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G

ünümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi
transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi
mümkün hale gelirken diğer yandan konjonktürel gelişmeler,
yeni siyasal kopuşları ve parçalanmaları ortaya çıkarmıştır. Bu dinamik
süreç sosyal, siyasal ve kültürel açıdan eski yapıların zayıflamasına ve
yeni dengelerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle ülkemiz başta
komşuları olmak üzere bölge ve dünya devletleri ile diplomatik ilişkilerini
giderek geliştirmektedir. Ülkemizin son zamanlarda yükselen grafiği
ekonomik ve siyasal açıdan başka devletlerin dikkatini çekmiş ve ülkemize
yönelik yatırımlar artmıştır.
Ülke sınırlarımız dışında yaşayan vatandaşlarımızla ve tarihte var
olduğumuz ve halen varlığımızı koruduğumuz coğrafyalarda yaşayan
soydaş ve akraba topluluklarla tarihsel sosyal, kültürel ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak onlarla daha yakından ilgilenmek,
onların sorunlarına çözüm üretmek gibi amaçlarla kurulan Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, bir yandan dünya ölçeğinde yaşayan
vatandaşlarımızla, soydaş ve akraba topluluklarla daha kalıcı ilişkiler
kurmayı amaçlarken, diğer yandan ülkemizdeki eğitim olanaklarından
faydalanmak ve Türkçe öğrenmek için ülkemize gelen yabancı uyruklu
öğrencilerin öğrenim süreçlerini koordine etmekle de görevli kılınmıştır.
Kuruluş Kanununun gerektirdiği görev ve sorumluluklarını,
kurumsallaşmasını 2011 yılı içinde tamamlamaya dönük önemli adımlar
atarak sürdüren Başkanlık, demokratik katılımı ve işbirliğini en üst seviyede
temsil eden yapılanma örneği olan Danışma Kurulları ile yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile yabancı
öğrencilere yönelik hizmetleri katılımcı bir anlayışla belirlemektedir.
Başkanlık faaliyetlerini ve hizmetlerini ortak aklın ve demokratik katılımın
ortaya çıkardığı ihtiyaçlar ekseninde yapılandırmakta ve icraatlarını bu
anlayışla yürütmektedir.
Kurulduğu tarihten bugüne yükümlü olduğu görevleri en etkin bir şekilde
yerine getirebilmek için çalışan Başkanlığın, şeffaflık ve hesap verilebilirlik
ilkelerinin gerektirdiği sorumluluk çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı
faaliyet raporunun kamuoyunun bilgilendirilmesinde yararlı olmasını
temenni ederim.

Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
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aşkanlığımız, 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 5978 sayılı Kanunun belirlediği görev alanı içinde başta
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, soydaş ve akraba
topluluklarla ve ülkemize burslu eğitim amacıyla gelen öğrencilerin
öğrenim süreçleri ile ilgili çalışmalarını giderek artan bir iş temposu içinde
sürdürmektedir.
Başkanlığımız, 2011 yılı içinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın
öncelikli sorunlarının tespit edilerek bu sorunlara yönelik gerekli
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.
Bu çerçevede özellikle Almanya özelinde “Göçün 50. Yılı” etkinlikleri
çerçevesinde bir dizi faaliyet icra edilmiştir. Bununla birlikte 5901 sayılı
Türk Vatandaşlık Kanunu uyarınca izinle vatandaşlıktan çıkanlara yönelik
olarak verilen Mavi Kart uygulamasından kaynaklanan sorunların çözümü
ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizde gerçekleştirilen
genel seçimlerde bulundukları bölgelerde oy kullanabilmelerini sağlamak
yönünde önemli çalışmalar yapılmıştır.
Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir
coğrafyada yaşayan Soydaş ve Akraba topluluklarla ilişkilerin daha
kalıcı olmasını sağlamak amacıyla çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Başkanlığımız sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Başkanlığımız uhdesinde olan bir diğer konu yabancı öğrencilerin
öğrenim süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli
düzenlemeleri paydaş kurumlarla birlikte eşgüdüm içinde yapılandırmak
ve süreci koordine etmektir. Bu çerçevede “Yabancı Öğrenci Strateji
Belgesi” oluşturularak, yabancı öğrencilerin öğrenim süreçlerinin
Başkanlık koordinatörlüğünde diğer paydaş kurumlarla eşgüdüm içinde
yönetilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bununla birlikte Burs modülleri
farklılaştırılarak esnek ve yönetilebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde
Başkanlığımızın gerçekleştirdiği faaliyetler ve sonuçlarını göstermek üzere
hazırlanan 2011 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 Başkanlığının 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.
Başkanlığımızda 11 adet binek araç bulunmaktadır ve taşıt ihtiyacı kiralama yoluyla karşılanmaktadır.

2 - Örgüt Yapısı
Başkanlığımız kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve Başbakanlığa bağlı kurulmuş olup, Başbakan
Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile kullanabilmektedir.
Kurum Başkanı Başkanlığın en üst amiri olup, Başbakana veya görevlendireceği Bakana karşı sorumludur.
Başkana yardımcı olmak üzere, üç başkan yardımcısı atanabilir. Başkanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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konularda Başkana yardımcı olmak üzere üç başkanlık müşaviri görevlendirilebilir.
Başkanlığın görev alanına giren konulardaki politikaların belirlenmesine yardımcı olmak üzere;
a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu,
b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu,
c) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu
oluşturulmuştur ve bu Kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle 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. Bunlara ek olarak, Başkanlık hizmetlerini takip ve koordine etmek için Başkanın
teklifi ve Başbakanın onayı ile gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofisleri açılabilir.
Başkanlık bünyesinde; Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı,
Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı ve İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olmak üzere 6 daire başkanlığı ve Hukuk
Müşavirliği bulunmaktadır.
Başkanlığımızın teşkilat yapısı yandaki şemada gösterilmiştir.

4
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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.
Tablo 1 - Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Dağılımı
DEMİRBAŞ ADI

ADET

Masaüstü Bilgisayar (Kasa)

239

Masaüstü Bilgisayar Monitörü

241

Dizüstü Bilgisayar

62

Tablet Bilgisayar

11

Sabit IP Telefon

182

Analog Telefon(Masa + Telsiz)

47

Sayısal Telefon

36

Cep Telefonu

11

Siyah-Beyaz Yazıcı

21

Xerox Fotokopi Makinesi (Yazıcı)

9

Toshiba Fotokopi Makinesi (Tarayıcı+Yazıcı)

1

All in One Faks Cihazı (Faks+Tarayıcı+Yazıcı)

3

Tarayıcı

4

Renkli Yazıcı

3

Plotter

1

Digital Renkli Baskı Mak. (RIP+CZ Katlama+Finisher)

1

Siyah Beyaz Dig Baskı Mak. (CZ katlama + Finisher)

1

Telefon Santral Ünitesi

1

Projektör

10

Dijital Kamera

2

Fotoğraf Makinesi

2

Televizyon (Led+ Lcd)

18

Tripod

1

Kağıt İmha Mak.

12

Güvenlik Kamera sistemi

1

Güvenlik Analog Kamera

31

Başkanlığımız kütüphanesi 2011 yılında kurulmuş olup, Başkanlığımızın çalışma ve ilgi alanına giren
konulardaki bilgi, belge ve yayını temin ederek kurum personelinin kullanımına sunmaktadır. Kütüphanemizde
çeşitli alanlarda 1214 adet kitap, 100 adet süreli yayın, 70 adet referans kaynağı bulunmaktadır. Başkanlığımız 13
adet süreli yayına abonedir.
6
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4- İnsan Kaynakları
2011 yılı sonu itibariyle Başkanlığımızda 100 kadrolu, 32 sözleşmeli ve 119 firma personeli olmak üzere
toplam 251 personel çalıştırılmaktadır.
“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında
Yönetmelik” çerçevesinde 70 adet sözleşme vizesinin tahsisi yapılmış olup, bu sözleşmelerden ikisi teknik uzman
olmak üzere toplam 32 adet sözleşmeli uzmanın ataması yapılmıştır. Buna ek olarak 02.12.2011 tarihli ve 28103
sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Başkanlığımıza 40 adet uzman kadrosu
tahsis edilmiştir. Başkanlığımızda görev yapan personelimizin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve
grafiklerde gösterilmiştir.
Tablo – 2 Dolu-Boş Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı
2011 YILI DOLU
KADRO

2011 YILI BOŞ
KADRO

TOPLAM
KADRO SAYISI

BAŞKAN

1

-

1

BAŞKAN YARDIMCISI

3

-

3

BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ

3

-

3

DAİRE BAŞKANI

6

-

6

1.HUKUK MÜŞAVİRİ

1

-

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

5

-

5

BASIN MÜŞAVİRİ

1

-

1

UZMAN

35

40

75

SÖZLEŞMELİ UZMAN

32

38

70

UZMAN YARDIMCISI

35

-

35
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Grafik 2 - Dolu Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı

Grafik 3 – Dolu-Boş Kadroların Oranı
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Kadrolu ve sözleşmeli personelin birimlere göre dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.
Grafik 4 – Personelin Birimler Bazında Dağılımı

Başkanlık personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımı; % 70’i ilk dilim olan 0-5 yıl, % 13’ü 6-10 yıl,
%17’si 11 yıl ve üstü şeklinde olup, aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 5 – Personelin 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.

Grafik 6 – Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

2011 yılı itibariyle, Başkanlığımızdaki kadrolu ve sözleşmeli personelin % 47’si 23-30 yaş, % 31’i 31-35 yaş,
% 17’si 36-40 yaş ve % 5’i 41 ve üzeri yaş grubundadır. Personele ait yaş dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 7 – Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

5- Başkanlık Tarafından Sunulan Hizmetler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı merkez teşkilatından oluşmaktadır. 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
10
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Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Ayrıca, Yurtdışı Vatandaşlar Danışma
Kurulu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu ve Yabancı 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. Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’nun
oluşturulması çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir.
Kurul Başbakanın veya ilgili Bakanın 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 Bakan oluruyla
beş yıllığına seçilecek kişilerin yanı sıra aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların
temsilcileri yer alır.
Tablo 3 - Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyelerinin Dağılımı
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Ayrıca bu Kurula; Başbakan veya ilgili Bakan tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile
mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de davet edilebilir. Başbakan veya ilgili Bakan, Kurul
üyeleri veya temsilcilerinin katılımı ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturabilir.
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.

d)

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanlara sunulan kamu hizmetlerinin standartları ile ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyelerinin seçimi amacıyla, 24.12.2010 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”
çerçevesinde 15.02.2011 tarihinden itibaren ilan çalışmalarına başlanılmıştır. Kurulun, yurtdışından seçilecek
üyelere ilişkin 15.02.2011 ve 25.03.2011 tarihleri arasında bir duyuru/ilan çalışması yapılmıştır.
19 Ülke ve/veya Bölgeden seçilecek en çok 70 üye için, 647 başvuru Başkanlığımıza ulaşmış ve adaylarla
ilgili değerlendirme süreci başlamıştır.

5.1.2- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu1
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.
Kurulun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Kuruluş
Kanununun 18. maddesinde belirtilmiştir. Kurul, Başbakanın veya
ilgili Bakanın başkanlığında toplanır. Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı ile birlikte Kurulda yer alan diğer kurum
temsilcileri aşağıda gösterilmiştir.

1 Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu, 25 Ocak 2012 tarihinde Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir
Bozdağ’ın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.
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Tablo 4 - Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı

Ayrıca Başbakan veya ilgili Bakan, 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.
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5.1.3- Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu
Yabancı Öğrenci 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 Bakanın başkanlığında ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanının
katılımı ile toplanır. Kurulda yer alan diğer kurum temsilcileri aşağıdaki gösterilmiştir.
Tablo 5 - Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı

Kurul tarafından alınan kararlar ilgili birimler için bağlayıcı niteliktedir. Başbakan veya ilgili Bakan, 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.
14
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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.
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.
Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. 2010 ve
2011 yıllarında sürdürülen çalışmalarla “Yabancı Öğrenci Strateji Belgesi” TÜBİTAK’a bağlı TÜSSİDE’nin
moderatörlüğünde, ilgili kamu kurumları ve ülkemizde halen eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin
katkıları ile hazırlanmıştır. Söz konusu Strateji Belgesi 2011 yılında Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu’nda
onaylanmıştır.

Yabancı öğrencilerin söz konusu Strateji Belgesine katkılarının alınması amacıyla gerçekleştirilen Yabancı
Öğrenci Temsilcileri Toplantısı 14.04.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, 26 ülkeden 31 öğrenci
temsilcisi katılmıştır. Öğrencilere girişte verilen anket formu ile öğrencilerin sorunları, Türkiye’deki yabancı
öğrenci politikasına, bursluluğa bakışları analiz edilerek diğer paydaşların görüşleri ile birlikte strateji belgesine
yansıtılmıştır.
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5.2– Hizmet Birimleri
5.2.1- Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı
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.

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)
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Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.
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5.2.2- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
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.

5.2.3- Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı
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 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.

d)

Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek.

e)

Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek.

5.2.4 - Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı
Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
a)

Yabancı Öğrenci 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.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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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.

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.
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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.

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 alacaklarının 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.

p)

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.

r)

Başkanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

s)

Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik
çalışmaları yapmak.

ş)

Başkanlık görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmaları yürütmek
ve ortaya çıkan sistemi yönetmek.

t)

Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak.
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19

u)

Başkanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile
ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin
bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını
sağlamak.

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 verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu
mali yönetiminin yapısını ve işleyişini kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin
muhasebeleştirilmesi, raporlaması 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 ile Bilgi
İşlem birimleri oluşturulmuştur.

5.2.6- Hukuk Müşavirliği
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)

İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını
temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak.

e)

Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

5.2.7 - İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 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)
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c)

Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak.

ç)

Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek
ve uygulamak.

d)

Kurumun tamamına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlerini
yürütmek.

e)

Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

f)

Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

g)

Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
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21

5.3– Başkanlığın 2011 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 2011 yılı
içerisinde aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirmiştir.

5.3.1- Çifte Vatandaşlık Sorunu ve Mavi Kart Çalışmaları
Almanya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka
gibi çifte vatandaşlık imkânı sunmayan ülkelerin
durumunun ve çözüm önerilerinin ayrıntılı
olarak ele alındığı “Çifte Vatandaşlık Çalıştayı”
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çifte Vatandaşlık
Çalıştayı sırasında önerilen “Mavi Kart
Uygulamasının Yeniden Düzenlenmesi” ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. “Mavi Kart” ile ilgili yasa değişikliği
tasarısı hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur2.

5.3.2- Yurtdışında Oy Kullanma
Ülkemizde gerçekleştirilecek seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde oy
kullanabilme sürecini sağlıklı olarak yürütebilmek için
gerekli yasal ve teknik düzenlemeler ile ilgili hazırlık
yapmak amacıyla üyeleri Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinden
oluşan bir çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubunun
Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirdiği toplantılar
neticesinde; 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” ile 5490 sayılı “Nüfus
Hizmetleri Kanun”unun gerek duyulan maddelerinde
yapılacak değişikliklere ilişkin kanun tasarısı taslağı
hazırlanmıştır. Nihai metin Mavi Karta ilişkin olan kanun
tasarısı ile birleştirilerek Başbakanlığa gönderilmiştir3.

2 Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş olup Anayasa Komisyonunca nihai rapor tanzim edilmiştir. Tasarının
yakın zaman içinde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenilmektedir.
3 Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş olup Anayasa Komisyonunca nihai rapor tanzim edilmiştir. Tasarının
yakın zaman içinde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenilmektedir.
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5.3.3- Almanya’ya Göçün 50. Yılı Etkinlikleri
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 düzenlenmiştir.
Bu etkinliklerde Almanya Türk toplumunun gelişim süreci, içinde bulundukları toplumla ilişkileri, ülke gelişimine
katkıları ve gelecekleri ele alınmıştır.
Bu kapsamda düzenlenen etkinliklere ve çalışmalara aşağıda yer verilmiştir:
•

•

Göçün 50. Yılı etkinlikleri kapsamında ilk olarak 11 kurumun katılımı ile bir hazırlık komitesi
oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TRT, Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü’nden “Göçün 50. Yılı Etkinlikleri
Hazırlık Çalışmaları” kapsamında yapmayı planladıkları etkinlikler ilgili faaliyet önerileri toplanmıştır.
Başkanlığımızın
desteklediği
“Almanya’ya Türk Göçünün 50.
Yılı’nda Katkı İçin Bisiklet Sürüşü”
projesi kapsamında bisiklet sürüşüne
20.06.2011 tarihinde, Almanya’da
Berlin Cumhurbaşkanlığı Sarayı
önünden başlayan İsmail Çevik
20.07.2011 tarihinde İpsala sınır
kapısından Türkiye’ye giriş yapmıştır.
İsmail Çevik, Cumhurbaşkanımız
Sayın Abdullah GÜL tarafından
İstanbul’da ve Başbakan Yardımcımız
Sayın Bekir BOZDAĞ tarafından
Ankara’da kabul edilmiştir. Bu yolculuk Türkiye ve Almanya dâhil olmak üzere 10 ülke üzerinde
gerçekleşmiştir ve projenin kitaplaştırılması sürecine Başkanlığımız tarafından destek sağlanacaktır.
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•

Almanya’daki STK’larla etkinlikler kapsamında temasa geçilerek 50. Yıl ile ilgili logo, slogan, proje
öneri ve çalışmaları talep edilmiştir.

•

12.01.2011 tarihinde Berlin Büyükelçiliğinde 50. Yıl etkinlikleri ile ilgili bir toplantı yapılmıştır.

•

16.02.2011 tarihinde Başkanlığımız tarafından, göçün logosunu belirlemek amacıyla Almanya’da
yaşayan herkesin katılımına açık olan bir logo yarışması düzenlenmiştir. 144 eserin yer aldığı yarışma
sonucunda Almanya’nın Münih kentinden yarışmaya katılan Mustafa Çelikkaya’nın eseri seçici kurul
tarafından birinciliğe layık görülmüş
ve bu eser 50. Yıl logosu olarak
belirlenmiştir. Bu organizasyonda 50.
Yıl logo yarışması birincisine ödülü
Devlet Bakanı Sayın Faruk ÇELİK
tarafından takdim edilmiştir.

•

16.03.2011 tarihinde Almanya Ankara
Büyükelçiliği, TCDD ve Basın Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
işbirliği ile Ankara tren garında
göçün 50. Yılı anısına temsili tren
seyahati ve göç sergisi organizasyonu
gerçekleştirilmiştir.

•

14.10.2011 tarihinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
tarafından düzenlenen “Türkiye’den Almanya’ya Göçün 50. Yılında Zonguldak Göç ve Uyum
Konferansına” Başkanlığımızca katılım sağlanmıştır.

•

26.10.2011-31.10.2011 tarihleri arasında TRT TÜRK tarafından organize edilen ve Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD), Goethe Enstitüsü, Başbakanlık Tanıtma Fonu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Münih Belediyesi, Çaykur ve Türk Telekom’un katkısıyla düzenlenen “Almanya Treni”
etkinliğine Başkanlığımız da katılmıştır. Etkinlik kapsamında 26.10.2011 tarihinde İstanbul Sirkeci
Garında bir tören düzenlenmiş, daha sonra hareket eden tren Filibe (Plovdiv), Belgrad (Sırbistan),
Zagreb (Hırvatistan), Salzburg (Avusturya) istikametini takip ederek 31 Ekim tarihinde Münih Tren
Garına (Almanya) ulaşmıştır.

•

01.11.2011-02.11.2011 tarihinde Berlin’de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve farklı
ülkelerden yaklaşık 1.000 vatandaşımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen “İkinci Göç Sempozyumu”
kapsamında “50. Yıl Gala Yemeği Programı” Başkanlığımız tarafından organize edilmiştir.
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•

Başkanlığımız tarafından Almanya’ya göçün tarihini canlı tanıklarıyla oluşturmak amacıyla
“Anılardaki 50 Yıl” envanter toplama çalışması başlatılmıştır. Vatandaşlarımızdan, duyuru yapılarak
ellerindeki fotoğraf, hikâye video ve mektup gibi materyalleri Başkanlığımızla paylaşmaları
istenmiştir.

•

01.11.2011-02.11.2011 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de “Almanya ve Göç: 50. Yılında
Almanya’daki Türkler’’ konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumda toplam 13 oturumda
61 konuşmacı yer almış, Almanya’da yaşayan
vatandaşlarımızı ve Türkiye kökenli vatandaşları
ilgilendiren birçok konuda altmışa yakın bildiri
sunulmuştur.
Ayrıca,
vatandaşlarımızın
sempozyuma kayıt olabilmeleri, sempozyum
salonuna ulaşım ve konuşmacılar hakkında bilgi
sahibi olabilmeleri için toplam üç dilde (Türkçe,
Almanca, İngilizce) yayın yapan bir internet
sayfası
(www.gocsempozyum2011.org)
oluşturulmuştur.
Sempozyum
afişleri
hazırlanarak Berlin’de Türklerin yoğun olarak
ikamet ettiği bölgelere iletilmiştir. Sempozyum
tanıtım ürünleri tasarlanmış ve hazırlanmıştır.
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•

Başkanlığımızın da desteği ile 14.10.2011-15.10.2011 tarihlerinde “Dortmund Teknik Üniversitesi
Kültür Bilimleri Alman Dili ve Edebiyatı Enstitüsü” tarafından organize edilen “Göçün 50. Yılı: Çok
Dillilik, Eğitim, Sorunlar ve Çözümler” konulu uluslararası bir kongre gerçekleştirilmiştir.

•

Göçün 50. Yılı anısına tanıtım filmi ve belgesel filmi hazırlanmış, RTÜK’ten alınan olurla 50. Yıl
Tanıtım Filminin (kamu spotu olarak) bütün ulusal kanallarda yayınlanması sağlanmıştır.

•

50 yıllık göç süreci ile ilgili karikatür sergisi organize edilmiştir.

•

Etkinlikler kapsamında Almanya’da yaşayan başarılı Türk öğrencilere hediyeler verilmiştir.

•

“50 Yıl 50 İnsan” kitap projesi kapsamında Almanya’da yaşayan 50 başarılı Türk ile söyleşi
gerçekleştirilmiştir. Kitaplaştırma süreci devam etmektedir.

Birinci seçilen 50.Yıl Logosu
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5.3.4- Cep Rehberi Hazırlanması
Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye’ye girişlerinden itibaren
ne tür bilgilere ihtiyacı olacağına, hangi kurumlara nasıl ve ne şekilde
ulaşacaklarına yönelik çeşitli pratik bilgileri içeren bir kitapçık hazırlanmıştır.
Kitapçıkta; Pasaport, gümrük, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, mavi kart, vergiler,
askerlik, eğitim ve nüfus işlemleri gibi ana başlıklar yer almaktadır. Hazırlanan
rehberler yurtdışındaki vatandaşlarımıza ulaştırılmış, ayrıca gümrük kapılarında
dağıtılmıştır. Rehberin her yıl güncellenerek dağıtılması planlanmaktadır.

5.3.5- Çift Dillilik, Ana Dilde Eğitim ve Eğitime İlişkin Çalışmalar
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ile soydaş ve akraba topluluklarımızın çocukları açısından, yaşadıkları
ülkenin eğitim sistemi içerisinde daha başarılı olabilmeleri için o ülkenin dilini bilmeleri bir gereklilik iken, kendi
dil ve kültürlerini öğrenmeleri de doğal bir haktır. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler aşağıdaki gibidir:
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•

Türkiye’deki çeşitli kamu kurumları, Avustralya’daki sivil toplum kuruluşları ve milletvekilleri ile
temas kurularak Avustralya’nın ulusal müfredatına Türkçe’nin dahil edilmesi yönünde yoğun çaba
gösterilmiştir. Talepleri değerlendiren Avustralya Ulusal Müfredatı Belirleme Otoritesi (ACARA),
Türkçe’nin de ulusal müfredatta öğretilecek yabancı diller arasına alınmasını kararlaştırmıştır.

•

İngiltere Türk Dili Kültürü Eğitim Konsorsiyumu, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği, T.C. Londra
Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, KKTC Londra Temsilciliği Eğitim Kültür Ataşeliği’nin işbirliği ve
katkıları ile düzenlenen “İngiltere Türk Toplumu Eğitim Çalıştayı”, 15.10.2011-16.10.2011 tarihlerinde
İngiltere Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde yapılmıştır.
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•

Berlin, Hamburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde Türk dernekleri tarafından
işletilen iki dilli (Almanca ve Türkçe) anaokulları yerinde incelenmiş ve bu okullardaki erken çocukluk
eğitimi uygulamaları hakkında bilgi alınmıştır.

•

02.06.2011-03.06.2011 tarihlerinde Başkanlığımızca, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın
çocuklarının eğitim sistemi içerisinde durumunu görüşmek, çocuklarımızın başarı düzeylerini
artırmak için yapılması gerekenleri tartışmak ve tüm bu faaliyetlerin belirli bir amaç çerçevesinde
planlanmasını sağlamak amacıyla “Okul Öncesi Eğitimde Çift Dillilik-Çok Kültürlülük Çalıştayı”
düzenlenmiştir.

•

Almanya’da okul öncesi eğitimde çok dillilik üzerine akademik çalışma yürüten Dr. Anastasia
ŞENYILDIZ (Uludağ Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı) yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi
vermek üzere Başkanlığımıza davet edilmiş ve çalışmaları hakkında bir sunum yapmıştır.

5.3.6- Kültürel - Sosyal İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Tarihi Mirasın Korunması Çalışmaları

Başkanlığımız sosyal, kültürel ve ekonomik
ilişkilerin bir plan dahilinde geliştirilmesi,
bulundukları ülkelerde azınlık durumunda
olan soydaş ve akraba toplulukların kültürel
kimliklerinin korunması ile kültürel ve sosyal
haklarının
güçlendirilmesi
yönündeki
çalışmalara destek olmaktır. Bu kapsamda
2011 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda
yer almaktadır:

•

Afrika kıtasındaki organizasyonlar ve STK’larla ortak yapılabilecek projeler üzerinde ön çalışmalar
yapılmış, bölgeden temsilciler Türkiye’ye davet edilerek kültürel ve sosyal etkinliklere katılım
sağlamalarına yönelik projeler desteklenmiştir.

•

Ortadoğu’da bulunan STK yetkilileri ile kültür ve eğitim projeleri üzerinde ön çalışmalar yapılmıştır.

•

“Ortadoğu’da Kültürel İşbirliği Platformu” çerçevesinde sekiz ülkede akademisyenler ve STK’lar
arasında dostluk grupları oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Mısır’da
ve Türkiye’de konferanslar yapılması ve bu sayede dostluk gruplarının bir araya getirilmesi
planlanmaktadır.

•

Balkanlardaki öğrencilere yönelik kültürel değişim ve eğitim programları ile konferans, panel,
sempozyum ve anma etkinlikleri düzenlenmiştir.

•

2013 yılı UNESCO tarafından “Yahya Şirvani’yi Anma Yılı” ilan edilmiştir. Bu çerçevede; Azerbaycan,
Türkiye ve Balkanlarda ortak etkinliklerin düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Konuyla ilgili
bilimsel bir heyet oluşturulmuş olup, resmi kurumlarla görüşmeler devam etmektedir.

•

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

Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan ortak tarih ve kültürel mirasımızın tanıtımı
çalışmalarına destek verilmektedir. Bu kapsamda; Bulgaristan’da bulunan Osmanlı dönemine ait
eserlerin tanıtımı için hazırlanan “Ottoman Bulgaria” adlı kitabın basımına destek sağlanmıştır.

•

Kırım’da bulunan ve tarihi öneme haiz, Kırım Tatarlarına ait mimari eserlerin envanterinin çıkarılması
için çalışmalar başlatılmıştır. Projenin 2012 yılı sonunda tamamlanması ve bir katalog-sergi
çalışmasıyla tanıtılması planlanmaktadır.

•

Orta Asya’da bulunan STK’larla işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda bu ülkelere çalışma ve inceleme ziyaretleri yapılmakta, kurumlarla ortak çalışma
alanlarının tespiti için faaliyetler yürütülmektedir.

•

Ülkemizde soydaş ve akraba toplulukların yıl boyunca düzenlediği festival, anma, kutlama gibi
etkinlikleri içeren “Özel Günler Rehberi” hazırlanmıştır.

5.3.7- Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesi
Sosyal, kültürel ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla çeşitli topluluk dillerinin, kültürlerinin
yaşatılması ve geliştirilmesi için yapılan projelere destek sağlanmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır:
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•

Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya
bölgelerindeki soydaş ve akraba toplulukların
kültürel varlıklarını ve değerlerini korumalarına
yönelik basın-yayın faaliyetleri, bilimsel çalışmalar,
konferans, çalıştay, panel ve sempozyumlara
destek sağlanmıştır.

•

Karay kültürünün tanıtımı için gerçekleştirilen
sempozyuma destek verilmiş ve bildirilerin kitap olarak basımı gerçekleştirilmiştir.

•

Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüşü ile ilgili çalışmalar kapsamında resim sergileri, konferanslar
ve uluslararası çalışmalara katılım için destek verilmiştir.

•

Sürgün edilen soydaş halkların sürgünü anma etkinlikleri desteklenmiş, bu çalışmalara katılım
sağlanmıştır.

•

Kazak Türklerine yönelik olarak “Atayurttan Anayurda” isimli proje yürütülmektedir.

•

Türkiye’de meskun bulunan Kazak Türkleri ile ilgili çalışma kapsamında, bu köylerde yaşayan Kazak
soydaşların kültürel değerleri ile ilgili araştırma projesi devam etmektedir.

•

“Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye Projesi”ne destek sağlanmıştır.
Proje kapsamında Avrasya coğrafyasının farklı ülkelerine gönderilen akademisyen ve araştırmacıların
hazırladıkları raporlar kitaplaştırılmıştır.
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5.3.8- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS)
1992 yılında Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarla Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek
amacıyla başlatılan Büyük Öğrenci Projesi, 57 devlet ve topluluğun dâhil olduğu önemli bir yabancı öğrenci
programıdır. Bu kapsamda öğrenci seçiminin yapıldığı TCS ile ilgili 2011 yılında gerçekleştirilen faaliyetler
aşağıda sıralanmıştır.
•

TCS süreci kapsamında takvim planlaması ve başvuru prosedürüne ilişkin yeni düzenlemeler
tamamlanmış olup, planlama, tanıtım ve uygulama sürecine yönelik değişiklikler de
gerçekleştirilmiştir.

•

Dış misyonlardan ve ülkelerden gelen talepler ve önceki dönem kontenjan kullanımları da dikkate
alınarak kontenjan ve bölüm planlaması yapılmıştır. 42 ülke ve özerk cumhuriyete toplam 1.614
kontenjan ayrılmıştır. Burs miktarlarında yüzde 20 ila 40 oranında artış gerçekleştirilmiştir.

•

Bu yıl ilk kez 4 farklı dilde tanıtım materyali (afiş, broşür, cd) hazırlanarak ilgili dış misyonlara
gönderilmiştir. Yazılı ve görsel basında sınava ilişkin haber ve yayınlar yer almıştır.
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•

Türkiye’de eğitim görmek isteyen öğrencilere yönelik 24.04.2011 tarihinde, 16 ülke ve/veya bölgede
(Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna-Hersek, Kazakistan,
Kırgızistan, Kırım, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Romanya,
Tacikistan, Tataristan, Türkmenistan, Türkiye) gerçekleştirilen “Bursluluk
Sınavı”nın duyurusu, ilgili ülkelerde bulunan Türk sivil toplum kuruluşları
işbirliği ile yapılmıştır.

•

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı’na ilişkin 15
ülke ve bölgede duyuru ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

•

TCS’nin yapıldığı ülke sayısı 12’den 14’e çıkarılmıştır. TCS soru kitapçıkları
ÖSYM tarafından 14 farklı dile tercüme edilmiştir.

•

Türkiye’deki üniversitelerde burslu olarak ön lisans/lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen
yabancı uyruklu öğrencilere yönelik seçme ve yerleştirme sınavı Başkanlığımız koordinasyonunda,
24.04.2011 ve 27.04.2011 tarihlerinde 14 ülkede 18 merkezde gerçekleştirilmiştir.
Tablo 6 - 2011 Yılında TCS Sınavının Gerçekleştiği Merkezler

1.

Arnavutluk (Tiran)

2. Azerbaycan (Bakü)

3. Bosna-Hersek (Saraybosna)

4.

Kazakistan (Almatı)

5. Kazakistan (Çimkent)

6. Kazakistan

7.

Kırgızistan (Bişkek)

8. Kırgızistan

9. Ukrayna(Kırım)(Simferepol)

(Oş)

(Astana)

10. Kosova (Prizren)

11. Kosova (Priştine)

12. Makedonya (Üsküp)

13. Moğolistan (Ulanbator)

14. Moldova (Kişinev)

15. Romanya (Köstence)

16. Tacikistan (Duşanbe)

17. Türkmenistan (Aşkabat)

18. RF(Tataristan-Kazan)

20.06.2011 - 07.07.2011 tarihleri arasında, kurulan 12 farklı komisyon ile aşağıdaki listede belirlenen
ülke ve özerk bölgelerde, TCS yapılmayan yerlerde lisans da dahil olmak üzere, yüksek lisans ve doktora öğrenci
seçimi yapılmıştır.
Tablo 7 - 2011 Yılında Seçici Kurul Çalışmalarının Yapıldığı Ülkeler
1.

Arnavutluk

2.

Azerbaycan

3.

Yunanistan

4.

Gürcistan

5.

İran

6.

Karadağ

7.

Kazakistan

8.

Kırgızistan

9.

Ürdün

10. Kosova

13. Moldova

11. Lübnan

12. Makedonya

14. Sırbistan /Sancak

TÖMER eğitimini başarı ile tamamlayanlardan, Türkiye’deki üniversitelerde burslu olarak lisans düzeyinde
öğrenim görecek öğrencilere yönelik “2011 Yurtiçi TCS Sınavı”, 05.06.2011’de Ankara, Bursa, Edirne, İstanbul,
İzmir, Konya ve Samsun illerinde gerçekleştirilmiştir.
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5.3.9- Yabancı Öğrencilere Yönelik Faaliyetler
Ülkemizin sahip olduğu en önemli yumuşak güç unsurları arasında; sayıları 21 bini aşan dünyanın
138 ülkesinden eğitim görmek amacıyla ülkemize gelen yabancı öğrenciler bulunmaktadır. Bu kapsamda
Başkanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir:

•

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yabancı öğrencilere
kamu kaynakları kullanılarak verilen bursların “Türkiye Bursları” adı altında yeniden yapılandırılması için
çalışmalar başlamıştır. 2012
yılında yürürlüğe konulacak
yeni sistem çerçevesinde
başvuruların online alınmasıyla ilgili alt yapı çalışmaları
devam etmektedir. Bu sayede Türkiye üniversitelerinde
öğrenim görmek isteyen
öğrenciler, Türkiye Bursları
kapsamında hazırlanan burs programlarından kendilerine en uygun olanı kolayca seçebilecek ve
başvuru işlemleri daha sistemli bir hâl alacaktır.

•

Yabancı öğrencilere verilecek hizmetler konusunda araştırma, geliştirme, rehberlik yapma,
yardımda bulunma ve ilgili ildeki yabancı öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri
koordine etmek amacıyla İl Valilikleri bünyesinde oluşturulan Mahallî Heyetlerin yeniden
yapılandırılması ve ifa edeceği görevlerin yeniden tanımlanması amacıyla “Yabancı Öğrenci
Mahalli Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” taslağı hazırlanmıştır.

•

Kendi hesabına öğrenim gören yabancı öğrencilerin ödedikleri harç bedellerinin makul düzeyde
tutulmasını sağlamak adına birçok çalışma yapılmış ve 26.10.2011/2341 sayılı kararla bu konuda
önemli bir yol kat edilmiştir. Daha önce alınan karar çerçevesinde kendi hesabına öğrenim
gören yabancı öğrenciler Türk uyruklu öğrencilerin ödediği katkı payının en az 3 katı kadar harç
bedeli ödemekle yükümlüyken, 26.10.2011 tarih ve 2011/2341 sayılı Kararla yabancı öğrencilerin
ödemekle yükümlü oldukları harç bedelinin alt limiti Türk öğrencilerle eşit olarak değiştirilmiştir.
Yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olmayı planlayan üniversiteler bu karar çerçevesinde yabancı
öğrencilerden Türk öğrencilerle eşit miktarda harç ücreti talep etme şansını elde etmiştir. Kendi
hesabına öğrenim gören öğrencilerin ödedikleri harç bedellerinin makul bir düzeyde tutulmasıyla,
ilgili üniversitelerin destek ve işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir.

•

Türkiye’de eğitim görmekte olan yabancı öğrenciler uyruklarına göre öğrenci temsilcisi seçmeleri
yönünde teşvik edilmektedir. Afganistan ve Mozambik uyruklu öğrencilere yer tahsisi sağlanarak

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

33

temsilcilerini seçmelerine destek verilmiş ve tüm ülke grubu temsilcilerinin bir araya getirilerek
öğrencilerin sorunlarının ve çeşitli gündem maddelerinin tartışıldığı “Öğrenci Temsilcileri Toplantısı”
her ayın ilk haftası olmak üzere periyodik olarak gerçekleştirilmiştir.

•

Türkiye’den mezun olan
burslu Afrikalı, Arap ve
Güney Asyalı öğrencilerin
dernekleşmesine
destek
verilmiş, kulüpler kurulmuş,
mevcut kulüplerin etkinliği
artırtılmıştır.

•

Somali’den ülkemize eğitim
görmek amacıyla gelen 208
yabancı öğrenciye yönelik
eğitim ve kültür programları
gerçekleştirilmiştir. Bunun
yanında, geldikleri ülkelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, meslek öğrenebilecekleri
eğitimleri alabilmeleri için gerekli altyapının oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür.
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•

2011-2012 eğitim
öğretim yılında
Türkiye’de burslu olarak
öğrenim görmeye hak
kazanmış yabancı
öğrenciler, 12.09.201130.10.2011 tarihleri
arasında İstanbul Atatürk
ve Ankara Esenboğa
Havalimanlarında stant
kurulması suretiyle
karşılanmış ve öğrenim
görecekleri illere
intikallerine destek
verilmiştir.

•

Ülkemizde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim ve yaşama dair ihtiyaç
duyacakları temel bilgileri içeren “Uluslararası Öğrenci Rehberi”nin içerik hazırlama çalışmaları
yapılarak basımı gerçekleştirilmiştir.
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5.3.10- Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Faaliyetler
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kurdukları sivil
toplum kuruluşları ile soydaş ve akraba topluluklarda faaliyet
gösteren, kanun kapsamında işbirliği kurulabilecek kurum ve
kuruluşlara yönelik 2011 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda
sıralanmıştır.
•

İşbirliği yapılabilecek sivil toplum kuruluşlarının
iletişim bilgileri ve kısa değerlendirmelerinin yer aldığı
“STK Envanter Çalışması” tamamlanmıştır.

•

İşbirliği yapılabilecek kurumların belirlenmesi
amacıyla “Paydaş Analizi” hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Türk kültür merkezleri, medya kuruluşları,
ekonomik işbirliği kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon
Genel Müdürlüğü, TRT, Yunus Emre Vakfı ve üniversiteler gibi aktörlerle yapılabilecek işbirliği
alanlarına yönelik çalışmalar hazırlanmıştır.

•

STK Veri Tabanı Programının analiz ve tasarımı tamamlanmış olup, programın yazımı çalışmaları
devam etmektedir.

•

Görev alanı itibari ile STK’larla kapasite geliştirme, eğitim ve imaj çalışmaları yapılmıştır.

5.3.11- 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 uyarınca, sağlanacak
desteklere
yönelik
programlama,
başvuru,
değerlendirme, uygulama, izleme ve etki değerlendirme
süreçlerinin temel ilke ve kurallarını, iş tanımlarını ve
gerekli diğer hususları belirleyen el kitabı niteliğindeki
Destek Kılavuzu’nun hazırlıklarına başlanmıştır. Destek
başvurularının değerlendirme ve desteklenmesine
yönelik süreçte, Başkanlığa yapılan destek başvuruları
hazırlanan standart “Proje Başvuru Formu” üzerinden
değerlendirilmektedir.
Bir kısmı 2012 yılında gerçekleştirilecek
projeler için olmak üzere Başkanlığımıza yapılan 84
başvuruda talep edilen toplam destek tutarı, farklı
döviz cinslerinde yapılan talepler de hesaba katılarak 11.055.170,80 TL düzeyinde gerçekleşmiştir.
2011 yılında gelen 84 mali destek başvurusunun 25 tanesine mali destek sağlanmıştır. Bu 25 başvuruya
Başkanlık bütçesinden sağlanan destek tutarı 1.481.342,88 TL’dir.
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Tablo 8 - 2011 Yılında Yapılan Başvuruların İstatistiki Dağılımı

Toplam Başvuru Sayısı

84

Desteklenen Başvuru Sayısı

25

Desteklenmeyen Başvuru Sayısı

23

2012 Yılı için Yapılan ve Değerlendirmesi Süren Başvuru Sayısı

17

Geçersiz Başvuru Sayısı

13

Geri Çekilen Başvuru Sayısı

4

Ortak Program Olarak Gerçekleştirilmesine Karar Verilen

2

2011 yılı içinde özellikle geri kalmış bölgelerde yaşamakta olan soydaş ve akraba topluluklara yönelik
araştırma, inceleme ve mesleki eğitim çalışmalarına destek verilmiştir. STK’lara teknik desteğin yanı sıra
danışmanlık desteği de verilmiş ve çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

5.3.12 Hukuki Faaliyetler
Kanunla verilen görevler kapsamında 2011 yılı içerisinde aşağıda belirtilen hukuki çalışmalar yapılmıştır:
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•

Başkanlığımızın iç mevzuat
ve
yönetmeliklerinin
hazırlığına ilişkin işlemlerde
hukuki görüş ve destek
verilmiştir.

•

Diğer Bakanlıklar tarafından
kanun, yönetmelik, taslak ve
tasarı çalışmaları konusunda
hukuki görüş ve destek
verilmiştir.

•

Başkanlığımızın
görev
alanında en sık karşılaşılan
sorunlarla ilgili iki başlık
altında toplam 10 konuda ihtisas masaları oluşturulmuştur.

•

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak ikamet, ülkeye girişçıkış, çalışma hakkı, vize uygulamaları gibi konularda hukuki incelemeler yapılmıştır.
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5.3.13- Kurumsal Kimlik ve İletişim Çalışmaları
Başkanlığımızca yürütülecek faaliyetlere yönelik “Kurumsal Kimlik ve İletişim” çalışmalarına
başlanmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalara aşağıda yer verilmektedir:
•

Kurumsal Tanıtım Kitabı,

•

YTB internet sayfası içerik yönetimi,

•

Başkanlığımızın düzenleyeceği veya katılım sağlayacağı organizasyonlarda tanıtım için kullanılacak
stant ve afişler,

•

2012 yılında yayımlanmaya başlaması öngörülen ve başta Türkiye’deki tüm kamu kurumları olmak
üzere, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve dünyada Türklerin yaşadığı bölgelere dağıtımının
yapılması planlanan “Artı 90” dergisinin çalışmaları,

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yurtiçi ve
yurtdışında katıldığı fuarların envanterinin çıkarılması ve bu fuarlara katılım sağlanması,

•

Başkanlığımız faaliyet alanı ile ilgili olarak yurtdışında bulunan medya kuruluşlarına ilişkin “Medya
Kuruluşlarına Ait Envanter Çalışması”.

5.3.14- Toplantılar, Organizasyonlar ve Vatandaşlarla Buluşma Programları
2011 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:
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•

Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Uyum Göç ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Maria
BÖHMER’in resmi daveti üzerine, Devlet Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’in başkanlığında 24.01.201126.01.2011 tarihlerinde Almanya’ya giden heyet,

•

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 27.02.2011 tarihinde Almanya’nın Düsseldorf
kentinde, Almanya’daki vatandaşlarımızla buluşma programları,

•

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 12.04.2011-13.04.2011
Strazburg şehrinde katıldığı Strazburg Buluşması,

•

03.05.2011 tarihinde Beykoz Belediyesi’nin Almanya’daki kardeş şehri Mullheim ile gerçekleştirdiği
organizasyona katılım,

•

12.05.2011 tarihinde Başkanlığımızda, Avrupa Birliği Bakanlığı, İslam Konferansı Örgütü ve
Hollanda’da helal gıda (kesim) konusu ile ilgili olarak; Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı,
Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nden
temsilcilerin katıldığı toplantı,

•

14.05.2011 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Almanya’nın İzmir Başkonsolosluğu ile
ortaklaşa düzenlediği Türk- Alman dostluk günü,

•

Almanya´nın Hamburg kenti Altona ilçesinde
16.06.2011–18.06.2011
tarihleri
arasında
gerçekleşen uluslararası kültürleri buluşturma
amacı taşıyan sanat, edebiyat, tiyatro, film, müzik
ve el sanatlarının sergilendiği Altonale Kültür
Festivali,

•
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tarihlerinde Fransa’nın

30.06.2011
tarihinde
Başkanlığımızda,
8
kamu kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen
Almanya’daki Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından ailelerinden velayeti alınan Türk çocukları
ile ilgili olarak mevcut durumun, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir
toplantı,
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•

İstanbul’da DEİK tarafından organize edilen “Dünya Türk Girişimciler Kurultayı-Değişen Dünyada
Yükselen Türkiye” konulu toplantı,

•

18.07.2011-23.07.2011 tarihleri arasında Kanada’nın Toronto, Montreal ve Ottawa şehirlerinde
Ottawa Büyükelçiliği ve Toronto Başkonsolosluğu yetkilileri ve Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu
üyeliği adaylarıyla ve Türk toplum temsilcileriyle görüşmeler,

•

29.09.2011-03.10.2011 tarihleri arasında Almanya’nın Essen şehrinde düzenlenen Multifestival
2011 organizasyonu,

•

11.10.2011 tarihinde ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Costa Mesa kentinde yapılan Anadolu
Kültürleri ve Yemek Festivali,

•

13.10.2011 tarihinde Gıda ve İhtiyaç Malzemeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları
Derneği (GİMDES) tarafından İstanbul’da CNR Expo fuar merkezinde düzenlenen 4. Uluslararası
Helal Gıda ve Sağlıklı Ürünler Konferansı,

•

22.10.2011 tarihinde Almanya’nın Bielefeld kentinde düzenlenen Uniday 2011 “Düşlerimiz Maziye
Dayanır” adlı organizasyon,

•

Norveç Oslo şehrinde, sivil toplum kuruluşları ile Danışma Kurulu üyeliği adaylarıyla vatandaşlarımızın durumlarıyla ilgili görüşmeler,
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•

İstanbul’da gerçekleştirilen Türk-Arap Medya Forumuna katılım ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren
Türk medyası yetkilileriyle bölgede gerçekleştirilebilecek projeler üzerinde görüşmeler,

•

Sudan’da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika ilişkileri ile ilgili konferans,

•

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Afrika Müslüman Ülkeler ve Toplulukları Dini Liderler
Zirvesine katılım ve zirveye katılan liderlerle kültür, eğitim ve STK’larla işbirliği üzerine görüşmeler,

•

Mısır’da düzenlenen Arap-Türk Sosyal Bilimler Konferansına bir heyetle katılım ve destek, ayrıca
heyetin Mısır’da bulunduğu süre zarfında Türkiye’nin ilgili kuruluşları ve Türk STK’lara gerçekleştirilen
ziyaretler ve yapılan incelemeler,

•

2011 yılı Temmuz ayında Bakü’de düzenlenen Azeri Diasporası Kurultayına katılım,

•

Türk Ocaklarının 100. Yıldönümü etkinliklerine katılım ve destek,

•

Hocalı Katliamının 20. Yıldönümünü anma etkinliklerine katılım.

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

03.03.2011 tarihinde Almanya Federal Meclisi Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve 09.03.2011
tarihinde Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkanlık Heyetleri,

•

14.07.2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığınca yurtdışına gönderilecek din görevlilerine yönelik
seminer programı çerçevesinde Fransa ve Belçika’ya gidecek 20 din görevlisi,

•

13.09.2011 tarihinde Almanya Federal Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanı Maria BÖHMER
beraberinde milletvekili ve gazetecilerden oluşan bir heyet,

•

05.11.2011 tarihinde Amerikalı bir grup senatör ve milletvekili,

•

28.12.2011 tarihinde Almanya’nın Baden Wurttemberg Eyaleti Uyum Bakanı Bilkay ÖNEY,

Başkanlığımıza resmi ziyarette bulunmuşlardır. Başkanlığımıza gerçekleştirilen resmi ziyaretlerin yanı sıra;
•
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Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Türk Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi (TÜKSEM) Derneği,
bir grup öğrenci ile eğitmen ve velilerinden oluşan 34 kişilik heyet ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Ankara’ya düzenleyecekleri ziyaret kapsamında
21.04.2011 tarihinde Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir.
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•

11.03.2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketleri sonrasında taziye
dileklerimizi iletmek üzere ülkemizde öğrenim gören Japon öğrenciler ile Türk Japon dostluğuna
katkı sağlayan STK’larla 04.04.2011 tarihinde Başkanlığımızda bir araya gelinmiştir.

•

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Avrupa ve İskandinavya
ülkeleri ile Balkan coğrafyasından ve Avustralya’dan gelen öğrencilere Başkanlığımız tarafından
Ankara’da gerçekleştirilen organizasyon
kapsamında tarih bilinci ve kişisel gelişim
konferansı düzenlenmiştir.

•

29.11.2011 tarihinde Yurtdışında Çalışanların
Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı
(YÇS) kapsamında Ankara’daki üniversitelere
kayıt yaptıran öğrenciler için Başkanlığımızda
tanışma toplantısı düzenlenmiştir.

5.3.16 - Anket Çalışmaları
Avrupa’da yaşayan Türklerin durumlarını, sorunlarını, beklentilerini tespit etmek ve sonucunda
hazırlanacak rapor çerçevesinde Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza Başkanlığımızca daha etkin hizmet
verilebilmesi amacıyla aşağıdaki anketler gerçekleştirilmiştir:
•

Edirne, Kapıkule, İpsala kara hudut kapıları ile Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve
Ankara Esenboğa havalimanı hava hudut kapılarında 09.07.2011-12.08.2011 tarihleri arasında
yurtdışından gelen vatandaşlarımıza yönelik bir anket düzenlenmiştir.

•

Başkanlığımız tarafından yurtdışında yaşayan ve Burdur’da dövizle askerlik görevlerini yerine
getiren, 80 farklı ülkeden Türkiye’ye gelmiş olan vatandaşlarımıza yönelik “Dövizle Askerlik Seminer
Programı” gerçekleştirilmiş ve bu program dahilinde anket uygulaması yapılmıştır.
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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 ile hizmet içi eğitim yönergesi hazırlıkları devam etmektedir. 2011 yılında
hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında aşağıdaki eğitimler gerçekleştirilmiştir:
•

Aday Memurların Temel Eğitimi Programı

•

Stratejik Yönetim Ve Planlama Eğitimleri

•

Yöneticiler İçin Stratejik Planlama ve
Yönetim Eğitimi

•

Türk Dış Politikası Sertifika Programı

•

Sözleşmeli Uzman Oryantasyon Eğitimi

•

Standart Dosya Planı Eğitimi

•

Kurumsal Kimlik Ve Protokol Eğitimleri

Tablo 9 – Hizmet İçi Eğitim Verileri
EĞİTİMİN ADI

KATILAN PERSONEL SAYISI

TOPLAM DERS SAATİ

Aday Memurların Temel Eğitimi Programı

43

60

Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimleri

30

12

Yöneticiler İçin Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi

11

12

Türk Dış Politikası Sertifika Programı

70

80

Sözleşmeli Uzman Oryantasyon Eğitimi

31

16

Standart Dosya Planı Eğitimi

168

3

Kurumsal Kimlik ve Protokol Eğitimleri

133

12

Diğer taraftan, Başkanlığımızda hizmet içi eğitim modülü kapsamında gerçekleştirilen konferans,
seminer, söyleşi ve panel gibi programlara aşağıda yer verilmiştir:
•

Göç, Entegrasyon ve İslam (Prof. Dr. Ayhan KAYA)

•

Ortadoğu’da Türk ve Türkiye Algısı (Yard. Doç. Dr. Birol BAŞKAN)

•

Avrupa Bütünleşmesinde İşçilerin Serbest Dolaşımı Türk İşçilerine Özgü Statü (Prof. Dr. Haluk
GÜNUĞUR)

•

42

Coexistance Of Muslims: Comparative Analysis Of German and French Experience (Doç.Dr. Jonathan
LAURENCE)
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•

Lozan Antlaşması’nın Tarihsel Süreci, İçeriği ve Teknik Detayları (Yard. Doç. Dr. Sevtap DEMİRCİ)

•

Bulgaristan Türkleri Konferansı (Prof. Dr. Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy)

•

Doğu Batı Arasında Aliya (Gazeteci-Yazar Akif EMRE)

5.3.18 - Plan, Program İşleri ve Mevzuat Çalışmaları
2011 yılı içerisinde planlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve yönetmelik çalışmalarına
dair bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
•

Başkanlığımız ilk stratejik planını 2014-2018 dönemi için hazırlayacaktır. Bu kapsamda 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
tamamlanmıştır. Durum analizi kapsamında paydaş analizi çalışmalarına başlanmıştır.

•

2010 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış olup, katılımcı yönetim ve stratejik planlamanın önemli
olduğu anlayışından hareketle 2014-2018 stratejik planının hazırlık çalışmaları kapsamında
Başkanlığımızın misyon, vizyon, amaç, hedef ve stratejileri ile bunlara ilişkin performans
göstergelerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

•

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen hizmet envanteri ve
hizmet standartlarının oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir.

•

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Standart Dosya Planı çalışmaları
yürütülerek, Başkanlığımıza ait standart dosya planı oluşturulmuştur.

•

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı “Kontrollü Evrak Yönergesi” ve “Evrak KayıtDosyalama ve Sevk İşlemlerine Ait Yönerge” hazırlanmıştır.

•

Başkanlığımız 2011 yılı iş planı gerçekleşmeleri değerlendirilmiş, 2012 yılı iş planı hazırlıkları
tamamlanmıştır.

•

2012 yılı hizmet içi eğitim programları planlanmıştır.

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 verebilirliği 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.
•

2010 yılı yatırım izleme ve değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

•

2011 mali yılı bütçe çalışmaları, 2011 mali yılı yatırım programı çalışmaları ve 2011 yılı mali durum
ve beklentiler raporu tamamlanmıştır, ayrıca 2012 yılı bütçe çalışmaları yapılmıştır.
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•

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi hazırlanmıştır.

•

Başkanlığımız iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir.

•

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, 2011 yılında bu kapsamda
aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirmiştir:
•

Demirbaş ve gerekli yazılım temini,

•

Sistem
odasının
planlanması,
ihalesi, inşaatı, fiziki kurulumun
ve yazılımlarının kurulması ve
işletmeye alınması,

•

Kurum sabit ve GSM telefon
hatlarının faaliyete geçirilmesi,

•

Sistem Odası Danışmanlık hizmeti
alımı,

•

Telefon santral ihalesi, telefon santrali ve altyapısının işletmeye alınması,

•

Bilgi güvenliği ile ilgili sistemlerin devreye alınması ve bilgi güvenliği sürekliliğine ilişkin çalışmalar,

•

Wireless internet ve network altyapısı.

Bunlara ek olarak;
•

Kurum web sayfası ve kurum intranet yapısı faaliyete geçirilmiştir.

•

Güvenlik turnike geçiş sistemi, kamera alım ve kurulum süreçleri tamamlanmıştır.

•

Ses ve görüntü sistemlerinin alım ve kurulum süreçleri tamamlanmıştır.

•

Baskı merkezinin alımı, kurulumu ve sürekliliği sağlanmıştır.

•

Başkanlığımız birimleri arasındaki yazışmaların elektronik olarak yapılması ve saklanmasına yönelik
Elektronik Doküman Yönetim Sistemi kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.

•

Sivil Toplum Kuruluşları Veri Tabanı çalışmaları, Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Sistemi ve Yabancı
Öğrenciler Bilgi Sistemi çalışmaları ise devam etmektedir.

5.3.21 Personel İşlemleri ve İdari Hizmetler
Başkanlığımızca 2011 yılında gerçekleştirilen personel alımı ve buna ilişkin mevzuat düzenlemeleri ile
diğer idari hizmetlere ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda yer almaktadır.
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•

Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığından alınan vizeli 70 kadronun tahsisi yapılmıştır.

•

24.03.2011 tarihli Bakan oluru ile 59 kişilik sınav açılmış, sınava başvuran 385 aday arasından 185
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kişi sözlü sınava katılmaya hak kazanmış ve 19.04.2011-21.04.2011 tarihleri arasında yapılan sözlü
sınavda başarılı olan 30 kişinin ataması yapılmıştır.

•

06.05.2011 tarihinde gerçekleştirilen “Teknik Uzman” alım sınavına 5 aday başvurmuş ve başarılı
olan 2 kişi göreve başlatılmıştır.

•

21 kişilik Sözleşmeli Uzman alımı için 25.06.2011 tarihinde yapılan yazılı sınava 141 aday katılmış,
katılan adaylar arasından 12 kişi 04.07.2011 tarihinde yapılan sözlü sınava girmeye hak kazanmış,
yapılan sözlü sınav sonucunda 3 adayın ataması yapılmıştır.

•

30 kişilik Sözleşmeli Uzman alımı için;
o

15.10.2011 tarihinde yapılan yazılı sınava 111 aday katılmış, bunlardan otuz ikisi 22.11.2011
tarihindeki sözlü sınava katılmış ve adaylar arasından 10 kişi işe başlamaya hak kazanmış,

o

14.11.2011-18.11.2011 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü mülakata katılan 206 aday
arasından 18 kişi başarılı olmuş ve işe başlamaya hak kazanmış,

o

2 kişilik Teknik Uzman alımı için 21.11.2011 tarihinde sınava katılan 4 aday arasından 2 kişi
işe başlamaya hak kazanmış,

olup toplamda 30 sözleşmeli uzmanın göreve başlamaları 2012 yılında gerçekleştirilmiştir.
•

Başkanlığımızda istihdam edilecek olan yerli veya yabancı uzmanların alımına ilişkin esasları
belirlemek amacıyla “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalışacak Sözleşmeli
Personel Hakkında Yönetmelik” ve Başkanlığımızda çalışan personelin disiplin amirlerini belirlemek
ve uyulacak esasları düzenlemek amacıyla “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin
Amirleri Yönetmeliği” hazırlanmıştır.

•

Başkanlığımızda 2011 yılında 4850 adet gelen evrak ve 2383 adet giden evrak kayıt altına alınmıştır.
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6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Başkanlığımız, 5978 sayılı Kanun 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
Gazetede 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.
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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,

•

Ülkemize gelen ve hâlihazırda ülkemizde eğitim gören yabancı 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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FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
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III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
		

DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER
Başkanlık bütçesinin 2011 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ait açıklamalar aşağıda yer
almaktadır.

1- Bütçe Uygulama Sonuçları
06.04.2010 tarihinde yayımlanan 5978 sayılı Kanun ile kurulan Başkanlığımıza; 2010 yılı sonu itibariyle
verilen toplam ödenek tutarı 10.419.456 TL olmuştur. Bu ödeneklerden toplamda 3.943.832 TL harcama
yapılmıştır.
2010 yılı sonunda 2011 yılı için çıkarılan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Başkanlığımıza önceki yıla
göre %79,08 artışla 18.660.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 2011 yılı içinde ise toplam 7.401.337 TL
ödenek eklenmiştir. Bu ödeneklerden toplamda 23.338.593 TL harcama yapılmıştır.
2011 yılında tahsis edilen ödeneklerin ve harcamaların yüzdelik olarak dağılımı aşağıda grafik halinde
gösterilmiştir. Ödeneklerin ve harcamaların büyük ölçüde mal ve hizmet alımı, personel ve sermaye giderlerinde
yoğunlaştığı görülmektedir.

Grafik 8 – Ekonomik Kod İtibariyle Ödeneklerin Dağılımı (TL)
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Grafik 9 – Toplam Harcamaların Kod İtibariyle Dağılımı (TL)

2 -Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Gider türleri itibariyle ekonomik kodlarına göre ödenek ve harcamaların dağılımı aşağıda tablo halinde
gösterilmiştir.

Tablo 10: Ekonomik Kod İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)

2011 BAŞLANGIÇ 2011 YILSONU
ÖDENEĞİ
ÖDENEĞİ

EKONOMİK KOD
PERSONEL GİDERLERİ

HARCAMA

GERÇEKLEŞME
(%)

4.559.000

5.259.000

5.017.919

95,41

SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

660.000

660.000

570.578

86,45

10.000.000

10.120.933

9.278.966

91,68

CARİ TRANSFERLER

2.000.000

4.028.200

3.870.354

96,08

SERMAYE GİDERLERİ

1.441.000

5.993.204

4.600.776

76,76

18.660.000

26.061.337

23.338.593

89,55

TOPLAM
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Personel Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar memur ve sözleşmeli personele ödenen maaş
ödemelerini kapsamaktadır. 2011 yılı için Başkanlığımız bütçesine 4.559.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde
700.000 TL aktarım sonucu yılsonu ödeneği 5.259.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 5.017.919 TL’si harcanmıştır.
Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 95,41 olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar sosyal güvenlik
kurumlarına ödenen devlet primi ödemelerini kapsamaktadır. 2011 yılı için Başkanlığımız bütçesine 660.000 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde aktarma yapılmamıştır. Bu ödeneğin 570.578 TL’si harcanmıştır. Harcamanın
yılsonu ödeneğe oranı % 86,45 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. 2011 yılı için Başkanlığımız bütçesine 10.000.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yıl içinde 120.933 TL ekleme yapılmıştır. Bu ödeneğin 9.278.966 TL’si harcanmıştır. Harcamanın
yılsonu ödeneğe oranı % 91,68 olmuştur.
Cari Transferler: Bu gider türünde yapılan harcamalar; dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına proje
yardım talepleri doğrultusunda yapılan karşılıksız ödemelerdir. 2011 yılı için Başkanlığımız bütçesine 2.000.000
TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 2.028.200 TL ekleme sonucu yılsonu ödeneği 4.028.200 TL olmuştur. Bu
ödenekten 3.870.354 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 96,08 olmuştur.
Sermaye Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları ve
gayrimenkul büyük onarım giderlerini kapsamaktadır. 2011 yılı için Başkanlığımız bütçesine 1.441.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yıl içinde 4.552.204 TL ekleme sonucu yılsonu ödeneği 5.993.204 TL olmuştur. Bu ödeneğin
4.600.776 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 76,76 olmuştur.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden yapılan harcamalar fonksiyonel olarak Genel
Kamu Hizmetleri ile Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri amaçlarıyla kullanılmıştır.

Tablo 11– Fonksiyonel Kod İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)

FONKSİYONEL KOD

GENEL KAMU HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
TOPLAM

2011 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2011 YILSONU
ÖDENEĞİ

HARCAMA

GERÇEKLEŞME
(%)

18.460.000

25.810.637

23.087.907

89,45

200.000

250.700

250.686

99,99

18.660.000

26.061.337

23.338.593

89,55
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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 şuan 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 şuan 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 şuan 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 şuan hazırlanma aşamasında olduğu için
bu bölüm hazırlanmamıştır.

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 işlemlerin
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 raporları1 gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. / /2012 ANKARA
				

Kemal YURTNAÇ
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

1 2011 yılı içerisinde herhangi bir iç denetçi ve Sayıştay raporu hazırlanmamıştır.
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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 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam
ve doğru olduğunu teyit ederim.
/ /2012 ANKARA

Serdar GÜNDOĞAN
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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