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TüRKiyE MARKASıNıN GüçLENDiRiLMESi REHBER|

"Turkey" Yerine "Türkiye" Kul|anımı



GENEL BAKİŞ
Arka Plan

27 Arahk 2a19la(ihinde Türkiye'nin yerli otomobilin n tanütlldlğl törende CUü-nhurbaŞkanl
Sayın Recep Taylıip Erdoğan'ın "Made n Tıırkey" yazısının "Made ]n Türkiye" sekl]nde
düZeltilmesi istekleriyle Türkye markaslnln güÇlend rlmesi süreci baslatıldı,

4 Ara|k 2021 tarih Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ihraç ürünlerin yanl slra diğer
devletler ıle uluslararası kurum ve kuruluşlada yapılan yazışmalarda "Turkey", "Tı'lrkei" ve
"TUrqUie" gibi ibareler n yer ne "Türk ye"nin kullanllacağl VUrgUlandl.

13 ocak 2a22 tarihinde ,14 sayıiı Cumhurbaşkanllğl Kararnamesi ile "Türk]ye markasını
güçlendirmek" görevi ÇerÇevesinde iletlsim BaŞkanllgl taraflndan "Hello Türkiye"
kampanyası başlaiılarak tüm dillerde "Türkiye"nin kullanımı konusunda farkındahk
oluşturuldu.

Amaç
Devletjmizin ve milletimiz]n binlerce yıllık birikiminin Türkiye markası altında

temsil edilmesi

"Türkiye" markası kullanımının dillere tanıtılması, kazandınlması ve bu kullanımın
yaygınlaştırılması

Söylem birliğinin sağlanması

Uluslararası arenada Türk ye markasının güçlendirilmesi
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"TURKIYE" lBARES|NlN KUL|_,AN|Ml

Kurumsal Kimlik ve Resmi Yazışmalar

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının

kurumsal kimlik çalışmalan da
dahil olmak üzere resmi
yazışmalarında ve
gerçekleştirecekleri her türlü

faaliyette "Turkey" yerine' 'Türki e ., l)IRli(),[()RA,ı,I ()MMUNICA,f I()NS
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Ibaresini kullanmaları

beklenmektedir.
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"TüRKiyE" iBAREsiNiN KULLANIMI

Web Sitesi ve Sosyal Medya

Türkiye kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması

amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarından;

Yabancı dillerdeki kurumsal web sitelerinin ve sosyal
medya hesaplarının kurum adı bölümlerinin "Turkey"

yerlne "Türki ' olarak güncellemeleri,

Tarayıcı sekmesinde yer alan yabancı dillerdeki web
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sitesi başlıklarını "Turkey" yerine

değiştirmeleri,

"Türki e" olarak X S The Repu bli

The Republiğ

irecto...

irectorate of
communıcati
iletisim.g ov.tr

ons
Web sitelerinde ve kurumsal sosyal medya
hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda "Turkey" yerine
"Türkiye" ikıaresini kullanmaya özen göstermeleri

beklenmektedir.
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"TURKIYE" lBARES|NlN KULI_,ANlMl

Diğer Faaliyetler

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından
gerçekleşti rd i kleri faal iyetler

çerçevesinde;

Pasapoıt, nüfus cüzdanı ve

uluslararası geçerliliği olan resmi

],HI-] RF.PUBLIC ()l;

belgeleri "Turkey " yerine "Türkiye"

ibaresini kullanarak revize etmeieri

beklenmektedir.

TURKIYE



"TüRKiyE" iBAREsiNiN KULLANlMl

Sosyal Ağ Sağlayıcıları

Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları
kapsamında; dijital medya platformlarında

bulunan arayüz, çeviri sistemleri, şeffaflık
raporları ve üye kayıt formlarında

kullanımın düzenlenmesine yönelik

çalışmalar sürdürülmektedir. Örneğin resm?

ve devlete bağlı sosyal medya hesaplarına
yönelik etiket uygulamalarında "Turkey",

"Turkei", "Turquie" yerine' 'Türki e'l

ibaresinin kullanımı konusunda sosyal ağ
sağlayıcıları iie irlibata geçilmiştir,

Repııbllc of Türklyıe DIrectorate of
Gommunlcadonı
(o)commun jcalaons

lt organisation du gouvernemen
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KULLANlM oRNEKLERI
web sitesi

Cumhurbaşkanlığı, İngiiizce resmi

web sitesinde "Presidency of

Repub|ic of Türkiye" ibaresini

kullanmaktadır.

lletişim Başkanlığı yabancı dillerdeki

resmi web sitesinde "Republic of
Türkiye" ibaresini kullanmaktadır.

,qr*İrİlbrı.r.ttlı.l.aı

ı
t

,(S,,,-,,,,*.,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,., q

7

j, l ı l toÖon prollaj.nl Ro ]

$

l]l

o



KULLANlM oRNEKLER|

Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip

Erdoğan' ın Twitter hesaplarında " President
of Türkiye" ibaresı yer almaktadır.

Dışişleri Bakanlığı yabancı dillerdeki

kurumsal Twitter hesaplarında "Republic of
Türkiye" ibaresini kullanmaktadır.

İletişim Başkanlığı, yabancı dillerdeki

kurumsal Twitter hesaplarında "Republic of
Türkiye D jrectorate of Com m unications"
ibaresini kullanmaktadır.
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KULI_,ANlM RNEKLERl

Medya

Anadolu Ajansı ve TRT World, lngilizce
yayınlarında "Türkiye" ibaresini

kullanmaktadır.

ANADOLU AGENCY Q @anadoluag... . 45d
The Armenian prime minister said that his country
will most likely attend this year's Antalya
Diplomacy Forum in southern Turkiye
v.aa.com.tr/2484675

TRT World Q @trtworld . 28d
A man turned the snow-covered roads of lstanbul,
Turkiye into a ski trail
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KULLAN|M ORNEKLER|

Markalaşma

İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun

Türkiye'nin global marka kimliği alanında

çalışmalar yapmayı amaçlayan bir Türkiye

Marka Ofisi kurulacağını açıklamıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın

İsmail Gülle Türkiye'nin tanıtımında
kullanılan "Turkey Discover the Potential"

logosu yerine "Türkiye" logosu çalışmalarına
başlandığı açık|amasını yapmıştır.

Republlc of Tiiıldyo Dlı€ctor8te of Comm... Q . 13 Oca
F organisation du gouvernement
lt is time to say #helloTürkiye!
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KAMPANYA
Türkiye markasının güçlendirilmesi vizyonuyla ve

yabancı dillerde "Türkiye"nin kullanılmasının
yaygınlaştırılması amacıyla İletişim Başkanlıgı

himayelerinde sosyal medyada "Hello Türkiye"

kampanyası düzenlenmiştir.

İngilizcenin ana dil olarak veya ikinci yabanc| dil olarak

kullanıldığı ülkelerin vatandaşlarının hedef kitle olarak

belirlendiği kampanyaya birçok kamu kurumu ve

sosyal medya kullanıcılarından da destek gelmiştir.

Kampanyada farkındalık oluşturmak için ilk etapta
"Hello Türkiye" sloganı seçilmiştir. Türkiye'nin bir

marka çatısı olarak benimsenmesinden sonra
kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kullanılacak
"Say Türkiye" sloganı, kampanyanın ikinci ayağını

oluşturacaktır.
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KAMPANYA

lletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye"

kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla
Sosyal medya araÇlan Vasltaslyla
yürütülen "Hello Türkiye" kampanyası
kamu kurum ve kuruluş|arı tarafından

da desteklenmiştir.
Aftk ülk .niıln ibtiılm .bınd.kl İlrnlllH korumıİ, hlbınm w
,rü.rİ. d.lrlnl dıh. d. ıüç|.ndk ı.k ldn 'Tu*rr' dal.İ
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