar) (AÇG)
Birim Stratejik Planlama Ekibi’nden bir veya gerekli oldu u durumlarda iki ki i
toplant larda birimi temsil etmek üzere Birim Koordinatörü olarak görevlendirilmi tir. Birim
koordinatörleri ayn zamanda stratejik plan metnindeki gerekli düzenlemeleri yapmakla
görevli olan Stratejik Planlama Redaksiyon Ekibi’nin üyeleridirler.
Kat l mc l k ilkesi ve stratejik planlama felsefesi gere i tüm birimlerden gereken bilgi,
görü ve önerilerin en alt birimlere kadar giderek derlenmesi için her birimde Birim Stratejik
Planlama Koordinatörü ve Ekibi’ni desteklemek üzere alt birim temsilcilerinden olu an Birim
Alt Çal ma Gruplar olu turulmu tur.
2.2.1.4. Stratejik Planlama Kurulu (SPK)
Stratejik Planlama kapsam nda belirlenen a amalar n tamamlanmas ndan sonra
çal malar n süratli ve verimli bir ekilde yürütülmesini sa lamak, süreç içinde
gerçekle tirilecek faaliyet ad mlar na son eklini vermek, üst yönetim olarak nihai görü ü
olu turmak ve onay vermekle yükümlü bir merci olarak 29/01/2007 tarihinde Birim
Amirlerinden olu an Strateji Planlama Kurulu (SPK) kurulmu tur.
2.2.2. Yöntem

5

Kültür ve Turizm Bakanl)*)
2010-2014 Stratejik Plan)
Ocak 2010

Bakanl m z stratejik planlama çal malar , DPT Müste arl taraf ndan haz rlanan
“Kamu Kurulu lar 3çin Stratejik Planlama K lavuzu”nda yer alan usul ve esaslar
do rultusunda yürütülmü tür.
3lgili mevzuat n, mevcut belgelerin, literatürün ve DPT Müste arl
taraf ndan
haz rlanan Stratejik Planlama K lavuzu’nun incelenmesi ve pilot kurulu lar n stratejik
planlama birimleri ile yap lan görü melerden sonra, stratejik planlama çal malar nda tüm
kurumlar n tek tip bir yöntem izlemesinin mümkün olmad sonucuna var lm t r.
Stratejik planlama konusunda öncelikle Stratejik Planlama Ekibi’nin Bakanl k
Stratejik Plan ’n haz rlamas , daha sonra da birimlerin kendi planlar n haz rlamalar
yakla m ile çal malara ba lanm t r. Ancak, amaç ve hedeflerin ilgili birimlerle
ili kilendirilmesi ve performans ölçümünün yap lmas gibi pratik nedenler dikkate al narak
tümdengelim ve tümevar m yakla mlar n n birlikte uygulanmas na karar verilmi tir. Buna
göre, çal malar Bakanl n stratejik plan ile tek tek her ana hizmet biriminin stratejik plan
e zamanl ve birbirini tamamlayacak ekilde sürdürülmü tür.
Bakanl m z stratejik plan , Bakanl m z n görev alan ve te kilatlanmas n n
geni li i de dikkate al narak, esas olarak ana hizmet birimlerinden gelen durum analizi
verileri üzerine olu turulan gelecek modellemesinin birden çok birimi görevlendiren amaç ve
hedefler eklinde bütünle tirilmesiyle olu turulmu tur.
Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi ve Alt Çalışma Grupları üyeleri ile
Birim Amirleri arasında iletişimi hızlandırmak, bilgi ve belgelerin bu
yolla iletilmesini ve saklanmasını sağlamak amacıyla elektronik haberleşme
grubu kurulmuştur. Bakanlığımız internet sitesinde 11/07/2006 tarihinde
“Stratejik Planlama Çalışmaları” başlığıyla erişilebilen bir sayfa
(http://sp.kulturturizm.gov.tr) açılarak çalışmaların başladığı duyurulmuş ve bu
sayfada stratejik planlamaya yönelik temel bilgi ve belgelere yer
verilmiştir.
Stratejik plan felsefesinin gere i olan kat l m, kurum içinde merkez, ta ra ve yurtd
birimleri düzeyinde Stratejik Planlama Ekibinin faaliyetleri ve soru formlar ile sa lanm t r.
3ç payda olarak Bakanl k personelinin kat l m ; merkez, ta ra ve yurtd te kilat nda
çal makta olan Bakanl m z personeline elektronik ortamda uygulanan 3ç Payda Anketi ile
sa lanm t r. Ayr ca 3l Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, 3l Kültür ve Turizm Müdürlü ü
Anketi uygulanm t r.
D payda lar düzeyinde haz rlanan soru formu, görü lerin al nmas amac yla 227
payda a gönderilmi tir.
Birimler ayr ca kendi çal ma alanlar yla do rudan ilgili payda lar na anket
uygulam lard r.
Ek olarak, d payda
ara t rma yapt r lm t r.

kat l m kapsam nda Bakanl

m z n imaj na yönelik bir
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2.2.3. E*itim
Stratejik Planlama Ekibi’ni kamuda stratejik planlama çalışmalarının
yasal dayanakları ve pilot uygulamalar hakkında bilgilendirmek üzere,
koordinatör
kurumlar
olan
Başbakanlık
Devlet
Planlama
Teşkilatı
Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve pilot kurum olarak da Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 03/07/2006 tarihinde bir toplantı
yapılmıştır.
Ayrıca Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi’ne MEB-TÜBİTAK Türkiye
Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından 04-07/09/2006 tarihleri
arasında Stratejik Planlama Temel Eğitimi verilmiştir.
DPT Müsteşarlığınca hazırlanan “Kamu Kurulu lar 3çin Stratejik Planlama
K lavuzu” do rultusunda Bakanl m z stratejik planlama yakla m ve terminolojisi hakk nda
kurum personelini bilgilendirmek amac yla haz rlanan k lavuz da kurum personeline
da t lm t r.
Ayrıca Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2829/06/2007 tarihinde Stratejik Planlama Ekibi’ne ve birimlerde bütçeden
sorumlu personele Performans Esaslı Bütçeleme konusunda iki günlük bir
seminer verilmiştir.
2.2.4. Toplant)lar ve Karar Alma Süreçleri
Stratejik planın hazırlanması sürecinde Birim Koordinatörleri ve Strateji
Geli tirme Ba kanl Koordinasyon Grubu, Haz rl k Program metni tamamlanana kadar her
hafta, Haz rl k Program tamamland ktan sonra da ayda bir gün toplanarak yap lan çal malar
ve gelinen a amalarla ilgili isti are toplant lar gerçekle tirmi tir.
Toplantılarda alınan kararlar, planlama süreci sonunda gözden
geçirilmesi planlanan Kültür ve Turizm Bakanl
Stratejik Planlama
Kılavuzu’na katkıda bulunmak üzere, tutanak ve raporlarla kaydedilmiştir.
Birim içi çal malar Birim Stratejik Plan 3zleme Raporu ad alt nda Strateji Geli tirme
Ba kanl ’na gönderilmi tir.
2.2.5. Haz)rl)k Program) ve Takvim
Kamu 3darelerinde Stratejik Planlamaya 3li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik
ekinde yer alan takvime göre 26/11/2006 tarihinde teslim edilmesi gereken Bakanl m z
stratejik plan n n haz rl k program 59’uncu hükümet dönemindeki üst yönetimin talimat yla
2009-2013 y llar n kapsayacak ekilde haz rlanm ve 20/11/2006 tarihinde Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na teslim edilmiştir. Ancak hükümet
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değişikliği neticesinde 60’ıncı hükümet döneminde plan, Yönetmelik’te
öngörülen takvime göre 2010-2014 yılları için hazırlanmıştır.
2.2.6. Stratejik Plan Metninin Tamamlanmas)
Stratejik Planlama Kurulu taraf ndan önerilen de i iklikler do rultusunda yap lan
de i ikliklerden sonra onaylanan stratejik plan metni Üst Yönetime (Müste ar ve Bakan)
sunularak plan çal malar tamamlanm t r.
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3. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I DURUM ANAL Z
Durum Analizi bölümünde yap lan analizler, mevcut durumun de erlendirilmesi ile
sorun ve eksikliklerin tespit edilmesi bak m ndan önemli bir f rsat sunmaktad r.
Durum Analizi’nin gerçekçi bir ekilde yap lmas , Bakanl m z gibi yak n geçmi te
idari yap lanma, personel hareketleri (di er kurumlardan), görev alan , vb. bak mlar ndan
önemli de i iklikler ya ayan bir kurumda Gelecek Modellemesinin ba ar ko ullar n n
belirlenmesi bak m ndan özel bir öneme sahiptir.
Durum Analizi çal malar nda Bakanl m z n 4848 say l Kültür ve Turizm Bakanl
Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ile belirtilen temel i lev ve görevlerini yerine
getirmesindeki mevcut durum (mevzuat, fiziki durum, payda larla ili kiler, donan m, çal ma
ko ullar , insan kaynaklar , vb.) tespit edilmi , de erlendirilmi ve eksiklikler ortaya
ç kar lm t r.
Kurum içi analiz ve GZFT analizi (sorun, zay fl k, yetersizlik ya da engel olarak tespit
edilen hususlarda) Bakanl m zda düzeltme, iyile tirme ve yeniden yap lanma (çal ma
ko ullar , özlük haklar , donan m, fiziksel ortam, e itim, vb.) için bir f rsat olarak
de erlendirilmi tir.
Gelecek Modellemesi yap l rken, Bakanl m z n vizyonunu ve misyonunu
gerçekle tirmesi ve bu do rultuda amaç ve hedeflere ula abilmesi için yürütece i
faaliyetlerde, söz konusu eksikliklerin ve ihtiyaçlar n giderilmesine yönelik tedbirlere
(mevzuat düzenlemelerinin yap lmas , di er kamu kurumlar ve payda larla ili kiler, e itim
ihtiyac , çal ma ko ullar , görevde yükselme sisteminin objektif kriterlere ba lanmas , vb.)
de yer verilmi tir.
Bu çal ma ile, kurumun hizmet kalitesinin art r lmas , çal ma ortam n n
iyile tirilmesi, kurum kültürünün geli tirilmesi, mevzuatta gerekli de i ikliklerin yap lmas ,
te kilat n yeniden yap lanmas , kurum misyon ve vizyonuna hizmet edecek ve programlar n
olu turacak personelin e itimlerinin (kurum içi ve kurum d ) art r lmas , çal ma
ko ullar n n ve özlük haklar n n iyile tirilmesi ihtiyac ortaya ç km t r.
5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gere i stratejik yönetim
sürecinin kurumsalla t r labilmesi için, stratejik plan haz rl klar n n koordinasyonundan
sorumlu olan Strateji Geli tirme Ba kanl ’n n kendi iç yap lanmas n n kurumsal ve personel
olarak tamamlanmas gerekmektedir. Bakanl m z n birimlerinde de benzer i levleri olan ve
gerekli teknik ve insan kaynaklar altyap s na sahip birimlerin olu turulmas gerekli
görülmektedir.
Stratejik yönetim sürecinin daimi i levlerinden biri olan birim faaliyetlerinin istatistik
ve di er ölçme yöntemleri ve teknikleri ile nas l ölçülmekte oldu u, stratejik planlama
mant ve Bakanl m z stratejik plan dikkate al nd nda yeni ölçme ve ara t rma alanlar na
ihtiyaç duyulup duyulmad , ölçme zamanlama/dönemleri, Bakanl m z d nda yapt r lacak
olan ara t rmalar için ilgili mevzuat ve Bakanl m z birimleri ve görev alan ve bütçe konusu
dikkate al narak olu turulacak yap lanma, v.b. konular Strateji Geli tirme Ba kanl
koordinatörlü ünde tespit edilmi tir.
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Ayn ekilde Bakanl m z n stratejik yönetim sürecinin daimi i levlerinden biri olarak
da Bakanl m z n içinde görev yapt Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik ve Sektörel
(PESTS) çevredeki geli melerin daimi olarak izlenmesi ve önemli geli melerin saptanmas ,
bunlara yönelik önlemlerin ve politikalar n belirlenmesi (yeni politikalar geli tirilmesi,
mevcutlar n gözden geçirilmesi) için imdiden AR-GE (AR-DE) çal malar na ba lanm t r.
5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu uyar nca olu turulan Yönetim
Bilgi Sistemleri (YBS) için haz rl klar ba lam , Strateji Geli tirme Ba kanl bünyesinde
Bilgi 3 lem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Ba kanl kurulmu tur.
Bu a amada Durum Analizi ç kt lar n n iyi de erlendirilerek bu tespitlere göre
kurumun önündeki gerek kurum içi gerekse kurum d engellerin giderilmesi gerekmektedir.
3.1. Tarihi Geli1im
Kültür ve turizm alan nda zengin de erlere sahip ülkemizde kültür ve turizme yönelik
faaliyetler ve örgütlenmeler Cumhuriyet öncesi döneme dayanmaktad r.
1846 y l nda Harbiye Ambar olarak kullan lan bugünkü Aya 3rini kilisesinde ilk
müzenin kurulmas yla birlikte müzecilik faaliyetleri ba lam t r.
Kütüphanelerin ülkemizde 900 y ll k bir geçmi i bulunmaktad r. Maarif Nezaretinin
1869 y l nda kurulmas yla, kütüphaneler Evkaf Nezaretinden ayr larak Maarif Nezaretine
ba lanm t r. Devlet taraf ndan kurulan ilk kütüphane olan Beyaz t Devlet Kütüphanesi de
ayn y l hizmete girmi tir.
Turizme yönelik ilk faaliyetler, 1890 y l nda yürürlü e giren 190 say l “Seyyahine
Tercümanl k Edenler Hakk nda Tatbik Edilecek Nizamname” ile ba lam t r.
Cumhuriyet döneminde Kültür Bakanl n n temeli say labilecek ilk örgütlenme; 1920
y l nda TBMM’nin kurulmas ndan sonra Maarif Vekâleti içerisinde yer alan Hars Dairesinin
olu turulmas ile ba lam t r. 1926 y l nda Hars Dairesi kald r larak; Kütüphaneler, Müzeler
ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayr müdürlü e dönü türülmü tür.
Turizmin kamu yönetimi içindeki örgütlenmesi ise 1934 tarihli ve 2450 say l “3ktisat
Vekâleti Te kilat ve Vazifeleri Hakk nda Kanun” ile ba lam , 1957 tarihli ve 4951 say l
Kanun ile ilk olarak “Bas n, Yay n ve Turizm Vekâleti” kurulmu tur. Turizm konusunda yeni
politikalar olu turmak amac ile de 1963 tarihli ve 265 say l Kanun kapsam nda “Turizm ve
Tan tma Bakanl ”na dönü türülmü tür.
Türk milletinin ulusal haf zas olan Milli Kütüphanenin kurulu çal malar na 1946
y l nda, halka hizmet vermesine ise 1948 y l nda ba lanm t r. 1950 tarihli ve 5632 say l
Milli Kütüphane Kurulu u Hakk nda Kanun ile milli kültür ara t rmalar n mümkün k lmak
ve her türlü bilim ve sanat, çal ma ve ara t rmalar n kolayla t rmak üzere bütün eserleri ve
belgeleri bir araya toplayan bir merkez haline getirilmi tir.
Kültür hizmetlerini yürüten birimler 1965 y l nda Kültür Müste arl ’na ba lanm t r.
1971 y l nda Kültür Bakanl n n kurulmas ile bu birimler Bakanl k te kilat içerisine
al nm t r. 1972 y l nda Bakanl k Müste arl a, 1974 y l nda ise Müste arl k tekrar Bakanl a
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dönü türülmü tür. 1977 y l nda Kültür Bakanl Milli E itim Bakanl ile birle erek Milli
E itim ve Kültür Bakanl olmu ve ayn y l iki bakanl k birbirinden ayr lm t r.
1982 y l nda Turizm ve Tan tma Bakanl ile Kültür Bakanl birle tirilerek Kültür
ve Turizm Bakanl olu turulmu , 1989 y l nda iki Bakanl k olarak tekrar ayr lm t r.
29/04/2003 tarihli ve 25093 say l Resmi Gazete’de yay mlanan 4848 say l “Kültür ve
Turizm Bakanl
Te kilât ve Görevleri Hakk nda Kanun” ile merkez, ta ra ve yurtd
te kilat yla yeni bir Bakanl k olarak kurulmu tur.
3.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
3.2.1. Yasal Yükümlülükler
Bakanl m z n Kurulu
sorumluluklar :

Kanununun 2’nci maddesi ile belirlenen görevleri ve

“a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik de erleri ara t rmak, geli tirmek,
korumak, ya atmak, de erlendirmek, yaymak, tan tmak, benimsetmek ve bu suretle millî
bütünlü ün güçlenmesine ve ekonomik geli meye katk da bulunmak,
b) Kültür ve turizm konular ile ilgili kamu kurum ve kurulu lar n yönlendirmek, bu
kurulu larla i birli inde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kurulu lar ve özel sektör
ile ileti imi geli tirmek ve i birli i yapmak,
c) Tarihî ve kültürel varl klar korumak,
d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme
elveri li bütün imkânlar n de erlendirmek, geli tirmek ve pazarlamak,
e) Kültür ve turizm alanlar nda her türlü yat r m, ileti im ve geli im potansiyelini
yönlendirmek,
f) Kültür ve turizm yat r mlar ile ilgili ta nmazlar temin etmek, gerekti inde
kamula t rmak, bunlar n etüt, proje ve in aat n yapmak, yapt rmak,
g) Türkiye'nin turistik varl klar n her alanda tan t c faaliyetler ile her türlü imkân ve
araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tan tma hizmetlerini yürütmek” dir.
Ta ra te kilat n olu turan 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri, söz konusu Kanunla
belirlenen görev ve sorumluluklar n , merkez te kilat ile il ve ilçelerde kendine ba l
birimleri ile koordinasyon içinde yerine getirmekle yükümlüdürler.
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3.2.2. Mevzuat Analizi
3.2.2.1. Mevzuat
Kültür ve Turizm Bakanl görev, yetki ve sorumluluklar n n hukuksal dayana n
4848 say l Kültür ve Turizm Bakanl
Te kilât ve Görevleri Hakk nda Kanun’dan
almaktad r.
Ayr ca Anayasa’da da kültür ve turizm alan nda baz düzenlemeler yer almaktad r.
3.2.2.1.1. Anayasa
Bakanl
ba lanm t r.

m z n görevleri aras nda say lan baz

konular Anayasa’da hükme

T.C. Anayasas ’n n ba lang ç bölümünün 6’ nc paragraf nda “Milli Kültür”
kavram na yer verilmekte “Her Türk vatanda n n bu anayasadaki temel hak ve
hürriyetlerden, e itlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve
hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varl n bu yönde
geli tirme hak ve yetkisine do u tan sahip oldu u” ifade edilmektedir.
5225 say l Kültür Yat r mlar ve Giri imlerini Te vik Kanunu da Ba lang ç
Bölümünde yer alan “milli kültür” kavram ile ilgili olup kültürel faaliyetlerin te vikini
sa lamaktad r.
Anayasan n 63’üncü maddesinde;
“Devlet, tarih, kültür ve tabiat varl klar n n ve de erlerinin korunmas n sa lar, bu
amaçla destekleyici ve te vik edici tedbirleri al r. Bu varl klar ve de erlerden özel mülkiyet
konusu olanlara getirilecek s n rlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yap lacak yard mlar ve
tan nacak muafiyetler kanunla düzenlenir” denilmektedir.
Bu çerçevede, kültür ve tabiat varl klar n n korunmas sorumlulu u devletin
sorumlulu unda say lmakta olup, bu görevin Bakanl m z taraf ndan yap lmas hükme
ba lanm t r. Nitekim Bakanl m z bu sorumlulu u 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n
Koruma Kanunu hükümleri ve alt mevzuat çerçevesinde yürütmektedir.
Anayasan n 64’üncü maddesinde;
“Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatç y korur. Sanat eserlerinin ve sanatç n n
korunmas , de erlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yay lmas için gereken
tedbirleri al r” denilmektedir.
Devletin sorumlulu unda say lan bu görev de Bakanl m z Güzel Sanatlar Genel
Müdürlü ü ile ba l sanat kurumlar ndan olan Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü ve Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü taraf ndan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütülmektedir.
Ayr ca 46’nc maddede “Kamula t rma” ba l nda, “Turizm amac yla kamula t r lan
topraklar n bedellerinin ödenme ekli kanunla gösterilir” denilmektedir.
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Bu çerçevede yer alan sorumluluklar m z 2634 say l Turizmi Te vik Kanunu
hükümleri ve alt mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
Bakanl m z n faaliyet alanlar n düzenleyen Kanunlar, Uluslararas Anla malar ve
Bakanlar Kurulu Kararlar a a da, ilgili yönetmelikler ise Plan ekinde yer almaktad r.

3.2.2.1.2. Kanunlar
1. 4848 Say l Kültür ve Turizm Bakanl
29/04/2003 Say : 25093)

Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun (RG Tarih:

2. 5632 Say l Milli Kütüphane Kurulu u Hakk nda Kanun (RG Tarih: 29/03/1950 Say : 7469)
3. 2527 Say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu (RG Tarih: 02/07/1934 Say : 2741)
4. 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (RG Tarih : 13/12/1951 Say : 7981)
5. 2252 Say l Kültür Bakanl

Döner Sermaye Kanunu (RG Tarih: 27/06/1979 Say : 16679)

6. 2863 Say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu (RG Tarih: 23/07/1983 Say :
18113)
7. 5225 Say l Kültür Yat r mlar ve Giri imlerini Te vik Kanunu (RG Tarih: 21/07/2004 Say :
25529)
8. 5366 Say l Y pranan Tarih ve Kültürel Ta nmaz Varl klar n Yenilenerek Korunmas ve
Ya at larak Kullan lmas Hakk nda Kanun (RG Tarih: 05/07/2005 Say : 25866)
9. 5224 Say l Sinema Filmlerinin De erlendirilmesi Ve S n fland r lmas 3le Desteklenmesi
Hakk nda Kanun (RG Tarih: 21/07/2004 Say : 25529)
10. 2634 Say l Turizmi Te vik Kanunu (RG Tarih: 16/03/1982 Say : 17635)
11. 1618 Say l Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birli i Kanunu (RG Tarih: 28/09/1972
Say : 14320)
12. 2302 Say l Atatürk’ün Do umunun 100 üncü Y l n n Kutlanmas ve "Atatürk Kültür Merkezi
Kurulmas " Hakk nda Kanun (RG Tarih: 26/09/1980 Say : 17117)
13. 6940 Say l Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestras n n Kurulu u Hakk nda Kanun (RG Tarih:
29/03/1957 Say : 9572)
14. 6660 Say l Güzel Sanatlarda Fevkalade 3stidat Gösteren Çocuklar n Devlet Taraf ndan
Yeti tirilmesi Hakk ndaki Kanun (RG Tarih: 24/02/1956 Say : 9242)
15. 5653 Say l Yunus Emre Vakf Kanunu (RG Tarih: 18/05/2007 Say :26526)
16. 5706 Say l 3stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba kenti Hakk nda Kanun (RG Tarih: 14/10/2007
Say :26700)

13

Kültür ve Turizm Bakanl)*)
2010-2014 Stratejik Plan)
Ocak 2010

17. 5228 Say l Baz Kanunlarda ve 178 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik
Yap lmas Hakk nda Kanun (RG Tarih: 31/07/2004 Say :25539)
18. 5442 Say l 3l 3daresi Kanunu (RG Tarih: 18/06/1949 Say :7236)
19. Sivil Savunma Kanunu (RG Tarih: 13/06/1958 Say : 9931)
20. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolay s yla Al nacak Tedbirle Yap lacak Yard mlara Dair
Kanun (RG Tarih: 25/05/1959 Say : 10213)
21. Seferberlik ve Sava Hali Kanunu (RG Tarih: 8/11/1983 Say : 18215)
22. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu (RG Tarih: 22/12/1981 Say : 17552)
23. 5651 Say l 3nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla
3 lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun (RG Tarih: 23/05/2007 say : 26530)
24. Lisansl Yaz l m Kullan lmas (Ba bakanl k Genelgesi RG Tarih 16/07/2008 say : 26938)
25. 3l Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklar na Dair Genel Esaslar
(GENELGE 2004/5)

3.2.2.2. Analiz
Durum Analizi çal malar kapsam nda Bakanl
birimleri kendi görev alanlar n düzenleyen yasalar n ve
durumunu da de erlendirmi tir. Ayr ca payda analizi
ara t rmas sonuçlar da bu de erlendirme kapsam na al nm

m z merkez, ta ra ve yurtd
ikincil mevzuat n uygulamadaki
çal malar kapsam ndaki imaj
t r.

Bakanl m z faaliyetlerinin mevcut ve gelecekteki etkinli ini olumsuz yönde
etkileyece i tespit edilen mevzuat alan ndaki sorunlar n ve eksikliklerin giderilmesi Üst
Yönetim taraf ndan stratejik plan dönemi çal malar aras na al nm t r.
3.3. Faaliyet Alanlar) le Ürün ve Hizmetler Analizi
Bakanl m z, kurulu yasas na ba l yükümlülükleri çerçevesinde kültürel de erleri
ya atmak, geli tirmek, yaymak, tan tmak, de erlendirmek, benimsetmek ve bu suretle millî
bütünlü ün güçlenmesine katk da bulunmak, tarihî ve kültürel varl klar n tahribini ve yok
edilmesini önlemek, sanat faaliyetlerinin yürütülmesini ve yay lmas n sa lamak, yurdun
turizme elveri li bütün imkânlar n ülke ekonomisine olumlu katk sa layacak ekilde
de erlendirmek, turizmin geli tirilmesi, pazarlanmas , te vik ve desteklenmesi için gerekli
önlemleri almak amac yla kültür ve turizm alanlar nda faaliyet göstermektedir.
Bakanl m z, bu faaliyet alanlar yla ilgili olarak Tespit, Tescil, Planlama ve Koruma,
Te hir, Tanzim, Konservasyon ve Restorasyon, Tan t m ve Enformasyon, Kültür ve Turizm
Sektöründe Çevre, Alt ve Üst Yap hizmetleri gibi pek çok hizmetin sunumunu üstlenmi tir.
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Tablo 1: Faaliyet-Ürün Hizmet-Birim Matrisi
FAAL YET

SANAT LE LG L
FAAL YETLER

ÜRÜN VE H ZMETLER/B R M

Kültür ve Sanat Hizmetleri
(GSGM, AEGM, MK, TGM, THSGM)
(Konser, gösteri, sergi, fuar, kongre, seminer/sempozyum, konferans, kültür günleri, festival,
yar malar)
Kültür Sektörü Üst Yap) Hizmetleri
(GSGM, Y3GM, KVMGM, KYGM, AEGM)
(Kültür merkezleri, müzeler, kütüphaneler, sanat galerileri)
Müzecilik Hizmetleri
(KVMGM, GSGM, MK)
Sahip oldu umuz kültür ve tabiat varl klar n n korunmas , gelecek ku aklara aktar lmas ve
toplumda koruma bilincinin geli tirilmesi için müzeler kurulmakta, özel müzecilik ile
koleksiyonculu u geli tirici önlemler al nmakta ve denetimleri yap lmaktad r.
Tespit, Tescil, Planlama ve Koruma Hizmetleri
(KVMGM, HM)
Ta nmaz kültür ve tabiat varl klar m z n gelecek ku aklara aktar labilmesi için öncelikle tespit ve
tescil çal malar yap larak, korumaya ili kin planlar haz rlanmakta ve korunmalar sa lanmaktad r.
Millî s n rlar m z d nda kalan, korunmas gerekli, ata yadigâr ta nmaz kültür varl klar n n tespit
çal malar da yap lmaktad r.

KORUMA
FAAL YETLER

Te1hir, Tanzim, Konservasyon ve Restorasyon Hizmetleri
(KVMGM, KYGM, MK, GSGM)
Kültür ve tabiat varl klar m z, gelecek ku aklara aktar lmalar için konservasyon ve restorasyon
çal malar na tabi tutularak sa l kl hale getirilmekte, te hir ve tanzimi yap lmaktad r.
Millî s n rlar m z d nda kalan, korunmas gerekli, ata yadigâr ta nmaz kültür varl klar n n
kar l kl kültürel anla malar ve kültürel mübadele programlar çerçevesinde bak m ve onar mlar
yap lmaktad r.
Kaçakç)l)*) Önleme Hizmetleri
(KVMGM, KYGM, MK, HM)
Kültür ve tabiat varl klar m z n kaçakç l n önleme, bu çerçevede toplumda koruma bilincini
geli tirme, ilgili kamu kurum ve kurulu lar n bilgilendirme ve koordinasyonu sa lama faaliyetleri
yürütülmektedir. Yurt d na kaç r lan eserlerimizin iadesi çal malar Bakanl m zca
yap lmaktad r.
Fikri Mülkiyet Haklar)n) Koruma
(THSGM, GSGM, KVMGM, KYGM, TGM, MK, HM)
Ülkemizin bilgi ve entelektüel birikimini koruyup geli tirmek için eser sahiplerinin ve ba lant l hak
sahiplerinin haklar korunmakta ve düzenlenmektedir. Güçlü bir fikri mülkiyet sistemi olu turmak,
korsanla mücadeleye yönelik etkin tedbirler almak, taraf olunan uluslararas anla malar ve Avrupa
Birli i üyelik çal malar çerçevesinde Avrupa Birli i müktesebat ile tam uyumlu mevzuat
düzenlemelerini gerçekle tirmek ve bu sayede Türk ekonomisine ve kültür endüstrisinin geli imine
katk sa lamak amaçlar ile toplumu telif haklar konusunda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde
bulunulmaktad r.
Dijital/Elektronik/Bilgisayar Ortam)na Aktar)m Hizmetleri
(MK, KYGM, KVMGM, AEGM, TGM, SGB)
Kültür ve sanat eserlerinin korunmas ve eri ilebilirli inin art r lmas amac yla ürünler, eserler ve
mekanlar n Dijital/Elektronik/Bilgisayar ortama aktar lmas hizmetleri gerçekle tirilmektedir.

B LG VE BELGE
FAAL YETLER

Görsel- 1itsel ve Bas)l) Yay)n/Yay)m/Da*)t)m Hizmetleri
(GSGM, AEGM, KVMGM, KYGM, TGM, Y3GM, THSGM, MK)
Kültürümüzün geli mesine katk sa lay c yeni kültür eserleri üretilmesini te vik edici ve
destekleyici tedbirler al nmakta, millî kültürümüzün yaz l belgeleri, fikir, sanat ve edebiyat eserleri
yay mlanmakta ve yay mlat lmaktad r. Ayr ca eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri
yans tan yay nlar ile turizm ve tan t m amaçl yay nlar yap lmaktad r.
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Kütüphane Hizmetleri
(MK, KYGM, KVMGM, AEGM, GSGM)
2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu ile Türk ulusunun kültürel varl n olu turan
fikir ve sanat ürünlerinin, etkin ve sa l kl bir biçimde toplumun bilgi ve yarar na sunulmas n ve
ulusal kültür birikiminin gelecek ku aklara aktar lmas n sa lamak üzere derleme hizmetleri
yürütülmektedir.
Milli Kütüphane, halk, çocuk ve yazma eser kütüphaneleri ile birimlerin görev alanlar na yönelik
olarak kurulmu olan ihtisas kütüphanelerinde kütüphane hizmetleri verilmektedir.
Bilgi toplumu stratejisi eylem plan içerisinde yer alan “Entegre e-kütüphane sistemi” kapsam nda
ülkemizdeki tüm kütüphanelerin ortak bir veri taban nda entegrasyonunun çal malar yap lmaktad r.
Bakanl k bünyesinde Halk Kültürü Ara t rma Kütüphanesi ile Turizm 3htisas Kütüphanesi de ilgili
kesimlere hizmet vermektedir.
Ara1t)rma, Dokümantasyon, Bilgi ve Belge Hizmetleri
(GSGM, AEGM, KVMGM, KYGM, TGM, Y3GM, THSGM, MK)
Yurt içinde ve yurt d nda kültürel zenginli imizi ve çe itlili ini ara t rma, koruma, ar ivleme ve
bunlar n dokümantasyon faaliyetleri yap lmaktad r. Bu kapsamda, etnografik eser koleksiyonlar ,
sinema filmleri ve konu ile ilgili di er dokümanlar toplanarak hizmete sunulmaktad r.
Kültür ve turizm politikalar olu turulmas amac yla yat r mlar n yönlendirilmesine ili kin
ara t rmalar yap lmakta ve yapt r lmakta; bu ara t rmalar sonucunda elde edilen istatistiki verilerden
sektörün yararlanmas sa lanmaktad r.

ARA-TIRMA
FAAL YETLER

TANITMA VE
PAZARLAMA
FAAL YETLER

Kaz)lar ve Ara1t)rmalar
(KVMGM)
Üzerinde ya ad m z topraklar n tarihsel geçmi ini ara t rmak, kültürel zenginli imizi art rmak ve
kültürel bilincin geli imini sa lamak amac yla bilimsel çerçevede kaz ve yüzey ara t rmalar
yap lmaktad r. Yurt d nda kültürel köklerimizin ara t r lmas
da bu çerçevede
de erlendirilmektedir.
Tan)t)m ve Enformasyon Hizmetleri
(GSGM, AEGM, KVMGM, Y3GM, KYGM, TGM, THSGM, MK, D3ABKDB, BH3M)
Ülkemizin do al, kültürel ve tarihi de erlerlerini yurt içinde ve yurt d nda tan tmak amac ile
reklam ve halkla ili kiler faaliyetleri, tan t c yay n ve malzeme üretimi ve da t m , gösteri
faaliyetleri (fuar, sergi, Türk günü/gecesi/haftas vb), kongreler/toplant lar, kurumsal motivasyon
faaliyetleri, festivaller/yerel etkinlikler, seyahati geli tirme faaliyetleri (projeler), enformasyon ve
de erlendirme, medya izleme ve a rlama faaliyetleri yap lmaktad r.
Temin, Tahsis, Planlama, Geli1tirme, Yönlendirme Hizmetleri
(Y3GM, KVMGM)
Tarihî, kültürel ve turistik potansiyelin geli tirilerek sektörel kalk nmada kullan lmas amac ile
kültür ve turizm koruma ve geli im bölgeleri olu turulmakta; plânl geli imi sa lamak için her
ölçekte plân yap lmakta ve yapt r lmaktad r. Ayr ca, kültür ve turizm politikalar do rultusunda
yat r mlar yönlendirilmekte, te vik, temin ve tahsis i lemleri yürütülmektedir.

TUR ZM
GEL -T RME
ÇE- TLEND RME
FAAL YETLER

DI- L -K LER
FAAL YETLER

Kültür ve Turizm Sektöründe Çevre, Alt ve Üst Yap) Hizmetleri
(Y3GM)
Sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlar na göre y ll k yat r m programlar haz rlanarak, gerekli
görülenlerin uygulamalar yap lmakta veya yapt r lmaktad r.
Bu amaçla, yat r m program nda yer alan alt ve üst yap i lerine ait proje, ihale, yap m, onar m
i lemleri, alt ve üst yap ile kültür merkezleri y ll k yat r m program , çevre sorunlar n önleme
(Mavi Bayrak, ha aratla mücadele, deniz kirlili ini önleme vb.) ve do rudan merkeze ba l ta ra
te kilat (Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi Alan ve Tesisleri 3 letme
Müdürlü ü 3stanbul Atatürk Kültür Merkezi) i lemleri (tan t m, organizasyon izinleri vb.)
yap lmaktad r.
kili ve Çok Tarafl) li1kiler
(D3ABKDB, GSGM, AEGM, KVMGM, Y3GM, KYGM, TGM, THSGM, MK)
Uluslararas ili kileri geli tirmek amac yla e itim, bilim, sanat, kültür ve turizm i birli i anla malar ,
protokolleri, mutabakat zab tlar imzalanmaktad r. Ayr ca, uluslararas kültür ve turizm kurulu lar
ile ili kiler geli tirilerek sürdürülmekte ve gerekli koordinasyon sa lanmaktad r.
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Avrupa Birli*i ile li1kiler
(D3ABKDB, ABDTN, GSGM, AEGM, KVMGM, KYGM, TGM, Y3GM, THSGM, MK, HM)
Avrupa Birli i ile ili kiler çerçevesinde tüm birimler mevzuatlar n AB ile uyumlu hale getirmek
zorundad rlar. Bu kapsamda Bakanl m z bünyesinde Avrupa Birli i Daimi Temas Noktas ’na ba l
olarak AB Çal ma Grubu olu turularak çal malara h z kazand r lm t r.
Ulusal ve uluslararas fonlardan azami ölçüde pay alabilmek için projeler geli tirmek üzere D
3li kiler ve AB Koordinasyon Dairesi Ba kanl
içinde Proje Koordinasyon Merkezi
olu turulmu tur.

E TM
FAAL YETLER

E*itim Hizmetleri
(AEGM)
Toplumda kültür ve turizm bilincini geli tirmek için yayg n e itim faaliyetleri yap lmaktad r.
Sektöre yönelik olarak mesleki turizm ve turist rehberli i e itimi ile uluslararas turizm e itimi
düzenlenmektedir. Ayr ca geleneksel el sanatlar e itiminin yayg nla t r lmas için çal malar
sürdürülmekte ve turizm sektöründe önemli bir etken olan turistik el sanatlar üretiminde kalite ve
verimlili in art r lmas için yayg n kültürel e itim kapsam nda kurslar düzenlenmektedir.
Bakanl k personeline, görevlerinin gerektirdi i bilgi, beceri ve davran lar kazand rmak amac ile
hizmet içi e itim programlar düzenlenmektedir. Bakanl k personelinin yeti tirilmeleri ve ara t rma
amac yla yurt d burs imkânlar ndan yararlanmalar , di er kurum ve kurulu lar n düzenledi i
kurslara, seminerlere kat l mlar ve Bakanl k görev alan na giren konularda mecburi stajlar bulunan
üniversite ö rencilerinin kontenjan dâhilinde staj yapmalar sa lanmaktad r.
Kültür ve Turizm Sektöründe Çevre, Alt ve Üst Yap) Hizmetleri
(Y3GM)
Sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlar na göre y ll k yat r m programlar haz rlanarak, gerekli
görülenlerin uygulamalar yap lmakta veya yapt r lmaktad r.
Bu amaçla, yat r m program nda yer alan alt ve üst yap i lerine ait proje, ihale, yap m, onar m
i lemleri, alt ve üst yap ile kültür merkezleri y ll k yat r m program , çevre sorunlar n önleme
(Mavi Bayrak, ha aratla mücadele, deniz kirlili ini önleme vb.) ve do rudan merkeze ba l ta ra
te kilat (Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi Alan ve Tesisleri 3 letme
Müdürlü ü 3stanbul Atatürk Kültür Merkezi) i lemleri (tan t m, organizasyon izinleri vb.)
yap lmaktad r.
Uluslararas) kurulu1lara Yap)lan Üyelik ve Aidat Ödemeleri
(D3ABKDB)

DESTEKLEME
FAAL YETLER

Sanatç)lar)n ve Sanat Topluluklar)n)n Desteklenmesi Hizmetleri
(GSGM, AEGM, MK, TGM, THSGM)
(Maddi ve teknik destekler: Sanat Yar malar , proje destekleri, mali destekler, galeri tahsisleri, eser
sat n alma, özel tiyatrolar n projelerine yap lan yard mlar, prestij ödülleri vb.)
Ça da ve geleneksel sanat alanlar nda, sanatç lar n, sanat kurumlar n n, ilgili kurulu lar n ve sivil
toplum kurulu lar n n ve yerel yönetimlerin sanat üretimlerine ve kendilerini geli tirmelerine destek
sa lamak amac yla Bakanl m zca sanat , sanatç y ve sanat yarat c l n destekleyici çal malar
yap lmaktad r.
Kültür ve Sanat Etkinliklerine Yard)m Hizmetleri
(GSGM)
(Sanatç /sanat kurumu görevlendirme, plastik sanat eseri deste i, dan manl k hizmetleri, an t-büstheykel yap m , mali destekler, salon tahsisleri, vb.)
Teknik ve Mali Destek Hizmetleri
(GSGM, AEGM, KVMGM, Y3GM, KYGM, TGM, THSGM, MK)
Kültür ve turizm alanlar nda faaliyet gösteren yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, sanat
topluluklar , sanatç lar ile sahip oldu u kültür varl n kendi imkânlar yla koruyamayan gerçek ve
tüzel ki ilere teknik ve mali destek sa lanmaktad r.

DENET M
FAAL YETLER

Denetim Hizmetleri
(AEGM, KVMGM, Y3GM, THSGM)
Kültür ve turizm alan nda faaliyet gösteren özel ve tüzel ki ilerle, ilgili kamu kurum ve
kurulu lar n n faaliyetleri, kültür ve turizm i letmeleri, turizm meslek kurulu lar denetlenerek,
denetim sonuçlar na göre, i letme, kurulu ve ki ilerin ödüllendirme veya cezaland rma i lemleri
yürütülmektedir.
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Belgelendirme- Bandrol- zin Hizmetleri
(GSGM, AEGM, KYGM, KVMGM, Y3GM, THSGM)
Tescil ve denetimi sa lamak amac yla; yurt içinde dola m na izin verilen kültür ve tabiat varl klar ,
fikir ve sanat eserleri, turizm yat r m ve i letmeleri, kültür yat r m ve giri imleri ile gerekli görülen
di er alanlarda onay, tescil, sertifika, bandrol, izin, fiyat tanzim ve tasdik, turizm yat r m ve i letme
belgeleri, kültür yat r m ve giri im belgeleri, enformasyon belgeleri, rehber kimlik kartlar , sanatç
tan tma belgesi vb. belgeler düzenlenmekte, ayr ca kültür ve turizm alan nda çal ma ve ara t rma
yapmak isteyenler için izin verilmektedir.
nsan Kaynaklar) Yönetimi Hizmetleri
(PDB, AEGM)
GENEL YÖNET M
FAAL YETLER

Hizmet Binalar) Yap)m, Bak)m ve Onar)m Hizmetleri
(3M3D)
Genel Yönetim Giderleri
(3M3D)
Donan)m, Teknolojik Altyap) ve E-devlet Hizmetleri
(SGB)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

4. ARAITIRMA FAAL3YETLER3
5. TANITMA VE PAZARLAMA FAAL3YETLER3

V

V

V
V

V

8. EW3T3M FAAL3YETLER3

V

V

V

V

V

V

V

V

V

BH3M

HM

HM
SGB

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

Bakanl

V

V

10. DENET3M FAAL3YETLER3
(Koordinatör birimler, di er birimlerle birlikte yürüteceklerdir)

V

V

9. DESTEKLEME FAAL3YETLER3
11. GENEL YÖNET3M FAAL3YETLER3

V

V

6. TUR3ZM3 GEL3IT3RME ve ÇEI3TLEND3RME
FAAL3YETLER3
7. DII 3L3IK3LER FAAL3YETLER3

V

DDYB

V

D3ABKDB

V

MK

V

THSGM

V

Y3GM

TGM

3. B3LG3 VE BELGE FAAL3YETLER3

KYGM

2. KORUMA FAAL3YETLER3

KVMGM

FAAL YET
1. SANAT 3LE 3LG3L3 FAAL3YETLER

AEGM

B R M

GSGM

Tablo 2: Birim-Faaliyet Matrisi

V

PDB
3M3D
SGB

Ta ra te kilat m z olu turan 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri de bu faaliyetleri
m z birimleriyle koordinasyon içinde yürütmektedir.

18

Kültür ve Turizm Bakanl)*)
2010-2014 Stratejik Plan)
Ocak 2010

3.4. Payda1 Analizi
Ürün ve hizmetler analizinden de görüldü ü gibi faaliyet alan n n geni li i nedeniyle
Bakanl m z çok yayg n bir hizmet alan na sahiptir. Bu nedenle Bakanl m z pek çok kamu
kurum ve kurulu u, özel sektör mensuplar ve vatanda lar ile payda durumundad r.
Bakanl m z payda analizi çal malar nda ilk olarak iç ve d
payda lar
belirlenmi tir. Bu çerçevede tüm birimlerce haz rlanan payda listeleri de erlendirilmi ve
payda lar Bakanl m z n faaliyetlerini etkileme gücü ile Bakanl k faaliyetlerinden etkilenme
derecesine göre s ralanm t r. Bakanl m z iç payda lar n n ve d
payda lar n n
Bakanl m z faaliyetlerini etkileme gücü/Bakanl k faaliyetlerinden etkilenme derecesine göre
s ralan ile bu payda lar n payda l k düzeyleri (temel ortak, stratejik ortak, tedarikçi ya/ya da
hizmet alan) s ras yla Tablo 3: 3ç Payda Matrisi ve Tablo 4: D Payda Matrisi’nde
görülmektedir.
Tablo 3: 3ç Payda Matrisi
Temel Ortak

Stratejik Ortak

Tedarikçi

Hizmet Alan

Çal)1anlar

J

Bakanl)k Merkez
Birimleri

J

Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlü*ü

J

X

Devlet Tiyatrolar) Genel
Müdürlü*ü

J

X

DÖS MM

J

Yurtd)1) Te1kilat)

J

X

Ta1ra Te1kilat)

J

J

J

Tamam)

K

Baz)lar)

X

J

J

Tablo 4: D Payda Matrisi
Temel Ortak

Stratejik Ortak

Tedarikçi

Hizmet Alan

Ba1bakanl)k

Y

Y

Y

Y

Maliye Bakanl)*)

Y

Say)1tay

Y

Y

çi1leri Bakanl)*)

X

X

D)1i1leri Bakanl)*)

X

X

TBMM

X

X
X

Sanayi ve Ticaret Bakanl)*)
Ula1t)rma Bakanl)*)

X

Çal)1ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl)*)

X

X
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Sosyal Güvenlik Kurumu

Y

Çevre ve Orman Bakanl)*)

X

X
X

Sa*l)k Bakanl)*)
Bay)nd)rl)k ve skan Bakanl)*)

X

X

Milli E*itim Bakanl)*)

X

X

Adalet Bakanl)*)

X

Milli Savunma Bakanl)*)

X

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl)*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kamu ktisadi Te1ebbüsleri

X

Y

X

Üniversiteler

X

X

X

l Özel dareleri
Belediyeler

Merkez Bankas)

Y

Kalk)nma Bankas)

X

X

TRT

X

TÜB TAK

X

RTÜK

X

Kamu hale Kurumu

X

Y
X

YÖK
Sektör Kurulu1lar)

X

Y

Y

Y

Sivil Toplum Kurulu1lar)

X

Y

Y

Y

Y

Medya
Y

Vatanda1lar
Firmalar

X

Y

Y

Y

X

X

X
Y

Giri1imciler
Sanatç)lar ve Sanat
Topluluklar)

Y

kili Kültürel ve Turizm
Anla1mas) Yap)lan Ülkeler

Y

Ülkemizdeki Yabanc)
Büyükelçilikler

X

Taraf Oldu*umuz
Uluslararas) Kurulu1lar
J

Tamam)

K

Baz)lar)

X

Y

Y

X
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Payda lar n stratejik plan hakk nda bilgilendirilmesi ve kat l mlar n n sa lanmas
amac yla çe itli anketler uygulanm t r. Payda lara uygulanan anketler ve bu anketlerin
sonuçlar a a daki alt ba l klar halinde verilmi tir.
3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri de ta rada yürüttükleri faaliyetlerde a a daki ki i
ve kurumlarla payda t rlar:
Valilikler,
Kaymakaml klar,
Bakanl klar n 3l Müdürlükleri,
Belediyeler,
3l Özel 3dareleri,
Sivil Toplum Kurulu lar ,
Özel Sektör,
Turistik Tesisler/Seyahat Acenteleri,
Emniyet Genel Müdürlü ü,
Üniversiteler,
Türk Silahl Kuvvetlerine ba l birimler,
Turistler,
Medya,
Vatanda lar,
Ö renciler,
Sanatç lar
3l Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin sunduklar ve üretilen mal ve/veya hizmetlerden
en fazla faydalananlar s ras yla vatanda lar, turistler, kamu ve özel sektör kurulu lar ile sivil
toplum kurulu lar d r.
3.4.1. ç Payda1lar Olarak Kurum Personeline Yönelik Anket Sonuçlar)
Bakanl m z internet sayfas nda 01/11/2007-16/12/2008 tarihleri aras nda
yay mlanarak uygulanan “3ç Payda Görü Belirleme (Personel Memnuniyet) Ara t rmas ”na
2589 Bakanl m z personeli kat lm t r.
Anket sorular Bakanl k personelinin kendilerine ili kin bilgiler, kurumsal olarak
Bakanl n de erlendirilmesi ve Bakanl k Taslak Stratejik Plan , Misyon, Vizyon, Temel
De erler ve GZFT Analizi taslaklar na ili kin görü lerinin al nmas na yönelik olarak üç
bölümde haz rlanm t r.
Ara t rmaya kat lan personelin %29,12’si kamu görevine Kültür ve Turizm
Bakanl ’nda, %30,01’i Kültür Bakanl ’nda, %7,69’u Turizm Bakanl ’nda ve %33,18’i
ise di er kurumlarda ba lam t r. Kat l mc lar n %34,26’s 15 y l veya daha fazla süreden beri
Bakanl m zda çal rken, %18,81’i ise sadece 0-2 y ld r Bakanl m zda çal maktad r.
Kat l mc lar n %34,41’i Bakanl m z merkez te kilat nda, %65,20’si ise ta ra
te kilat nda görev yapmaktad r. Yurtd
kadrosundan ara t rmam za kat lanlar n genel
kat l mc lar aras ndaki oran ise %0,39’dur (10 ki i).

21

Kültür ve Turizm Bakanl)*)
2010-2014 Stratejik Plan)
Ocak 2010

Ankete kat lan erkek personelin oran %64,43, kad n personelin oran ise %35,57’dir.
Ortalama ya 38,89 y l olarak hesaplanm t r. Lisans ve daha üst mezuniyete sahip
kat l mc lar n oran %52,96 iken, lise mezunlar n n oran %26,11 ve ortaokul/ilkokul
mezunlar n n oran ise %6,68’dir.
“3ç Payda Görü Belirleme (Personel Memnuniyet) Ara t rmas ” elektronik soru
formunda Soru 9 – Soru 26 aras nda yer alan Bakanl m za yönelik ifadelerden “Bakanl k
te kilat yap s nda de i iklik ve yeniden düzenlemeye ihtiyaç vard r” ifadesine “Tamamen
kat l yorum / Kat l yorum” diyen kat l mc lar n oran %73,04’tür. Bunu %51,83 ile “Sorumlu
oldu um veya görevlendirildi im konular d nda Bakanl m za/Birimime katk sa lama
imkan m vard r.”, %46,24 ile “Di er kamu idareleriyle kar la t r ld nda Bakanl m zda
ast-üst ili kileri ileti ime daha aç kt r” ve %44,07 ile “Di er kamu idareleriyle
kar la t r ld nda Bakanl k ast-üst ili kileri daha iyi bir seviyededir” ifadeleri izlemektedir.
Kat l mc lar n %63,54’ü “Bakanl m z çal ma ortam ve fiziki ko ullar yeterlidir.”
ifadesine “Kat lm yorum / Hiç kat lm yorum” eklinde cevap vermi lerdir. Bunu %50,95 ile
“Kültür ve Turizm Bakanl klar n n birle mesi çal anlar aç s ndan olumlu bir geli medir.”,
%49,98 ile “Bakanl m z ki isel kariyer geli iminde destek olmaktad r.”, %46,23 ile “Yerel
nitelikli kültür, sanat ve tan t m hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için kültür merkezi,
galeri, ulusal nitelikte olmayan küçük ölçekli müzeler, turizm dan ma bürolar gibi birimler
Valilik ve Belediyelere devredilmelidir.”, %46,12 ile “Bakanl m zda görevde yükselme,
liyakat ve kariyer ilkelerine uygun olarak yap lmaktad r.”, %45,42 ile “Di er kamu
idareleriyle kar la t r ld nda Kültür ve Turizm Bakanl
daha dinamiktir.”, %45,15 ile
“Kültür ve Turizm Bakanl klar n n birle mesi faaliyetlerde etkinli in ve kalitenin artmas na
yol açm t r.” ve %45,00 ile “Kültür ve Turizm Bakanl klar n n birle mesi bürokratik
süreçlerin h zlanmas na yol açm t r.” ifadeleri izlemektedir.
Bakanl n kültür ve turizm politikalar n n uygulanmas yla ilgili “denetim”
faaliyetlerinin özel sektöre b rak lmas na yönelik dü ünceleri “Kat lm yorum/Hiç
kat lm yorum” eklinde olan kat l mc lar n oran %67,17’dir. Bu oran “Belgelendirme”
faaliyetlerinde %54,7 ve “S n fland rma” faaliyetlerinde ise %51,52 olmu tur.
Bakanl m zda “Sosyal ve maddi imkanlar” konusunda yeniden düzenlemeye ihtiyaç
oldu unu belirten kat l mc lar n oran %84,01’dir. Bunu %73,35 ile “Personel insan
kaynaklar ” ve %59,37 ile “Birim örgütlenme yap s ” konular izlemektedir.
Ücret politikas n n çal ma ve performans etkileme derecesini “Çok etkiler/etkiler”
eklinde belirten kat l mc lar n oran %90,50’dir. Bunu %88,41 ile “Fiziki ve teknolojik
imkanlar”, %88,06 ile “3darecilerin mesleki/idari yetkinli i”, %87,37 ile “Sosyal imkanlar
(Kre , lokal, spor, tatil, kamp, sa l k, yemek, vb.)”, %87,22 ile “E itime uygun istihdam” ve
%86,79 ile “Görevlendirme ko ullar (Harc rah, konaklama, vb.)” izlemektedir.
Kat l mc lar n %26,26’s Bakanl m z n/di er birimlerin gerçekle tirdi i ve çal ma
alanlar n ilgilendiren faaliyetlerden haberdar olabildiklerini, %43,76’s ise “bazen” haberdar
olabildiklerini belirtmi lerdir. Bakanl m zca haz rlanan yaz l ve görsel yay nlara
ula mada/elde etmede zorluk ya ad klar n belirten kat l mc lar n oran %43,88 iken, “bazen”
zorlukla kar la t klar n belirtenlerin oran %34,84’tür.
Kat l mc lar n %60,33’ü “Haftada 1-2/Ayda 1-2” “Kitap” okuduklar n belirtmi lerdir.
“Haftada 1-2/Ayda 1-2” “Dergi” okumayanlar n oran ise %64,28’dir. “Haftada 1-2/Ayda 122
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2” “Kütüphaneye” gidenlerin oran %49,25’tir, bunu %29,35 ile “Sinema” ve %26,07 ile
“Müzeler” takip etmektedir. “Haftada 1-2/Ayda 1-2” “Tiyatroya” gidenlerin oran ise
%15,80’dir.
Kat l mc lar n %81,81’i “Opera ve Baleye” hiç gitmediklerini belirtmi lerdir. Bunu
%59,17 ile “Turizm faaliyetleri”, %54,81 ile “Fuarlar” ve %51,83 ile “Festivaller”
izlemektedir.
Kat l mc lar n %11,94’ü Kültür ve Turizm Bakanl çal an olmaktan “çok memnun”
olduklar n belirtirken, %9,97’si ise “hiç memnun” olmad klar n belirtmi lerdir.
Kat l mc lar n %67,13’ü önümüzdeki 5 y l kurumumuzda kalmay dü ündüklerini
belirtmi lerdir.
3.4.2. D)1 Payda1lar Olarak Özel Sektör ve Baz) Kamu Kurumlar) ile Ta1ra
Te1kilatlar)na Gönderilen Anket Sonuçlar)
Bakanl m z payda lar aras nda yer alan 227 kamu kurum ve kurulu u ile özel sektör
kurulu lar na (meslek örgütü, dernek, sivil toplum örgütleri, vb.) gönderilen soru formuna 117
adet kurulu tan cevap gelmi tir. Anket sorular ve cevaplara yönelik analiz sonuçlar a a da
yer almaktad r;
Kat)lm)yorum

%48

0

%3

0

%44

%40

%5

%10

%1

%51

%44

%2

%3

0

%37

%50

%4

%7

%2

%38

%36

%11

%13

%2

%32

%43

%16

%8

%1

“Türkiye’nin turistik varl klar n her alanda tan t c faaliyetler
ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle
ilgili tan tma hizmetlerini yürütür.”

%49

%44

%2

%4

%1

“Organizasyon yap s ortak çal ma gerçekle tirdi i kurum ve
kurulu lar n beklentilerine cevap verebilmektedir.”

%18

%44

%19

%16

%3

“Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik de erleri ara t r r,
geli tirir, korur, ya at r, de erlendirir, yayar, tan t r, benimsetir ve
bu suretle millî bütünlü ün güçlenmesine ve ekonomik geli meye
katk da bulunur.”
“Kültür ve turizm konular ile ilgili kamu kurum ve kurulu lar n
yönlendirmek, bu kurulu larla i birli inde bulunmak, yerel
yönetimler, sivil toplum kurulu lar ve özel sektör ile ileti imi
geli tirmek ve i birli i yapmak”
“Tarihî ve kültürel varl klar korur.”
“Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek
için yurdun turizme elveri li bütün imkânlar n de erlendirir,
geli tirir ve pazarlar.”
“Kültür ve turizm alanlar nda her türlü yat r m, ileti im ve geli im
potansiyelini yönlendirir.”
“Kültür ve turizm yat r mlar ile ilgili ta nmazlar temin eder,
gerekti inde kamula t r r, bunlar n etüt, proje ve in aat n yapar,
yapt r r.”

Bakanl m zla yap lan ortak çal malar esnas nda hizmet ve yetki
çat mas oluyor mu?

* Söz konusu maddede Bakanl

K)smen
Kat)l)yorum

%49

Bakanl)*)m)z)n 4848 say)l) Kültür ve Turizm Bakanl)*)
*
Te1kilat ve Görevleri Hakk)nda Kanunun 2. maddesine göre
kendisine verilen görevlerinden sizin çal)1ma alan)n)z)
ilgilendirenleri ve bu görevleri yerine getirmedeki ba1ar)s)n)
de*erlendiriniz.

Tamamen
Kat)l)yorum

Fikrim yok

Hiç
Kat)lm)yorum

Tablo 5: D Payda Anket Sonuçlar

Evet

Hay)r

%16

%84

m z n görevleri tan mlanmaktad r.
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3.4.3. D)1 Payda1 maj Ara1t)rmas) Sonuçlar)
Stratejik planlama çal malar nda de erlendirilmek üzere, di er kamu merkez
yönetimleri hariç payda lar m z n görü ve beklentilerini bilimsel yöntemlerle belirlemek için
uygulamal bir ara t rma yapt r lm t r.
4-17 Aral k 2007’de 21 farkl ilde 750 payda a yüz yüze anket uygulamas yap lm t r.
Genel olarak ara t rmaya kat lanlar n Bakanl m z birimlerinin genel
performans ndan memnun olduklar , görü me s kl n n artmas na ba l olarak memnuniyet
düzeyinin de artt görülmü tür.
Bakanl m z birimleri aras nda görü me s kl ve memnuniyet ili kisi ba lam nda en
çok memnun olunan birimlerin 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Müzeler, Kütüphaneler,
Korolar, Orkestralar ve Galeriler gibi birimlerin oldu u gözlenmi tir. Ba ta ana hizmet
birimleri olmak üzere Bakanl m z n di er birimlerinin de görü me s kl ve memnuniyet
ili kisi bak m ndan söz konusu birimlerin yan nda yer almas gerekti i sonucu
ç kar lmaktad r.
Görü me s kl n n artmas na ra men, memnuniyet düzeyi artmayan Kültür Varl klar
ve Müzeler Genel Müdürlü ü ile Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü birimleri için
özel çal malar yürütülmesi gerekmektedir.
Ara t rma sonuçlar na göre kat l mc lar n, Bakanl
olduklar ilk üç birimin;
•
•
•

m z birimleri aras nda memnun

Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü,
Ta ra Te kilat ,
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü oldu u tespit edilmi tir.

En az memnun olunan birimlerin ise;
•
•
•

Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü,
Yat r m ve 3 letmeler Genel Müdürlü ü,
Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü oldu u gözlenmektedir.

Bakanl m z birimleriyle görü me s kl ve memnuniyet düzeyi kat l mc türüne ve
temel u ra alan na göre de i mektedir. Bununla birlikte kamu kurumlar n n (özellikle
valilik ve kaymakaml k) di er kurulu ve ki ilere göre memnuniyetinin daha yüksek oldu u
tespit edilmektedir.
Bakanl m z n görev ve hizmet alanlar dikkate al nd
ve memnuniyet düzeylerinin dü ük oldu u tespit edilmi tir.

nda payda lar n haberdarl k,

En fazla bilgi sahibi olunan hizmet ve faaliyetlerin ba nda s ras yla “kültür ve tabiat
varl klar n korumak, bak m ve onar m n yapmak”, “korsan eserlerle mücadeleye yönelik
tedbirleri almak” ve “kültür ve tabiat varl klar n n kaçakç l n önlemek” seçenekleri
gelmektedir.
Ara t rma sonuçlar na göre bilgi sahibi olunmas na ba l olarak hizmet ve faaliyetlerin
ba ar düzeyi olumlu yönde de erlendirilmektedir. Bu ba lamda Bakanl m z hizmet ve
faaliyetlerinden ki ileri ve kurumlar daha fazla haberdar etmek ve do ru bilgilendirmek
gereklili i ortaya ç km t r. Bu konuyla ilgili bir ileti im stratejisinin belirlenmesi ve
Bakanl m z n periyodik olarak payda lar n bilgilendirmesi ihtiyac bulunmaktad r.
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Bakanl
•
•
•
Bakanl
•
•
•

m z n en ba ar l hizmetlerinin ba nda;
Bakanl k internet sitesinin sundu u hizmetler,
Milli Kütüphane hizmetleri,
e-devlet hizmetleri gelmektedir.
m z hizmet ve faaliyetleri aras nda en ba ar s z bulunan hizmetlerin ise;
Korsan eserlerle mücadele,
Kültür ve tabiat varl klar n n kaçakç l n önleme,
Turizm merkezlerindeki çevre ve alt yap sorunlar n n çözümüne yönelik
çal malar gelmektedir.

Bakanl m z n sorgulanan tüm hizmet ve faaliyetlerinin payda lar taraf ndan “ne
ba ar l ne ba ar s z” olarak de erlendirildi i tespit edilmektedir. Korsan eserlerle mücadeleye
yönelik gerekli tedbirleri alma, kültür ve tabiat varl klar n n kaçakç l n önleme, turizm
merkezlerindeki çevre ve alt yap sorunlar n n çözümüne yönelik çal malar gibi
Bakanl m z n temel faaliyet ve hizmet alanlar n olu turan alanlarda en dü ük puanlara
sahip olmas , üzerinde dikkatlice durulmas gereken verilerdir.
Bakanl m z n payda lar nazar ndaki de erlendirmesi her anlamda orta’d r. Bu notun
en az ndan belli alanlarda pekiyi, belli alanlarda iyi olmas icap etmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanl
•
•
•

denince akla gelen kelimeler aras nda,

Tiyatro,
Fikri mülkiyet ve telif,
Korsan yay n ilk üçü olu turmaktad r.

Opera/bale, sanatç gibi Bakanl m z n temel u ra alanlar n ça r t ran kelimelerin
görece daha dü ük yüzdelere sahip oldu u görülmektedir. Bunun yan nda ba ar s zl k,
bürokrasi gibi olumsuz ça r m yapan kelimelerin yüksek say labilecek oranlarda ç kmas
di er bir olumsuz duruma i aret etmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanl
•
•
•

na atfedilen özniteliklerin ba nda

Vazgeçilmez,
Güvenilir,
Kat l mc olmak gibi özellikler gelirken;

çal kan dinamik, bilgili/uzman/i bilir, çözüm odakl yap c , effaf ve h zla çözüm üretebilen
gibi daha i levsel ve görece daha önemli özniteliklere daha dü ük puanlar verildi i tespit
edilmektedir.
Bakanl m z n etkin ve verimli çal amamas n n temel sebebi olarak kaynak
yetersizli i ve bürokratik i lerin fazlal
gösterilmektedir. Bakanl m z n hizmet ve
faaliyetlerinden ba layarak, i tan mlar na, i süreçlerine ve i analizlerine de in yeni ba tan
tasarlanmas gerekmektedir.
Bakanl m z n etkin ve verimli çal ma bilgileri, ba ar düzeyi ve kendisine atfedilen
öz nitelikleri birlikte de erlendirildi inde, payda lar m z taraf ndan alg lanmas nda sorunlar
oldu u tespit edilmektedir. Bu tablonun olumluya do ru de i tirilmesi için yeni bir ileti im
stratejisi ve yeni bir eylem plan yap lmal d r.
Ara t rmaya kat lanlar n yakla k be te biri, ki bu oran en yak n oran n iki kat na denk
gelmektedir, Bakanl m z n ba ar l yönü olmad n ifade etmektedirler. Bakanl m z n
ba ar s z yönü olarak ifade edilen hususlar n ba nda;
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•
•
•

Yönetim sorunlar n n giderilmesi,
3 ak n n sa lanmas ,
Sorunlar kar s nda çözüm üretilmesi seçenekleri gelmektedir.

Ara t rmaya kat lanlar n Kültür ve Turizm Bakanl
ba nda;
•
•
•

’ndan temel beklentilerinin

Turizm sektörünün geli iminin sa lanmas ,
Sektörün sorunlar n n çözülmesi,
Tan t m ve reklam seçenekleri gelmektedir.

Bakanl m zdan temel beklentinin bürokrasinin azalt lmas , i lerin daha rasyonel bir
biçimde yürütülmesinin sa lanmas oldu u görülürken bunu daha fazla bilgilendirme
yap lmas , personel eksikli inin giderilmesi, sektörde faaliyet gösteren kurum/kurulu larla
daha fazla i birli i yap lmas yan nda Bakanl m z n esas çal ma alanlar na daha fazla
a rl k vermesi gibi genel bir beklentinin oldu u gözlenmektedir.
Sonuç olarak, Bakanl m z n yap sal, i levsel ve i süreçleri anlam nda birçok sorunla
kar kar ya oldu u gözlenmektedir. Bu sorunlar n yeni bir ileti im ve yap lanma stratejisiyle
çözülmesi gerekmektedir.

3.5. Kurum çi Analiz
Bakanl m z n merkez, ta ra ve yurtd te kilat na ili kin kurum içi analiz Bakanl k
Stratejik Planlama Ekibi taraf ndan haz rlanm t r. Ta ra te kilat n n kurulu içi analizine
ili kin bilgiler ise 81 3l Kültür ve Turizm Müdürlü ü’ne yönelik Kurum 3çi Analiz ve GZFT
Analizi soru formu uygulamas yoluyla derlenmi tir.
3.5.1. Te1kilat Yap)s)
4848 say l Kültür ve Turizm Bakanl Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanuna göre;
Kültür ve Turizm Bakanl ; merkez, ta ra ve yurtd
te kilat ile ba l kurulu lardan
olu maktad r. Bakanl m z merkez te kilat nda ana hizmet birimleri, dan ma ve denetim
birimleri ile yard mc birimler ve ba l kurulu lar yer almaktad r.
Yine merkez te kilat içinde yer alan Avrupa Birli i Daimi Temas Noktas , Toplumsal
Faaliyetler Koordinatörlü ü, Ulusal Kültürel 3rtibat Noktas ile 3ç Denetim Birimi Ba kanl ,
Makam Onay ile Müste arl k Makam na ba l olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Bakanl m za ba l olarak 27/06/1979 tarihli ve 16679 say l Resmi Gazete’de
yay mlanarak yürürlü e giren 2252 say l Kültür Bakanl Döner Sermaye Kanunu uyar nca
kurulan ve 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar nca bütçesi düzenlenen
Döner Sermaye 3 letmesi Merkez Müdürlü ü (DÖS3MM) bulunmaktad r.
Ayr ca Ba bakanl k Tan tma Fonu Kurulu Ba kanl n n Bakanl m zda bulunan
temsilcili i, kamu ve özel sektör kurulu lar n n ülkemizin tan t m ve kültür varl klar n n
korunmas ve yay lmas n sa lamak üzere, sinema, tarihi eser onar m , tadilat ve sokak
sa l kla t rmas ile ilgili projeleri ilgili Bakanl k Birimlerinin görü lerini alarak
de erlendirmekte ve Ba bakanl a sunmaktad r.
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Ta ra te kilat nda 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve bu Müdürlüklere ba l ta ra
te kilat ile do rudan merkez birimlerine ba l ta ra birimleri yer almaktad r.
Ana Hizmet Birimleri:
a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü
b) Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü
c) Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü
d) Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlü ü
e) Yat r m ve 3 letmeler Genel Müdürlü ü
f) Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü
g) Tan tma Genel Müdürlü ü
h) Milli Kütüphane Ba kanl
) D 3li kiler ve Avrupa Birli i Koordinasyon Dairesi Ba kanl
Dan)1ma ve Denetim Birimleri:
a) Tefti Kurulu Ba kanl
b) Strateji Geli tirme Ba kanl
c) Hukuk Mü avirli i
d) Bakanl k Mü avirleri
e) Bas n ve Halkla 3li kiler Mü avirli i
Yard)mc) Hizmet Birimleri:
a) Personel Dairesi Ba kanl
b) 3dari ve Mali 3 ler Dairesi Ba kanl
c) Özel Kalem Müdürlü ü
Ta1ra Te1kilat):
a) 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri
b) Do rudan Merkeze Ba l Birimler
Yurtd)1) Te1kilat):
a) Kültür ve Tan tma Mü avirlikleri
b) Kültür ve Tan tma Ata elikleri
Ba*l) Kurulu1lar:
a) Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü
b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü
DÖS MM:
a) Döner Sermaye 3 letmesi Merkez Müdürlü ü (DÖS3MM)
b) DÖS3MM 3 letme Müdürlükleri
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BAKAN

Tefti1 Kurulu Ba1kanl)*)

Özel Kalem Müdürlü*ü
Bas)n ve Halkla li1kiler Mü1avirli*i

Hukuk Mü1avirli*i

Strateji Geli1tirme Ba1kanl)*)

Müste1ar

Bakanl)k Mü1avirleri

Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlü*ü

ç Denetim Birimi Ba1kanl)*)

Müste1ar Yard)mc)s)

Yat)r)m ve 1letmeler
Genel Müdürlü*ü

Tan)tma Genel
Müdürlü*ü
Personel Dairesi
Ba1kanl)*)
Döner Sermaye 1letmesi
Merkez Müdürlü*ü

Müste1ar Yard)mc)s)

Müste1ar Yard)mc)s)

Ara1t)rma ve E*itim Genel
Müdürlü*ü

Güzel Sanatlar Genel
Müdürlü*ü

Kütüphaneler ve Yay)mlar
Genel Müdürlü*ü

Kültür Varl)klar) ve Müzeler
Genel Müdürlü*ü

Telif Haklar) ve Sinema
Genel Müdürlü*ü

Milli Kütüphane Ba1kanl)*)

dari ve Mali 1ler Dairesi
Ba1kanl)*)

Devlet Tiyatrolar) Genel
Müdürlü*ü

D)1 li1kiler ve Avrupa
Birli*i Koordinasyon
Dairesi Ba1kanl)*)

Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlü*ü

AB Daimi Temas Noktas)

Tan)tma Fonu Temsilcili*i

Kültür ve Tan)tma Mü1avirlikleri
Ulusal Kültürel rtibat
Noktas)

Müste1ar Yard)mc)s)

l Kültür ve Turizm
Müdürlükleri

Kültür ve Tan)tma Ata1elikleri

Iekil 2: T.C. Kültür ve Turizm Bakanl

Te kilat Iemas
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Tablo 6: Bakanl k Ta ra Te kilat Birimleri
Birim
l Kültür ve Turizm Müdürlü ü
Kültür Merkezleri

Birim Say)s)
81
57

Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü
Müze Müdürlü ü

99

Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu Müdürlü ü

32

Rölöve ve An tlar Müdürlü ü

13

Ankara Yenileme Alan Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge
Kurullar Müdürlü ü

1

3stanbul Yenileme Alanlar Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge
Kurulu Müdürlü ü

1

Restorasyon ve Konservasyon Merkezi Laboratuar Müdürlü ü

1

Müzik Müzesi Müdürlü ü

1

Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü
3l Halk Kütüphanesi (Müdürlük)

81

3lçe Halk Kütüphanesi (Müdürlük)

193

3lçe Halk Kütüphanesi (Memurluk)

520

Halk Kütüphanesi (Memurluk)

296

Çocuk Kütüphanesi (Memurluk)

45

Yazma Eser Kütüphanesi (Müdürlük)

3

Yazma Eser Kütüphanesi (Memurluk)

11

Beyaz t Devlet Kütüphanesi (Müdürlük)

1

Basma Yaz ve Resim Derleme Müdürlü ü

1

Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü
Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlü ü

2

Güzel Sanatlar Galerisi

48

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlü ü

1

Türk Tasavvuf Müzi i Topluluk Müdürlü ü

1

Tarihi Türk Müzi i Toplulu u Müdürlü ü

1

Devlet Modern Dans Toplulu u Müdürlü ü

1

Devlet Modern Folk Müzik Topluluk Müdürlü ü

1

Devlet Çok Sesli Müzik Korosu Müdürlü ü

1

Devlet Halk Danslar Müdürlü ü

1

Ankara Türk Dünyas Müzik Toplulu u Müdürlü ü

1

Devlet Türk Dünyas Dans Ve Müzik Topluluk Müdürlü ü

1

Cumhurba kanl

1

Senfoni Orkestras Müdürlü ü

Devlet Senfoni Orkestras Müdürlü ü

5

Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu Müdürlü ü

8

Devlet Halk Müzi i Korosu Müdürlü ü

4

Devlet Güzel Sanat Galerisi Müdürlü ü

1

Devlet Türk Müzi i Toplulu u Müdürlü ü

2

Devlet Türk Müzi i Ara t rma ve Uygulama Toplulu u Müdürlü ü

1

Yat r m ve letmeler Genel Müdürlü ü
Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürlü ü

1

Atatürk Kültür Merkezi Alan ve Tesisleri 3 letme Müdürlü ü

1
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3stanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürlü ü

1

Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlü ü
3stanbul Telif Haklar Sinema Müdürlü ü

1

Tan tma Genel Müdürlü ü
Turizm Dan ma Bürosu

54

Yurtd)1) Te1kilat)
Bakanl m z n yurtd
te kilat nda 189 say l Kamu Kurum ve Kurulu lar n n
Yurtd
Te kilât Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname uyar nca kurulan Kültür ve
Tan tma Mü avirlikleri/Ata elikleri bulunmaktad r.
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Tablo 7: Yurtd

Te kilat

B R M N ADI

BULUNDU U YER

BA LI OLDU U DITEMS LC L K

GÖREV ALANINA G REN D
ÜLKE VEYA YERLER

ER

1

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

STOKHOLM / 3SVEÇ

T.C. STOKHOLM BE

2

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

WASHINGTON / A.B.D.

T.C. WASHINGTON BE

3

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

BERL3N / ALMANYA

T.C. BERL3N BE

4

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

BRÜKSEL / BELÇ3KA

T.C. BRÜKSEL BE

LÜKSEMBURG

5

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

V3YANA / AVUSTURYA

T.C.V3YANA BE

SLOVAKYA, MACAR3STAN

6

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

PAR3S / FRANSA

T.C. PAR3S BE

TUNUS, FAS, CEZAY3R

7

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

ROMA / 3TALYA

T.C. ROMA BE

MALTA, SLOVENYA

8

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

LONDRA / 3NG3LTERE

T.C. LONDRA BE

3RLANDA, 3ZLANDA

9

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

MADR3D / 3SPANYA

T.C. MADR3D BE

I3L3, MEKS3KA

10

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

TOKYO / JAPONYA

T.C.TOKYO BE

GÜNEY KORE

11

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

TEL-AV3V / 3SRA3L

T.C. TEL-AV3V BE

12

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

KOPENHAG / DAN3MARKA

T.C. KOPENHAG BE

NORVEÇ

13

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

IAM / SUR3YE

T.C. IAM BE

LÜBNAN, IRAK, ÜRDÜN

14

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

HELS3NK3 / F3NLAND3YA

T.C. HELS3NK3 BE

ESTONYA, LETONYA, L3TVANYA

15

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

MOSKOVA / RUSYA

T.C. MOSKOVA BE

BELARUS

KANADA
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16

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

PEK3N / Ç3N

T.C. PEK3N BE

17

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

VARIOVA / POLONYA

T.C. VARIOVA BE

18

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

LAHEY / HOLLANDA

T.C. LAHEY BE

19

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

TAIKENT / ÖZBEK3STAN

T.C. TAIKENT BE

20

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

TAHRAN / 3RAN

T.C. TAHRAH BE.

21

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

KAH3RE / MISIR

T.C. KAH3RE BE

22

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

K3EV / UKRANYA

T.C..K3EV BE

23

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

BELGRAD / YUGOSLAVYA

T.C. BELGRAD BE

24

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK

T.C. SARAYBOSNA BE

25

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

ÜSKÜP / MAKEDONYA

T.C. ÜSKÜP BE

26

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

B3IKEK / KIRGIZ3STAN

T.C.B3IKEK BE

27

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

BAKÜ /AZERBAYCAN

T.C. BAKÜ BE

28

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

ASTANA / KAZAK3STAN

T.C. ASTANA BE

29

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

DUIANBE / TAC3K3STAN

T.C. DUIANBE BE

30

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

AIKABAT / TÜRKMEN3STAN

T.C. AIKABAT BE

31

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

KUALA LUMPUR / MALEZYA

T.C.KUALA LUMPUR BE

HIRVAT3STAN

AVUSTRALYA, BRUNEY, YEN3
ZELANDA
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32

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

YEN3 DELH3/ H3ND3STAN

T.C. YEN3 DELH3 BE

33

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

SOFYA / BULGAR3STAN

T.C. SOFYA BE

34

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

3SLAMABAD / PAK3STAN

T.C. 3SLAMABAD BE

35

KÜLTÜR VE TANITMA
MÜIAV3RL3W3

R3YAD / SUUD3 ARAB3STAN

T.C. R3YAD BE

36

KÜLTÜR VE TANITMA ATAIEL3W3

NEW YORK / A.B.D.

T.C. NEW YORK BK

37

KÜLTÜR VE TANITMA ATAIEL3W3

DUBA3 / B. ARAP EM3RL3KLER3

T.C. DUBA3 BK

38

KÜLTÜR VE TANITMA ATAIEL3W3

FRANKFURT / ALMANYA

T.C. FRANKFURT BK

39

KÜLTÜR VE TANITMA ATAIEL3W3

LOS ANGELES / A.B.D.

T.C. LOS ANGELES BK

40

KÜLTÜR VE TANITMA ATAIEL3W3

ZÜR3H / 3SV3ÇRE

T.C. ZÜR3H BK
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3.5.2. nsan Kaynaklar)
3.5.2.1. Personel Say)s)
2009 y l nda Bakanl kta (merkez, ta ra, yurtd ve DÖS3MM ) 13780 ki i görev
yapmaktad r. Bu personelin % 67’si (9095 ki i) memur, % 10’u (1432 ki i) sanatç , % 17’si
(2378) i çi, % 6’s (875) sözle melidir.
Kültür ve Turizm Bakanl n n yurtd nda Aral k 2009 sonu itibariyle 40 Kültür ve
Tan tma Mü avirlik ve Ata eli i bulunmaktad r. Bu birimlerde 20 Mü avir, 2 Mü avir
Yard mc s , 12 Ata e ve 12 Ata e Yard mc s olmak üzere toplam 46 personel görev
yapmaktad r.
Bakanl k personeli ile di er baz kamu kurum ve kurulu lar n n personeli aras nda
özlük haklar bak m ndan e itsizlik bulunmaktad r. Bu durum kurumsal aidiyet duygusunun
olu mas na engel olarak personelin kurum d na gitmesine neden olmaktad r.

17%

memur

6%

sanatç
sözle meli

10%

i çi
67%

Iekil 3: Çal anlar n 3stihdam Durumuna Göre Da l m

3.5.2.2. Personel Kadro Durumu
Personelin %71’i (6465ki i) genel idari hizmetler s n f nda, %12’si (1098 ki i) teknik
hizmetler s n f nda, %17’si (1518 ki i) yard mc hizmetleri s n f nda, %0 (14 ki i) sa l k
hizmetleri s n f ndad r.
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12%

THS
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Iekil 4: Çal anlar n Hizmet S n flar na Göre Da l m

3.5.2.3. Personel Unvan Durumu ve Say)s)
Bakanl m z merkez ve ta ra te kilat nda görev yapan 657 say l Kanunun 4/A ve 4/B
maddesine göre istidam edilen personelin uzmanl k alan na göre da l m a a da
belirtilmektedir.
Tablo 8: Kültür ve Turizm Bakanl

Personeli Unvan Baz nda Da l m

UNVAN

*

SAYI

MÜSTEIAR

1

MÜSTEIAR YARDIMCISI

4

BAKANLIK MÜIAV3R3

28

BAKANLIK MÜIAV3R3 (IAHSA BAWLI)

14

TEFT3I KURULU BAIKANI

1

YATIRIM VE 3ILETMELER GENEL MÜDÜRÜ

1

TANITMA GENEL MÜDÜRÜ

1

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRÜ

1

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRÜ

0*

ARAITIRMA VE EW3T3M GN. MD.

1

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRÜ

1

TEL3F HAKLARI VE S3NEMA GENEL MÜDÜRÜ

1

STRATEJ3 GEL3IT3RME BAIKANI

1

MÜZE BAIKANI

2

M3LL3 KÜTÜPHANE BAIKANI

1

M3LL3 KÜTÜPHANE BAIKAN YARDIMCISI

1

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

21

BASIN VE HALKLA 3L3IK3LER MÜIAV3R3

1
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35

Kültür ve Turizm Bakanl)*)
2010-2014 Stratejik Plan)
Ocak 2010

*

1.HUKUK MÜIAV3R3

1

HUKUK MÜIAV3R3

9

KÜLTÜR VE TANITMA MÜIAV3R3

20

SAVUNMA SEKRETER3

1

KÜLTÜR VE TANITMA MÜIAV3R YARDIMCISI

2

KÜLTÜR VE TANITMA ATAIES3

12

KÜLTÜR VE TANITMA ATAIE YARDIMCISI

12

DII 3L3IK3LER VE AVRUPA B3RL3W3 KOORD3NASYON DA3. BIK.

1

PERSONEL DA3RE BAIKANI

1

3DAR3 VE MAL3 3ILER DA3RE BAIKANI

1

D.TÜRK MÜZ. ARAI. UY. TOP. MÜD.

0*

DA3RE BAIKANI

44

3Ç DENETÇ3

7

BAIMÜFETT3I

28

MÜFETT3I

16

MÜFETT3I YARDIMCISI

13

BAIKONTROLÖR

44

KONTROLÖR

8

STAJYER KONTROLÖR

9

3L KÜLTÜR VE TUR3ZM MÜD.

70

3STANBUL ATATÜRK KÜL. MERK. MÜD.

1

ANKARA ATATÜRK KÜL. MERK. MÜD.

1

3ILETME MÜDÜRÜ

1

3STANBUL ATATÜRK KÜL. MERK. MÜD. YRD

2

ANKARA ATATÜRK KÜL. MERK. MÜD. YRD

3

ANKARA RES3M HEYKEL MÜZE MÜD.

1

BASMA YAZI VE RES. DERLEME MÜD.

0*

CUM. BAIK. SENFON3 ORKEST. MÜD.

0*

DEV. GÜZEL SANATLAR GAL. MÜD.

1

TEL3F HAK. VE S3NEMA MÜDÜRÜ

1

TÜRK DÜNYASI MÜZ. TOP. MÜD.

1

DEVLET TÜRK DÜNYASI DANS ve MÜZ. TOP. MÜD.

0*

DEV. KLAS3K TÜRK MÜZ. KOR. MÜD.

2

DEV. TÜRK MÜZ3W3 TOP. MÜD.

1

DEV. TÜRK HALK MÜZ3W3 KOR. MÜD.

0*

DEV. MODERN DANS T.MD.

1

DEV. SENFON3 ORKESTRASI MÜD.

0*

DEV. MODERN FOLK MÜZ.T.MD.

1

TÜRK TASAVVUF MÜZ3W3 TOP. MÜD.

0*

BÖLGE DEVLET SENFON3 ORK. MÜD.

0*

DEV. ÇOKSESL3 MÜZ3K KOR.MÜD.

1

Bu kadroya 31.01.2010 tarihi itibariyle asaleten atama yap lmam t r.
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DEV. HALK DANSLARI TOP. MÜD.

1

ANK. ATATÜRK KÜL. MER. TES. 3IL. MD

1

DEV.GELENEKSEL TÜRK.T3Y.TOP.MÜD.

0**

TAR3H3 TÜRK MÜZ. TOP. MÜDÜRÜ

0*

DEV. HALK OZAN. TOP. MD.

0**

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ

131

MÜZE MÜDÜRÜ

45

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

1

RES3M HEYKEL MÜZ. VE GAL. MÜD

1

REST. VE KONS. MERK. LAB. MÜD.

0*

RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRÜ

11

KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRÜ

25

MERKEZ MÜDÜRÜ

0*

MÜDÜR (ÖZELLEIT3RME)

1

MÜDÜR YARDIMCISI (ÖZELLEIT3RME)

0*

BASMA YAZI VE RES. DER. MÜD. YRD.

0*

3L KÜLTÜR VE TUR3ZM MÜD.YRD.

98

KÜTÜPHANE MÜDÜR YARDIMCISI

22

MÜZE MÜDÜR YARDIMCISI

7

RES. HEYK. MÜZ. VE GAL. MÜD. YRD.

1

RES3M HEYKEL MÜZES3 MÜD. YRD.

1

REST. VE KONS. MERK. LAB. MÜD. YRD.

1

RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜR YRD.

5

IUBE MÜDÜRÜ

338

UZMAN

112

UZMAN (ÖZELLEIT3RME)

80

MAL3 H3Z. UZMANI

6

KÜLTÜR VE TUR3ZM UZMANI

254

A.P.K.UZMANI

40

EW3T3M UZMANI

2

S3V3L SAVUNMA UZMANI

2

MAL3 H3Z. UZM. YRD.

4

KÜL. VE TUR. UZMAN YRD.

290

KÜTÜPHANEC3

377

ARAITIRMACI (ÖZELLEIT3RME)

157

FOLKLOR ARAITIRMACISI

47

MÜZE ARAITIRMACISI

155

K3TAP PATOLOWU

6

MÜTERC3M

14

RAPORTÖR

2

**

Bu Müdürlük 28/07/2009 tarihli ve 2009/15328 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kapat lm t r. Ancak bu
kadronun 31.01.2010 tarihi itibariyle iptal ihsas i lemi tamamlanmam t r.
*
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HEYKELTRAI

3

RESTORATÖR

8

ARKEOLOG
FOTOWRAFÇI

4

PROGRAMCI

6

KORUMA VE GÜVENL3K IEF3

1

IEF

365

IEF (ÖZELLEIT3RME)

113

AYN3YAT SAYMANI

111

MEMUR

1684

AMBAR MEMURU

100

ENFORMASYON MEMURU

168

KORUMA VE GÜVENL3K GÖREVL3S3

389

DAKT3LOGRAF

58

SEKRETER

3

VEZNEDAR

2

B3LG3SAYAR 3ILETMEN3

461

VER3 HAZ. VE KONTROL 3ILETMEN3

239

IOFÖR

124

D3I TAB3B3

2

DA3RE TAB3B3

8

ÇOCUK EW3T3MC3S3

1

HEMI3RE

4

MÜHEND3S (ÖZELLEIT3RME)

14

MÜHEND3S

125

M3MAR

125

IEH3R PLANCISI

42

JEOLOG

0*

JEOMORFOLOG

0*

K3MYAGER

0*

3STAT3ST3KÇ3

5

DEKORATÖR

1

TEKN3KER (ÖZELLEIT3RME)

50

TEKN3KER

18

GRAF3KER

1

TEKN3SYEN

113

TEKN3SYEN (ÖZELLEIT3RME)

189

TEKN3K RESSAM

15

TEKN3SYEN YARDIMCISI

57

H3ZMETL3

529

AIÇI
*

389

4

Bu kadroya 31.01.2010 tarihi itibariyle asaleten atama yap lmam t r.
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KALOR3FERC3

75

3TFA3YEC3

16

BEKÇ3

826

DAWITICI

11

TOPLAM

9095

Tablo 9: Kültür ve Turizm Bakanl

Sözle meli Personeli Unvan Baz nda Da l m (DÖS3MM Hariç)
UNVAN

SAYI

Jeoloji Mühendisi

2

Büro Personeli

3

Di er Teknik Hizmet Personeli

3

Avukat

1

Proje De er. ve Uyg. Uzman

2

Mütercim-Tercüman

5

Ö retici

5

Uzman

13

Ar iv Uzman

4

Mütercim

16

Redaktör

9

Heykelt ra

1

Restoratör

1

Foto rafç

2

Kameraman

3

Konservatör

7

Sistem Programc s

1

Programc

14

Çözümleyici

2

Proje Uzman

2

Mahalli Katip Sekreter

33

Destek Personeli

3

Biyolog

1

Çevre Mühendisi

1

3n aat Mühendisi

2

Mühendis

18

Mimar

38

Iehir Planc s

24

Kimyager

1

Topograf

1

Teknik Ressam

1

Makinist

1

Fresk Ressam

2
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Ta 3 leyicisi

2

Sedefkar

1

Kalemkar

3

Vitray Ustas

2

Yazma Eser Uzman

3

Yazma Eser Patoloji Uzman

1

Sesçi

4

I kç

2

Müzikçi

1

Resim Seçici

1

Tashihçi

5

E itici

23

Dans Uzman

3

Kostümcü (Terzi Gardropçu)

1

Senarist (Metin Yazar )

1

Te hir Uzman

1

Hattat

3

Seramikçi

3

Peyzaj Mimar

4

Kur uncu

1

Yay n Koordinatörü

1
288

Toplam

Tablo 10: 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri Personel Say s
ÜNVAN

Say)

3L KÜLTÜR VE TUR3ZM MÜDÜRÜ

70

3L KÜLTÜR VE TUR3ZM MÜD. YRD.

98

IUBE MÜDÜRÜ

174

UZMAN

22

UZMAN (ÖZELLEIT3RME)

31

ARAITIRMACI (ÖZELLEIT3RME)

89

FOLKLOR ARAITIRMACISI

28

IEF

88

IEF (ÖZELLEIT3RME)

41

AYN3YAT SAYMANI

59

MEMUR
AMBAR MEMURU

260
4

ENFORMASYON MEMURU

65

DAKT3LOGRAF

12

B3LG3SAYAR 3ILETMEN3

93

VER3 HAZ. VE KONTROL 3ILETMEN3

51

IOFÖR

44
40

Kültür ve Turizm Bakanl)*)
2010-2014 Stratejik Plan)
Ocak 2010

MÜHEND3S (ÖZELLEIT3RME)

3

M3MAR

2

3STAT3ST3KÇ3

1

TEKN3KER (ÖZELLEIT3RME)

14

TEKN3KER

2

TEKN3SYEN

8

TEKN3SYEN (ÖZELLEIT3RME)

46

TEKN3SYEN YARDIMCISI

7

H3ZMETL3

67

AIÇI

1

KALOR3FERC3

18

BEKÇ3

69
1467

TOPLAM

3.5.2.4. Personel Cinsiyet Durumu
Bakanl

m zda 9281 ( %67) erkek, 4499 (%33) kad n personel istihdam edilmektedir

33%
KADIN
ERKEK
67%

Iekil 5: Çal anlar n Cinsiyet Durumuna Göre Da l m

3.5.2.5. Personel E*itim Düzeyi ve Deneyimi
Bakanl m z personelinin e itim durumuna bak ld nda 73 doktora, 605 yüksek
lisans (master), 4740 lisans, 2181 yüksekokul, 4258 lise, 1204 ortaokul, 719 ilkö retim
mezunu bulundu u görülmektedir.
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1%
4%

5%
9%
ilkö)retim
ortaokul
lise

34%

y.okul
lisans

31%

y.lisans
doktora
16%

Iekil 6: Çal anlar n E itim Durumuna Göre Da l m

79 3KTM’de toplam 394 3lkö retim mezunu bulunurken, ortalama 3lkö retim mezunu
say s 5’dir. 3KTM’lerde toplam 842 Lise mezunu bulunurken, ortalama Lise mezunu say s
11’dir. 3KTM’lerde toplam 1165 Üniversite mezunu bulunurken, ortalama Üniversite mezunu
say s 15’dir. 3KTM’lerde toplam 37 Lisans Üstü/Doktora mezunu bulunurken, her iki 3KTM
için 1 Lisans Üstü/Doktora mezunu say s bulunmaktad r.
3.5.2.6. Personel Yabanc) Dil Düzeyi
Kamu Personeli Dil S nav (KPDS) sonucuna göre (C) ve üstü seviyede dil bilen
personel say s 442 ki i olup toplam personel say s n n % 3.2 sini olu turmaktad r. Bakanl k
görev alan ve yurtd te kilat n n varl göz önüne al nd nda dil bilen personel say s n n
oldukça dü ük oldu u görülmektedir.
3.5.2.7. Ya1 Gruplar)

16%

10%

20-29 Ya
30-39 Ya
32%

40-49 Ya
50 ve üzeri

42%

Iekil 7: Çal anlar n Ya Durumuna Göre Da l m
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Bakanl kta çal an mevcut personelin ya da l m na ili kin grafik incelendi inde 40
ya üzeri grupta bulunan ve deneyimlerinden faydalan labilecek Bakanl k çal anlar n n genel
say ya oran n n % 42 oldu u görülmektedir. 20-40 ya grubunda yer alan çal anlar n oran ise
% 42’dir.

3.5.3. Mali Yap)

Bakanl a tahsis edilen bütçe ödeneklerinin Genel Bütçeden ald
pay ile yat r m
bütçe ödeneklerinin Genel Yat r m Bütçesinden ald
pay y llar itibariyle a a da
gösterilmektedir:

Tablo 11: Bakanl
YILI

SOSYAL
GÜV.
PERSONEL
KUR.
G DERLER
DEV.
PR M G D.

MAL VE
H ZMET
ALIMI G D.

CAR
TRANSF.

m z Bütçesinin Y llara Göre Kar la t r lmas
SERMAYE
G DERLER

SERMAYE
TRANSF.

BORÇ
VERME

BÜTÇE
TOPLAMI

GENEL BÜTÇE

PAY%

2004 158.640.000 18.245.000 151.975.950 129.827.490

45.388.161

29.486.910

0

587.925.000

149.858.129.000 0,39

2005 167.389.000 21.755.000 171.352.000 171.982.373

68.183.020

42.528.765

0

646.392.000

153.928.792.910 0,42

2006 187.745.000 22.810.000 177.597.000 184.586.000

90.139.000

45.504.000

4.000.000

712.381.000

170.156.782.052 0,42

2007 217.314.000 50.433.000 168.864.000 222.660.000

104.200.000

49.547.000

3.360.000

816.378.000

200.902.066.401 0,41

2008 237.000.000 29.273.000 190.380.000 222.011.000

87.868.000

51.529.000

8.525.000

826.586.000

218.284.732.372 0,38

2009 259.166.000 33.055.000 184.802.595 259.051.000

155.242.000

102.703.000

8.550.000

1.021.346.000

257.742.143.488 0,39

2010 293.631.000 50.527.000 196.370.000 268.208.000

178.500.000

122.222.000

10.000.000

1.119.458.000

281.907.405.110 0,39

Tablo 12: Bakanl
EKONOM K
KOD
01
02
03
05
06
07
08

AÇIKLAMALAR
PERSONEL
G DERLER
SOSYAL GÜVENL K
KUR.
MAL VE H ZMET
ALIM G D.
CAR
TRANSFERLER
SERMAYE
G DERLER
SERMAYE
TRANSFERLER
BORÇ VERME
GENEL TOPLAM

m z 2009 Y l Bütçesi ile 2010-2011- 2012 Y l Bütçeleri Kar la t r lmas
2009
BÜTÇES
(YTL)

%
ARTI*

2010 BÜTÇES
(TL)

%
ARTI*

2011 BÜTÇES
(TL)

%
ARTI*

2012 BÜTÇES
(TL)

259.166.000

9,4

293.631.000

9,9

314.502.000

9,6

335.822.000

33.055.000

12,9

50.527.000

7,9

53.867.000

7,8

57.519.000

203.573.000

-2,9

196.370.000

16,4

204.423.000

16,8

213.622.000

259.051.000

16,7

268.208.000

8,2

285.080.000

10,9

301.805.000

155.242.000

76,7

178.500.000

40,7

149.000.000

16,1

184.000.000

102.703.000

99,3

122.222.000

-1,7

112.702.000

6,5

118.445.000

8.550.000

0,3

10.000.000

8,8

10.450.000

10,2

10.920.000

1.021.346.000

9,6

1.119.458.000

0,9

1.130.024.000

8,1

1.222.133.000
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Tablo 13: Bakanl
YILI

KÜLTÜR

m z n Y llar 3tibariyle Genel Bütçe 3çindeki Yat r mdan Ald

TUR ZM

Pay

YATIRIM

DKHS-TEKNOLOJ
ARA*TIRMA
TOPLAM

GENEL BÜTÇE

PAY %

2000

19.765.000

8.500.000

0

28.265.000

2.234.688.000

1,26

2001

35.560.000

15.000.000

0

50.560.000

3.240.165.000

1,56

2002

53.249.000

28.000.000

0

81.249.000

5.323.062.000

1,53

2003

67.425.000

35.000.000

0

102.425.000

6.100.000.000

1,68

2004

55.520.000

31.126.000

0

86.646.000

7.945.589.000

1,09

2005

78.714.000

29.859.000

0

108.573.000

11.389.320.000

0,95

2006

92.754.000

32.100.000

0

124.854.000

13.800.000.000

0,90

2007

105.265.000

35.100.000

2.000.000

142.365.000

15.751.330.100

0,90

2008

91.464.000

36.106.000

127.570.000

13.859.000.000

0,92

2009

159.796.000

82.993.000

242.789.000

18.484.143.740

1,31

2010

183.800.000

98.008.000

281.808.000

21.319.329.000

1,32

* Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü)ü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinin ödenekleri dahil edilmi tir.
* Kamula t rma Ödenekleri dahil edilmi tir.
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Tablo 14: Bakanl
YILI

m z Bütçesinin Y llar 3tibariyle Genel Bütçe 3çindeki Ald

KÜLTÜR

TUR ZM

BÜTÇE TOPLAMI

Pay

GENEL BÜTÇE

2000

120.939.800

56.288.200

177.228.000

46.702.436.000

2001

158.658.000

72.584.600

231.242.600

48.219.490.000

2002

278.000.000

165.778.000

443.778.000

97.831.000.000

2003

349.327.000

190.130.000

539.457.000

146.805.170.000

2004

0

0

587.925.000

149.858.129.000

2005

0

0

646.392.000

153.928.792.910

2006

0

0

712.381.000

170.156.782.052

2007

0

0

816.378.000

200.902.066.401

2008

0

0

826.586.000

218.284.732.372

2009

0

0

1.021.346.000

257.742.143.488

2010

0

0

1.119.458.000

281.907.405.110

PAY%

0,38
0,48
0,45
0,37
0,39
0,42
0,42
0,41
0,38
0,39
0,39
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Tablo 15: Bakanl
KURUMSA
L KOD

B R M

01

02

PERSONEL
G DERLER

SOS.GÜV.
G D.

m z n 2010 Y l Bütçesi
03

05

06

MAL VE
CAR
SERMAYE
H ZM. ALIM. TRANSFERLER G DERLER

07

08

TOPLAM

SERMAYE
TRANS.

BORÇ
VERME

TOPLAM

21.00.00.02

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜ%Ü

2.873.600

428.000

1.178.100

68.000

4.547.700

21.00.00.20

TEFT & KURULU B&K.

2.623.200

301.000

549.000

44.000

3.517.200

21.01.00.04

DAR VE MAL
DA . B&K.

5.448.000

1.344.800

13.210.600

1.126.000

23.029.400

21.01.00.05

PERSONEL DA RES
B&K.

5.656.000

1.176.000

291.800

110.000

7.233.800

21.01.00.23

STRATEJ
GEL &T RME B&K.

5.048.000

1.191.000

1.045.800

3.050.000

14.484.800

21.01.00.24

HUKUK MÜ&AV RL %

778.600

172.000

276.300

21.01.00.62

L KÜLTÜR VE
TUR ZM
MÜDÜRLÜKLER

32.985.500

7.262.100

4.619.000

21.01.30.00

GÜZEL SANATLAR
GEN. MÜD.

1.517.100

304.000

948.000

21.01.30.62

TA&RA TE&K LATI

82.816.000

8.097.000

4.895.000

21.01.31.00

KÜLTÜR VARLIKLARI
VE MÜZELER GEN.
MÜD.

8.784.000

1.456.000

2.075.400

21.01.31.62

TA&RA TE&K LATI

53.045.600

11.063.000

13.462.000

21.01.32.00

KÜTÜPHANELER VE
YAYIMLAR GEN.
MÜD.

2.621.100

545.000

1.448.000

21.01.32.62

TA&RA TE&K LATI

44.088.500

9.012.000

11.813.000

21.01.33.00

TEL F HAKLARI VE
S NEMA GEN. MÜD.

2.416.000

413.000

3.556.000

3.150.000

260.000

21.01.34.00

YATIRIM VE
&LETMELER GEN.
MÜD.

10.163.000

2.197.000

2.547.000

1.000.000

65.619.000

21.01.34.62

TA&RA TE&K LATI

7.305.000

1.593.000

5.613.000

21.01.35.00

ARA&TIRMA VE
E% T M GEN. MÜD.

5.230.900

1.128.100

1.077.000

2.000.000

1.230.000

10.666.000

21.01.36.00

TANITMA GENEL
MÜD.

3.829.000

744.000

7.275.300

520.000

320.000

12.688.300

21.01.36.62

TA&RA TE&K LATI

2.214.000

497.000

570.700

228.000

3.509.700

21.01.36.63

YURT DI&I
TE&K LATI

9.166.000

281.000

115.542.000

452.000

125.441.000

21.01.37.00

M LL KÜTÜPHANE
B&K.

3.270.000

830.000

2.879.000

5.202.000

12.181.000

21.01.38.00

DI& L &. VE AVRUPA
B R. KOOR. DA . B&K.

1.751.900

492.000

1.498.000

11.323.000

15.064.900

GENEL TOPLAM

293.631.00
0

50.527.00
0

196.370.000

268.208.00
0

178.500.00 122.222.00 10.000.00 1.119.458.00
0
0
0
0

&LER

1.900.000

4.150.000

1.226.900
890.000
242.215.000

846.000

45.756.600
9.000.000

254.830.100

1.139.000
250.000

1.700.000

19.711.000

96.947.000
18.914.000

51.190.400

51.662.000

129.232.600

15.747.000

22.061.100

10.796.000

75.709.500
10.000.000
94.308.000

19.795.000
175.834.000
14.511.000

21.01. 21.01.31.00 Kurumsal Kodunda bulunan 18.914.000.-TL’nin 7.000.000.-TL’si DÖS3M Müdürlü üne RTÜK gelirlerinden aktar lmaktad r.
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3.5.4. Fiziksel Yap)
Bakanl

m z, merkezde 11 ayr adreste hizmet vermektedir.
Tablo 16: Bakanl

m z Birimleri ve Adresleri

TAHS SL B R M

ADRES

Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü (KYGM)
Strateji Geli tirme Ba kanl (SGB)
Tefti Kurulu Ba kanl (TKB)
Hukuk Mü avirli i (HM)
3dari ve Mali 3 ler Dairesi Ba kanl (3M3D

Fevzipa a Mah. Cumhuriyet
Bulvar A-B-C Blok
Ulus / ANKARA

Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü (KVMGM)

II. Meclis Binas Yan
Ulus / ANKARA

Döner Sermaye 3 letmesi Merkez Müdürlü ü (DÖS3MM)

Fevzipa a Mah. Cumhuriyet
Bulvar No: 4 06330
Ulus /ANKARA

Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü (GSGM)
Sa l k Merkezi
Kre ve Gündüz Bak mevi

Roma Meydan Hipodrom Cad.
06330 Hipodrom /ANKARA

Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlü ü (THSGM)

Anafartalar Cad. Eski Adliye
Binas No:65
06330 Ulus / ANKARA

Yat r m ve 3 letmeler Genel Müdürlü ü (Y3GM)
Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü (AEGM)
Tan tma Genel Müdürlü ü (TGM)
D 3li kiler ve AB Koordinasyon Daire Ba kanl
3dari ve Mali 3 ler Dairesi Ba kanl (3M3D)
Bas n ve Hakla 3li kiler Mü avirli i (BH3M)
3ç Denetim Birimi Ba kanl (3DBB)

3smet 3nönü Bulvar No: 5
Emek / ANKARA

(D3ABKDB)

Müste arl k, Müste ar Yard mc lar ve Özel Kalem Müdürü
Personel Dairesi Ba kanl (PDB)
3dari ve Mali 3 ler Dairesi Ba kanl (3M3D)

Atatürk Bulvar No: 29
Opera / ANKARA

Milli Kütüphane Ba kanl

Bahçelievler Son Durak
Bahçelievler/ANKARA

(MK)

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü (DOGM)

Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü (DTGM)

Bakanl

Han meli Sokak No:10
S hhiye / ANKARA
Atatürk Bulvar No:50
06330 Ulus/ANKARA
3stiklal Cad. Çirmen sok. No:8/1
Ulus / ANKARA

m za ait Lojman say s Merkezde 51, Ta rada 473 olmak üzere toplam 524

adettir.
Bakanl k merkez te kilat nda toplam 35 adet, 3l Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve
Ba l Kurulu lar nda toplam 160 adet ve Kültür ve Turizm Bakanl Merkeze Ba l Ta ra
Kurulu lar nda toplam 16 adet araç bulunmaktad r.
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3.5.5. Teknolojik Kaynaklar ve Bili1im Sistemleri Altyap)s)
Bili im teknolojileri alan ndaki yenilikler Bakanl m z taraf ndan sunulan hizmetlerin
daha etkin ve h zl bir ekilde gerçekle tirilmesi amac yla takip edilmekte ve gerekli altyap ,
sistem ve benzeri dönü ümler ve güncellemeler gerçekle tirilmektedir. Bu ekilde birimler
aras bilgi ileti imi artt r lmakta, her türlü elektronik dokümantasyon ve bilgi, yetki seviyeleri
dahilinde kurum içi intranet ve d kullan c lar na yönelik internet üzerinden payla ma
sunulmaktad r.
3.5.5.1. A* Sistemleri ve Sistem Yönetimi
Bakanl m z Ulus yerle kesi (Eski Say tay Binalar ) C Blok Bilgi 3 lem ve Bilgi
Yönetimi Dairesi Ba kanl bünyesinde 55 Mbps, Emek hizmet binas nda 20 Mbps olmak
üzere toplam 75 Mbps Metro Ethernet internet ba lant s bulunmaktad r.
Bilgi 3 lem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Ba kanl
yerle kesi C Blok kurumsal a n merkez noktas d r.

n n hizmet vermekte oldu u Ulus

Bakanl m z Opera merkez binas ndaki birimler Ulus yerle kesine 10 Mbps noktadan
noktaya Metro Ethernet ile ba l olup, kurumsal a a dahil olmakta, internet ba lant lar n da
merkez üzerinden sa lamaktad rlar. Ulus yerle kesi A ve B Blokta hizmet vermekte olan
birimler, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ile Döner Sermaye 3 letmesi Merkez
Müdürlü ü 1 GB Fiber Ethernet ile Ba kanl k merkezine ba l olup, kurumsal a a dahil
olarak internet ba lant lar n da merkez üzerinden sa lamaktad rlar.
Emek hizmet binas ile Bilgi 3 lem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Ba kanl
merkezi
aras nda 10 Mbps noktadan noktaya Metro Ethernet ba lant bulunmaktad r. Bu ba lant
üzerinden Emek hizmet binas ndaki birimler kurumsal a a dahil olmaktad r.
3nternet ç k ve Ulus yerle kesi ba lant s ise binan n 2. kat nda bulunan Bilgi 3 lem
ve Bilgi Yönetimi Dairesi Ba kanl sistem odas ndaki sunucular üzerinden sa lanmaktad r.
Milli Kütüphane Ba kanl , Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlü ü, Cumhurba kanl
Senfoni Orkestras , Resim Heykel Müzesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü, Devlet
Tiyatrolar Genel Müdürlü ü ve Bakanl k Sa l k Merkezi d ndaki tüm birimler Bakanl k
kurumsal a na dahildir. Kurumsal a a ba l birimler kurumsal uygulamalar a üzerinden
kullanmaktad r. A a dahil olmayan birimler ise kurumsal uygulamalar VPN (Virtual Private
Network – Özel Sanal A ) üzerinden ya da web tabanl uygulamalar internet üzerinden
kullanmaktad r.
3l Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin tamam nda ADSL internet ba lant s
bulunmaktad r.
Bakanl m z birimlerinde toplam 2750 adet ki isel bilgisayar, 1150 adet yaz c , 100
adet taray c dan olu an donan m birimlerine hizmet verilmektedir.
Bakanl m z bünyesinde mevcut verilerin fiziksel olarak farkl bir ortamda
korunabilmesi amac yla kurulan Acil Durum Merkezinin (Disaster Recovery) tüm sistem
yedeklerini kapsayacak ekilde geni letilebilmesi ve teknolojik imkanlar do rultusunda online
güncellenecek bir formata dönü türülmesi planlanmaktad r. Ayr ca Bilgi Toplumu Stratejisi
Eylem Plan ’nda 76 numaral eylem olarak yer alan ve TÜRKSAT A.I.’nin sorumlu kurulu
olarak belirlendi i “Bilgi Sistemleri Ola anüstü Durum Yönetim Merkezi” projesi
kapsam nda görü meler devam etmektedir. Proje ile Kamu Kurumlar n n ortak ihtiyaçlar
do rultusunda bilgi sistemleri ola anüstü durum yönetim merkezi kurulacak, hizmet verilecek
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kurumlar n acil durumlarda kritik fonksiyonlar n sürdürmelerini sa layacak sistemler ve bilgi
yedeklemeleri olu turulacakt r.
Kültür ve Turizm Bakanl
3nternet Sitesi ülkemizin do al güzelliklerini, tarih,
arkeolojik, kültürel ve sanata ili kin zenginliklerini yurtiçinde ve yurtd nda tan tmak
amac yla Türkçe, 3ngilizce, Frans zca, Almanca, Rusça, 3spanyolca, Arapça, Çince olmak
üzere 8 dilde yay n yapmaktad r. Ayr ca, Yurt d Mü avirliklerimizce haz rlanan 3sveççe,
Japonca ve 3talyanca sitelere de ba lant lar verilmi tir. 3l Kültür Turizm Müdürlükleri 3nternet
Siteleri 2007 y l ba lar nda yay na girmi tir.
Bakanl m z internet sayfas nda (http://www.kulturturizm.gov.tr) a a daki hizmetler
sunulmaktad r:
• Türkiye Yazmalar ( http://www.yazmalar.gov.tr )
• Ta nmaz Kültür Varl klar ( http://www.kulturvarliklari.org/ )
• Türkiye Kültür Miraslar ( http://www.kulturvarliklari.org/ )
• Sanal Türkiye Stand ( http://www.kultur.gov.tr/tr/SanalStand/sanalstand.htm )
• Konu an Kitapl k(Görme engelliler için) ( http://seslikitap.kultur.gov.tr/ )
• Gasp ral Kiril-Latin Alfabe Çeviri Program , ( http://www.kultur.gov.tr/gaspirali )
• e-Kitap http://ekitap.kultur.gov.tr
• TV & Müzik ( http://emuzik.kultur.gov.tr )
• Kültür Çocuk ( http://www.kulturcocuk.gov.tr/ )
• 3ntranet (http://kulturnet – http://intranet)
• Sanal Gezintiler (Müzeler, Saraylar, Camiler, Kiliseler, Manast rlar)
• 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri 3nternet Sayfalar
• Bakanl k Birimlerinin 3nternet Sayfalar
• Evra m Hangi A amada?
• Dilek/Iikayet Formu
Bakanl m z hizmetlerinin sunulmas n h zland rmak ve koordinasyonu sa lamak
üzere geli tirilen yaz l mlar ise a a da yer almaktad r:
Entegre e-kütüphane sistemi; Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plan içerisinde yer alan
ülkemizdeki tüm kütüphanelerin ortak bir veri taban nda entegrasyonunun çal malar
yap lmaktad r.
Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü üne ba l Yazma Eser Kütüphaneleri’nde
bulunan 167.240 eserden 164.428’i dijital ortama aktar lm t r.
Milli Kütüphane ile birlikte kullan lmakta olan yazmalar.gov.tr adl internet sitesinde
198.444 eserin bibliyografik künyelerine, 74.798 eserin de görüntülerine ula labilmektedir.
Türkiye Kültür Portal n n sorumlu kurulu u olarak içerik olu turma çal malar
kapsam nda, ilgili kurulu larla çal malar ba lat lm , içerik alanlar nda uzman akademik
kariyere sahip 9 ki iden olu an Dan ma Kurulu olu turulmu tur. 3çerik ve teknik altyap n n
özellikleri ile portal n yönetim ve yürütme stratejisinin belirlenmesi hususlar n içeren
“Türkiye Kültür Portal Dan manl k Raporu” haz rlanm t r.
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Söz konusu rapor do rultusunda yürütülen uygulama çal malar kapsam nda
03/07/2009 tarihinde “Türkiye Kültür Portal Altyap s n n Olu turulmas ve Portal Uygulama
Yaz l mlar n n Temin Edilmesi” ihalesi gerçekle tirilmi tir. Ayr ca 27/07/2009 tarihinde
“Türkiye Kültür Portal 3çeri inin Olu turulmas ” ihalesi yap lm ve ihaleyi alan firmalar
çal malar na ba lam t r. Proje ile 3lgili kurumlarla yap lan toplant lar sonucunda,
Bakanl m z taraf ndan haz rlanan “3çerik Sa lama ve Veri Payla m Protokolü” üzerinde
mutabakata var larak kurumlar n bir k sm yla sözle me imzalanm olup, çal malar
sürmektedir.
2010 y l Ocak ay nda test yay n na ba layacak olan Türkiye Kültür Portal , 31 Mart
2010 tarihinde gerçek yay na geçecektir.
Ayr ca;
• Kurumsal Yaz l mlar – Veritaban
• Evrak Bilgi Sistemi
• Bütçe Bilgi Sistemi
• Ayniyat ve Stok Sistemi
• Halk Kültürü Ar iv Bilgi Sistemi
• Rehber, Sekreterya Sistemi
• Web Tabanl Personel Sorgusu
• Talep Takip Program
• Radyo Otomasyon Sistemi
• Sesli Kitap Sistemi
• Sa l k Bilgi Sistemi
• Ta t Bilgi Sistemi
• Karteks Program
• Ziyaretçi Takip Program da Bakanl
hizmet vermeye devam etmektedir.

m z yaz l m ve bilgi i lem servisleri olarak

Elektronik 3mza Kanunu gere ince Bakanl m z bünyesinde elektronik imza
uygulamas na geçilmesi çal malar kapsam nda “Adalet Bakanl
ile Kültür ve Turizm
Bakanl
Doküman Yönetim Sistemi Kullan m Lisans Protokolü” çerçevesinde sistemin
Bakanl m z i leyi ine uyarlanmas için gereken düzenlemeler ve uygulaman n kademeli
geçi i için çal malar ba lat lm t r.
3l Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin tamam nda internet ba lant s bulunmaktad r.
%87,3 çal r e-posta adresi mevcuttur. 3KTM’lerin %48,1’inde evrak takip sistemi,
%17,7’sinde otomasyon sistemi gibi yaz l mlar bulunmaktad r.
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3.6. GZFT (SWOT) Analizi

3.6.1. Kurulu1 çi Analiz ve D)1 Çevre Analizi
Durum Analizi’nin ikinci a amas olarak Güçlü Yanlar (G), Zay f Yanlar (Z), F rsatlar
(F) ve Tehditlerin (T) belirlendi i GZFT Analizi yap lm t r.
GZFT analizinin Güçlü Yanlar (G) ve Zay f Yanlar (Z) bölümü, Bakanl m z n iç ve
d payda lar n n görü leri de erlendirilerek, Bakanl m z n yap s , insan kaynaklar , kurum
kültürü, sahip oldu u teknolojik alt yap ve mali durumuna ili kin durum tespitleri sonucunda
haz rlanm t r.
Kurum 3çi Analiz çal malar s ras nda öncelikli olarak mevzuat ve te kilatlanmayla
ilgili sorunlar n giderilmesine ili kin çal malar ba lat lm t r. Stratejik amaçlar ve hedefler,
vizyon ve misyonun gerçekle mesinin önündeki bu sorunlar giderecek ekilde ifade
edilmi tir.
D Çevre Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik ve Sektörel-PESTS)
haz rlan rken üst politika belgeleri, temel referans kaynaklar , d ve iç payda anketleri ile
kültür ve turizm meslek örgütleri ve sektör temsilcileriyle yap lan çe itli toplant lar n
sonuçlar incelenmi tir. Kültür ve turizm alan nda Bakanl m z n faaliyetlerinde dikkate
almas gereken ulusal ve uluslararas d çevredeki geli meler ve yeni e ilimler belirlenmi ,
d çevreden kaynaklanan f rsat ve tehditler tespit edilmi tir. Elde edilen sonuçlar Stratejik
Planlama Ekibi üyeleri taraf ndan puanlanarak önceliklendirilmi tir.
D çevre analizinin önceliklendirilmi ç kt lar GZFT Analizinin F rsatlar (F) ve
Tehditler (T) bölümünü olu turmaktad r.

Tablo 17: Kültür ve Turizm Bakanl

’n n Güçlü Yönleri

GÜÇLÜ YÖNLER M Z
• Ülkemizin tarihi, kültürel ve do al zenginliklerini koruma, de erlendirme ve tan tma yetkisine sahip
olmas
• Faaliyet alanlar n n çok yönlü olmas
• Ta ra ve yurt d

te kilat ile yayg n bir örgütlenmeye sahip olmas

• 3 birli ine aç k ve dinamik bir yap ya sahip olmas
• Nitelikli, deneyimli ve özverili çal an personele sahip olmas
• Kaynak yaratma kapasitesinin olmas
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Tablo 18: Kültür ve Turizm Bakanl

’n n Zay f Yönleri

ZAYIF YÖNLER M Z
• Yetki-sorumluluk dengesinin kurulamamas
• Etkili bir insan kaynaklar planlamas n n olmay
• Ücret yetersizli i ve dengesizli i
• Birimler aras ileti imsizlik ve koordinasyon eksikli i
• Sosyal imkânlar n yetersizli i
• De i ime direnç gösterilmesi
• Kurum kültürünün olu turulamamas
• Sürdürülebilir, etkili ve yerle mi kültür ve turizm politikalar n n olmamas
• Genel bütçeden al nan pay n yetersizli i
• Bürokrasi ve k rtasiyecili in fazlal
• Fiziki çal ma ko ullar n n ve ortam n n yetersizli i
• Hizmet içi e itimin yetersiz olmas ve personelin yurtd
yararlanamamas

ve dil e itimi imkânlar ndan yeterince

• Bütçenin etkin kullan lamamas
• Mevcut mevzuat eksikli i ve mevzuat n güncellenmemi olmas
• Teknolojik alt yap dan gerekti i gibi yararlan lamamas

Tablo 19: Kültür ve Turizm Bakanl

’n n F rsatlar

FIRSATLAR
• Ülkemizin tarihi, kültürel ve do al zenginli i
• Ülkenin genç bir nüfusa sahip olmas
• e-devlet yap s n n kurulmas
• Özel sektörün kültür ve turizme artan ilgisi
• Bilgi, ileti im ve ula t rma teknolojisindeki h zl geli im
• Bilgi toplumu olma konusunda yap lan çal malar
• AB’ye uyum çal malar
• Bakanl

n faaliyet alanlar nda uluslararas i birli inin artmas

• Türk Cumhuriyetleri ile i birli i
• Yurtd nda ya ayan Türklerin varl
• Toplumda kültürel duyarl l

n artmas

• 3ç turizmdeki hareketlenme
• Turizmin çe itlenmesine olanak veren co rafi yap
• Yerli ve yabanc yat r mc lar n turizme artan ilgisi
• Çevre koruma bilincinin artmas ve kentsel alt yap n n geli tirilmesi
• Stratejik planlama sürecinde yeniden yap lanma
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Tablo 20: Kültür ve Turizm Bakanl

’na Yönelik Tehditler

TEHD TLER
• Terör
• Kültürel yabanc la ma
• Ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklanan d tehditler
• Türkiye aleyhindeki haberler ve lobi çal malar
• Kaçak kaz lar ve kaçakç l k
• Teknolojik geli melere ba l olarak yayg nla an korsan yay nc l k
• Ülkemizin, sektördeki rakip ülkelerle rekabet gücünün yeterince geli tirilememi olmas
• AB’ye tam üyelik sürecinin uzamas
• Bölgeler aras nda ve bölge içinde geli mi lik farkl l klar n n derinle mesi
• Ula m
• Çarp k kentle me ve alt yap yetersizli i
• Sürdürülebilir turizm anlay n n uygulanamamas sonucu do al kaynaklar n tahrip olma riski
• Korunmas gerekli kültür ve tabiat varl klar n n meta yap lma iste i
• Küresel Ekonomik Kriz
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4. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI ININ STRATEJ K MODELLEMES

4.1. Misyon
Ülkemizin do al, kültürel ve tarihi de erlerini ortaya ç karmak, korumak, geli tirmek,
gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin olu mas nda bilgiye eri imi kolayla t rmak;
turizmi çe itlendirmek, pazarlamak, te vik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm
politikalar ile ülkemizin dünya turizminde alaca pay art rmak ve Türk kültürünü dünyaya
tan tmak.

4.2. Vizyon
Kültür de erlerimizi ya atan ve tan tan, ülkemizi turizm alan nda lider konumuna
ta yan bir kurum olmak

4.3. Temel De*erler
Kamu Yarar): Faaliyetlerimizde, sahip oldu umuz do al ve kültürel de erlerin
korunmas n ve gelecek nesillere aktar lmas n sa lamak; turizmin ülke ekonomisine olan
katk s n art rmak. Her türlü faaliyette ki isel kayg lar de il, kamusal ç karlar ön planda
tutmak.
Bütünsel Yakla1)m: Kültürel çe itlili i ulusal bütünlük içinde desteklemek.
Ulusal D)1 Politikaya Uygunluk: Ulusal d politikam z öncelikleri do rultusunda
yurt içi ve yurt d nda sayg n bir kurum olmak, öte yandan taraf oldu umuz uluslararas
anla ma ve sözle melerden do an yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Te1vik Edicilik ve Destekleyicilik: Te vik ve destek uygulamalar , tan t m politikalar
ile kültür ve turizm sektörüne yön vermek, e itim, ara t rma ve kaynak talebinde bulunan
payda lar desteklemek, sanata ili kin yarat c l geli tirmek.
Sosyal Sorumluluk: Verilen hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.
Kültür yat r mlar n ve turizm sektörünü ülkedeki refah ve geli mi lik dengesizliklerini
azalt c do rultuda yönlendirmek.
Hukukun Üstünlü*ü: Hukukun üstünlü ünü gözeterek her türlü kamusal faaliyetin
icras nda adil, tarafs z ve güvenilir olmak.
-effafl)k ve Hesap Verme Sorumlulu*u: Faaliyetlerimizi, payda lar n ve
kamuoyunun eri imine aç k olarak gerçekle tirmek, her düzeyde yetkilinin eylem ve
kararlar nda hesap verebilirlik ilkesini benimsemek.
Yenilikçi, H)zl) ve Kaliteli Hizmet Sunumu: De i en ko ullar , dünyadaki yenilikleri
ve teknolojiyi yak ndan takip etmek, veri ve bilgiye dayal çal ma anlay n benimsemek.
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Kat)l)mc)l)k ve Sahiplenme: Kültür ve turizm politikalar n n olu turulmas nda,
hedeflerin belirlemesinde tüm iç ve d payda lar m z n kat l m n sa layarak, yönetim ve
karar alma süreçlerinde tutarl ve ça da bir anlay la hareket etmek.
Çevreye Duyarl): Do al ve kültürel varl klar ile çevreyi, gelecek nesilleri de dikkate
alan bir anlay la iç ve d payda lar ile görü birli i içinde koruma - kullanma dengesi
gözetilerek de erlendirmek.
nsan ve Zaman Odakl) Hizmet: Toplam kalite yönetimi anlay yla hizmet vermek,
payda memnuniyeti odakl hareket etmek, zaman etkin ve verimli kullanmak.
Yetkinlik ve Uzmanl)k: 3 disiplini olan, nitelikli hizmet veren, idealist, özverili,
üretken, bilgi birikimini ve tecrübelerini payla an, özgüvenli, tarafs z ve konusunda uzman
personele sahip olmak. Uzmanla maya de er vermek, çal anlar n beceri ve yeteneklerini
geli tirmelerini te vik etmek.
Liyakat: Personel istihdam , idarecilerin atanmas ve i birli i içerisinde yürütülecek
tüm çal malarda, uzmanl k, yeterlilik, uygunluk ve deneyimi ön planda tutmak.
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4.4. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler*
Misyon ve vizyon ifadeleriyle birlikte kurum içi analiz, ve d çevre analizlerinin
payda lar m z nezdinde yap lan anketlerle birlikte de erlendirilmesiyle haz rlanan GZFT
Analizi sonuçlar , Bakanl m z n 2010-2014 dönemi stratejik plan amaç ve hedeflerine yön
vermi tir.
Tablo 21: Dokuzuncu Kalk nma Plan Stratejisi (2007-2013)
Ekonomik ve Sosyal Geli me Eksenleri - Stratejik Amaçlar Matrisi

BE-ER GEL -ME VE
SOSYAL
DAYANI-MANIN
GÜÇLEND R LMES

ST HDAMIN
ARTTIRILMASI

REKABET GÜCÜNÜN
ARTTIRILMASI

EKSENLER

*

EKONOM K VE SOSYAL GEL -ME
EKSENLER

3. Ekonomide Kay)td)1)l)*)n Azalt)lmas)
6. Çevrenin Korunmas) ve Kentsel
Altyap)n)n Geli1tirilmesi
7. Ar-Ge ve Yenilikçili*in Geli1tirilmesi
8. Bilgi ve leti1im Teknolojilerinin
Yayg)nla1t)r)lmas)
10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma
De*erli Üretim Yap)s)na Geçi1in
Sa*lanmas)

1. 1gücü Piyasas)n)n Geli1tirilmesi

KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I
STRATEJ K AMAÇLAR
STRATEJ K AMAÇ 2
Sürdürülebilir turizm yakla m yla turizmin
öncü bir sektör konumuna ula mas n
sa lamak, uluslararas ölçekte pazar pay n
art rmak, marka olmak.
STRATEJ K AMAÇ 3
Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm
merkezi haline gelmesini sa lamak.
STRATEJ K AMAÇ 4
Uluslararas standartlarda etkin bir fikri
mülkiyet haklar sisteminin olu mas n
sa lamak.
STRATEJ K AMAÇ 5
Bakanl k kurumsal kapasitesinin ve alt
yap s n n güçlenmesini sa lamak ve
Bakanl k hizmetlerinde h z, kalite ve
etkinli i artt rmak.
STRATEJ K AMAÇ 2
Sürdürülebilir turizm yakla m yla turizmin
öncü bir sektör konumuna ula mas n
sa lamak, uluslararas ölçekte pazar pay n
art rmak, marka olmak.
STRATEJ K AMAÇ 3
Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm
merkezi haline gelmesini sa lamak.
STRATEJ K AMAÇ 1
Tarihi, do al ve kültürel varl klar m z
korumak, gelecek ku aklara aktarmak ve
evrensel kültüre katk da bulunmak.

5. Kültürün Korunmas), Geli1tirilmesi ve
Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi

STRATEJ K AMAÇ 3
Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm
merkezi haline gelmesini sa lamak.
STRATEJ K AMAÇ 4
Uluslararas standartlarda etkin bir fikri
mülkiyet haklar sisteminin olu mas n
sa lamak.

Bakanl k Stratejik Amaç ve Hedeflerine ili kin Performans Göstergeleri Ek-16’da yer almaktad r.
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2. Yerel Dinamiklere ve çsel Potansiyele
Dayal) Geli1menin Sa*lanmas)
4. K)rsal Kesimde Kalk)nman)n
Sa*lanmas)

STRATEJ K AMAÇ 2
Sürdürülebilir turizm yakla m yla turizmin
öncü bir sektör konumuna ula mas n
sa lamak, uluslararas ölçekte pazar pay n
art rmak, marka olmak.

STRATEJ K AMAÇ 3
Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm
merkezi haline gelmesini sa lamak.
3. Kamu Kesiminde nsan Kaynaklar)n)n
Geli1tirilmesi
4. E-Devlet Uygulamalar)n)n
Yayg)nla1t)r)lmas) ve Etkinle1tirilmesi
5. Adalet Sisteminin yile1tirilmesi

STRATEJ K AMAÇ 4
Uluslararas standartlarda etkin bir fikri
mülkiyet haklar sisteminin olu mas n
sa lamak.
STRATEJ K AMAÇ 5
Bakanl k kurumsal kapasitesinin ve alt
yap s n n güçlenmesini sa lamak ve
Bakanl k hizmetlerinde h z, kalite ve
etkinli i artt rmak.
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P

P

P

P

ARA-TIRMA, KORUMA VE
DESTEKLEME

STRATEJ3K AMAÇ 4
Uluslararas standartlarda
etkin bir fikri mülkiyet
haklar
sisteminin
olu mas n sa lamak.

P

P

P

P

BH M
HM

P

P

BH M

HM
ABDTN

KVMGM

KYGM

THSGM

Y GM

AEGM

TGM

MK

D ABKDB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

KVMGM

KYGM

THSGM

TGM

MK

D ABKDB

STRATEJ3K AMAÇ 3
Ülkemizin
önemli
bir
kültür, sanat ve turizm
merkezi haline gelmesini
sa lamak.

GSGM

TANITIM VE
PAZARLAMA

TEMA-AMAÇ

GSGM

BRM

P

P

P

P

P

STRATEJ3K AMAÇ 1
Tarihi, do al ve kültürel
varl klar m z
korumak,
gelecek ku aklara aktarmak
ve evrensel kültüre katk da
bulunmak.
STRATEJ3K AMAÇ 2
Sürdürülebilir
turizm
yakla m yla turizmin öncü
bir
sektör
konumuna
ula mas n
sa lamak,
uluslararas ölçekte pazar
pay n
art rmak, marka
olmak.

AEGM

E

T M

TEMA-AMAÇ

Y GM

BRM

P

P

P

P

P

D ER
B R MLER

P

P

BH M

D ER
B R MLER

P

P

D ABKDB

STRATEJ3K AMAÇ 3
Ülkemizin önemli bir
kültür, sanat ve turizm
merkezi haline gelmesini
sa lamak.

P

MK

P

TGM

P

AEGM

KYGM

P

Y GM

KVMGM

STRATEJ3K AMAÇ 1
Tarihi, do al ve kültürel
varl klar m z
korumak,
gelecek ku aklara aktarmak
ve evrensel kültüre katk da
bulunmak.

TEMA-AMAÇ

THSGM

GSGM

BRM

D ER
B R MLER

Tablo 22: Birim-Tema-Stratejik Amaç 3li kilendirme Tablosu

BH M
HM

BH M
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P

P

P

P

P

P

P

P

KYGM

THSGM

MK

D ABKDB

TGM

P

P

TGM

BH M

KURUMSAL GEL - M

D ABKDB

MK

THSGM

KYGM

TEMA-AMAÇ

KVMGM

GSGM

BRM

D ER
B R MLER

AEGM

P

AEGM

STRATEJ3K AMAÇ 2
Sürdürülebilir
turizm
yakla m yla turizmin öncü
bir
sektör
konumuna
ula mas n
sa lamak,
uluslararas ölçekte pazar
pay n
art rmak, marka
olmak.

Y GM

TUR ZMDE
SEKTÖREL GEL - M

TEMA-AMAÇ

Y GM

BRM

PDB
HM
SGB
TKB
DBB
ABDTN
M D
BH M
D ER
B R MLER

P

KVMGM

STRATEJ3K AMAÇ 5
Bakanl k
kurumsal
kapasitesinin
ve
alt
yap s n n
güçlenmesini
sa lamak ve Bakanl k
hizmetlerinde h z, kalite ve
etkinli i artt rmak.

GSGM
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STRATEJ3K AMAÇ 5
Bakanl k
kurumsal
kapasitesinin
ve
alt
yap s n n
güçlenmesini
sa lamak ve Bakanl k
hizmetlerinde h z, kalite ve
etkinli i artt rmak.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PDB
HM
SGB
TKB
DBB
ABDTN
M D
BH M

STRATEJ3K AMAÇ 3
Ülkemizin
önemli
bir
kültür, sanat ve turizm
merkezi haline gelmesini
sa lamak.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

BH M
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Tablo 23: Stratejik Amaçlar-Stratejik Hedefler-Birim Matrisi
BRM
AMAÇ

GSGM

KVMGM

KYGM

P

P

P

GSGM

KVMGM

KYGM

THSGM

Y GM

AEGM

TGM

MK

D ABKDB

P

P

MK

D ABKDB

D ER
B R MLER

STRATEJ K HEDEFLER

STRATEJ K AMAÇ 1
Tarihi, do al ve kültürel
varl klar m z
korumak,
gelecek ku aklara aktarmak
ve evrensel kültüre katk da
bulunmak.
(KVMGM,
KYGM,
AEGM,
GSGM,
MK,
D ABKDB, BH M, HM,
ABDTN)
Koordinatör Birim:
KVMGM

S. A. 1. H. 1.
Kültürel varl k ve de erlerimiz koruma alt na
al narak gelecek ku aklara aktar lmas sa lanacakt r.

P

BH M
ABDTN
HM

Koordinatör Birim: KVMGM

BRM
AMAÇ

STRATEJ K HEDEFLER

STRATEJ K AMAÇ 2
Sürdürülebilir
turizm
yakla m yla turizmin öncü
bir
sektör
konumuna
ula mas n
sa lamak,
uluslararas ölçekte pazar
pay n
art rmak,
marka
olmak.
(Y GM, AEGM, TGM,
BH M)
Koordinatör Birim:
Y GM

S. A. 2. H. 1.
Turizm talep ve türlerinde meydana gelen de i im ve
geli melerle uyumlu turizm politikalar olu turularak
turizm alternatifleri geli tirilecek; turist say s ile
ülkemizin turizmden alaca pay art r lacakt r.

THSGM

Koordinatör Birim: Y GM

BRM
AMAÇ

STRATEJ K HEDEFLER

STRATEJ K AMAÇ 3
Ülkemizin önemli bir kültür,
sanat ve turizm merkezi
haline gelmesini sa lamak.
(GSGM, MK, AEGM,
KYGM, KVMGM, Y GM,

S. A. 3. H.1.
Kültür ve sanat de erlerimizi etkin bir ekilde
tan tmak, yayg nla t rmak ve kültürler aras ileti imi
geli tirmek.

Y GM

AEGM

TGM

P

P

P

D ER
B R MLER

BH M

GSGM

KVMGM

KYGM

THSGM

Y GM

AEGM

TGM

MK

D ABKDB

D ER
B R MLER

P

P

P

P

P

P

P

P

P

BH M

Koordinatör Birim: D ABKDB

60

Kültür ve Turizm Bakanl)*)
2010-2014 Stratejik Plan)
Ocak 2010

TGM,
THSGM,
D ABKDB, BH M)
Koordinatör Birim:
GSGM

S. A. 3. H. 2.
Dünyadaki kültür ve sanat geli melerini yak ndan
takip
etmek,
sanat
alan ndaki
yarat c l
desteklemek.

P

P

P

P

BH M

D ABKDB

D ER
B R MLER

Koordinatör Birim: GSGM
S.A. 3. H. 3.
Yerel yönetimlerin yerel nitelikli kültür ile turizm
hizmetlerinde etkin rol almas , kültür hizmetlerinde
özel sektörün pay n n artt r lmas sa lanacakt r.

P

P

P

P

P

P

P

P

GSGM

KVMGM

KYGM

THSGM

Y GM

AEGM

TGM

MK

P

P

KYGM

THSGM

Koordinatör Birim: KYGM
BRM
AMAÇ

STRATEJ K HEDEFLER

STRATEJ K AMAÇ 4
Uluslararas
standartlarda
etkin bir fikri mülkiyet
haklar sisteminin olu mas n
sa lamak.
(THSGM, KYGM, HM,
ABDTN)
Koordinatör Birim:
THSGM

S. A. 4. H. 1.
Fikri mülkiyet haklar n n korunmas , desteklenmesi
ve geli tirilmesini sa lamak
Koordinatör Birim: THSGM

BRM

GSGM

AMAÇ

STRATEJ K HEDEFLER

STRATEJ K AMAÇ 5
Bakanl k
kurumsal
kapasitesinin ve alt yap s n n
güçlenmesini sa lamak ve
Bakanl k hizmetlerinde h z,
kalite ve etkinli i artt rmak.
(PDB, SGB, AEGM, TKB,
DBB, HM, ABDTN VE
D ER B R MLER)
Koordinatör Birim:
PDB

S. A. 5. H. 1.
Bakanl k misyon ve vizyonunu gerçekle tirmeye
yönelik kurumsal yap güçlendirilerek ça da ve
etkin bir insan kaynaklar planlamas çerçevesinde
personel motivasyonu ve verimlili i artt r lacakt r.

P

KVMGM

P

P

P

ABDTN
HM

Y GM

P

AEGM

P

TGM

P

MK

P

D ABKDB

D ER
B R MLER

PDB
HM
SGB
TKB
DBB
ABDTN
M D
BH M

P

Koordinatör Birim: PDB
S. A. 5. H. 2.
Fiziksel yap , donan m ve teknolojik altyap , hizmet
gereksinimlerini
kar layacak
ve
çal ma
verimlili ini ve personel memnuniyetini art racak
hale getirilecektir.

P

P

P

P

P

P

P

P

PDB
HM
SGB
TKB
DBB
ABDTN

P
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M D
BH M

Koordinatör Birim: SGB
S. A. 5. H.3.
E-devlet uygulamalar yayg nla t r lacakt r.
Koordinatör Birim: SGB

P

P

P

P

P

P

P

P

PDB
HM
SGB
TKB
DBB
ABDTN
M D
BH M

P
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STRATEJ K AMAÇ 1
Tarihi, do*al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku1aklara aktarmak ve
evrensel kültüre katk)da bulunmak.
Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, AEGM, GSGM, MK, D3ABKDB, BH3M,
HM, ABDTN
S.A. 1. HEDEF 1.
Kültürel varl k ve de erlerimiz koruma alt na al narak gelecek ku aklara aktar lmas
sa lanacakt r.
Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, AEGM, GSGM, MK, D3ABKDB, BH3M,
HM, ABDTN
S.A.1. H.1. STRATEJ LER
1.
Bilgi ve belge edinilmesinin sat n alma, ba
ve kurumlararas i birli i ile
sa lanmas ,
2. Kültür varl klar m zla ilgili bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktar larak h zl
ve kolay bir ekilde hizmete sunulmas n n sa lanmas ,
3. Kültürel zenginliklerimizi ya at c , yay c , destekleyici, geli tirici ve tan t c , yerel,
ulusal ve uluslararas nitelikteki etkinliklerin desteklenmesi,
4. Yaz l ve görsel bas n ile internet arac l yla kültür varl klar m z n önemini belirtir
faaliyetler gerçekle tirilerek toplum bilincinin geli tirilmesi,
5. Kültür ve tabiat varl klar m z n korunmas hususunda Avrupa Birli i mevzuat na
uyum sa lanmas ve gerekli idari kapasite olu turulmas ,
6. Kültür ve tabiat varl klar m z n yasad ithali, ihrac ve mülkiyet de i tirmesinin
önlenmesi hususundaki Avrupa Birli i mevzuat na uyum sa lanmas ve gerekli idari
kapasite olu turulmas ,
7. Ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras envanteri çal malar n n
tamamlanmas ,
8. Ülkemizin halk kültürü ar ivi güncellenerek sakl kalm halk kültürü unsurlar n n
ortaya ç kar lmas ,
9. Üniversiteler ile i birli i yap larak, kültür varl klar m z n ve kültürel
de erlerimizin korunmas ve ya at lmas na katk sa layacak akademik çal malara
destek sa lanmas ,
10. Kültürel zenginliklerimizi ya at c , yay c , destekleyici, geli tirici ve tan t c , yerel,
ulusal ve uluslararas nitelikteki etkinliklere ili kin projelerin desteklenmesi,
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STRATEJ K AMAÇ 2
Sürdürülebilir turizm yakla1)m)yla turizmin öncü bir sektör konumuna
ula1mas)n) sa*lamak, uluslararas) ölçekte pazar pay)n) art)rmak, marka olmak.
Sorumlu Birimler: Y3GM, AEGM, TGM, BH3M
S.A. 2. HEDEF 1.
Turizm talep ve türlerinde meydana gelen de i im ve geli melerle uyumlu turizm
politikalar olu turularak turizm alternatifleri geli tirilecek; turist say s ile ülkemizin
turizmden alaca pay art r lacakt r
Sorumlu Birimler: Y3GM, AEGM, TGM, BH3M
S.A.2. H.1. STRATEJ LER
1. Mevcut turist rehberlerinin de i en turizm e ilimlerine uyumu aç s ndan bilgi
düzeylerinin artt r lmas n n sa lanmas ,
2. E itim programlar n n çe itlendirilmesinin sa lanmas ,
3. Teknik donan m ve uzman personel ihtiyac n n kar lanmas ,
4. Turizm e itimi ile i gücü kalitesinin artt r lmas n sa layacak sertifikasyon
sisteminin etkin bir ekilde uygulanmas n n sa lanmas ,
5. Ekonomik geli imi destekleyen; fiziksel düzeyde uygulanabilir; toplum yönelimli
ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir planlama yakla m n n ortaya konmas ,
6. Ta ra te kilat ve Kalk nma Ajanslar ile i birli i sa lanarak turizmin yerel ve
bölgesel kalk nmada ve bölgesel geli meyi h zland rmada etkin bir araç olarak
kullan lmas ,
7. 2023 Türkiye Turizm stratejisine paralel olarak, bölgelerin sahip oldu u tarihi,
turistik, kültürel ve do al de erlerin bu çerçevede planlama çal malar n n yap lmas
ve bu bölgelerde mevcut potansiyele ili kin turizm türleri geli tirilmesi,
8. Kurum ve kurulu larla i birli inin güçlendirilmesi,
9. Zengin, kültürel ve do al de erlere sahip kentlerimizin markala t r larak, turistler
için bir çekim noktas haline getirilmesi,
10. Etkin turizm politikalar olu turularak, turizm yat r m projelerini uygulanabilir
k lacak politika araçlar n n geli tirilmesi,
11. Turizm sektörünün her bile eninde toplam kalite yönetimi etkin k l narak, kalite
uygulamalar n n süreklili inin sa lanmas ,
12. Alt yap ve çevre düzenlemesi projelerinin desteklenmesi,
13. Bakanl n üretti i hizmetler, de i en talep ve e ilimler, vb. konular hakk nda
anket ve ara t rmalar n çe itlendirilmesi,
14. Tan t m sektöründeki tüm aktörlerle, bas n yay n kurulu lar yla ve di er
payda larla olumlu ili kiler geli tirilmesi, yurt içi ve yurt d nda uluslararas
toplant lar düzenlenmesi, uluslararas toplant lar n ülkemizde yap lmas ve ülkemiz
d ndaki faaliyetlere kat l m sa lanmas ,
15. Talebe odakl ve pazarlar n özelliklerine göre tan t m stratejileri belirlenmesi ve
tan t m kampanyalar uygulanmas ,
16. Ülkemiz kültür zenginli inin uluslararas alanda tan t lmas ve daha üst düzey
gruplara hitap edilmesi aç s ndan yurt içinde ve yurt d nda sergiler ve kültürel
etkinlikler düzenlenmesi,
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STRATEJ K AMAÇ 3
Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm merkezi haline gelmesini sa*lamak.
Sorumlu Birimler: GSGM, KVMGM, KYGM, THSGM, Y3GM, AEGM, TGM, MK,
D3ABKD, BH3M
S.A.3. HEDEF 1.
Kültür ve sanat de erlerimizi etkin bir
kültürleraras ileti imi geli tirmek.

ekilde tan tmak, yayg nla t rmak ve

Sorumlu Birimler: GSGM, KVMGM, KYGM, THSGM, Y3GM, AEGM, TGM, MK,
D3ABKD, BH3M
S.A.3. H.1. STRATEJ LER
1. Türk kültürü, sanat ve edebiyat ile ilgili yay nlar m zdaki kalite, say ve çe itlili in
art r lmas , yay nlar m z n zenginle tirilmesi,
2. Düzenlenecek etkinliklerin payda beklentileri yönünde geli tirilmesi,
3. Düzenlenecek etkinliklere ili kin haz rlanacak sonuç raporlar n n elektronik
ortamda ve yaz l olarak payla ma sunulmas ,
4. Kültür ve sanat alan nda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulu larla i birli inin
güçlendirilmesi,
5. Kültür ve sanat hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ula mas n ve kültürel
kat l m sa layacak politikalar geli tirilmesi ve modeller olu turulmas ,
6. Yerel yönetimlerin yerel nitelikli kültür hizmetlerinde etkin rol almas , kültür
hizmetlerinde özel giri imin pay n n art r lmas ,
7. Kültür ve sanat alan nda, Avrupa Birli i kat l m öncesi mali yard mlar ndan ve
Topluluk Programlar ndan azami fayda sa lanmas ,
8. Kültür ve tabiat varl klar m z n yasad ithal, ihraç ve mülkiyet de i tirmesinin
önlenmesi hususundaki Avrupa Birli i mevzuat na uyum sa lanmas ve gerekli idari
kapasite olu turulmas ,
9. Yaz l ve görsel bas n ile internet kullan larak, ülkemizin kültür turizmi
potansiyelinin artt r lmas için etkin yurt içi ve yurt d
tan t m faaliyetleri
gerçekle tirilmesi,
S.A.3. HEDEF 2.
Dünyadaki kültür ve sanat geli melerini yak ndan takip etmek, sanat alan ndaki
yarat c l desteklemek.
Sorumlu Birimler: GSGM, THSGM, AEGM, D3ABKDB, BH3M
S.A.3. H.2. STRATEJ LER
1. Ulusal ve uluslararas kültür ve sanat alan ndaki kurum ve kurulu larla i birli inin
güçlendirilmesi,
2. Kültür hizmeti üreten özel giri imcilerle i birli inin sa lanmas ,
3. Kültür ve sanat alan ndaki uluslararas geli melerin yerinde izlenmesi, olu turulan
de erlendirme raporlar n n kamuoyu ile payla lmas ,
4. Yerel yönetimlerle i birli inin güçlendirilmesi,
5. Ödüllerin ve desteklerin özendirici olmas n n sa lanmas ,
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6. Ülkemiz sanatç lar n n uluslararas etkinliklerde desteklenmesi,
7. Sanatsal etkinliklerin yayg nla t r lmas için daha geni kitlelere ula t r lmas n n
sa lanmas ,
8. Uluslararas kültür ve sanat etkinliklerine kat l m sa lanmas ,
9. Sanat n ve sanatç n n desteklenmesi,
10. Güzel sanatlar alan nda düzenlenen yar malar n daha cazip hale getirilerek
uluslararas kat l m n sa lanmas ,
11. Uluslararas kültürel ve sanatsal etkinliklere kat l m n sa lanarak, bu alanlardaki
yenilikler hakk nda kamuoyunun bilgilendirilmesi,
S.A. 3. HEDEF 3.
Yerel yönetimlerin yerel nitelikli kültür ile turizm hizmetlerinde etkin rol almas ,
kültür hizmetlerinde özel sektörün pay n n artt r lmas sa lanacakt r
Sorumlu Birimler: KVMGM, KYGM, Y3GM, GSGM, TGM, THSGM, AEGM, MK,
S.A.3. H.3. STRATEJ LER
1. Yerel yönetimlerle bilgi payla m ve koordinasyon sa lanarak i birli inin
güçlendirilmesi,
2. Özel sektörün ülkemizin kültür, sanat ve tan t m na katk sa layan faaliyetlerinin
te vik edilmesi, bu alanlarda kendilerine idari ve teknik destek sa lanarak rehberlik
yap lmas ,
3. Kültür hizmeti üreten özel giri imcilerle bilgi payla m ve koordinasyon
sa lanmas ,
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STRATEJ K AMAÇ 4
Uluslararas) standartlarda etkin bir fikri mülkiyet haklar) sisteminin olu1mas)n)
sa*lamak.
Sorumlu Birimler: THSGM, HM, KYGM, ABDTN
S.A.4. HEDEF 1.
Fikri mülkiyet haklar n n korunmas ve geli tirilmesini sa lamak.
Sorumlu Birimler: THSGM, HM, KYGM, ABDTN
S.A.4. H.1. STRATEJ LER
1. 3dari ve yasal mevzuat n yeniden düzenlenmesi, Avrupa Birli i mevzuat na uyum
sa lanmas ve gerekli idari kapasitenin olu turulmas ,
2. Hak ihlalleri ile ilgili gerekli tedbirlerin al nmas ,
3. Hak ihlallerine ili kin (korsanl k, vb.) bilinçlendirme ve e itim çal malar n n
yap lmas (ilkö retim müfredat nda ders olarak okutulmas n n sa lanmas ),
4. Temsil ve i birli inin artt r lmas ,
5. Fikri ürünlerin üretiminin artmas ,
6.Yay nc lar n
uluslararas
standart
numaralar n n
kullan m
konusunda
bilinçlendirilmesi ve sisteme katk lar n n sa lanmas ,
7. 3lgili kamu/özel tüm kurum ve kurulu larla temsil ve i birli inin artt r lmas ,
8. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde
temsilci bulundurulmas n n sa lanmas ,
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STRATEJ K AMAÇ 5
Bakanl)k kurumsal kapasitesinin artt)r)lmas)n) ve alt yap)s)n)n güçlenmesini
sa*lamak ve Bakanl)k hizmetlerinde h)z, kalite ve etkinli*i artt)rmak
Sorumlu Birimler: PDB, SGB, AEGM, TKB, 3DBB, HM, ABDTN, D3WER
B3R3MLER
S.A.5. HEDEF 1.
Bakanl k misyon ve vizyonunu gerçekle tirmeye yönelik kurumsal yap
güçlendirilerek ça da ve etkin bir insan kaynaklar planlamas çerçevesinde personel
motivasyonu ve verimlili i artt r lacakt r
Sorumlu Birimler: PDB, SGB, AEGM, HM, TKB, 3DBB, D3WER B3R3MLER
S.A. 5. H.1. STRATEJ LER
1. Bakanl k personelinin memnuniyetinin sa lanarak, verimlilik potansiyelinin
artt r lmas , personelin yeti tirilmesi ve e itilmesi konular nda ilgili birimlerle
koordinasyonun sa lanmas ,
2. Etkin hizmet içi e itim programlar n n uygulanmas ,
3. Merkez ve ta ra te kilat n n ihtiyaçlar na uygun nitelikte personel istihdam edilmesi,
4. Uzmanla maya dayal kurumsal kapasitenin artt r lmas ,
5. Liyakata dayal yükselme sistemi ile personel istihdam nda istikrar n sa lanmas ,
6. Liyakat, kariyer ve s n fland rma ilkeleri çerçevesinde kurum kültürünün
olu turulmas ,
7. Personele de i ime ve geli ime aç k bir görev anlay n n benimsetilmesi,
8. Personelin görevlerinin ve bu görevlere ili kin yetki ve sorumluluklar n n
tan mlanmas ,
9.Genel bütçeden ayr lan pay n hizmet gereklerine uygun düzeye yükseltilmesi,
10.
Bakanl n faaliyetlerini düzenleyen mevzuat n ve kurumsal yap n n gözden
geçirilerek yeniden düzenlenmesi,
11. Bakanl k faaliyetlerinde di er ilgili kurum ve kurulu larla ortak ara t rma ve
çal ma alanlar n n artt r lmas ,
12. Personelin bilgisayar, yabanc dil, yüksek lisans, doktora gibi e itim programlar na
kat l mlar n n desteklenmesi,
13. Birimlerce yürütülen faaliyetler ile mali karar ve i lemler için i ak süreçlerinin
ve bu alanlara ili kin düzenlemelerin haz rlanmas , güncellenmesi ve ilgili personelin
eri imine sunulmas ,
14. 3ç kontrol sistemi standartlar na tam uyumu sa layacak çal malar n yap lmas ,
15. Özlük haklar n n iyile tirilmesi,
16. Tüm birimlerde insan gücü planlamas n n yap larak ihtiyaç duyulan say ve
nitelikte personel istihdam n n sa lanmas ,
17. Personelin hizmet sunumunda bilgi ve ileti im teknolojilerinden azami ölçüde
yararlanmas n sa layacak tedbirlerin al nmas ,
S.A.5. HEDEF 2.
Fiziksel yap , donan m ve teknolojik altyap , hizmet gereksinimlerini kar layacak ve
çal ma verimlili ini art racak hale getirilecektir
Sorumlu Birimler: SGB, TÜM B3R3MLER
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S.A.5. H.2. STRATEJ LER
1. Personelin hizmet sunumunda bilgi ve ileti im teknolojilerinden azami ölçüde
yararlanmas n n sa lanmas amac yla bilgi i lem alt yap s n n güçlendirilmesi,
2. Personelin fiziki çal ma ortam n n iyile tirilmesinin sa lanmas ,
3. Çal anlar n taleplerinin de erlendirilmesi,
4. Memnuniyet anketlerine süreklilik kazand r lmas ,
5. Mali ve sosyal imkânlar n artt r lmas ,
6. Kurum ve kurulu larla i birli inin güçlendirilmesi,
7. Hizmet gereksinimleri do rultusunda mal ve hizmet al mlar n n yap lmas ,
8. Genel bütçeden ayr lan pay n hizmet gereklerine uygun düzeye yükseltilmesi,
9. Kültür ve tabiat varl klar n n korunmas ve tan t lmas için bilgi ve ileti im
teknolojilerine yönelik proje ara t rma, geli tirme ve e itim faaliyetlerinin
gerçekle tirilmesi,
S.A.5. HEDEF 3.
E-devlet uygulamalar yayg nla t r lacakt r.
Sorumlu Birimler: SGB, TÜM B3R3MLER
S.A.5. H.3. STRATEJ LER
1. Elektronik ortamda yürütülen ve yürütülecek i lemlere ili kin eksiklik ve
aksakl klar n giderilmesi,
2. Yönetim Bilgi Sisteminin kurulmas ,
3. Faaliyetlerin elektronik olarak güncellenerek takibi ve ölçümüne imkan verecek
ekilde Yönetim Bilgi Sistemine dahil edilmesi,
4. Türkiye Kültür Portal n n kurulmas ,
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5. ZLEME VE DE ERLEND RME
Bakanl m z stratejik amaçlar na ve hedeflerine ba l olarak gerçekle tirilecek
faaliyet ve projeler, 6 ayl k dönemlere ait raporlar halinde izleme, ölçme ve de erlendirmeye
tabi tutulacakt r.
5 y ll k amaç ve hedeflerin gerçekle tirilmesi için, y ll k performans programlar n n
ölçülmesi ve de erlendirilmesi önemlidir. Performans programlar n n de erlendirilmesinden
ç kan sonuçlar bir sonraki y ldaki performans program na yans t larak kaynaklar n ve bütçenin
etkin kullan m n sa lanacakt r.
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