BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU
Ülkemiz bilindiği üzere son derece önemli bir jeostratejik konumda bulunmakta,
sosyo-kültürel ve tarihi bağlarla birbirine bağlı toplumların ve devletlerin bulunduğu ve
medeniyetlerin beşiği olmuş bir coğrafyada yer almaktadır. Bu durum, bizi etrafımızda
olanlarla ilgilenmeye, daha aktif bir dış politika izlemeye ve ülke menfaatlerinin uluslararası
platformda gerekli şekilde savunulmasında lobicilik ve kamu diplomasisi gibi yumuşak güç
unsurlarını en iyi şekilde kullanmaya yöneltmektedir. Ülkemizin sahip olduğu en önemli
yumuşak güç unsurları arasında; sayıları altı milyon civarında olan yurt dışında yaşayan
vatandaşımız, geniş bir coğrafyada yer alan ve 200 milyonu aşan, tarih, kültür veya dil birliği
ile bağlı olduğumuz soydaş ve akraba topluluklar ve eğitim görmek amacıyla ülkemize gelen
uluslararası öğrenciler bulunmaktadır.
Başkanlık kurulduğu ilk günden itibaren Kanunun kendisine verdiği büyük
sorumluluğun ve beklentilerin bilincinde olarak, bir taraftan 50 yıldan beri sahipsiz kalan yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına ve Orta Asya, Balkanlar ve Afrika’da bulunan
soydaş ve akraba topluluklarımızla olan ilişkilerimize diğer taraftan 1991 yılından bu yana
devam uluslararası öğrencilere ilişkin programların yeniden tasarlanmasına ve sivil toplum
kuruluşları ile yürütülen çalışmalara ağırlık vererek faaliyetlerini sürdürmüştür.
Nerede bir vatandaşımız nerede bir soydaş ve akrabamız varsa orada olmayı kendisine
ilke edinen Başkanlık, vatandaşlarımızın, soydaş ve akrabalarımızın sorunlarının tespiti ve
çözümü için çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır. Başkanlık, görev alanı içerisinde çözümü
gereken konuları ilgili kurumlarla koordine ederek ve diğer ülkeler tarafından çözümü
gereken konuları ise hem Başkanlık hem ilgili Bakanlıklar tarafından ikili ve çok taraflı
görüşmelerle dile getirerek çözüme kavuşturulması konusunda önemli faaliyetler icra
etmektedir. Başkanlık, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız
ve uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalar yapan yurt içinde ve yurt dışında yerleşik sivil
toplum kuruluşlarına idari ve mali destekler sağlamakta ve onlara rehberlik yapmaktadır.
Kurulduğu tarihten bugüne yükümlü olduğu görevleri en etkin bir şekilde yerine
getirebilmek için çalışan Başkanlığın, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gerektirdiği
sorumluluk

çerçevesinde

hazırlanan

2012

Yılı

Faaliyet

Raporunun

kamuoyunun

bilgilendirilmesinde yararlı olmasını temenni ederim.
Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Başkanlığımız, 5978 sayılı Kuruluş Kanununda belirtilen; yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapma ve sorunlarına çözüm üretme, soydaş ve akraba
topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyetler
yürütme ve ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin, eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde
sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyon
sağlama görevini büyük bir sorumluluk ve katılımcı yönetim anlayışıyla yürütmektedir.
Başkanlığımız, 2012 yılı içinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın tespit edilen
sorunlarına yönelik gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi yönünde gayret göstermiştir. Bu
çerçevede,

yurtdışında

yaşayan

vatandaşlarımızın

bulundukları

ülkelerde

oy

kullanabilmelerine yönelik seçim kanunu değişikliği tamamlanmış ve Mavi Kart sahiplerinin
haklarını daha kolay kullanabilmelerine imkân tanıyan değişiklikler de gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızca kurulan STK’ları bir araya getirmek ve
sorunlarını ve taleplerini tespit etmek amacıyla “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Sivil
Toplum Kuruluşları Buluşması" gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Avrupa’daki Türk
ailelerin Gençlik Daireleriyle yaşadıkları sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerilerinin ele alındığı ‘‘Gençlik Daireleri ve Türk Aileleri Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş ve akraba topluluklarla ilişkilerin daha kalıcı
olmasını sağlamak amacıyla bu coğrafyadan gelen öğrencilere yönelik çeşitli kültürel ve
eğitim programları düzenlenmiştir. Bunun yanında, bu alanda faaliyet gösteren STK’ların
sosyal, kültürel ve tarihi bağların korunmasına yönelik faaliyetlerine destek verilmiştir.
Başkanlığımız uhdesindeki bir diğer konu olan uluslararası öğrencilerin eğitim
süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi kapsamında, burs sistemi 70 ülkenin burs sistemi
incelenerek “Türkiye Bursları” adı altında yeniden yapılandırılmış ve merkezi ve dinamik bir
sistem haline getirilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Başkanlığımızın
gerçekleştirdiği faaliyetler ve sonuçlarını göstermek üzere hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet
Raporunun kamuoyuna faydalı olmasını diler, raporun hazırlanmasında emeği geçen
Başkanlık çalışanlarına teşekkür ederim.
Kemal YURTNAÇ
Başkan
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I - GENEL BİLGİLER
A - VİZYON VE MİSYON
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın stratejik plan çalışmaları
devam ettiğinden bu bölümde vizyon ve misyona yer verilmemiştir.
B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
06.04.2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5978 sayılı “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” da
Başkanlığımızın kuruluş amacı;


Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına
çözüm üretmek,



Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,



Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve
üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim
görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen
öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması
için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu
sağlamak,

olarak belirtilmiştir.
C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1 - Fiziksel Yapı
Başkanlığımız,

“Oğuzlar

Mahallesi,

Mevlana

Bulvarı,

No:145

Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde bulunan, 16.500 metrekare toplam kapalı alana sahip, 15
katlı binasında hizmet vermektedir. Başkanlığımızda 25, 45 ve 170 kişi kapasiteli 3 adet
konferans salonu ile 6 adet toplantı salonu ve bir kütüphane bulunmaktadır.
Ayrıca, 2012 yılında İzmir’de Fevzi Paşa Bulvarı No:2, 35250 Konak / İZMİR
adresinde koordinasyon ofisimiz hizmete geçmiştir.
Başkanlığımızda 14 adet araç bulunmaktadır ve taşıt ihtiyacı kiralama yoluyla
karşılanmaktadır.
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2 - Örgüt Yapısı
5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun’a göre; Başkanlığımız kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve
Başbakanlığa bağlı kurulmuş olup, Başbakan Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı
ile kullanabilir. Kurum Başkanı Başkanlığın en üst amiri olup, Başbakana veya
görevlendireceği Bakana karşı sorumludur. Başkana yardımcı olmak üzere, üç başkan
yardımcısı atanabilir.
Başkanlığın görev alanına giren konulardaki politikaların belirlenmesine yardımcı
olmak üzere;
a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu,
b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu,
c) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu
oluşturulmuştur ve bu kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli
olarak değerlendirilir.
Bunun yanı sıra Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve
Başbakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilir, Başbakan oluruyla
Başkanlık bünyesinde görev alanı ile ilgili ülke ve bölge masaları oluşturulabilir.
Başkanlık bünyesinde; Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal
İlişkiler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası
Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak
üzere 8 daire başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği bulunmaktadır.
Başkanlığımızın teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
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YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT ŞEMASI

Grafik 1 – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Organizasyon Şeması
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3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Başkanlık görevlerinin ifası sırasında, teknolojik kaynaklardan etkin bir şekilde
faydalanmaktadır. İnternet sitesi, e-posta, virüs koruması, güvenlik duvarı, ağ yazıcıları, ağ
yönetimi, yedekleme, uygulama yazılımları, turnike sistemi vb. faaliyetleri; 7 adet sunucu, 1
adet yedekleme ünitesi, 2 adet fiber kanal anahtar (SAN Switch) ve 1 adet omurga anahtardan
oluşan teknik altyapı ile gerçekleştirilmektedir. Başkanlık “www.ytb.gov.tr” web adresinde
yapmış olduğu faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmakta olup ayrıca intranet sitesi ile de kurum
içi bilgi akışını sağlamaktadır.
Envanterde kayıtlı teknolojik kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
DEMİRBAŞ ADI
Masaüstü Bilgisayar (Kasa)
Masaüstü Bilgisayar Monitörü
Dizüstü Bilgisayar
Tablet Bilgisayar
Sabit IP Telefon
Analog Telefon(Masa + Telsiz)
Sayısal Telefon
Cep Telefonu
Siyah-Beyaz Yazıcı
Xerox Fotokopi Makinesi (Yazıcı)
Toshiba Fotokopi Makinesi (Tarayıcı+Yazıcı)
All in One Faks Cihazı (Faks+Tarayıcı+Yazıcı)
Tarayıcı
Renkli Yazıcı
Plotter
Digital Renkli Baskı Mak. (RIP+CZ Katlama+Finisher)
Siyah Beyaz Dig Baskı Mak. (CZ katlama + Finisher)
Telefon Santral Ünitesi
Projektör
Dijital Kamera
Fotoğraf Makinesi
Televizyon (Led+ Lcd)
Tripod
Kağıt İmha Mak.
Güvenlik Kamera sistemi
Güvenlik Analog Kamera

ADET
249
252
113
11
215
47
36
11
23
9
1
5
8
3
1
1
1
3
13
2
5
19
3
14
1
39

Tablo 1 - Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Dağılımı
Başkanlığımız kütüphanesi, 2011 yılında kurulmuş, 2012 yılında da gelişmeye ve
büyümeye devam etmiştir. Kütüphanemiz koleksiyonunda uluslararası ilişkiler, dış politika,
Türkiye’nin soydaş ve akraba toplulukları ile ilişkileri, kamu yönetimi, tarih, göç, diaspora,
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dünyadaki Türk toplulukları, sivil toplum, uluslararası öğrenciler üzerine yapılmış
araştırmalar, çeşitli ülkelerdeki Osmanlı izleri, uluslararası hukuk, sosyoloji, din vb.
alanlardaki disiplinlere ait bilgi kaynakları olmak üzere 1837 Türkçe, 396 İngilizce, 56
Almanca, 17 Arapça, 16 Fransızca, 13 Rusça toplam 2209 adet kitap mevcuttur. Ayrıca, 30
çeşit ve 302 adet süreli yayın, 100 adet referans kaynağı (Devlet Arşivleri yayınları)
bulunmaktadır. Başkanlığımız 16 adet süreli yayına abonedir.
4 - İnsan Kaynakları
2012 yılı sonu itibariyle Başkanlığımızda 101 kadrolu, 60 sözleşmeli, 132 firma
personeli ve 12 geçici görevli personel olmak üzere İzmir Koordinasyon Ofisi dâhil toplam
305 personel görev yapmaktadır. Başkanlığımıza toplam 157 kadro ihdas edilmiş olup,
bunların 101 adedi dolu, 56 adedi boştur. Ayrıca, Başkanlığımız uhdesinde toplam 70
sözleşmeli uzman kadrosu olup, 60 kadro dolu, 10 kadro boştur. Başkanlığımızda görev yapan
personelimizin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Unvanı

Kadro Adedi

Dolu

Boş

Erkek

Kadın

Başkan

1

1

0

1

0

Başkan Yardımcısı

3

3

0

3

0

Başkanlık Müşaviri

4

4

0

4

0

Daire Başkanı

8

7

1

6

1

1.Hukuk Müşaviri

1

1

0

1

0

Hukuk Müşaviri

5

5

0

3

2

Basın Müşaviri

1

1

0

0

1

Uzman

72

31

41

29

2

Uzman Yardımcısı

35

35

0

27

8

Özel Kalem Müdürü

1

1

0

0

1

Mali Hizmetler Uzmanı

3

1

2

1

0

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

2

0

2

0

0

Araştırmacı
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni
Mühendis

2

2

0

2

0

13

9

4

5

4

6

0

6

9

0

TOPLAM

157

101

56

82

19

Tablo – 2 Dolu-Boş Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı
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1
13 4
10

BAŞKAN

15 1

BAŞKAN YARDIMCISI

7

BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ

33

1

DAİRE BAŞKANI
1.HUKUK MÜŞAVİRİ

130

HUKUK MÜŞAVİRİ

61

BASIN MÜŞAVİRİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
UZMAN

35

8

MALİ HİZMETLER UZMANI
SÖZLEŞMELİ UZMAN
UZMAN YARDIMCISI

2

ARAŞTIRMACI
V.H.K.İ.

Grafik - 2 Dolu-Boş Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı

36%

64%

Dolu

Boş

Grafik 3 – Dolu Boş Kadro Dağılımı
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Kadrolu ve sözleşmeli personelin birimlere göre dağılımı aşağıdaki grafikte yer
almaktadır.
Başkanlık Makamı
Başkan Yardımcısı
15

18

14

8

11 4

4
38

60

Basın Müşavirliği
Başkanlık Müşavirleri

37
41

1. Hukuk Müşavirliği

27

Yurtdışı Vatandaşlar Dai. Bşk.
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Dai. Bşk.
Kurumsal İlişkiler ve İlet. Dai. Bşk.

15

Uluslararası Öğrenciler Dai. Bşk.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
Bilgi İşlem Dai. Bşk.

Grafik 4 – Personelin Birimler Bazında Dağılımı

Kurumumuzda görev yapan personelin hizmet yılına göre dağılımı aşağıdaki
şekildedir; hizmette bir yılını tamamlamayan 31 kişi, 1-3 yıl arası görev yapanlar 77 kişi, 4-5
yıl arası görev yapanlar 11, 6-10 yıl arası görev yapanlar 17 kişi, 11 yıldan fazla hizmeti olan
25 kişi mevcuttur.
78

32

11
AY

1-3
YILLIK

4-5
YILLIK

17

6-10
YILLIK

25

11+

Grafik 5 - Başkanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda görev yapan kadrolu personel
en az lisans mezunu olup, yüksek lisans ve/veya doktora yapan/tamamlamış personelin
dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

94%

Yüksek Lisans

Doktora
6%

Grafik 6 - Başkanlık Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Başkanlığımızda görev yapan personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
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41+

Grafik 7 – Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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5 - Başkanlık Tarafından Sunulan Hizmetler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı merkez teşkilatı ve İzmir’de
faaliyet gösteren koordinasyon ofisi ile hizmet sunmaktadır. Yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba
topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara
yönelik faaliyetler

yürütmek, Avrupa Birliği

çerçevesinde

yürütülen projeler ile

Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca
ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize
gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için
her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere
kurulmuş olan Başkanlığımız, hizmetlerini Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği ile
koordinasyon ofisi vasıtasıyla yerine getirmektedir. Ayrıca, Yurtdışı Vatandaşlar Danışma
Kurulu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu ve Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri de Başkanlığımızca ifa edilmektedir.
5.1- Sürekli Kurullar
5.1.1- Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik 24.12.2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Kurul Başbakanın veya ilgili Başbakan Yardımcısının başkanlığında toplanır.
Kurulda; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ile yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin Başkonsolosluklarına veya Başkanlığa,
yönetmelikte belirtilen şartları haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri
dışında vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan başvurular arasından Başkanın teklifi ve
Başbakan veya ilgili Başbakan yardımcısı oluruyla beş yıllığına seçilecek kişilerin yanı sıra
aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcileri yer alır.
Ayrıca bu Kurula; Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı tarafından uygun
bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşları
temsilcileri de davet edilebilir. Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı, Kurul üyeleri veya
temsilcilerinin katılımı ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturabilir.
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En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci ile Katılım Sağlayan
Kurumlar
•Adalet Bakanlığı
•Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
•Avrupa Birliği Bakanlığı
•Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
•Dışişleri Bakanlığı
•Ekonomi Bakanlığı
•Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
•İçişleri Bakanlığı
•Kültür ve Turizm Bakanlığı
•Maliye Bakanlığı
•Milli Eğitim Bakanlığı
•Milli Savunma Bakanlığı
•Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
•Diyanet İşleri Başkanlığı
•Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Diğer Kurum Temsilcileri
•Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
•Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü
•Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
•Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temsilcisi

Tablo 3 - Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyelerinin Dağılımı

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğe göre Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme hâlleri dışında
vatandaşlıktan çıkmış olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu
ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak.
b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını
sağlayacak öneriler geliştirmek.
c) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını
belirlemek, bu çerçevede yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek.
ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını
artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek.
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d) Kurulun görev alanına giren konularla ilgili toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri
etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen
etkinliklere katılım sağlamak.
e) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve kaybettirme halleri dışında
vatandaşlıktan çıkmış olanlara sunulan kamu hizmetlerinin standartları ile ilgili görüş ve
tavsiyelerde bulunmak.
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız
arasından Danışma Kurulu üyelerinin seçimi için yapılan ilan çerçevesinde 10 onur üyesi
olmak üzere toplam 78 üye seçilerek, 28 Aralık 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
5.1.2- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik 26.02.2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci ile Katılım Sağlayan Kurumlar
•Adalet Bakanlığı
•İçişleri Bakanlığı
•Dışişleri Bakanlığı
•Ekonomi Bakanlığı
•Milli Eğitim Bakanlığı
•Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
•Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
•Kültür ve Turizm Bakanlığı
•Diyanet İşleri Başkanlığı

Diğer Kurum Temsilcileri
•Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı
•Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü
•Vakıflar Genel Müdürü

Diğer Temsilciler
•Konu hakkında çalışma yapan dernekler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve
düşünce kuruluşlarından, Başkanlığın teklifi ve Başbakan veya ilgili Başbakan
Yardımcısının oluru ile seçilecek konu uzmanı en fazla beş üye
•Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı tarafından uygun görülen diğer yetkililer

Tablo - 4 Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu Üyelerinin
Dağılımı
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Kurulun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Kuruluş Kanununun 18. maddesinde
belirtilmiştir. Kurul, Başbakanın veya ilgili Başbakan Yardımcısı başkanlığında toplanır.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ile birlikte Kurulda yer alan diğer kurum
temsilcileri yukarıda gösterilmiştir.
Ayrıca Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı, Kurul üyeleri veya temsilcilerinin
katılımı ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturabilir. Kurul kararları kamu kurum ve
kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.
Kuruluş Kanununa göre Kurulun görevleri şunlardır:
a) Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin
korunup geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak.
b) Görev alanında ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini
belirlemek.
c) Soydaş ve akraba topluluklara sunulan kamu hizmetlerinin standartları ile ilgili
görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
5.1.3- Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu
Uluslararası

Öğrenciler

Değerlendirme Kurulu, Avrupa Birliği
çerçevesinde

yürütülen

projeler

ile

Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler
hariç

olmak

üzere

kamu

kurum

ve

kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi
uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde
sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu
sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Kurul, Başbakanın veya ilgili Başbakan Yardımcısının başkanlığında ve Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanının katılımı ile toplanır. Kurulda yer alan diğer kurum
temsilcileri aşağıdaki gösterilmiştir.
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En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci ile Katılım Sağlayan
Kurumlar
•
•
•
•
•

Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Diğer KurumTemsilcileri

• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı
• Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
• Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek iki üye
Diğer Temsilciler
• Konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcilerinden her yıl
Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı tarafından seçilen kişiler
• Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı tarafından uygun görülecek
diğer yetkililer
Tablo 5 - Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı

Kurul tarafından alınan kararlar ilgili birimler için bağlayıcı niteliktedir. Kamu kurum
ve kuruluşları, Kurul üyesi temsilcilerinin isimlerini her yılın Temmuz ayı içerisinde
Başkanlığa bildirirler. Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı, Kurul üyeleri veya
temsilcilerinin katılımı ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturabilir.
Kuruluş Kanununun 19. maddesinde belirtilen Kurulun görevleri aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır:
a) Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler aracılığıyla öğrenim görmek üzere getirilen
yabancı öğrenciler hariç olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarınca temel eğitim giderleri
karşılanmak suretiyle öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim
gören öğrencilere ilişkin genel politikaları belirlemek.
b) Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek.
c) Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve sosyal
amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek.
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ç) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak Yükseköğretim Kurulu ve
üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca temel eğitim giderleri
karşılanmak suretiyle yükseköğretim kurumlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını ve seçim
esaslarına ilişkin ilkeleri belirlemek.
d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye’ye gelecek öğrencilere
ilişkin esasları belirlemek.
e) Öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını
bilgilendirmek.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtdışındaki eğitim-öğretim kuruluşlarının
faaliyetlerinin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için, yaşadıkları sorunları kurumlar nezdinde
takip etmek ve çalışma sonuçlarını analiz ederek değerlendirmek.
g) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, burs verilecek öğrenci sayısını, burs miktarını,
barınma, iaşe ve diğer ödemeler ile ülkemizdeki genel uygulamalar dikkate alınarak tedavi
giderlerine ilişkin esasları belirlemek.

5.2– Hizmet Birimleri
5.2.1- Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 8. maddesine göre, Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının
görevleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri
dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 28. maddesi gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların,
ülkemizle sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için
gerekli çalışmaların ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak.
b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek,
hayat standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar
yapmak, ilgili kurumlar nezdinde bunları takip ederek uygulanmasını sağlamak.
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c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanlarla ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların
koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını sağlamak.
ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme
faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını
sürdürmelerini teminen, gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, meslekî yapılanmalar ve
sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılmasını sağlamak.
d) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için
gerekli çalışmaları yapmak; ayrımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı korunmaları
için faaliyette bulunmak ve aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
e) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal,
kültürel ve ticari bağları geliştirmek üzere, girişimciler ve profesyonellerin güçlerinin
birleştirilmesi yoluyla yurtdışındaki Türkiye imajının güçlendirilerek, ülkemizin uluslararası
düzeyde tanınması ve tanıtılması için yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş sivil toplum
örgütleri, meslekî yapılanmalar, tüzel kişilikler ve ticari örgütlerle ortak planlı çalışmalar
yapmak veya yapılan çalışmalara idarî ve malî destekte bulunmak.
f) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken
çalışmaların başlatılmasını sağlamak.
g) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve
değerlendirmek.
ğ) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanlar ve çocukları için yurtiçinde ve yurtdışında eğitim, burs ve barınma desteği
sağlamak.
h) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.
ı) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
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5.2.2- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 9. maddesine göre, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire
Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi
için, ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak
çalışmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve
faaliyetlere yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde
koordine edilmesini sağlamak.
c) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken
çalışmaların başlatılmasını sağlamak.
ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini
yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

5.2.3- Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire
Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları ile bu kanunda belirtilen konularda
faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite
geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere
idarî ve malî destekte bulunmak.
b) Bu kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve
kuruluşlarca yurtiçinde ve yurtdışında planlanan faaliyetleri idari, mali veya hibe esaslı olarak
desteklemek.
c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayınlamak
veya yayınlatmak.
ç) Görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya
düzenletmek.
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d) Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek.
e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek.
f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

5.2.4 - Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 11. maddesine göre, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.
b) Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve
ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapmak veya benzeri
çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarına katkıda bulunmak.
c) Öğrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını ve
sonuçlarını takip etmek.
ç) Kurula, kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve
analizler yapmak.
d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını
sağlamak.
e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların
başlatılmasını sağlamak.
f) İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri
bankası oluşturmak.
g) Türkiye’ye çeşitli alanlarda eğitim, öğretim, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler için
gelecek yabancı uyruklu öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.
ğ) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere burs, barınma,
iaşe, sigorta, tedavi ve diğer giderlere ilişkin destek sağlamak.
h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
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5.2.5- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kuruluş Kanununun 12. maddesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.12.2005 tarihli
ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesi ve diğer mevzuatla
strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak olarak belirtilmiştir.
Bu çerçevede Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen görevler
aşağıda sıralanmıştır:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
ç) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
e) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini
yürütmek.
f) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.
ğ) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.
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h) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
ı) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
i) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
j) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
k) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
l) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
m) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
n) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
o) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
ö) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve
verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap
verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve
işleyişini

kamu

bütçelerinin

hazırlanması,

uygulanması,

tüm

mali

işlemlerin

muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
bünyesinde Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans, Muhasebe ve Kesin Hesap,
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birimleri oluşturulmuştur.
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5.2.6- Hukuk Müşavirliği
5978 sayılı Kanunun 13. maddesine göre, Hukuk Müşavirliğinin görevleri aşağıda
sıralanmıştır:
a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri
zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek, anlaşma
ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
c) Adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda
ve icra takiplerinde Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla
temsil edildiği davaları, icra takiplerini ve tahkim ile ilgili işlemeleri takip ve koordine etmek.
ç) Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukukî çalışmalar yapmak.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

5.2.7 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 14. maddesine göre,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire

Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları
yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili
tekliflerde bulunmak.
b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri
yapmak.
c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
programlarını düzenlemek ve uygulamak.
ç) Başkanlık kütüphane hizmetlerini yürütmek.
d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili diğer kamu kurumları ve kişilere yönelik sürekli
eğitim merkezi bünyesinde ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak eğitim programları
düzenlemek.
e) Eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.
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f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

5.2.8. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 14/A maddesine göre, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının
görevleri aşağıda sıralanmıştır:
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve
satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri
hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
b) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Başkanlık arşiv hizmetlerini yürütmek.
ç) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

5.2.9. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 14/B maddesine göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri
aşağıda sıralanmıştır:
a) Başkanlık projelerinin Başkanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Başkanlık otomasyon
stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri
almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler
üretmek.
b) Başkanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile
ilgili teknik çalışmaları yapmak.
ç) Başkanlık görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik
çalışmaları yürütmek ve ortaya çıkan sistemi yönetmek.
d) Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak.
e) Başkanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda
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görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5.3– Başkanlığın 2012 Yılı Faaliyetleri
06.04.2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5978 sayılı “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” da
belirtilen

görevler

kapsamında

2012

yılı

içerisinde

aşağıda

belirtilen

çalışmalar

gerçekleştirmiştir.

5.3.1- Yurtdışında Oy Kullanma
Vatandaşlarımızın

bulundukları

ülkelerde

Türkiye’de yapılan seçimler için oy kullanmalarını
sağlamak ve siyasi katılımı artırmak amacıyla Yurtdışı
Türkler

ve

Akraba

Topluluklar

Başkanlığının

koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı
ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinden oluşan çalışma
grubunun titiz çalışmaları sonucunda hazırlanan yasa
tasarısı, 9 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi

Genel

Kurulunda kabul

edilerek

kanunlaşmış,

18/05/2012 tarih ve 28296 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Seçimlerin yurtdışında sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için seçim hazırlık çalışmaları,
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında başlamıştır. Çalışmaya
Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra
Başkanlığımızdan da temsilciler katılmış olup, yaklaşık
250.000 seçmenin adres kaydı güncellenmiştir.
Seçim kanununda yapılan değişiklikle ilgili bilgi broşürleri
hazırlanarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ülkelerde
STK’lar

aracılığıyla

ve

Başkanlığımızın

programlar kapsamında dağıtılmıştır.
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gerçekleştirdiği

5.3.2- Mavi Kart ve Adres Kaydı Düzenlemeleri
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları bazı sorunların çözümüne
yönelik olarak Başkanlığımız koordinasyonunda yaklaşık bir yıldır yürütülen çalışmalar
neticesinde hazırlanan yasa tasarısında düzenlenen bir başka husus Mavi Kart uygulamasıdır.
Söz konusu düzenlemeler ile 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanununda, Mavi Kart tanımlanmıştır. Mavi
kartlıların kayıtlarının, elektronik ortamda tutulmasına
imkân verecek Mavi Kartlılar Kütüğü oluşturulması, bu
kütüğün güncel olarak tutulması, her mavi kartlıya
vatandaşlık numarasına benzer bir numara verilmesi, bu
numara ile işlem açılması ve dolayısıyla T.C. vatandaşı gibi
her türlü işlemin yapılabilmesi öngörülmüş ve mavi kart
sahiplerine kamu kurumlarında sözleşmeli personel olarak
çalışma imkânı sağlanmıştır.
Yasa değişikliği sonrası gerek basın aracılığıyla ve
gerekse de hazırlanan bilgi broşürleri ile Mavi Kart sahibi vatandaşlarımızı bilgilendirme
çalışmaları başlatılmıştır. Mavi Kartlılar Kütüğünün oluşturulması için İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışmalar yürütülmektedir.
5.3.3- Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması
Başkanlığımızca yurtdışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya
getirmek ve söz konusu sivil toplum
kuruluşlarının sorunlarını ve taleplerini ilgili
Bakanlıklarımıza doğrudan iletme imkânını
sağlamak maksadıyla “Yurtdışında Yaşayan
Vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları
Buluşması"

7-8

Haziran

2012

tarihleri

arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


17 ülkeden yaklaşık 600 sivil toplum
kuruluşu temsilcisinin hazır bulunduğu
toplantılara belirlenen oturum başlıkları
nezdinde

ilgili

Başbakan

Yardımcılarımızın, Bakanlarımızın ve
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üst

düzey

bürokratlarımızın

katılımı

sağlanmıştır.


STK Buluşmasına; Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, AB Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Suat
Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı

Faruk

Çelik,

Dışişleri

Bakan

Yardımcısı Naci Koru ve Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız iştirak
etmiş ve soru-cevap kısmında STK temsilcilerinin sorularını yanıtlamıştır.


STK Buluşması'nın ilk oturumunda yurt dışında yaşayan vatandaşların genel sorunları
tartışılmış, diğer oturumlar "Yurtdışında Çift
Dilli Eğitim ve Eğitim Müşavirlikleri",
"Gümrüklerde Yeni Dönem", "Yurtdışında
Yurt İmkânları ve Türkiye'de Yaz Kampları",
"Yurtdışında Aile Bütünlüğünün Korunması
ve

Ailelerinden

"Yurtdışında

Koparılan

Emeklilik

ve

Çocuklar”,
İkili

Sosyal

Güvenlik Sözleşmeleri", "Türk Dış Politikası
ve Konsolosluk Hizmetlerinde Yeni Dönem"
başlıkları altında ilgili bakan ve kurum
temsilcilerinin konuşmasıyla tamamlanmıştır.

5.3.4-Gençlik Daireleri ve Türk Aileleri Çalıştayı
Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından
ailelerinden velayeti alınan Türk çocukları ile ilgili
olarak mevcut durum ve karşılaşılan sorunlar
hakkında, yapılan çalışmalar sonrası tespit edilen
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dört ülkenin (Almanya, Avusturya, Hollanda ve
Belçika) mevzuatı incelenmiş, bu ülkelerde
yaşayan vatandaşlarımızın ne tür sorunlarla
karşılaştıkları

araştırılarak

raporlanmıştır.

Sorunun geniş çaplı ele alınması maksadıyla
Ankara’da 4-5 Temmuz 2012 tarihleri arasında
‘‘Gençlik Daireleri ve Türk Aileleri Çalıştayı’’ düzenlenmiştir.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve Türkiye’den uzman kişilerin
yanı sıra Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika'dan konuyla ilgili uzmanlar ve
psikologlar katılmıştır.



Olayın tüm boyutları ile dört ülke (Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika)
özelinde incelendiği çalıştay, raporlanarak ilgili kuruluşlarla paylaşılmıştır.

5.3.5 –Avrupalı Genç Hukukçular Uluslararası Hukuk ve Mukayeseli Hukuk Eğitim Programı
Başkanlığımızca, Avrupa ülkelerinde
yaşayan genç hukukçuların deneyimlerinin
artırılmasına yönelik olarak 10-19 Eylül 2012
tarihleri

arasında

Ankara'da

“Uluslararası

Hukuk ve Mukayeseli Hukuk Eğitim Programı”
düzenlenmiştir.


Almanya,

Fransa,

Hollanda,

Avusturya,

Belçika, Danimarka, Norveç, İsviçre, İsveç, Yunanistan, Makedonya, Moldova,
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Rusya, Bosna-Hersek ve İngiltere'den hukukçular arasından 40 katılımcı Ankara, Gazi
ve TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin de iştirakiyle organize edilen programa
katılım sağlamıştır.


Programla, yurtdışında yaşayan katılımcıların mesleki hayatlarına katkı sağlamak ve
Türkiye'nin hukuk sistemi ile kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmaları
hedeflenmiştir.



Teori

dersleri

kapsamında; Türkiye’nin
anayasa, yasama ve yargı
sistemleri

incelenirken

mukayeseli

bir

bakış

açısı benimsenmiş, diğer
ülkelerin

hukuk

sistemlerine ve özellikle
de AB Hukuk sistemine
ayrıntılı bir şeklide yer verilmiştir. Ulusal ve bölgesel sistemlerin yanında uluslararası
hukuk sistemi ve yargı mercilerinin geniş yer bulduğu programda Türk vatandaşlarının
uluslararası hukuk ve AB hukukundan doğan hakları detaylıca incelenmiştir.


Büyük çoğunluğu kendi ülkelerinde avukatlık mesleğini icra eden katılımcılara
özellikle uluslararası adli yardımlaşma, istinabe, tebligat, yabancı mahkeme
kararlarının tanınması ve tenfizi gibi seminerler sunulmuştur.



Program; alanında uzman kişiler ve akademisyenlerce verilen eğitim, pratik ve
incelemelerin yanı sıra teorik olarak anlatılan konularla ilgili kurumlara yapılan
ziyaretlerle zenginleştirilmiştir. Bu kapsamda, Danıştay, Anayasa Mahkemesi,
TBMM,

Adalet

Bakanlığı,

Dışişleri

Bakanlığı,

Avrupa

Birliği

Bakanlığı,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi kamu kurumları ziyaret edilmiştir.
5.3.6- Kültürel - Sosyal İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Tarihi Mirasın Korunması Çalışmaları
Başkanlığımız soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin
bir plan dâhilinde geliştirilmesi, bulundukları ülkelerde azınlık durumunda olan soydaş ve
akraba toplulukların kültürel kimliklerinin korunması ile kültürel ve sosyal haklarının
güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara destek olmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılında
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır:
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Balkanlar Orta Asya Afrika ve Orta Doğu’dan öğrencilere yönelik kültürel değişim ve
eğitim programları ile konferans panel sempozyum gibi etkinlikler düzenlenmiştir.



Soydaş ve akraba toplulukların kültürel değerlerinin korunması ve yaşatılması
amacıyla edebiyat, sanat ve kültür çalışmalarına ve kitap, gazete, dergi, televizyon
programı, sergi, sempozyum, müzik eğitimi vb. etkinliklere destek sağlanmaktadır.



Soydaş ve akraba toplulukların yaşadıkları ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi
kapsamında çalışma ziyaretleri yapılmakta ve kurumlarla ortak çalışma alanlarının
tespitine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.



Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar’da kültürel ve tarihi bağların güçlenmesine yönelik
olarak

kültür

günleri,

kütüphanelerin

desteklenmesi

gibi

çalışmalarda

bulunulmaktadır.


2 Temmuz 2012 tarihinde Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş
olduğu 14. Batı Trakya Panayırı ve 8. Uluslararası Balkan Güreş Şampiyonası
Başkanlığımızın katkılarıyla gerçekleşmiştir.



19-21 Eylül 2012 tarihleri arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, TİKA, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’ndan
bir heyet Batı Trakya’yı ziyaret etmiş, bölgenin tarımsal kalkınması için analizlerde
bulunmuştur.



Kültür gezi kampı projesi kapsamında ülkemizde uluslararası öğrenci statüsünde
bulunan ve aralarında Bulgaristan göçmeni öğrencilerin de bulunduğu 400 uluslararası
öğrenciye yönelik kültür gezi programı düzenlenmiştir.



Kırım Tatarlarına ait tarihi yapıların ulusal ve uluslararası düzeyde kayıt altına
alınması, durumlarına ve restorasyon önceliklerine ilişkin bir rapor hazırlanması, bu
çerçevede Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak bir katalog oluşturulması amacıyla Kırım
Tarihi ve Kültürel Mirası Projesi başlatılmış, projenin saha çalışması süreci
gerçekleştirilmiştir.



Genç nesil tarafından kullanımı giderek azalan ve UNESCO’nun ‘ciddi derecede
kaybolma tehlikesi altında olan diller’ listesinde yer alan Kırım Tatar dilinin
geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Kırım Tatarca edebi,
dini, kültürel eserlerin basımı için çalışmalar yapılmıştır.



28 Ekim 2012 tarihinde Ukrayna’da gerçekleştirilen parlamento seçimleri kapsamında
AGİT kısa dönem seçim gözlemciliği görevinde bulunulmuştur.
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5.3.7- Sosyal Kültürel ve Bilimsel Çalışmaların Desteklenmesi


“Tarihe Not Düşmek: 1989 Göçü isimli 5 kitap serisi” çalışmaları USAK (Uluslararası
Stratejik Araştırma Kurumu) tarafından Başkanlığımız desteği ile yürütülmektedir.
1989 göçüne maruz kalmış kişilerin anılarından kaleme alınmış 5 ciltlik kitap serisinin
yanı sıra hem Türkiye’de hem de Bulgaristan’da arşiv çalışması yapılarak Meclis
tutanaklarının incelenmesi ve göçün öncesine ve sonrasına ilişkin dönemin kitap
serisine ön bilgi mahiyetinde müstakil bir önsöz kitapçığının oluşturulması
planlanmaktadır.



Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Balkanlar’da çeşitli kütüphanelere kitap yardımı
yapılmıştır.



Litvanya

Trakai

şehrinde

düzenlenmiş

olan

Karay

Dili

ve

Kültürünün

Canlandırılması-Karay Dili Yaz Okulu Projesine destek sağlanmıştır.


Macaristan’da 10-12 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bugaç Ovası
Şenlikleri’ne (Dünya Türk-Macar Kurultayı) destek verilmiştir.



Kırım Türkleri ve Gökoğuzlar (Gagavuzlar) ile kültürel münasebetlerin korunması ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gökoğuz Yeri
Özerk Bölgesi’nde ve Ukrayna sınırları içinde bulunan Gökoğuzlar ile kültürel
münasebetlerin korunması, geliştirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş Gökoğuz
Türkçesinin gençler arasında kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kreş, ilkokul ve
lise düzeyinde ders, şiir kitabı ve alfabe afişi bastırılmasına destek sağlanmış, 15.750
adet kitap ve 1.000 adet alfabe afişinden oluşan eğitim materyalleri basılmıştır.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayın Yüksek
Kurulunun

birlikte

düzenledikleri

"4.

Gelecekle İletişim Çalıştayı" 3-5 Mayıs
tarihleri

arasında

Kuzey

Kıbrıs

Cumhuriyeti'nde

Türk

yapılmıştır.

Başkanlığımızla birlikte TİKA ve TRT'nin
desteklediği ve Yakın Doğu Üniversitesi,
Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası
Kıbrıs

Üniversitesi,

Üniversitesi

ile

Doğu
Girne

Akdeniz
Amerikan

Üniversitesinin de katkı sağladığı çalıştaya,
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Kosova, Romanya, Moldova, Kazakistan, Moğolistan, Azerbaycan, Afganistan,
Kırgızistan, Bulgaristan, Çin, Makedonya, Tacikistan, Ukrayna, Bosna-Hersek ve
Tataristan'dan

gelerek

ülkemizdeki

üniversitelerin

gazetecilik

ve

iletişim

fakültelerinde okuyan veya mezun olup ülkelerinde medya alanında çalışan 38 konuk
katılmıştır.

5.3.8- Balkan Savaşlarının 100.Yılı Etkinlikleri
Balkan Savaşlarının 100. Yılı münasebetiyle bölgesel işbirliği ve barışa katkı
sağlamak amacıyla Başkanlığımızca aşağıda belirtilen etkinlikler gerçekleştirilmiş ve
desteklenmiştir.


Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile ortak olarak “Balkan
Savaşlarından Sonsuz Barışa” temalı “Sofya Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya
Türkiye’den kamu görevlileri ve akademisyenlerin yanı sıra, Bulgaristan’daki
akademisyen ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinden de katılım olmuştur.



Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Sırbistan’ın Uluslararası Politika
ve Ekonomi Enstitüsü’nün ortaklığında, Balkan Savaşlarından Balkan Barışına Projesi
çerçevesinde düzenlenen çalıştaylar dizisinin Belgrad ayağı 20 Eylül 2012 tarihinde
partner kuruluş olan Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü’nün merkezinde
Başkanlığımızın işbirliğiyle gerçekleşmiştir.



Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi ile Makedonya Bilim ve Sanat
Akademisi ortaklığında, Başkanlığımızın işbirliğiyle Balkan Savaşlarından Balkan
Barışına başlığı altında Üsküp ve Ohri şehirlerinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.



Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi ile Arnavutluk Balkan Çalışmaları
Enstitüsü ortaklığında, Başkanlığımızın işbirliğiyle Balkan Savaşlarından Balkan
Barışına başlığı altında 2012 yılı Mayıs ayında Tiran’da çalıştay gerçekleştirilmiştir.



Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Bölgesel
Entegrasyon temalı çalıştay Başkanlığımız işbirliğiyle 2012 yılı Nisan ayında Bosna
Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenmiştir.



Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Balkan
Savaşlarından Balkan Barışına Uluslararası Konferansı Başkanlığımızın işbirliğiyle
18-19 Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Dışişleri Bakanı
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Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa
Balkan ülkelerinden dışişleri bakanları ve akademisyenler katılmışlardır.


IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) ile birlikte "Balkanlarda
Osmanlı Vakıfları: Vakfiyeler (Bulgaristan)" adlı eser çalışması yürütülmektedir.
Bulgaristan'daki 289 vakfiyenin yer aldığı 1500 sayfalık eser üç cilt halinde 1000 adet
basılmıştır.



09-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında Vakıflar Haftası çerçevesinde Başkanlığımız ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri
Uluslararası Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyum kapsamında, Balkanlar’daki
Osmanlı vakıflarının tarihi, sanat tarihi, mimari, hukuki, sosyal ve ekonomik boyutları
çeşitli yönleriyle değerlendirilmiş, Balkanlar’daki Osmanlı vakıfları konusunda yerli,
yabancı akademisyen ve uzmanların çalışmaları paylaşılmış ve güncel sorunlara dair
tespitlerde bulunulmuştur.

5.3.9 - Türkiye Bursları Kapsamında Yapılan Çalışmalar
1992 yılında Türk Cumhuriyetleri ve
Akraba
ilişkileri

Topluluklarla
daha

da

Türkiye

arasındaki

geliştirmek

amacıyla

başlatılan Büyük Öğrenci Projesi, 57 devlet ve
topluluğun dâhil olduğu önemli bir yabancı
öğrenci programıdır. Bu kapsamda, daha önce öğrenci seçiminin yapıldığı TCS kaldırılarak
Türkiye Bursları adı altında yeniden yapılandırılmış, akademik yeterlilik ve mülakata dayalı
seçim sistemi oluşturulmuş, bürokrasinin azaltılması yönünde pratik düzenlemeler yapılarak
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online başvuru sistemi devreye girmiştir. Türkiye Bursları kapsamında 2012 yılında
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:


Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere kamu kaynakları kullanılarak
verilen burslar “Türkiye Bursları” adı altında yeniden yapılandırılarak 4 kategoride 22
burs programı oluşturulmuştur.



Türkiye Bursları kapsamında ihtiyaç duyulan idari ve yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bu çerçevede, Türkiye Bursları Yönetmeliği hazırlanmış, “yabancı öğrenci” kavramı
“uluslararası öğrenci” olarak değiştirilmiş, öğrenci adaylarının imzalayacağı
Taahhütname hazırlanmıştır.



Türkçe hazırlık merkezleri çeşitlendirilerek, 21 üniversite ile Türkçe hazırlık eğitimi
protokolü imzalanmıştır.



2012 yılında yürürlüğe konulan yeni sistem çerçevesinde, Türkiye Bursları web sitesi
hazırlanmış

ve

başvuruların

online

alınmasıyla

ilgili

alt

yapı

çalışmaları

tamamlanmıştır. Bu sayede Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen
öğrenciler, Türkiye Bursları kapsamında hazırlanan burs programlarından kendilerine
en uygun olanı kolayca seçebilme imkânına kavuşmuş ve başvuru işlemleri daha
sistemli bir hâl almıştır.


Üniversite ve bölüm seçeneklerinin genişletilmesi sağlanmış ve burs miktarlarında %
50 - 82 arasında artış sağlanmıştır.
Düzey

2011 (TL)

2012 (TL)

Artış (%)

Lisans

325

500

53

Yüksek Lisans

450

750

66

Doktora

550

1.000

82

Tablo 6 – 2011 – 2012 Burs Miktarları


Marka değeri oluşturmak adına Türkiye Bursları logosu oluşturulmuştur.



Türkiye Burslarının tanıtımı amacıyla;
o 13 dilde 50.200 afiş ve broşür ile 14 başvuru kılavuzu hazırlanmış,
o Türkiye Bursları tanıtım filmi 8 ülkede 14 TV kanalında yayınlanmış,
o 10 ülkede 23 radyoda reklam spotu yayınlanmış,
o Türkiye Bursları tanıtım materyali 43 ülkede 49 farklı merkezde dağıtılmış,
o 53 dış temsilciliğimizde ilan/duyuru yapılmış,
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o 10 ülkede saha bilgilendirme çalışmaları, 70’i aşkın ülkede 1000’in üzerinde
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.


Alan çalışmaları kapsamında, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Kayseri,
Adana ve Mersin illerinde üniversiteler, yerel yönetimler, yurtlar, TÖMER merkezleri,
İl Emniyet Müdürlükleri ve öğrenci STK’ları ile birebir görüşmelerde bulunulmuştur.

Tüm bu faaliyetler sonucunda;


Toplam online kullanıcı kaydı 68.000’e ulaşmış ve online başvuru sayısı 41 bin olarak
gerçekleşmiş,



Türkiye Bursları elden başvuru sayısı 1.174 olarak gerçekleşmiş,



Öğrenci mülakatları toplam 49 ülkede, 70 şehirde, 9.320 aday ile yapılmış,



Mülakat yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin seçimi telefon ve online mülakat
şeklinde gerçekleştirilmiş,



131 ülkeden 4.018 öğrenci Türkiye’de eğitim almak için seçilmiş, seçilen
öğrencilerden taahhütname imzalayanlar 45 ayrı şehirdeki 82 üniversitemize
yerleştirilmiş,



2011-2012 döneminde TÖMER eğitimini tamamlayan 1.457 öğrencinin yerleştirilmesi
sağlanmış,



2012 Türkçe Yaz Kursunun organizasyonu gerçekleştirilmiş, yaz kursları için 62
ülkeden 1.200 başvuru alınarak toplam 440 öğrenci yerleştirilmiş,



2012-2013 Türkçe muafiyet sınavı 680 öğrencinin katılımı ile 7 merkez şehirde 9
farklı dönemde gerçekleştirilmiştir.

5.3.10- Uluslararası Öğrencilere Yönelik Sosyal Kültürel Faaliyetler
Uluslararası öğrencilere yönelik sunulan sosyal ve kültürel faaliyetlere aşağıda yer
verilmiştir:


2012 Ankara Uluslararası Öğrenci Buluşması programı düzenlenmiş,



2012-2013 Türkiye Burslusu öğrencilere karşılama töreni yapılmış,



Öğrenci Temsilcileri Toplantısı gerçekleştirilmiş,



2012 İstanbul Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Buluşması programı



Makedonya Türkleri Türkçe Eğitim Bayramı Kutlama Şöleni



İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği “Uluslararası Misafir Öğrenciler Sosyal ve
Kültürel Diyalog Projesi”
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Türkiye’de öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen
projelere destek verilmiş ve katılım sağlanmıştır:


Ankara 1. Evrensel Kardeşlik Halı Saha Futbol Turnuvası



Tacikistan ve Etiyopya Öğrencileri Konya kültür gezileri,



04-07 Mayıs 2012 GAP Genç Festivali



Uluslararası Öğrenci Şenlikleri
o Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği İstanbul 5. Uluslararası
Öğrenci Buluşması,
o Ankara Üniversitesi ATAUM 1. Uluslararası Öğrenci Buluşması,
o Mevlana Uluslararası Öğrenci Derneği Konya 2. Uluslararası Öğrenci
Buluşması

5.3.11- Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Faaliyetler
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ikamet ettikleri ülkelerde ve soydaş ve akraba
topluluklara ilişkin olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile uluslararası öğrencilere
yönelik kurulmuş olan STK’lara yönelik 2012 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda
sıralanmıştır.


Sivil Toplum Kuruluşları Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ve ekleri
Başkanlığımız web sitesinde yayınlanmıştır.



Sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin esaslarını
belirleyen “STK Kapasite Geliştirme Paket Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Eğitim
konuları, içeriği, takvimi ve olası eğitimciler gibi hususların yer aldığı program, STK
kapasite geliştirme alanında Başkanlığın kendi personeli ve STK’lara yönelik
eğitiminin nasıl gerçekleşeceği açısından temel kaynaktır.



Kapasite geliştirme döngüsü, STK’larda kurumsal kapasite düzeyleri, STK kapasite
geliştirme yöntemleri, kapasite ölçme ve değerlendirme araçlarını içeren “Kapasite
Geliştirme Rehberi” hazırlanmıştır.
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5.3.12- İdari ve Mali Destekler
5978 Sayılı Kanun’un 10. maddesinin (e) bendi ile verilmiş
“Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını
belirlemek” görevine istinaden hazırlanan “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler
Hakkında Yönetmelik”, 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik
kapsamında Başkanlığımızca gerçekleştirilen idari ve mali destekler aşağıda sıralanmıştır:


2012 yılında Başkanlığımızca sağlanan mali yardımlar “Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik”
kapsamında verilmiştir.



2012 yılında Başkanlığımıza toplam 406 proje başvurusu yapılmış ve yapılan
başvurular kapsamında toplam 21.722.533 TL mali destek talebinde bulunulmuştur.



Başkanlığımız 70 ülkeden 134 farklı proje ve faaliyeti desteklemiş, bu kapsamda
toplam 13.765.263 TL mali destek sağlanmıştır.



Sağlanan desteklerin 10.709.192 TL’si eğitim ve burs desteklerine yönelik olmuştur.
Bu desteklerden 64 ülkeden 4.750 öğrenci faydalanmıştır.
Toplam Başvuru Sayısı

406

Desteklenen Başvuru Sayısı

134

Desteklenmeyen Başvuru Sayısı

272

Tablo 7 - 2012 Yılında Yapılan Başvuruların İstatistiki Dağılımı

5.3.13 - Kurumsal Kimlik ve İletişim Çalışmaları
Başkanlığımızca yürütülecek faaliyetlere yönelik “Kurumsal Kimlik ve İletişim”
çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:


“Diaspora-Genel Bir Bakış” isimli diaspora alanında güncel tartışmalar, mevcut
istatistikler ve genel durum konularını içeren kitap hazırlanıp basılmıştır.



Afyon’da kamu ve sivil kurum temsilcilerinin katılarak görüşlerini paylaştığı “Ortak
Akıl Platformu” düzenlenmiştir.



Yurtdışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren tematik tanıtım filmleri hazırlanmıştır.
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Kurumsal kimlik çalışmaları doğrultusunda Kurum logosu yenilenerek kullanılmaya
başlanmıştır.



Başkanlığımızın tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere “Kurum Tanıtım Kitapçığı”
hazırlanıp bastırılmış ve dağıtımı yapılmıştır.



Başkanlık tarafından gerçekleştirilen projelerle ilgili resim, video ve haberlerin
arşivlenmesi

çalışmaları

tamamlanmıştır.

Başkanlık

yayınlarında

ve

tanıtım

faaliyetlerinde kullanılabilecek bir arşiv oluşturulmuştur.


Mali Destekler Programı çerçevesinde yürütülen projelerin aşamalarına ilişkin
bilgilendirici ve tanıtıcı kitap çalışması yayına hazırlanmıştır.



Kurum web sitesi yenilenme çalışmaları tamamlanmış ve yeni web sitesi yayına
başlamıştır.



İçerisinde önemli gün ve kutlama tarihlerinin yer aldığı 2013 Önemli Günler Rehberi
hazırlanmıştır.



Başkanlık stoklarında bulunan yayınların düzenli olarak arşiv kayıtlarının tutulması,
program ve organizasyonlara yönelik yayın dağıtımının planlanması amacıyla
Kurumsal Yayın Kataloğu hazırlanmıştır.



Başkanlık tanıtım filmi hazırlanmıştır.



Twitter ve Facebook başta olmak üzere Başkanlığımızın sosyal medyadaki temsil
oranı ve etkinliği arttırılmıştır.

5.3.14- Toplantılar, Organizasyonlar ve Vatandaşlarla Buluşma Programları
2012 yılında Başkanlığımızca gerçekleştirilen resmi ziyaretler, yapılan heyetler arası
görüşmeler, toplantılar, vatandaşlarla buluşma programları, katılım ve/veya destek sağlanan
organizasyonlar ile Başkanlığımızda düzenlenen çalıştay, konferans ve toplantılara ilişkin
bilgiler aşağıda sıralanmıştır:


3-5

Ocak

arasında

2012

tarihleri

İstanbul

Aydın

Üniversitesi (İAÜ) ve Türkiye
Barolar

Birliği

işbirliğinde

düzenlenen “Yabancıların ve
Vatandaşların

Mirasçılığı”

konulu panele katılım,
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01-05 Şubat 2012 tarihleri arasında Sayın Bekir BOZDAĞ’ın katılımı ile Hollanda’da
çalışma

ziyareti

kapsamında;

Hollanda Göç ve Uyum Bakanı
Sayın Gerd LEERS, Hollanda’da
yaşayan

Türk

vatandaşları

tarafından kurulan çeşitli sivil
toplum kuruluşları ve Hollanda
hükümetince muhatap alınan tek
Müslüman çatı yapılanma olan Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)’e ziyaret,
ayrıca 200’den fazla sivil toplum kuruluşunun üst düzey temsilcileri, akademisyenler,
avukatlar ve kanaat önderlerinden oluşan 540 kişinin katıldığı toplantı,


12-17 Mart 2012 tarihleri arasında Türk Ocaklarının Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü
Kutlamaları için Başbakan Yardımcısı Sn. Bekir BOZDAĞ başkanlığındaki heyet ile
Bakü’deki etkinliklere katılım,



17-18 Mart 2012 tarihleri arasında
Köln’de

Gençlik

ve

Spor

Bakanlığınca düzenlenen “Avrupa
Gençlik Çalıştayı”na katılım,


21-25 Mart 2012 tarihleri arasında
Zürih’te Türkiye ve İsviçre arasında
Konsolosluk

gerçekleştirilen
istişarelerine

katılım

ve

ayrıca

vatandaşlarımızın kurmuş oldukları
sivil

toplum

kuruluşları

ile

faaliyetleri hakkında görüşmeler,


31

Mart

2012

Dortmund’da

tarihinde
düzenlenen

“Anadilim, Türkçem, Geleceğim”
konulu çalıştaya katılım,


06-09 Nisan 2012 tarihleri arasında
Danimarka’nın Kopenhag ve İsveç’in Malmö şehirlerine yapılan çalışma ziyareti ve
görüşmeler kapsamında, Türk STK temsilcileri ile gerek kendi dernekleri gerekse
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Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunları, çözüm önerileri ve geleceğe
yönelik neler yapılabileceği konularında bilgi alışverişi,


14-19 Nisan 2012 tarihleri arasında, Hollanda ve Belçika’da vatandaşlarımızın yoğun
olarak yaşadığı bölgelerde bulunan sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretler
kapsamında;
o

Özellikle “Türkçe eğitim”, “anaokullarında çift dilli eğitim” ve “ailelerinden
alınan Türk çocuklarının akıbeti” konularındaki mali ve idari destekler
hakkında tanıtım,

o

Avrupa

İslam

Üniversitesi,

İbn

Ghaldoun Lisesi, Hollanda Rotterdam
Gençlik

Koruma

Merkezi,

Ababil

İlköğretim Okulu, Türkiye Festival
Vakfı, Belçika İslam Federasyonu,
Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu, UETD Hollanda, UETD Belçika,
Hollanda Diyanet Vakfı, Belçika Diyanet Vakfı, Brüksel Yunus Emre
Enstitüsü, Deventer Din Hiz. Ataşeliği, Anvers Belediyesi, Hollanda İslam
Kuruluşları Birliği, Hollanda İslam Okulları (ISBO), Child Chance
Foundation’a ziyaret,


28-29

Nisan

Berlin’de

2012

tarihleri

arasında

gerçekleştirilen

Avrupa

Azerbaycanlılar Kongresi IV. Kurultayı’na
iştirak edilmesi,


01-02 Mayıs 2012 tarihleri arasında Yunus
Emre Vakfı Türkoloji Çalıştayı’na katılım,



04-08 Mayıs 2012 tarihleri arasında İsveç
ve Norveç’te bulunan Türk STK’ları ve
vatandaşlarımızla görüşmeler yapmak, bu
ülkelerde bulunan Türk toplumunu tanımak
ve

karşılaştıkları

meseleleri

görmek

amacıyla İsveç ve Norveç’e ziyaret,


19 Mayıs 2012 tarihinde Türk Amerikan
Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından
New York'ta her yıl geleneksel olarak
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düzenlenen “Türk Günü Yürüyüşü” ne Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir BOZDAĞ
ve beraberindeki heyet ile birlikte katılım,


26-27 Mayıs 2012 tarihleri arasında, Gürcistan Diaspora Bakanlığı’nın daveti üzerine
Gürcistan Bağımsızlık Günü ve Gürcistan Diaspora Günü etkinliklerine katılım ve
ayrıca Başkanlığımız tarafından desteklenen Osmanlı Arşiv Belgelerinde Gürcistan ve
Gürcüler Kitabının tanıtım sergisine ziyaret,



01-04

Haziran

2012

tarihleri

arasında

Danimarka

Türk

İşadamları

Derneği

tarafından

(DATİAD)

Danimarka’nın

Kopenhag şehrinde düzenlenen
Anadolu

Kültür

Günleri

etkinliklerine katılım,


22-24

Haziran

2012

tarihleri

arasında Almanya’nın Dinslaken
şehrinde

gerçekleştirilen

TÜRKIS-Avrupa Kültür Sanat
ve

Halkoyunları

Şenliği’ne

katılım,


22-26 Haziran 2012 tarihleri
arasında,

İngiltere

toplumunu

daha

Türk
yakından

tanımak ve Türk toplumunun
farklı kesimlerine Başkanlığımız amaç ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla, İngiltere’ye
düzenlenen çalışma ziyareti esnasında İngiltere’de öğrenci, akademisyen, iş adamı ve
basın mensupları ile farklı
programlar

çerçevesinde

görüşmeler,


06 Temmuz 2012 tarihinde
‘‘Yurtdışında

Yaşayan

Vatandaşlarımızın

Sosyal

Güvenliklerine

İlişkin

Yargı Kararları ile SGK
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Uygulamalarının Karşılaştırılması’’ konulu çalıştaya katılım,


24-25 Temmuz 2012 tarihlerinde “Almanya'da Meslek Diplomalarının Tanınması” ile
ilgili olarak Nürnberg Şehrinde IHK FOSA kurumuna çalışma ziyareti,



19-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında Avustralya’nın Sydney ve Melbourne
kentlerinde çalışma ziyaretleri kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile
görüşmeler ve Victoria Diller Okulu ve T.C. Melbourne Başkonsolosluğun ortaklaşa
düzenlediği “Türk Dili Öğreniminin Durumu ve Gelecekteki Yönelimi” başlıklı
çalıştaya ve Avustralya İslam Müzesi Gala programına katılım,



07-09 Eylül 2012 tarihleri arasında yurtdışında ilk defa açılan Türk Müzesinin
açılışına iştirak etmek için Hollanda’ya ziyaret ve bu kapsamda Türk STK’ları ile
görüşmeler,



12–16 Eylül 2012 tarihleri arasında Belçika’da,
Brüksel Başkonsolosluğu’na, Belçika’nın önde
gelen sivil toplum kuruluşlarına,

Türk iş

dünyasının önde gelen kuruluşlarına,

Diyanet

Vakfı Genel Merkezi ve diğer önemli
merkezlere ziyaret,


05-10

2012

Ekim

tarihleri

arasında

Almanya’nın 7 şehrinde Okul Derslerine
Yardım Enstitüleri ziyaretleri,


10-14 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilen

MÜSİAD

Fuarı

ve

Uluslararası İş Forumu Toplantısına katılım
ve yurtdışından gelen vatandaş, soydaş ve
akraba topluluklara mensup işadamlarıyla
görüşmeler,


ABD’nin Texas Eyaletinin Houston şehrinde
düzenlenen İpek Yolu Festivali vesilesiyle
düzenlenen

çalışma

ziyareti

kapsamında,

Chicago (Illinois Eyaleti) ve Houston’da gerçekleştirilen temaslarda, Chicago ve
Houston Başkonsolosluklarımıza, STK’larımıza, vatandaşlarımız ve bazı Türk
kuruluşlarına ziyaret,
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Başkanlığımız tarafından organize edilen ve Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ’ın
da katıldığı program çerçevesinde Viyana İslam Federasyonu, Viyana İslam Lisesi,
Viyana Özel Phönix Okulları, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma
Birliği – ATİB, Avusturya Türk Federasyonu, Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci
Aktivitelerini Destekleme Derneği WONDER, İmam-Hatip Eğitim Merkezi, Kubbe
Çocuk Kulübü, Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu, Avusturya İslam Kültür
Merkezleri Birliği ve UETD Avusturya ziyareti kapsamında Viyana’daki Türk basın
mensupları, eğitimciler, hukukçular, Türk işadamları ve siyasetçilerle Türk
toplumunun sorunları hakkında görüşmeler,



Fransa çalışma ziyareti kapsamında Bordeaux, Nantes, Paris ve Saint-Dizier
şehirlerinde;
o

Başkonsoloslarımız, STK başkanları ile görüşmeler, vatandaş buluşmaları,

o

Yaklaşık 20 bin vatandaşımızın ziyaret ettiği Paris Anadolu Festivali açılışına
iştirak edilip stant kurulması,

o

7 bin adet cep rehberi, 10 bin adet “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın
Türkiye’deki seçimlere katılımı” broşürü ve 1300 adet Artı 90 dergisi
dağıtılması,
o



01-05 Kasım 2012 tarihleri arasında Gökoğuz Yeri İdaresi tarafından 17 ülkeden
katılımcılarla gerçekleştirilen Dünya Gagauzlar Kongresi’ne katılım,



Kazakistan’ın bağımsızlığının 20. yıl dönümü münasebetiyle Başkanlığımızda
“Karelerle Kazakistan” Sergisi,



Mısır-Kahire’de düzenlenen İkinci Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi’ne katılım ve
bu kapsamda, Kahire Üniversitesi ile eğitim ve kültürel çalışmalar yönünde ön
görüşmeler,

gerçekleştirilmiştir.
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5.3.15 - Başkanlığımıza Yapılan Ziyaretler
Çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile heyetlerden Başkanlığımıza yapılan
ziyaretlerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:


19 Temmuz 2012 tarihinde Avusturya İslam
Cemaati Başkanlığı Genel Sekreteri Avni ÖZALP
Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.



22

Ağustos

2012

tarihinde

Rotterdam

Başkonsolosumuz Togan ORAL Başkanlığımızı
ziyaret etmiş, kendisinden Hollanda konsolosluk
çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır.


4 Eylül 2012 tarihinde Sayın Bekir BOZDAĞ ile
Norveç Kalkınma Bakanı Heikki HOLMAAS
arasında bir görüşme gerçekleşmiştir.



5 Eylül 2012 tarihinde Başbakan Yardımcımız
Bekir BOZDAĞ Belçika’nın Valon bölgesinde
etkin olan (MR) Reform Hareketi partisinin Belçika
Dışişleri

Eski

Bakanı

Louis

MICHEL

önderliğindeki 4 Türk siyasetçinin de bulunduğu 11
kişilik heyeti Başkanlığımızda kabul etmiştir.


11 Ekim 2012 tarihinde Diyanet Leverkusen
tarafından organize edilen 90 kişilik Türkiye Gezi
Grubu Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.



15-16 Ekim 2012 tarihleri arasında Almanya Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı
Winfried KRETSCHMANN, Uyum Bakanı Bilkay ÖNEY ve beraberindeki heyet
Başkanlığımızda kabul edilmiştir ve vatandaşlarımızla ilgili konular görüşülmüştür.

44



Avustralya Devleti, New South Wales Eyaleti, Sydney kentinde faaliyet göstermekte
olan Bonnyrigg Türk İslam Cemiyeti Başkanı Muhammet ERİŞ Başkanlığımızı
ziyaret etmiştir.



İslam Müzesi Vakfı Kurucusu Moustafa FAHOUR ve Yurtdışı Vatandaşlar Danışma
Kurulu Avustralya üyesi Kazım ATEŞ Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.



Avustralya’nın Perth şehrinde bulunan Canning Türk İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin
AKSAKAL Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.

5.3.16 - Basım – Yayın Çalışmaları
5.3.16.1 - Göç Sempozyumu Kitabı Basılması
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’ya
göçü resmi olarak Federal Almanya Cumhuriyeti ile
30.10.1961 tarihinde yapılan, “Türkiye- Almanya İşgücü
Anlaşması” ile başlamıştır. 2011 yılının Almanya’ya göçün
başlangıcının ellinci yılı olması nedeniyle, göçün 50. Yılı
çerçevesinde

çeşitli

etkinlikler

düzenlenmiş

ve

bu

etkinliklerde Almanya Türk toplumunun gelişim süreci, içinde
bulundukları toplumla ilişkileri, ülke gelişimine katkıları ve
gelecekleri ele alınmıştır.
1-2 Kasım 2011 tarihlerinde Berlin’de düzenlenen toplam 13 oturumda 61
konuşmacının yer aldığı, uluslararası katılımın olduğu, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı
ilgilendiren birçok konuda altmışa yakın bildirinin sunulduğu sempozyum sunumlarının
çözümlemeleri tamamlanarak 2012 yılında kitaplaştırılmıştır.
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5.3.16.2 - Almanya’da 50 Yılda 50 Başarı Hikâyesi
1961 yılında Almanya-Türkiye arasında imzalanan
anlaşma neticesinde başlayan ilk göç hareketliliğinin
üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmiş ve vatandaşlarımız
eğitimden sanata, ticaretten akademik hayata, politikadan
sivil topluma hemen her alanda aktif bir tutum izlemiş;
dünyanın dört bir yanında dernek, vakıf ve medya
kuruluşları kurarak daha güçlü bir konuma yükselmiş
bulunmaktadırlar.
"Almanya'ya

Göçün

kapsamında

hazırlanan

Almanya'da

kendi

"50

50.
Yıl

Yılı"
50

alanlarında

etkinlikleri

İnsan"

kitabı,

başarılı

olmuş

vatandaşlarımızı ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.

5.3.16.3-50 Yıl Karikatür 50 Karikatür

50 Yıl 50 Karikatür adlı, Doç. Dr. Murat Erdoğan
tarafından

gerçekleştirilen

çalışma

Başkanlığımızca

desteklenmiştir.

5.3.16.4 - Cep Rehberi
Yurtdışından

gelen

vatandaşlarımızın

Türkiye’ye

girişlerinden itibaren ne tür bilgilere ihtiyacı olacağına, hangi
kurumlara nasıl ve ne şekilde ulaşacaklarına yönelik çeşitli
pratik bilgileri içeren kitapçıkta; pasaport, gümrük, ulaşım,
sağlık, sosyal güvenlik, Mavi Kart, vergiler, askerlik, eğitim ve
nüfus işlemleri gibi ana başlıklar yer almaktadır. Yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımız için Cep Rehberi gözden geçirilerek
2012 yılı için yeniden bastırılmıştır.
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5.3.16.5-Avrupa Vatandaşlık Girişimi
Lizbon Anlaşmasının 2009 yılında yürürlüğe girmesiyle
oluşturulan

Avrupa

vatandaşlarına,

1

Vatandaşlık
Nisan

Girişimi

2012’den

itibaren

ile

AB

Avrupa

Komisyonu’na yasal düzenleme teklifi hazırlama çağrısı
yapma imkânı sağlanmaktadır. Uygulama ile AB tarihinde ilk
kez vatandaşlar doğrudan AB gündemini etkileme imkânına
sahip olmuştur. Söz konusu girişim; AB vatandaşlarının,
Birliğin bir siyasi elit projesi olduğu ve günlük hayatlarını
etkileyen

kararların

kendilerine

danışılmadan

alındığı

yönündeki algılarını yıkmayı hedeflemektedir. Bu kitapçık, bir
milyon Avrupa vatandaşının imza toplayarak gerekli gördükleri bir konuda AB’yi yasa
hazırlamaya çağırabilmesini sağlayacak girişim konusunda vatandaşları bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır.

5.3.16.6 - Yurtdışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe
Öğretimi
Prof. Dr. Cemal YILDIZ tarafından hazırlanan
Yurtdışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
(Almanya) adlı eserde her toplum için gerekli olan ana dili
öğretiminin önemi vurgulanmaktadır. Bu yönüyle çalışma, bir
yandan Almanya’da ana dili öğretiminde mevcut hukuki,
sosyal, idari engellerin neler olduğunun tespitini yapmakta,
diğer yandan ise bu sorunların çözümlerinin neler olabileceği
konusunda önerilerde bulunmaktadır.
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5.3.16.7 - 7-8 Haziran STK Buluşması Raporu
7-8 Haziran 2012 tarihlerinde, Ankara’da 2 Başbakan
Yardımcısı 5 Bakan ve 17 ülkeden yaklaşık 600 STK
temsilcisinin
Buluşması”

katılımıyla

“Sivil

gerçekleşmiştir.

Toplum

Söz

Kuruluşları

konusu

buluşma

kapsamında düzenlenen anket raporlaştırılmıştır.

5.3.16.8-Türkiye to Australia
Avustralya

Melbourne,

Moreland

Türk

Derneği

tarafından hazırlanan Türkiye to Australia adlı kitap
desteklenmiştir. Kitap; Avustralya’ya Türk göçünün 40.
Yıldönümü

kapsamında

basılmış

ve

Victoria

Türk

toplumunun tarihini, sosyal ve kültürel yapısını, inançlarını,
toplumsal etkinliklerini ve Avustralya toplumuna olan
katkılarını anlatmaktadır.

5.3.16.9 - Anket ve Broşürler
‘Avrupa’da Yaşayan Türklerin Durumları, Sorunları,
Beklentileri Saha Araştırması’ sonuçları kitap haline getirilerek
ilgili kamu kurumları, belediyeler, araştırma kuruluşları ve
üniversiteler ile paylaşılmıştır.
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5.3.17 - Hizmet İçi Eğitim Programları
Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitimine ilişkin olarak, hizmet içi eğitim
modülünün tasarlanması ve eğitimlerin planlaması çalışmaları devam etmektedir. 2012
yılında hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitimler aşağıda
sıralanmıştır:



Uluslararası Hukuk Eğitim Programı, 09 - 13 Ocak 2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiş ve eğitime 103 kişi katılmıştır. Bu program kapsamında; Uluslararası
Hukuk Düzeni ve Gelişimi, Uluslararası Örgütler, Birleşmiş Milletler, Uluslararası
Hukukta Azınlıklar, Devletlerin Tanınması ve Halefiyet, Uluslararası Hukukta İnsan
Hakları, Uluslararası Özel Hukuk ve Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku,
Uluslararası Hukukta Sorumluluk ve Yaptırımlar ve Mülteciler konularında eğitim
verilmiştir.



Kurumsal Kimlik ve Protokol eğitimi 26 - 27 Ocak 2012 tarihleri arasında verilmiştir.
Eğitimlere toplam 120 kişi katılmıştır. Söz konusu eğitim kapsamında; Güçlü-Zayıf
Yönler ve Fırsat-Tehditler Analizleri ile protokol kurallarına ilişkin eğitim verilmiştir.



12 - 30 Mart 2012 tarihleri arasında TODAİE ile düzenlenen eğitimlere 10 kişi
katılmış olup, bu kapsamda Kamuda Karar Alımı Süreci, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Proje Döngüsü Yönetimi, Eğiticilerin Eğitimi, Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi
konularında eğitim verilmiştir. 6 Kasım - 6 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılan
eğitimlere ise 7 kişi katılmış ve eğitim kapsamında Çatışma, Öfke Ve Stres Yönetimi,
Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri, Protokol Yönetimi, Uygulamalı Elektronik Belge
Yönetim Sistemi, Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama, Arşiv Hizmetleri ve Bilgi
Yönetimi ile Etkili Toplantı ve Sunum Teknikleri konularında eğitim verilmiştir.
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Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından 19 - 30 Mart 2012 tarihleri
arasında verilen eğitime 50 kişi katılmıştır. Eğitim kapsamında; Türk dış politikasının
genel ilkeleri ve vizyonu, diplomasi, uluslararası anlaşmalar, Türkiye’nin arabuluculuk
faaliyetleri, diplomatik yazışma konuları yer almıştır.



Sözleşmeli Uzman Oryantasyon Eğitimi 02 - 07 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılmış
ve eğitime 25 kişi katılmıştır. Eğitimde, Başkanlığımızda göreve yeni başlayan
sözleşmeli uzmanlara genel olarak devlet teşkilatı, yazışma usulleri, Türkçe dilbilgisi
kuralları, insan ilişkileri, EBYS, protokol kuralları ve kamu görevlilerinin hak ve
yükümlülükleri konularında bilgi verilmiştir.



STK Kapasite Geliştirme Eğitimi, 09 - 13 Nisan 2012 tarihleri arasında
gerçekleştirmiştir. Eğitime 40 personel katılmıştır. Eğitimde, sivil toplum tanımı ve
algısı, savunuculuk, uluslararası ve bölgesel örgütlerde STK’lar, tarihsel diasporalar,
soydaşlar ve akrabalar, STK ve kamu ilişkileri, göçmen diasporaları ve sivil
yapılanmaları, kamu eliyle STK’lara yetkinlik kazandırma, STK’larla iletişim ve
işbirliği konuları yer almıştır.



İç Kontrol Eğitimi, 14 - 17 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılmış ve eğitime 21 kişi
katılmıştır.
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EĞİTİMİN ADI

KATILAN PERSONEL SAYISI

Uluslararası Hukuk Eğitim Programı

103

Kurumsal Kimlik ve Protokol Eğitimi

120

TODAİE Eğitimleri

17

Diplomasi Akademisi Eğitimi

50

Sözleşmeli Uzman Oryantasyon Eğitimi

25

STK Kapasite Geliştirme Eğitimi

40

İç Kontrol Eğitimi

21
Tablo 8 – Hizmet İçi Eğitim Verileri

Diğer taraftan, Başkanlığımızda staj yapacaklar için staj yönergesi hazırlanmış ve
2012 yılında Başkanlığımızda 10 kişi staj yapmıştır.

5.3.18 - Plan, Program İşleri ve Mevzuat Çalışmaları
2012 yılı içerisinde planlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara dair
bilgiler aşağıda belirtilmiştir:


Başkanlığımız stratejik planının hazırlıkları kapsamında çalışmalara hazırlık planı
yapılarak başlanmıştır. Stratejik planlama çalışmalarının başladığı bir iç genelge ile
tüm Başkanlığa duyurulmuş, Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Planlama Kurulu
oluşturulmuştur. Konuya ilişkin mevzuatın ve diğer ülke örneklerinin incelenmesine
yönelik literatür çalışmaları tamamlanmış ve Stratejik Plan yazım sürecine geçilmiştir.



Katılımcı yönetim ve stratejik planlamanın önemli olduğu anlayışından hareketle tema
ve bölge odaklı olarak yapılan çalıştaylarla stratejik plan hazırlık çalışmaları
kapsamında Başkanlığımızın misyon, vizyon, amaç, hedef ve stratejileri ile bunlara
ilişkin performans göstergelerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.



Başkanlığımız 2012 Yılı İş Planı gerçekleşmeleri değerlendirilmiş, 2013 Yılı İş Planı
hazırlıkları tamamlanmıştır.



Başkanlığımızın çalışma alanında ihtiyaç duyduğu verileri toplamak ve analiz etmek
amacıyla İstatistik Çalışma Grubu oluşturulmuştur. İstatistiklerin toplanması ve
analizine ilişkin olarak çalışmalar, Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulması
çerçevesinde devam etmektedir.
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5.3.19 - Mali İşlemler
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap
verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve
işleyişini

kamu

bütçelerinin

hazırlanması,

uygulanması,

tüm

mali

işlemlerin

muhasebeleştirilmesi, raporlaması ve mali kontrolü çalışmaları çerçevesinde ifa edilen
görevler aşağıda sıralanmıştır.


2011 Yılı Yatırım İzleme Ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.



2013 mali yılı bütçe çalışmaları, 2013 mali yılı yatırım programı çalışmaları ve 2012
Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu tamamlanmıştır,



Başkanlığımız iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam
etmektedir. Bu kapsamda iç kontrol eğitimi alınmıştır.



Kesin hesap ve yıllık program izleme raporu hazırlanmıştır.

5.3.20 - Bilgi İşlem Faaliyetleri
Hizmet götürmekle sorumlu olduğumuz hedef
kitlenin

yurtdışında

yerleşik

olduğundan

hareketle

Başkanlığımız, bilgi işlem alt yapısı çalışmalarına büyük
önem vermekte olup, 2012 yılında bu kapsamda aşağıdaki
faaliyetler gerçekleştirmiştir:


Demirbaş ve gerekli yazılım temini



Santral ve telefon sisteminin yenilenmesi çalışması



Bilgi güvenliği çalışması



İstatistik Çalışma Grubu



Türkiye Bursları Online Kayıt Değerlendirme Sistemi (OKDS)



Türkiye Bursları Web Sitesi



Siber Güvenlik Tatbikatı Hazırlıkları ve Yönetimi



T.C. Dışişleri Bakanlığı ile Entegrasyon Çalışmaları



EBYS İyileştirme Çalışmaları



Yurtdışındaki T.C. Vatandaşları için Staj Programı
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Genç Liderler Projesi



Hukuk Envanteri Sistemi



STK Bilgi Sistemi



Öğrenci Bilgi Güncelleme Formu



BIDB Strateji Çalışması



BIDB Yönerge Çalışması



Kurum İçi Online Doküman Bilgi Yönetimi



Türkiye Bursları Sistemi



Web TV Çalışması



5. Kurumsal Güvenlik Politikasının oluşturulmasına ilişkin proje ve program
çalışmaları

5.3.21 - Personel İşlemleri ve İdari Hizmetler
Personelin tüm özlük, atama, istifa, terfi, izin, hastalık raporu, askerlik, disiplin,
pasaport işlemleri yürütülmeye devam edilmiştir. Yabancı uyruklu personelden çalışma izni
ve ikamet izni süresini (1 yıl) dolduranların izinleri yeniden alınmıştır.
2012 yılında 30 sözleşmeli uzman, 6 kadrolu personel olmak üzere toplam 36
personelin ataması yapılmıştır.
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Bilgi Edinme yoluyla Başkanlığımıza toplam 669 başvuru gelmiştir. Bunların % 46’sı
Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’na, % 15’i İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanlığı’na, % 14’ü Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı’na ve kalan % 25’i diğer
birimlere sevk edilmiştir.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİ.BŞK.

0%
0%

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DAİ.BŞK.

1%

0%
0%

10%

5%

KÜLTÜREL VE SOSYAL İLİŞKİLER
DAİ.BŞK.

15%

KURUMSAL İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
DAİ.BŞK.

14%
5%
4%
46%

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
DAİ.BŞK.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.
BİLGİ İŞLEM DAİ.BŞK.
DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
RED EDİLEN BAŞVURULAR
DİĞER KURUMLARA SEVK EDİLEN
BAŞVURULAR

Grafik 8 – Bilgi Edinme Başvurularının Birimler Bazında Dağılımı
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BİMER aracılığıyla Başkanlığımıza gelen 198 başvuru olmuştur. Bunların % 37’si
Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’na, % 26’sı Yurtdışı Vatandaşlar Daire
Başkanlığı’na, % 21’i Kültürel ve Sosyal İlişkiler, kalan % 16’sı diğer birimlere sevk
edilmiştir.

3%
26%

21%

0%
0%

13%

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİ.BŞK.
YURTDIŞI VATANDAŞLAR
DAİ.BŞK.
KÜLTÜREL VE SOSYAL
İLİŞKİLER DAİ.BŞK.
KURUMSAL İLİŞKİLER VE
İLETİŞİM DAİ.BŞK.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
DAİ.BŞK.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.
BİLGİ İŞLEM DAİ.BŞK.

37%

DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
0%

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
RED EDİLEN BAŞVURULAR

DİĞER KURUMLARA SEVK
EDİLEN BAŞVURULAR

Grafik 9 – BİMER Başvurularının Birimler Bazında Dağılımı
Başkanlığımıza, 2012 yılı itibariyle 4754 adet evrak girişi olmuş ve Başkanlığımızdan
4754 adet evrak çıkışı gerçekleşmiştir.

47%

53%

Başkanlığımıza Gelen Evrak Sayısı

Başkanlığımızdan Giden Evrak Sayısı

Grafik 10 – Gelen-Giden Evrak Sayısına İlişkin Oran
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6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Başkanlığımız, 5978 sayılı Kuruluş Kanunu çerçevesinde görevlerini ilgili kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun ilgili maddeleri ile 31.12.2005 tarihli ve
26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve
Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak
iç kontrol ve ön mali kontrol süreci oluşturulma
çalışmaları devam etmektedir.
Başkanlığımız idari yönden Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı denetimine tabi
olup, mali yönden ise Sayıştay denetimine tabidir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER
A - İdarenin Amaç ve Hedefleri
Başkanlığımız Kuruluş Kanununda da belirtildiği şekilde;


Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm
üretmek,



Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,



Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve
üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim
görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen
öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için
her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
amacıyla

kurulmuştur.

Bu

çerçevede

Başkanlığımızın

stratejik

planının

oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

B - Temel Politikalar ve Öncelikler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının stratejik plan oluşturma
çalışmaları devam ettiğinden bu bölüme yer verilmemiştir.
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III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - MALİ BİLGİLER
Başkanlık bütçesinin 2012 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ait
açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları
2011 yılı sonunda çıkarılan 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
Başkanlığımıza önceki yıla göre % 78,36 artışla 33.283.000 TL tutarında ödenek tahsis
edilmiştir. 2012 yılı içinde ise toplam 23.986.820 TL ekleme ve aktarma yapılmıştır.
Toplamda 57.269.820 TL olan bu ödeneklerin % 70’ine karşılık gelen 40.369.050 TL
harcama yapılmıştır.
2012 yılında tahsis edilen ödeneklerin ve harcamaların yüzdelik olarak dağılımı
aşağıda grafik halinde gösterilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ve toplam harcamaların
çoğunlukla personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferlerde yoğunlaştığı
görülmektedir.
15%

2%

49%

34%

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER

Grafik 11 – Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Kod İtibariyle Dağılımı
40%
32%

22%
PERSONEL GİDERLERİ

2%

3%

SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ

Grafik 12 – Toplam Harcamaların Ekonomik Kod İtibariyle Dağılımı
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2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Gider türleri itibariyle ekonomik kodlarına göre ödenek ve harcamaların dağılımı
aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

2012
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2012
YILSONU
ÖDENEĞİ

HARCAMA

GERÇEKLEŞME
(%)

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KUR.
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ

5.022.000

9.238.000

8.972.397

97,12

516.000

1.400.000

1.328.763

94,91

MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ

11.341.000

17.099.192

13.007.961

76,07

CARİ TRANSFERLER

16.404.000

28.640.200

16.301.783

56,92

892.429

758.146

84,95

57.269.820

40.369.050

70,49

EKONOMİK KOD

SERMAYE GİDERLERİ

TOPLAM

0

33.283.000

Tablo 9 - Ekonomik Kod İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)
Personel Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar memur ve sözleşmeli
personele ödenen maaş ödemelerini kapsamaktadır. 2012 yılı için Başkanlığımız bütçesine
5.022.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 666 Sayılı KHK ile maaş ödemelerinde yapılan
değişiklikler sonucunda bu tertip için olan ödenek ihtiyacı artmıştır. Yıl içinde yapılan
4.216.000 TL aktarım sonucu yılsonu ödeneği 9.238.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin
8.972.397 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 97,12 olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri: Bu gider türünde yapılan
harcamalar sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi ödemelerini kapsamaktadır.
2012 yılı için Başkanlığımız bütçesine 516.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 666 Sayılı KHK
ile prim ödemelerinde yapılan değişiklikler sonucunda bu tertip için olan ödenek ihtiyacı
artmıştır. Bu sebeple, yıl içinde yapılan 884.000 TL aktarma sonucu yılsonu ödeneği
1.400.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.328.763 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu
ödeneğe oranı ise % 94,91 olmuştur.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar tüketime yönelik
mal ve malzeme alımları; yolluklar; görev giderleri; hizmet alımları; temsil ve tanıtım
giderleri ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerini kapsamaktadır.
2012 yılı için Başkanlığımız bütçesine 11.341.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde
yapılan 5.758.192 TL ekleme sonucu bu tertibin yılsonu ödeneği 17.099.192 TL olmuştur. Bu
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ödeneğin ise 13.007.961 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 76,07
olmuştur.
Cari Transferler: Bu gider türünde yapılan harcamalar; dernek ve vakıf gibi sivil
toplum kuruluşlarına proje yardım talepleri doğrultusunda yapılan karşılıksız ödemeleri ve
ayrıca ülkemize burslu olarak eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilere karşılıksız bir
şekilde yapılan aylık burs, uçak bileti, TÖMER ücreti vb. her türlü harcamaları
kapsamaktadır. 2012 yılı için Başkanlığımız bütçesine 16.404.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içinde hem uluslararası öğrencilere ait burs vb. ödemelerinin son üç aylık
kısmının Başkanlığımızca karşılanmasının kararlaştırılması hem de STK’lara verilen proje
yardım taleplerinin artmasıyla birlikte Başkanlığımız bütçesine yapılan 12.236.200 TL ekleme
sonucu yılsonu ödeneği 28.640.200 TL olmuştur. Bu ödenekten 16.301.783 TL harcama
yapılmıştır. Projelerin tamamlanamaması ve öğrencilerle ilgili bazı ödemelerin 2013 yılına
kalması nedeniyle harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise % 56,92 olmuştur.
Sermaye Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar menkul mal alımları, gayri
maddi hak alımları ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini kapsamaktadır. 2012 yılı için
Başkanlığımız bütçesine herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Bu tertipte doğan ihtiyaca
göre yıl içinde yapılan 892.429 TL ekleme sonucu yılsonu ödeneği aynı şekilde olmuştur. Bu
ödeneğin ise 758.146 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 84,95
olmuştur.
Yapılan tüm harcamalar incelendiğinde; 33.283.000 TL olan başlangıç ödeneği yıl
içinde farklı ihtiyaçlara binaen yapılan toplam 23.986.820 TL ekleme ve aktarma ile toplam
57.269.820 TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ise % 70’ine karşılık gelen 40.369.050 TL
harcanmıştır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden yapılan
harcamalar fonksiyonel olarak Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
ve Eğitim Hizmetleri amaçlarıyla kullanılmıştır.
FONKSİYONEL KOD
GENEL KAMU
HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE
GÜVENLİK HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ

TOPLAM

2012
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2012
YILSONU
ÖDENEĞİ

HARCAMA

32.833.000

47.438.820

32.795.501

69,13

250.000

331.000

325.160

98,23

200.000

9.500.000

7.248.388

76,29

33.283.000

57.269.820

40.369.049

GERÇEKLEŞME
(%)

70,49

Tablo 10 – Fonksiyonel Kod İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)
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3 - Mali Denetim Sonuçları
B - PERFORMANS BİLGİLERİ
1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri
17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan "Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in Geçici 2. maddesinde yer alan
"Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının
performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler."
hükmü gereğince, Başkanlığımızın stratejik planı şu an hazırlanma aşamasında olduğu için bu
bölüm hazırlanmamıştır.
2 - Performans Sonuçları Tablosu
17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan "Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in Geçici 2. maddesinde yer alan
"Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının
performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler."
hükmü gereğince, Başkanlığımızın stratejik planı şu an hazırlanma aşamasında olduğu için bu
bölüm hazırlanmamıştır.
3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan "Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in Geçici 2. maddesinde yer alan
"Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının
performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler."
hükmü gereğince, Başkanlığımızın stratejik planı şu an hazırlanma aşamasında olduğu için bu
bölüm hazırlanmamıştır.
4 - Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan "Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in Geçici 2. maddesinde yer alan
"Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının
performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler."
hükmü gereğince, Başkanlığımızın stratejik planı şu an hazırlanma aşamasında olduğu için bu
bölüm hazırlanmamıştır.
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IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

A - Üstünlükler

B - Zayıflıklar

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerinin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara
dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

/ /2013 ANKARA

Kemal YURTNAÇ
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata
uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini1, izlendiğini
ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

/ /2013 ANKARA

Zahide ERDOĞAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

1

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak iç kontrol ve ön mali kontrol süreci
oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.
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