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Başbakan Yardımcısı Sunuşu

K

amu diplomasisinin tamamlayıcı bir unsuru olarak
kurulan ve Türkiye’nin yumuşak gücünü temsil
eden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
gibi kurumlarımızın çalışmalarıyla Türkiye, bir taraftan
yurtdışında yaşayan vatandaşlarına, diğer taraftan da
yeryüzünün önemli bir bölümünü kapsayan Kardeş
Topluluklarına yönelik diplomatik, kültürel, ekonomik
ve sosyal ilişkilerini güçlendirmektedir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerin sosyal ve siyasal yaşamlarına
önemli katkılarda bulunmakta, aynı zamanda
anavatanları Türkiye ile olan bağlarını muhafaza etmektedirler. Başkanlık, yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımıza destek sağlamak üzere ilgili
kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde pek
çok çalışma yürütmektedir.
Diğer taraftan, ortak kültürel miras ve geleneklerden beslendiğimiz, geniş medeniyet havzamızda yer alan Kardeş Topluluklarla aramızdaki
bağların geliştirilip güçlendirilmesine de Başkanlık tarafından büyük önem verilmekte; bu
kapsamda kültürel hareketlilik programları, meslekî eğitim projeleri ve tarihî birikimin korunması gibi alanlarda çalışmalar yürütülmektedir.

Başkanlık uhdesinde yürütülen bir diğer görev
ve sorumluluk alanı, ülkemizde öğrenim görmekte olan Uluslararası Öğrencilerdir. Ülkemizde neredeyse bütün ülkelerden, 15 bini Türkiye
Burslusu olmak üzere 110 bini aşkın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Türkiye’nin
uluslararası eğitim markası olan Türkiye Bursları
uygulaması, çağın gereksinimlerine uygun dinamik yapısıyla binlerce ülkeden öğrenciye ev
sahipliği yapmaktadır.
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince
hazırlanan 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporunun
Başkanlık faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine fayda sağlayacağını umuyor,
raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.

Hakan ÇAVUŞOĞLU
Başbakan Yardımcısı
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Başkan Sunuşu

Ü

lkemizce etkin bir şekilde uygulanan çok
boyutlu dış politika çerçevesinde, gerek Yurtdışı
Vatandaşlarımız, gerek Kardeş Topluluklarımız,
gerekse de Uluslararası Öğrencilerimize yönelik
yürütülen çalışmalar Başkanlık tarafından proaktif bir
yaklaşımla ele alınmaktadır.

Başkanlık, yurtdışında yaşamakta olan 6 buçuk
milyonu aşkın vatandaşımızın bulundukları
ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatlarına aktif
katılımının yeni yetişen nesillerin başarıları
ile mümkün olacağı görüşünden hareketle;
yurtdışındaki gençlerimizin sosyal, kültürel ve
meslekî olarak iyi yetişmeleri amacıyla Yurtdışı
Vatandaşlar Bursları, Yurtdışı Genç Liderler
Programı, Gençlik Köprüleri, Gençlik Kampları
ve Türkiye Stajları gibi çeşitli programlar
düzenlemektedir.
Kardeş Topluluklarımızla ortak tarih ve kültür
birlikteliğini geliştirmek amacıyla Balkanlar’dan
Orta Doğu’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar
sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri,
meslek kuruluşları ve akademisyenlerle işbirliği
içerisinde
çalışmalarda
bulunulmaktadır.
Yine tarihî ve kültürel mirasımızın tespiti ve
korunması amacıyla saha araştırmaları ve yayın
destekleri de Başkanlığımız koordinasyonunda
yürütülmektedir.

“Türkiye Bursları” markası çerçevesinde
yürütülen çalışmalar neticesinde ise, 2017
yılında 170’e yakın ülkeden 120 bin başvuru
alınmıştır. Türkiye Bursları kapsamında eğitim
gören öğrencilerimize burs yardımı, barınma
imkânı, akademik ve sosyal rehberlik ile sağlık
hizmetinden yararlanma gibi alanlarda geniş
imkânlar sunulmaktadır. Düzenlenen öğrenci
akademileri, öğrenci buluşmaları, mezuniyet
törenleri ve yaz okulları gibi programlar
yoluyla farklı kültürlerden gelen öğrencilerin
birikimlerinden yararlanılmakta, ayrıca ülkemiz
yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına da
mühim bir katkı sağlanmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
çerçevesinde,
Başkanlığımızın
gerçekleştirdiği faaliyetler ve bu faaliyetlerin
sonuçlarını göstermek üzere hazırlanan 2017
Yılı İdare Faaliyet Raporunun kamuoyuna
faydalı olmasını diler, raporun hazırlanmasında
emeği geçen Başkanlık çalışanlarına teşekkür
ederim.

Mehmet KÖSE
Başkan
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VİZYON
Vizyoner diaspora politikaları oluşturmak ve etkin programları hayata
geçirerek küresel bir kurum olmak.

MİSYON
Türkiye’nin diasporası ile bağlarını güçlendirmek ve diasporanın etkinliğini
artırarak, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler vizyonuna katkı sağlayacak
politikaları üretmek.

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 (kardeş topluluklar) ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,
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.
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
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 18 adet araç bulunmaktadır,
bunların 4 adedi demirbaşa kayıtlı olup, diğerleri ise taşıt kiralama yoluyla karşılanmıştır.

Teşkilat 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.

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.

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.

Başkanlık bünyesinde; Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire
Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire

Başkanlığımızın teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

BAŞBAKAN YARDIMCISI

Başkanlığın görev alanına giren konulardaki politikaların belirlenmesine yardımcı olmak üzere
aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur.
YURTDIŞI
VATANDAŞLAR
DANIŞMA KURULU

KÜLTÜREL VE SOSYAL
İLİŞKİLER EŞGÜDÜM
DEĞERLENDİRME
KURULU

ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
DEĞERLENDİRME
KURULU

BAŞKAN

BAŞKAN YARDIMCISI

Yurtdışı Kültürel ve Sosyal Uluslararası
Vatandaşlar İlişkiler Eşgüdüm Öğrenci
Danışma Değerlendirme Değerlendirme
Kurulu
Kurulu
Kurulu

BAŞKAN YARDIMCISI

ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜREL VE SOSYAL
İLİŞKİLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM
DAİRE
BAŞKANLIĞI

STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE
BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKAN YARDIMCISI

KURUMSAL İLİŞKİLER
VE İLETİŞİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

YURTDIŞI
VATANDAŞLAR
DAİRE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM DAİRE
BAŞKANLIĞI

Grafik 1 - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat Yapısı
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Sürekli Kurullar
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.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
»» Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve
kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili
olarak tavsiyelerde bulunmak.
»» Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların bulundukları ülkelerin sosyal
ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını
sağlayacak öneriler geliştirmek.
»» 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.
»» Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve
ayrımcılık gibi akımlara karşı duyarlılıklarını
artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması
gereken etkinlik önerilerini görüşmek.
»» Kurulun görev alanına giren konularla ilgili
toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen
etkinliklere katılım sağlamak.

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
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temsilcisi
Tablo 1 - Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyelerinin Dağılımı

»» Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve
kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanlara sunulan kamu hizmetlerinin
standartları ile ilgili görüş ve tavsiyelerde
bulunmak.
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Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu

Uluslararası Öğrenciler 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.

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.

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 aşağıda gösterilmiştir

En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci ile Katılım Sağlayan Kurumlar
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı

En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci ile Katılım Sağlayan Kurumlar
Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diğer Kurum Temsilcileri

Diğer Kurum Temsilcileri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

Vakıflar Genel Müdürü

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü

Diğer Temsilciler

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Konu hakkında çalışma yapan dernekler, üniversiteler, 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 2 - Kültürel ve Sosyal İlişkiler Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı

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:
»» Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin ko-
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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.

runup geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak.
»» Görev alanında ilgili kurum ve kuruluşların
yapacağı çalışmaların ortak stratejisini belirlemek.
»» Soydaş ve akraba topluluklara sunulan kamu
hizmetlerinin standartları ile ilgili görüş ve
tavsiyelerde bulunmak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü
Yunus Emre Vakfı
Türkiye Diyanet Vakfı
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 3 - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı
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Hizmet Birimleri
Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı
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.

»» 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.

Kuruluş Kanununun 19. maddesinde belirtilen
Kurulun görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

»» Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak
üzere Türkiye’ye gelecek öğrencilere ilişkin
esasları belirlemek.

»» 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.

»» Öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek.

»» Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz
menfaatleri çerçevesinde belirlemek.
»» Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler için
sağlanacak eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı
rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek.

»» 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.
»» 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.

5978 sayılı Kanunun 8. maddesine göre Yurtdışı
Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
»» 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.
»» 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.
»» Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanlarla ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını sağlamak.
»» 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.
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»» 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.
»» 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.
»» Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken
çalışmaların başlatılmasını sağlamak.
»» Görev alanına giren konularla ilgili her türlü
veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek.
»» Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanlar ve çocukları için yurtiçinde ve yurtdışında eğitim, burs ve barınma desteği sağlamak.
»» Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun
sekretarya işlerini yürütmek.
»» Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.
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Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 9. maddesine göre Kültürel
ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri
aşağıda sıralanmıştır:
»» 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.
»» 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.
»» Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken
çalışmaların başlatılmasını sağlamak.
»» Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.
»» Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 10. maddesine göre Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığının
görevleri aşağıda sıralanmıştır:
»» 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.
»» Bu kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve kuruluşlarca
yurtiçinde ve yurtdışında planlanan faaliyet-
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leri idari, mali veya hibe esaslı olarak desteklemek.
»» Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayınlamak veya yayınlatmak.
»» Görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya
düzenletmek.
»» Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek.
»» Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek.
»» Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 11. maddesine göre Uluslararası
Öğrenciler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
»» Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulunun
sekretarya işlerini yürütmek.
»» 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.
»» Öğrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan
kararların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek.
»» Kurula, kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler yapmak.
»» Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ül-

kelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak.
»» Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek
araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.
»» İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası oluşturmak.
»» Türkiye’ye çeşitli alanlarda eğitim, öğretim, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler için gelecek yabancı uyruklu öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda
destek vermek.
»» Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize
gelen öğrencilere burs, barınma, iaşe, sigorta, tedavi ve diğer giderlere ilişkin destek sağlamak.
»» Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine
getirmek.

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 Ka-

nunun 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:
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»» 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.
»» İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
»» İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve
performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
»» 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.
»» Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
»» İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
»» İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
»» 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.
»» Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve
esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate
alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
»» Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek
ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
»» İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
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»» Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde
muhasebe hizmetlerini yürütmek.
»» Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim
faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
»» İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
»» İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve
yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
»» İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken
malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
»» Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
»» Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
»» 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
Raporlama birimleri oluşturulmuştur.

Hukuk Müşavirliği
5978 sayılı Kanunun 13. maddesine göre Hukuk
Müşavirliğinin görevleri aşağıda sıralanmıştır:
»» Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
»» 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.

»» 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.
»» Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları
ile ilgili hukukî çalışmalar yapmak.
»» Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 14. maddesine göre İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
»» Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,
personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak.
»» Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak.

»» Başkanlık kütüphane hizmetlerini yürütmek.
»» Başkanlığın görev alanı ile ilgili diğer kamu
kurumları ve kişilere yönelik sürekli eğitim
merkezi bünyesinde ilgili daire başkanlıkları
ile koordineli olarak eğitim programları düzenlemek.
»» Eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.
»» Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

»» Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
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Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 14/A maddesine göre Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri
aşağıda sıralanmıştır:
»» 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.

»» Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
»» Başkanlık arşiv hizmetlerini yürütmek.
»» Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
»» Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 14/B maddesine göre Bilgi
İşlem Daire Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
»» 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.
»» Başkanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
»» Başkanlığın internet sayfaları, elektronik
imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.
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»» Başkanlık görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmaları yürütmek ve ortaya çıkan sistemi yönetmek.
»» Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak.
»» 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.
»» Başkan tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.

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; 2 adet güvenlik duvarı, 11 adet sunucu,
3 adet disk ünitesi, 17 adet kenar anahtar, 2 adet

fiber kanal anahtar (SAN Switch), 25 adet erişim
noktasından (Access Point) oluşan teknik altyapı ile gerçekleştirilmektedir.
Başkanlık, www.ytb.gov.tr web adresinde yapmış olduğu faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmakta olup, ayrıca intranet.ytb.gov.tr intranet sitesi
ile de kurum içi bilgi akışını sağlamaktadır.

DEMİRBAŞ ADI

ADET

Masaüstü Bilgisayar (Kasa)

287

Masaüstü Bilgisayar Monitörü

318

Dizüstü Bilgisayar

213

Tablet Bilgisayar

3

Sabit IP Telefon

175

Telsiz Telefon

18

Sayısal Telefon

24

Fotokopi Makinesi

16

Yazıcı

39

Tarayıcı

9

Plotter

1

Telefon Santral Ünitesi

3

Projeksiyon

15

Güvenlik Kamera Sistemi

4

Güvenlik Kamerası

70 (54 Analog + 16 IP)

Tablo 4 - Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Dağılımı
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Erkek
111

Personel Yapısı
Başkanlığımızda, 101 kadrolu, 50 sözleşmeli,
4 sözleşmeli bilişim, 129 sürekli işci ve 3 geçici
görevli personel olmak üzere toplam 287 personel görev yapmaktadır. Başkanlığımızda toplam 187 kadro mevcut olup, 101 kadro dolu, 86
kadro boştur.

Başkanlığımızda görev yapan personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı ise 194’ü erkek ve
93’ü kadındır.
Başkanlığımızda görev yapan personelimizin
cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Yaş
Grupları

Sayı

21-26 yaş

12

27-30 yaş

30

31-35 yaş

44

36-40 yaş

45

41+ yaş

20

Doktora
2

Ortaöğretim
2

Yüksek
Lisans
53

Lisans
94

Grafik 4 - Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

151

39
53
94
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%8

%20

27-30
yaş

%29

31-35
yaş

%30

36-40
yaş

%13

41+
yaş

Grafik 6 - Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

%13

112

Grafik 7 - Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin
Cinsiyete Göre Dağılımı

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
%20

İç Kontrol
Başkanlık, 5978 sayılı Kuruluş Kanunu çerçevesinde görevlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere
uygun olarak yerine getirmektedir.

Toplam

151

%30

Grafik 3 - Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
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Grafik 5 - Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin
Cinsiyete Göre Dağılımı

Toplam

Grafik 2 - Yaş Grubuna Göre Personel Dağılımı

21-26
yaş

Kadın
40

%29

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.
Bu kapsamda, Başkanlığın 18.06.2014 tarihli ve
900 sayılı İç Genelgesi ile Başkanlıkta iç kontrol
kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmış ve

Başkanlığın iki yıllık bir dönemini kapsayacak
şekilde hazırlanan “2016-2017 Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı” 08.01.2016
tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilerek yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Eylem Planında
yer alan faaliyetlere ilişkin uygulama 2017 yılında da sürdürülmüş ve yılsonunda Eylem Planı
Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Başkanlık
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Stratejik
Planın yayımlanmasını müteakip 2018-2019 yıllarını kapsayacak şekilde Eylem Planının revize
edilmesi kararı alınmıştır.
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AMAÇ VE HEDEFLER

2017’de Öne Çıkanlar

Temel Politikalar ve Öncelikler

»»

Haftasonu okulları programı başlatılmıştır.

»»

Yabancı mahkeme ve idari makamlarca
verilen boşanma kararlarının Türkiye’de
basit usulle tanınması sağlanmıştır.

»»

Hareketlilik programları yeniden yapılandırılmıştır.

»»

Dünyanın farklı noktalarında 32 Türkiye
Mezun Derneği kurulmuştur.

»»

Logo çalışması ile başlayan, YTB yeni Kurumsal Kimlik çalışması nihayete erdirilmiştir.

»»

163 ülkeden alınan 106.550 başvuru nihayetinde 5.378 öğrenci Türkiye Burslusu olmaya hak kazanmıştır.

»»

Türkçe öğretecek eğitimciler yetiştirmek
üzere Sakarya Üniversitesi ile YTB arasında
imzalanan işbirliği protokolü 2017’nin ilklerindendir.

Türkiye Mezunları çalışmaları kapsamında Türkiye Mezunları Kurumsal Kimliğinin
oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

»»

»»

»»

Mavi kartın bankacılık işlemlerinde tanınması sağlanmıştır.

Türk Diyanet Vakfı ile imzalanan protokol
ile ilahiyat alanında burslarda daha etkin
bir eşgüdüm ve işbirliği sağlanmıştır.

»»

»»

Güncel gelişmeler ışığında yeniden düzenlenen Cep Rehberi basılmıştır.

Türkiye Burslarının uygulama süreçlerinde
etkinliği arttırmak amaçlı Koç Üniversitesi
ile protokol imzalanmıştır.

»»

Dövizle askerlik bedelinin ödeme usulünde kolaylaştırma sağlanmıştır.

»»

2017 itibariyle 52 üniversite ile aktif protokol bulunmaktadır.

»»

Türkiye Mezunları İnternet Sitesi hayata
geçirilmiştir.

»»

Başkanlığımız ve Macaristan Başbakan
Yardımcılığı arasında diaspora alanında
gerçekleşen ilk uluslararası işbirliği protokolü imza edilmiştir.

»»

THY ile ana sponsorluk işbirliği protokolü
imza edilmiştir.

»»

Avustralya 50. Yıl Burs Programı geliştirilmiştir.

»»

YTB’nin çocuklarımıza armağanı YTB Çocuk Sitesi hayata geçirilmiştir.

YTB’nin tüm çalışmalarında esas alınacak temel değerler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
»»

Stratejik bakış/perspektif

»»

Tarafsızlık

»»

Öncü ve yönlendirici

»»

Paydaş odaklılık

»»

Yenilikçi/yaratıcı yaklaşımlar

»»

Organizasyonel uyum

»»

Kaynak kullanımında etkinlik ve
verimlilik

»»

Sonuç odaklılık

»»

Etkin bilgi üretimi ve paylaşımı

»»

Tutarlılık ve süreklilik

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
Başkanlığın 2017 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
2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar:

26 / 27

YTB Faaliyet Raporu
2017

2017 YTB Çalışma Temaları
2017 senesinde Başkanlığımız 18 program gerçekleştirmiştir. 4’ü 2017 yılında ilk defa uygulanmış
olmak üzere 10’u Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, 7’si Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı ve 1’i de Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’nca yürütülmüş programlardır.

10

18
program

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı

7

Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı

1

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı

Eğitim ve Türkçe, Kültürel Hareketlilik Programları, İnsan Hakları ve Hukuk, Aile ve Sosyal Çalışmalar, İletişim ve Savunuculuk ile Türkiye’deki Hizmetlerin Koordinasyonu temaları üzerinden
şekillenen programlar: Anadolu Haftasonu Okulları Proje Destek Programı, Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Proje Destek Programı, Türkçe Öğretici Yetiştirme Programları, Anadolu Okuma Evi
Programı, Yurtdışı Vatandaşlar Bursları, Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri, Türkiye Stajları,
Gençlik Kampları, Diaspora Gençlik Akademisi, Hukuk ve İnsan Hakları Eğitim Programlarıdır.

Ülkemiz ile kardeş toplulukların ortak tarihi ve kültürel mirasını temsil eden fikri, felsefi, ilmi, kültürel birikimin korunması ve geliştirilmesi, genç kuşaklara ortak kimlik şuurunun ve kültürel değerlerin aktarılması, Türkçe ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması, kardeş toplulukların siyasi, içtimai
ve kültürel teşkilatlanmalarının desteklenmesi ve toplumlararası beşeri, kültürel ve akademik altyapının oluşturulması amacıyla da bazı programlar gerçekleştirilmiştir. Bunlar: Türkiye Mezunları
Programı, Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı, Kültürel İşbirliği Programı, Eğitim İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Programı, Sivil Toplum ve İletişim Programı, Dini Kurumlarla İşbirliği
Programı ve Diaspora İşbirliği Programıdır.

Türkiye
Mezunları
Programı

Eğitim
İşbirliği ve
Kapasite
Geliştirme
Programı

Akademik
ve Bilimsel
Araştırmalar
Programı

Sivil Toplum
ve İletişim
Programı

Kültürel
İşbirliği
Programı

Diaspora
İşbirliği
Programı

Dini
Kurumlarla
İşbirliği
Programı

YTB’nin görevleri çerçevesinde, Başkanlığımızın girişimleri ve diğer ilgili kurumların işbirliğiyle devam etmekte olan Türkiye Bursları Programı da güncellenmiş; her yıl 100 binin üzerinde başvuru
alan Türkiye Bursları, öğrencilere yalnız burs sağlayan değil aynı zamanda üniversite yerleştirmesi
de yapan bir program olması itibariyle dünyadaki diğer burs programlarından farklılaşmıştır.

Her yıl 100 binin
üzerinde başvuru

28 / 29

YTB Faaliyet Raporu
2017

Burslandırma Çalışmaları kapsamında, 2017 yılında 163 ülkeden 106.550 başvuru alınmıştır. Lisans, lisans üstü ve doktora çalışması yapmak üzere 5.378 öğrenci Türkiye Bursları’ndan faydalanmaya hak kazanmıştır. Bunlar içerisinde en az gelişmiş ülkelerden 1.108 öğrenci burslandırılırken,
ülke birincilerini Türkiye’ye çeken burs imkânlarından 1.645 öğrenci yararlanmıştır. Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursları adı altında 40, Tez Teşvikleri kapsamında 17, KATİP programı dâhilinde 15 kamu görevlisi ve akademisyen burslandırılmıştır. Akademik İşbirliğini Teşvik Eden Araştırma
Burslarından 14, Kriz Bölgelerine Yönelik Acil Burslandırma Programlarından 54 kişi faydalanırken,
Meslek Sahiplerine Kariyer Bursları adı altında 726 kişi mesleki tecrübe artırma amaçlı burs almıştır. 2017 yılında Türkiye’de kendi imkânlarıyla eğitimine devam eden öğrenciler arasından Başarı
Bursuna hak kazanan 192 öğrenci olmuştur. Trakya, Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nde Türkiye
Bursları Ofisleri açılmış ve bu ofislerden 1.200 öğrenci faydalanmıştır. Balkan Yerinde Eğitim Projesi
kapsamında 75 Makedonyalı öğrenciye burs verilmiştir. Bosna Hersek’te 25 medrese öğrencisinin
eğitim ücretlerine destek verilmiştir.

163
ülke

2017

Türkiye Mezunları Programı kapsamında 165 ülkeden 150 bin mezuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu bağlamda oluşturulan bilgi sistemi vasıtasıyla 115.000 mezuna ulaşılmıştır.
35 ülke ve 47 şehirde 4.500 mezun katılımı ile toplam 48 mezun buluşması tertip edilmiş, 32 ülkede dernek kurma çalışmaları başlatılmış, Türkiye Mezunları için düzenlenen 6. Mezuniyet Törenine
2.500 öğrenci katılım sağlamıştır. Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması İstanbul organizasyonuna
1.200 Türkiye Mezunu katılım sağlamıştır.

106.550
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

5.378

Türkiye Yeniden

MEZUN
Buluşması

Burslandırılan Kamu Görevlisi ve Akademisyen
Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursları
Tez Teşvikleri Kapsamında
KATİP Programı Dahilinde

40
17
15

Akademik İşbirliğini Teşvik Eden Araştırma
Kriz Bölgelerine Yönelik Acil Burslandırma
Meslek Sahiplerine Kariyer Bursları

öğrenci

Türkiye
Bursları Ofisleri
yararlanıcısı

Trakya,Ege,
Dokuz Eylül
Üniversiteleri
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katılım

6. Mezuniyet

115 bin

bilgi sistemi ile
ulaşılan mezun

Töreninde

Mesleki Tecrübe Artırma Amaçlı Burs

1.200

1.200

165 ülkeden
150 bin mezun

Makedonyalı

75

öğrenci
Balkan
Yerinde
Eğitim
Projesi
Kapsamında

2.500

14
54
726

katılım

35 ülkeden
47 şehirde

4.500
mezun

Bosna
Hersek

25

Medrese
Öğrencisinin
Eğitim
Ücretlerine
Destek

32 ülkede

buluşması
48 mezun
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Yılda 1.000 olmak üzere toplam 4.000 Suriyeli öğrenci burslandırılmıştır. 15.000’in üzerinde
Suriyeli Sığınmacı yükseköğrenime dâhil edilmiştir. Sığınmacıların 4.000’i tam burslu olarak yükseköğrenim imkânlarından faydalanırken geri kalanın öğrenim ücretleri Başkanlığımız tarafından
karşılanacak şekilde kısmi burslandırılmıştır. Suriyeli 40 yükseköğrenim öğrencisine akademik danışmanlık verilmiş, Eğitim İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Programı kapsamında 1.716 Suriyeli Sığınmacı ileri düzey Türkçe eğitimi almıştır.

Tam Burslu Suriyeli Sığınmacı

4 bin
Kısmi Burslu Suriyeli Sığınmacı

11.000 bin +
Toplam Yüksek Öğrenime
Dahil Edilen Suriyeli Sığınmacı

Eğitim Çalışmaları dâhilinde Yüksek Öğretim Teşvikleri kapsamında güz döneminde 4049, bahar
döneminde ise 3945 öğrenci için Türkiye’deki üniversitelerin katkı payı ödemeleri yapılmıştır. Eğitim ve Kültür Projesi kapsamında 39 ülkeden 520 gence 1 yıllık dil, din ve kültür eğitimi verilmiştir.
1 hafta süren İnsan Hakları Eğitminden 40 katılımcı faydalanmıştır. Gençliğe Değer Projesi ile 54
gencin kişisel gelişimine katkı amaçlı programlar gerçekleştirilmiştir. Bilim Seyyahları Balkanlarda
Projesi ile Kosova, Makedonya ve Karadağ’dan 1.000 genç ile 25 atölye çalışması ile 100’e yakın
deney gösterimi gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan Gençlik Eğitim Ve Kültür Programı Projesi ile Bulgaristan’dan 53 genç Bursa’da eğitim kampına katılmıştır. Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı dahilinde 12 Japon gence ihtisas eğitimi verilmiştir. 40 öğrenci Kur’an-ı Kerim ve meslek eğitimi almış,
12 aylık İslami Değerler eğitimine Gürcistan’dan 60 öğrenci katılmıştır. 43 Bulgaristanlı genç katılımcıya yönelik Dini Eğitim ve Kültür Projesi yürütülmüş, Batı Trakya’da yaşayan Türk öğrencilere yönelik uzaktan ders destek sisteminden 800 genç faydalanmıştır. KKTC’den 40 katılımcıya
yönelik Etkili Öğretmen projesi gerçekleştirilmiştir.; 3.527 tez envantere işlenmiştir. 2 ayrı eğitim
programı ile 80 katılımcıya Dış Ticaret Eğitimi verilmiştir.

15.000 bin +

Eğitim ve Türkçe Programları çerçevesinde Başkanlığımız tarafından 35 ayrı çalışma yürütülmüştür. Bu tema altında Hafta Sonu Okulları Destek Programı ile 9 ülkede, 57 sınıfta, 1.240
öğrenciye 10.188 saat eğitim sağlanmıştır. Türkçe uyum gruplarının ve çift dilli anaokulu sınıflarının yaygınlaştırılması amacıyla Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan sivil toplum kuruluşlarına destek sağlanmıştır. Çalıştaylar düzenlenmiş, Türkçe Öğretici Yetiştirme Programları geliştirilmiş ve bu kapsamda 17 öğrenciye burs verilmiştir. Türkçe Eğitimi vermeleri amaçlı
4 Senegalli eğitmene 9 aylık dil eğitimi verilmiştir. Irak’tan 25 kişiye dil, tarih ve edebiyat atölye
çalışmaları verilerek ortak müfredat çalışması yapılmıştır. Bosna Hersek’e yönelik Türkçe Kardeşliği Projesi ile 15 kişiye 11 günlük Türkçe Konuşma Pratiği Dersleri verilmiştir. 56 katılımcı ile 24
haftalık Osmanlı Dünyası Bahar Okulu tertip edilmiştir. Türkçe dil bilgisi ve kullanım düzeylerinin
araştırılma çalışması yapılmış, bu amaçla 2 çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Hafta Sonu Okulları

Destek Program

9 ülkeden
57 şehirde

1.240

öğrenci

10.188

Kökler ve Köprüler Hareketlilik Programları
çerçevesinde düzenlenen Evliya Çelebi
Anadolu Kültür Gezileri Programı çerçevesinde 7 ayrı proje gerçekleştirilmiş ve 205
Türk genci katılım sağlamıştır. Türk Konseyi Üye Ülkeler Diaspora Gençlik Kampına katılan 13 öğrencinin ulaşım masrafları
Başkanlığımız tarafından karşılanmıştır. YTB
Türkiye Stajları Programına 14 farklı ülkeden 160 Türk genci katılmıştır. Genç Liderler Programına 10 farklı ülkeden 38 genç,
Gençlik Kampları Programına 52 genç katılım sağlamıştır.

saat eğitim
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Kültürel İşbirliği Programları dahilinde Türk-İslam Medeniyetinin Kazan Tecrübesi Projesi kapsamında 30 katılıcı ile seminer, kültürel gezi ve kurum gezileri organize edilmiştir. 70 katılımcı ile
Ahıska Anma Ziyaretleri, 40 Türk ve Arnavut gencin katılımıyla İstanbul, Bursa ve Eskişehir gezileri,
20 katılımcının iştiraki ile KKTC’de tarihi ve kültürel geziler, Makedonya’dan 25 katılımcının yer
aldığı eğitim ve kültür gezileri, 45 katılımcılı Menteşe Adaları ve Batı Trakya Müslümanları Ankara
ve Bursa gezisi ile Kazakistan’dan 600 katılımcının yer aldığı seminer ve kültür gezileri gerçekleştirilmiştir. Göç temalı faaliyetlerin yanı sıra Makedonya’da düzenlenen film ve kitap okuma atölyelerine 30 kişi katılırken, KKTC’de düzenlenen kitap okuma atölye çalışmalarına 80 kişi iştirak etmiştir.

2017 yılında ilk defa olarak, Diaspora İşbirliği Programı dahilinde, 3 farklı ülke diaspora kurumları
ile işbirliği protokolü imza edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Macaristan Başbakan Yardımcılığı ile
Başkanlığımız arasında Diaspora alanında işbirliği protokolü hayata geçirilmiştir. Romanya ile yine
diaspora alanında bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla istişareler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Diaspora ile ilgili konularda ikili işbirliği amaçlanarak Başkanlığımız ile Yurtdışında Çalışan Sudanlılar Başkanlığı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştır. Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri
çerçevesinde Yemen ile bir protokol imza edilmiş; ulusal ölçekte Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Patent
Enstitüsü ve Koç Üniversitesi ile ilgili konularda protokoller hayata geçirilmiştir.
Sosyal ve Kültürel Çalışmalar alanında UODB’nin 7, YVDB’nin 4 ve KSİDB’nin 14 çalışması bulunmaktadır. Bu kapsamda Liderlik Okuluna 70 katılımcı dâhil olmuş, Türkiye Seminerleri kapsamında
4.000 burslu öğrenciye seminer programı gerçekleştirilmiş, Afrika Yaz Okulu kapsamında 50 katılımcıya seminer ve atölye çalışmaları, Hamamönü Kültür ve Sanat Programı kapsamında 1.000
kişiye atölye çalışması ve panel programları tertip edilmiştir. Çanakkale Gezi Programına 230, İftar
ve Bayramlaşma Programlarına ise 100 burslu öğrenci katılmıştır.

İstişare Toplantıları kapsamında 6 organizasyon gerçekleştirilmiştir. Almanya; İngiltere, Kanada ve
İsviçre’de istişare toplantıları düzenlenmiştir. Ayrımcılık, insan hakları, ırkçılık ve İslam düşmanlığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 75 kişilik katılımla Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa, ve
Hollanda’yı içeren 4 günlük çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

34 / 35

Hukuki Hizmetler ve Mevzuat Çalışmaları kapsamında 160 doküman hazırlanmıştır. Yurtdışından
gelen vatandaşlarımızın gerek duyabileceği bilgiler doğrultusunda hazırlanan Cep Rehberi güncellenmiştir. STK Sözcü Eğitim Programı, Diaspora İletişim Akademisi ve Hukuk ve İnsan Hakları
Eğitim Programına Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden
40 öğrenci katılmıştır.
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Yayın ve Dijital Yayın temalı çalışmalar kapsamında farklı Türkçe eserlerin basımı, 3.500 adet resimli kitap basımı, proje kapsamında basılan kitapların 500’er adedinin önemli kütüphanelere dağıtımı, arşiv çalışmaları, bildiri ve makalelerin kitaplaştırılması, dergi basım ve dağıtımı gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yayın ve tasarım çalışmaları kapsamında YTB Kurumsal Kimlik çalışması ve
kurumsal kimlik kataloğu çalışması; Türkiye Mezunları logosunun tasarlanması ve kurumsal kimlik
kataloğu oluşturulması, Türkiye Bursları logo revizyonu ile diğer 30 ürün tasarımı ve toplamda 950
bin adet baskı çalışması gerçekleştirilmiştir.
TEMEL
GÖRSEL
ÖĞELER
TEMEL
GÖRSEL
ÖĞELER

LOGO

LOGO

Dikey logonun oranları

Yatay logonun oranları

7.4x

9x

7.6x

TÜRKİYE
MEZUNLARI

9x

1x

16x

6x

5x

Kapasite Geliştirme teması ile yürütülen Sivil Toplum ve İletişim Programı çerçevesinde Kosova’da
kapasite geliştirme eğitimleri verilmesinin yanı sıra, Lübnan’da 15 STK temsilcisine eğitimler verilmiş ve Mali’de 6 konferans, 10 STK yöneticisi ile teknik gezi ve 4 STK ile tecrübe paylaşım etkinlikleri düzenlenmiştir.
Medya temalı çalışmalar içerisinde Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı dahilinde 65 dakikalık bir belgesel ve 3 adet 25’er dakikalık kısa film çalışması yapılmıştır. Kültürel işbirliği alanında
belgesel çalışması, ilahi seslendirilmesi, klip çalışması, kitap ve sergi çalışmaları yapılmıştır. Medya
çalışmaları kapsamında 4 bin 284 haber paylaşımı, 286 haber dosyası paylaşımı, 157 medya kuruluşunun düzenli takibi gerçekleştirilmiş; yazılı medyada yer alan 1230 haber, başkanlıkla ilgili
televizyonda 581 yayın, internetten 13.828 paylaşım yapılmış; 50 saatlik video çekimi, 3 ülke ve
60 şehirde 40 röportaj, 7 Türk şehrinde röportaj ve 220 başlıkta 17 bin kare fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiştir.

11x
16 / 17

Stratejik İletişim Çalışmaları kapsamında 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması Bilgilendirme
Kampanyası çalışması dahilinde 15 ülke’den 15 milyon kişiye ulaşacak şekilde spot film, kısa animasyonlar, infografikler, afiş görselleri ile sosyal medya çalışmaları yapılmıştır. Türkiye’nin Dış Yardımları Farkındalık Araştırması Projesi çerçevesinde 26 ilde saha araştırma çalışması yapılmıştır.
YTB İnsan Kaynakları Kampanyalarıyla ilgili olarak 15 ülkede sosyal medya üzerinden 1.2 milyon
kişiye ulaşılmıştır. Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu Tanıtım Kampanyası ile yine 15 ülkeden
1 milyon kişiye basın bülteni, yazılı basın, tanıtım filmleri ve sosyal medya kampanyaları aracılığıyla
ulaşılmıştır. Önceliğimiz Türkçe İletişim Kampanyası çerçevesinde 2 adet kısa film ve sosyal medya
kampanyası kullanılarak 1 milyon kişiye ulaşılmış, Türkiye Yeniden Mezun Buluşması İletişim Çalışmaları kapsamında 7 ülkede mezun film çekimleri yapılmış ve organizasyonun tüm yazılı basın
konsepti hazırlanmıştır.

36 / 37

Dijital medya çalışmaları içinde 12 ülkeden 363 katılımcı ile Türkiye Mezunları İletişim Tercihleri
ve Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması için anket düzenlenmiş, sonuçlar raporlandırılmıştır.
Yine Afganistan Türkiye Mezunları İletişim Tercihleri ve Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması
için anket hazırlanmış ve sonuçları bir raporda toplanmıştır. Dijital Medya Çalışmalarının bir parçası olan YTB Çocuk Sitesi Başkanlığımızın Yurtdışındaki çocuklarımıza bir armağanı olarak hayata
geçirilmiştir.
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YURTDIŞI VATANDAŞLAR
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

38 / 39

YTB Faaliyet Raporu
2017

YV
YURTDIŞI VATANDAŞLAR KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Günümüz dünyasında küreselleşmenin tabii
sonuçlarından biri olarak göç olgusu dünya
toplumları için bir gerçeklik halini almıştır. Bu
gerçekliğin doğası gereği de hemen hemen
tüm ülkelerin kendi gücü, birikimi ve devlet geleneği uyarınca sahip oldukları ve izledikleri bir
diaspora politikası bulunduğu bilinmektedir.

Eğitim ve Türkçe Öğretimi

Sivil İnisiyatif Çalışmaları

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim
seviyelerinin yükseltilmesi; akademik, sosyal ve
kültürel gelişimlerinin desteklenmesi; Türkçe
kullanım düzeylerinin artırılması ve Türk kültürünü muhafaza etmelerinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kimlik
ve aidiyet bilincinin kuvvetlenmesini destekleyici mahiyette; ülkemiz ve diasporamız arasındaki karşılıklı farkındalığın artırılmasına ve
diasporamızın sivil toplum reflekslerinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, diaspora bilinci inşasının bir parçası olarak
Türk diasporası ile diasporamızın mesken olduğu coğrafyalarda yaşayan kardeş ve dost diğer
diasporalarla iş birliğini kolaylaştıracak mekanizmaların kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmekte ve Türk diasporasının mesken
ülkelerinde ve ülkemizde siyasal ve sosyal hayata aktif katılımları desteklenmektedir.

Türkiye açısından ise bu süreç 1961 yılında Almanya ve devamında diğer ülkelerle imzalanan
işgücü anlaşmaları ile başlamış olup 70’li yıllardan itibaren ise evlilik ve aile birleşimleri ile devam etmiştir. Bugün yurt dışında yaşayan Türk
toplumunun sayısı 6 milyonu aşmış durumdadır.
Bu bağlamda, yurt dışındaki toplumumuzun
kimliklerinin korunması, anavatan ile aidiyetlerinin muhafaza edilmesi ve bulundukları toplumdaki statülerinin yükselmesine katkı
sağlayacak çalışmalarda bulunması amacıyla;
diaspora merkezli bakış açısı ile kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini sağlayan Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ülkemize kazandırılmıştır.
Başkanlığımızın görev alanı itibariyle kendisi ya
da üst soyları Türkiye’den yurt dışına göç etmiş,
halen Türk vatandaşlığı devam eden, Mavi Kart
sahibi olan [ya da vatandaş veya mavi kartlı olmamakla birlikte Türkiye ile hukuki, sosyal, kültürel veya ekonomik bağları devam eden] kişiler
“yurtdışı vatandaş” olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanım kapsamında Başkanlık, yurtdışı vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkeler başta
olmak üzere eğitim ve Türkçe öğretimi, aile ve
sosyal hizmetler, ekonomi ve istihdam, insan
hakları ve hukuk, sivil inisiyatifi geliştirme ve
kültürel hareketlilik temalı çalışmaları öncelikli
olarak yürütmektedir.
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İnsan Hakları ve Hukuk

Yurtdışında Yaşayan Gençlere Yönelik
Kültürel Hareketlilik Programları
Kültürel hareketlilik programları ile yurt dışında
yaşayan gençlerimizin Türkiye ile olan aidiyetlerini güçlendirmek, Türkçelerini geliştirmek,
kamusal ve sosyal hayata katılımlarını artırmak ve sivil toplum çalışmalarını teşvik etmek
amaçlanmaktadır.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve mavi kartlıların bulundukları ülkeler ve Türkiye’deki haklarını etkin kullanmalarına ilişkin mevzuat geliştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin sağlanması;
yurt dışında son dönemde artarak devam eden
ayrımcılık ve hak ihlallerine karşı farkındalığın
artırılması ile hukuk ve savunuculuk alanında
kapasite geliştirilmesi amaclarına yönelik çalış-

Ekonomi ve İstihdam
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde ekonomik gelişimlerine ve istihdamına yönelik koordinasyon ve iş birliği
çalışmaları gerçekleştirilmekte; bu minvalde
gerçekleştirilen çalışmalar desteklenmektedir.

malar yürütülmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aile bütünlüğünün korunması amacıyla; sosyal ve ailevi sorunlara ilişkin önleyici ve rehabilite edici
çalışmalara destek verilmekte, bu çalışmaların
yaygınlaşmasına ve kurumsallaşmasına yönelik
faaliyetler yürütülmektedir.
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Türkçe Anadil Öğrenimi ve Eğitim Çalışmaları
Türkçe Oyun Gruplarının Yaygınlaştırılması
Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın okul öncesi dönemde
hem anadillerinde hem de bulundukları ülke dilinde yetkinlik
kazanmaları amacıyla geliştirilmiştir. Program, ilk adımda
0-3 yaş aralığı için mevcut ana
okullarında ve çocuklara yönelik
çalışmalar sürdüren derneklerde
Türkçe oyun gruplarının oluşturulmasını;

Başvuru Tarihleri

OKUL ÖNCESİ
ÇİFT DİLLİ EĞİTİMİ
DESTEK PROGRAMI

01 Nisan - 01 Haziran 2017

Azami Destek Tutarı

Alt Modül 1: 30.000 TL
Alt Modül 2: 100.000 TL

Azami Proje Süresi
Programın Amacı
Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı
ile,
• Yurtdışında yaşayan çocuklarımızın hem
ülke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik
kazanmaları amacıyla okul öncesi çift dilli
eğitimin teşvik edilmesi,
• 0-3 ve 3-6 yaş arası çocukların ana dilleri
olan Türkçelerini geliştirmeleri için oyun
gruplarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

• ABD

• İsviçre

• Almanya

• İtalya

• Avusturya

• Kanada

• Belçika

• Norveç

• Birleşik Krallık

• Hollanda

• Danimarka

• Avustralya

Öncelikli Proje Konuları

• Finlandiya

Alt Modül 1: Türkçe Oyun Gruplarının
Oluşturulması
• 0-3 ve 3-6 yaş arası çocuklar için Türkçe oyun
grupları kurulması

• İsveç

Alt Modül 2: Çift Dilli Kreş ve Anaokulları
• Okul öncesi çift dilli eğitim kurumlarının
açılması
• Çift dilli eğitim kurumlarının kapasitelerinin
artırılması
• Yabancı dilde eğitim veren okulların çift dilli
anaokullarına dönüştürülmesi

9 Ay

Programın
Uygulanacağı Ülkeler

Başvuru Adresi
proje.ytb.gov.tr

• Fransa

Uygun Başvuru Sahipleri
Kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;
• Sivil toplum kuruluşları,
• Okul öncesi eğitim kurumları,
• Kar amacı gütmeyen şirketler,

2017 DESTEK PROGRAMLARI

Çift Dilli Anaokulu Sınıflarının Yaygınlaştırılması

Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Çalışmaları
“Bir Çocuk İki Dil” Müfredat Geliştirme
Çalışması Kapsamında Yurtdışında Çift
Dilli Eğitim Çalıştayı
Başkanlığımıza 2014 Mali Destekler Programı
kapsamında Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM)
tarafından sunulan “Almanya’da İki Dilli Eğitim:
Berlin Örneği” konulu projeyi destekleme kararı verilmiş ve Berlin Alice Salomon Üniversitesi
(ASH) ile birlikte gerçekleştirilen projede Almanya’da yaşayan Türk kökenli çocukların okul öncesi eğitimine yönelik bilimsel tartışmalar ve iki
dilli okul öncesi eğitim tecrübeleri derlenmiştir.
Proje sonunda okul öncesi dönemde çok dilliliği konu alan “Bir Çocuk-İki Dil: Berlin Örneğinde Türk-Alman Okul Öncesi Eğitim Koşulları ve
Fırsatlar” kitabı basılmış ve aynı kitap “Ein KindZwei Sprachen: Bedingungen und Perspektiven
der Deutsch-Türkischen Frühkindlichen Bildung
am Beispiel Berlin” başlığıyla Almanca olarak da
yayımlanmıştır.

Ayrıca, projede yer alan müfredatların yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretilmesi amacıyla lisans/yüksek lisans bölümlerinin
açılması durumunda kullanılabilirliğini ele alan
bir çalıştay da 31 Mart 2017 tarihinde Başkanlığımızda düzenlenmiştir. Çalıştaya üniversitelerden akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve
alanda çalışan STK temsilcileri katılım sağlamışlardır.

ikinci adımda ise iki dilin eş zamanlı güçlendirilmesi için 3 yaş üzerine hitap edecek çift dilli kreş ve
ana okullarının açılması ve yaygınlaştırılmasını kapsamaktadır. Bu doğrultuda, çift dilli eğitime yönelik kendi projelerini geliştirerek Başkanlığımıza başvuran Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan
sivil toplum kuruluşlarına destek sağlanmıştır.

Hafta Sonu Okulları
Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin Türkçe ve Türk kültürünü sağlıklı bir çerçevede öğrenerek etkin bir şekilde kullanabilmeleri, sosyal, kültürel, entelektüel yetkinlik kazanmaları, Türkiye
ile bağlarının güçlendirilmesi, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz hakkında bilgilenmeleri amacıyla
2017 yılında Başkanlığımız tarafından “Hafta Sonu Okulları Programı” adı altında bir destek programı geliştirilmiştir. Programa gelen başvurulardan uygun bulunanların desteklenmesi sonucunda 9
ülkede, 57 sınıfta, 1240 öğrenciye 10.188 saat eğitim sağlanmıştır.

Başvuru Tarihleri

HAFTA SONU OKULLARI
DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı

Özel Şartlar

Hafta Sonu Okulları programı ile yurtdışında yaşayan;
a) Çocuk ve gençlerimizin anadillerinde yetkinlik
kazanmaları,
b) Gençlerimizin sosyal, kültürel ve entelektüel
gelişimlerine katkı sağlanması,
c) Gençlerimizin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi
ve gençlerimize tarihi ve kültürel zenginliklerimizin
tanıtılması,
amaçlanmaktadır.

• Program kapsamında eğitim verecek eğiticilerin
özgeçmişlerinin başvuru aşamasında paylaşılması,
• Program kapsamında uygulanacak müfredatın
başvuru aşamasında paylaşılması,
• Projenin uygulanacağı bölgedeki hedef öğrenci
sayıları ve ihtiyacın belirtilmesi.
• Program başlangıcı ve bitişinde öğrencilere seviye
tespit sınavları uygulanarak süreç içindeki gelişimin
tespit edilmesi gerekmektedir.

Programın İçeriği
• Faaliyet programının haftada 5 saat olmak
üzere en az 32, en fazla 40 hafta sürecek şekilde
yapılandırılmış programlar şeklinde hazırlanması,
• Programların haftada 2 saat Türkçe, 1 saat Tarih, 1
saat Din Kültürü ve 1 saat Kültür-Sanat derslerini
içerecek şekilde planlanması,
• Oluşturacak sınıflarda eğitim görecek öğrencilerin
yaş aralığının 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, şeklinde
olması ve sınıfların15-25 kişilik gruplardan
oluşması,
• Uygulanan bölgedeki ilk ve ortaöğretim takvimi ile
uyumlu olması,
beklenmektedir.

Hangi Ülkelerden
Başvuru Yapılabilir?
• ABD
• Almanya
• Avusturya
• Belçika
• Birleşik Krallık

• Danimarka
• Finlandiya
• Fransa
• İsveç
• İsviçre

• İtalya
• Kanada
• Norveç
• Hollanda,
• Avustralya

1 Nisan 2017 – 1 Haziran 2017
(son başvuru TSİ 23:59)

Azami Destek Tutarı

1 sınıf açılması durumunda 50.000 TL
2 sınıf açılması durumunda 75.000 TL

3 sınıf açılması durumunda 100.000 TL’dir.

Projenin Azami
Uygulama Süresi
12 ay

Başvuru Adresi
proje.ytb.gov.tr

Destek Kalemleri
Hafta Sonu Okulları Programına sunulacak projelerde
Başkanlık desteği yalnızca aşağıdaki kalemleri
içerebilir;
• Eğiticilere yapılacak ödemeler
• Derslerde kullanılacak eğitim materyali giderleri
• İdari personel ücreti (yalnızca 1 proje yürütücüsü
için)

Programa Kimler Başvurabilir?
Hafta Sonu Okulları Programına, ilgili alanlarda
çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel
kişilerden;
• Sivil Toplum Kuruluşları,
• Eğitim kurumları,
• Kar amacı gütmeyen şirketler
başvurabilirler.

2017 DESTEK PROGRAMLARI
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Yüksek Öğretim Teşvikleri
Diasporadaki Gençlerimizin Türk
Üniversitelerinde Ücretsiz Eğitimi
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların kapsamına giren öğrencilerin yükseköğretim katkı

payı ücretleri Başkanlığımız bütçesinden karşılanmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim dönemi
kapsamında güz dönemi için 4049, bahar dönemi için ise 3945 öğrencinin katkı payı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Tez Teşvikleri
Yurtdışı Vatandaşlar Bursları
Programının Geliştirilmesi
Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları ve mavi
kart sahiplerinin eğitimlerine katkı sağlamak
amacıyla Yurtdışı Vatandaşlar Bursları (YVB)
geliştirilmiş, hazırlanan burs yönetmeliği
17.04.2017 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YVB Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve Başkanlığımız ile birlikte
Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinden oluşan Burs Planlama Kurulu, ilk toplantısını 27.04.2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Yurtdışı Vatandaşlar
Tez Araştırma Bursları
Yurtdışı Vatandaşlar Burs Planlama Kurulu kararları gereğince, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi olup sosyal bilimler alanında lisansüstü çalışma yürütenlerin
tez ve araştırmalarına destek olmak amacıyla
Yurtdışı Vatandaşlar Tez ve Araştırma Bursu geliştirilmiştir. 15 Mayıs-30 Haziran 2017 tarihleri
arasında burs başvuruları alınmış, 98 aday ile 7
ülkede gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda

Araştırma Çalışmaları
Türkçe Dil Bilgisi ve Kullanım
Düzeylerinin Araştırılması
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe
dil bilgileri ve kullanım düzeylerinin belirlenmesi, belirlenecek değişkenlere göre ortaya çıkan
farklılıkların nedeninin tespit edilmesi, hizmet
sunan kurumlar, akademisyenler ve siyasiler
için Türkçe’nin öğretilmesi, statüsü, yaygınlığı
ve kullanımı konusunda geleceğe ilişkin tahminlerin ortaya konması için bir ölçek geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiya-

cın giderilmesi amacıyla, konunun uzmanları,
akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarından
temsilcilerin katılımıyla Ankara’da 7.10.2017 ve
İstanbul’da 14.10.2017 tarihlerinde iki çalıştay
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayların sonucunda ölçüm çalışmasının yöntemi belirlenmiş, konu ile ilgili akademik literatürün taraması
yapılarak çalışmanın arka planı oluşturulmuş ve
model bir ölçek geliştirilmiştir. 2018 yılı içerisinde, geliştirilen söz konusu ölçeğin pilot uygulamalarla test edilmesi ve nihai halinin verilmesi
hedeflenmektedir.

Kökler Köprüler Kültürel Hareketlilik Programları
Türkçe Öğretimi Yüksek
Lisans Programı
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri
olan Türkçeyi öğretecek öğreticileri yetiştirmek
üzere Sakarya Üniversitesi ile Başkanlığımız arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında
Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı geliştirilmiştir. Yurtdışında eğitim bilimleri ve sosyal
bilimler alanlarında lisans eğitimini tamamlayan mezunların başvurabildiği programa 5 ülkede yüz yüze yapılan mülakatlar sonucunda
25 öğrenci kabul edilmiştir. Bunlar arsından kayıt yaptıran 17 öğrenci Sakarya Üniversitesi’nde
burslu olarak eğitimlerine devam etmektedir.

Evliya Çelebi Anadolu Kültür
Gezileri Programı
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile
yurtdışında yaşayan gençlerimizin Anadolu kültürü ile kaynaşmaları hedeflenmektedir.
Yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile
bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan bu programda, yurtdışında kurulu Türk sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gençlerimizin
Türkiye’nin tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret etmeleri ve öz değerlerini benimsemelerine
olanak sağlayacak dil, kültür, tarih ve medeniyet
temalı eğitimlere katılımları teşvik edilmektedir.

2017 yılında Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri
Programı kapsamında destek kararı alınan 74
projeden 7 projenin uygulaması 2017 yılı içerinde gerçekleştirilmiş ve bu kapsamdaki programlara yurtdışında yaşayan 205 Türk genci katılım sağlamıştır. 2017 yılı programı kapsamında
destek kararı alınan 67 projenin uygulaması ise
2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu projeler ile yurtdışında yaşayan yaklaşık
2000 Türk genci anavatanları Türkiye’yi ziyaret
edecektir.

Avustralya 50. Yıl
Tez Araştırma Bursu Programı
Avustralya’ya Türk göçünün 50. yılına özel olarak Avustralya’da yaşayan vatandaşlarımızın
akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla
yüksek lisans ve doktora araştırmalarına yönelik
olarak Avustralya 50. Yıl Burs Programı geliştirilerek ilan edilmiştir.

40 aday burslandırılmıştır.

44 / 45

YTB Faaliyet Raporu
2017

YV

Türk Konseyi Üye Ülkeler
Diaspora Gençlik Kampı
Türk Konseyi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılagelen Gençlik Kampı projesine
Başkanlığımızca destek verilmiştir. Türkiye’nin
kardeş diasporalarla ilişkilere verdiği öneme
binaen Başkanlığımız Türk Konseyi Diaspora
Temas Grubu çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, Türk Konseyi’nin, Gençlik
ve Spor Bakanlığı destekleri ile gerçekleştirdiği yaz kamplarına, Türk Konseyine üye ülkeler
tarafından her yıl dönüşümlü olarak, aynı sayı
ve nitelikte katılımcının gelmesi ve programın
yapılacağı ülke tarafından katılımcıların ulaşım
masraflarının karşılanması kararı alınmıştır.

YTB Türkiye Stajları Programı
Türkiye Stajları Programı ile yurtdışında yaşayan yükseköğrenim seviyesindeki gençlerimize
mesleki tecrübe edinmelerini sağlayacak staj
imkânı sunulmaktadır. Kamu kurumlarının katılımı ile uygulanan program kapsamında Türk
gençleri Türk kültünü tanımalarının yanı sıra
Türk devlet yapısı ve işleyişini doğrudan gözlemleyebilme ve bu işleyişe bizzat dâhil olma
fırsatını da yakalamaktadırlar.

Genç Liderler Programı
Genç Liderler Programı, yurtdışında yükseköğrenim gören başarılı gençlerimizin yaşadıkları
ülkelerin kültür, siyaset ve sosyal hayatında ve
kendilerinin de mensubu oldukları Türk toplumu içerisinde daha aktif olabilmelerini teşvik
etmeyi amaçlayan bir hareketlilik programıdır.

Bu doğrultuda, 13-19 Ağustos 2017 ile 2228 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya’da
düzenlenen Türk Konseyi İkinci Uluslararası
Gençlik Kampı’na katılan 13 öğrencinin ulaşım
masrafları Başkanlığımızca karşılanmıştır.

Program katılımcısı gençlere 4 haftalık staj
programı süresince hafta içi akşam programları
ile Türk kültürü, tarihi ve medeniyetine ilişkin
eğitimler verilirken hafta sonları da çevre illere
düzenlenen kültürel gezilerle ülkemizin sahip
olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler tanıtılmaktadır.
2-29 Temmuz 2017 ve 31 Temmuz – 25 Ağustos 2017 tarihleri aralığında iki dönem şeklinde
düzenlenen 2017 Yılı YTB Türkiye Stajları Programına, yurtdışında 14 farklı ülkede yaşayan 160
Türk genci katılım sağlamıştır.

Program dâhilinde, farklı ülkelerde eğitim ve
sosyal alanlarda başarı gösteren Türk gençlerinin Başkanlığımız tarafından seçilerek ülkemizde 2 haftalık yoğun bir eğitim almaları
sağlanmaktadır. Bu eğitim muhtevası itibariyle,
gençlerin öncelikle ideallerini yüksek tutmalarını gaye edinmekte ve bulundukları ortamlarda
kimlik ve kültürümüzü yaşatarak önemli konumlara gelmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

14-28 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen
Genç Liderler Programına 10 farklı ülkeden lisans veya yüksek lisans seviyesinde eğitim almakta olan 38 Türk genci katılım sağlamıştır.

Gençlik Kampları Programı
Gençlik Kampları Programı, yurtdışında yaşayan Türk gençlerinin, Türkiye’deki akranları ile birlikte zaman geçirmeleri, böylece
ülkemiz ve milletimizin geleceği konusunda ortak duygu ve düşünceyi paylaşabilmelerini amaçlayan bir programdır.
Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi
gençler için kamplarda özel kontenjan ayrılmakta, gençlerimizin ulaşım ücretleri de
Başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır.
2017 yılında Gençlik Kamplarına yurtdışından katılımı uygun bulunan 52 Türk gencinin ulaşım giderleri Başkanlık tarafından
karşılanmıştır.
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Diaspora İstişare Toplantıları
Başbakan Sayın Binali YILDIRIM
İle Münih İstişare Toplantıları
Askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası
forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih
Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’nın Münih kentinde bulunan Başbakanımız
Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle 19.02.2017
tarihinde Almanya ve Avusturya’dan katılan Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Başbakan Yardımcısı
Yıldırım Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
katılmışlardır. Almanya’daki çatı derneklerinin
temsilcileri de programda hazır bulunmuştur.

Başbakan Yardımcısı
Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş ile
Londra İstişare Toplantıları
İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızın güncel
meseleleri hakkında STK’lar, dış temsilciliklerimiz ve İngiltere makamları ile görüşmelerde
bulunmak, sözü edilen vatandaşlarımıza yönelik Başkanlığımızın destek programları hakkında
bilgilendirmede bulunmak ve Londra’da yaşayan kardeş toplulukların temsilcileriyle istişarelerde bulunmak amacıyla Başbakan Yardımcısı
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in başkanlığında bir heyet 1-6 Mart 2017 tarihleri arasında İngiltere’nin
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İsviçre İstişare Toplantısı
İsviçre Programında Kurum Başkanımız Sn.
Mehmet KÖSE, İsviçre Federal Göç Müsteşarlığı
ve Yurtdışı İşviçreliler Organizasyonu heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirmiştir.

İstişare Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Yıldırım
Tuğrul Türkeş ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın konuşmalarıyla başlamış, sonrasında
Başbakan Yıldırım, STK temsilcileri tarafından
iletilen soru ve talepleri cevaplamıştır.

Londra şehrine bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında Başkanlık heyeti Londra’da yerleşik bulunan STK’ların
yanı sıra, yerel kamu kurumları, bürokratlar ve
toplum temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde; yerel yönetimlerle temaslarda bulunulmuş, İngiltere’de
ikamet eden vatandaşlarımızın eğitimleri konusunda çalışan STK ve eğitim kurumlarıyla bir
araya gelinerek bilgilendirme yapılmış, hâlihazırda Başkanlığımızın desteğiyle yürütülmekte
olan projeler yerinde incelenmiş ve gençlerimizin kapasite gelişimine yönelik eğitim, staj, burs
ve hareketlilik programları tanıtılmıştır. Çalışma
ziyareti kapsamında, İngiltere Müslüman toplumunun önde gelen kurumları, Müslümanlara yönelik şiddet içeren olayları takip eden ve
İslamofobi konusunda düzenli rapor sağlayan
kuruluşlar da ziyaret edilmiştir. Söz konusu ziyaretlerin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Yıldırım
Tuğrul Türkeş’in de katılım sağladığı STK Toplantısı ile bölgede faaliyet gösteren toplum temsilcileriyle bir araya gelinmiştir.

Kanada İstişare Toplantıları
Kanada’da yaşayan vatandaşlarımızın güncel
meseleleri hakkında STK’lar, dış temsilciliklerimiz ve Kanada makamları ile görüşmeler
yapmak, Başkanlığımızın destek programlarını
tanıtmak ve Kanada’da yaşayan kardeş toplulukların temsilcileriyle istişarelerde bulunmak
amacıyla Başkan Mehmet Köse başkanlığında
bir heyet 27 Mayıs – 03 Haziran 2017 tarihleri
arasında Kanada’nın Quebec, Montreal, Ottava ve Toronto şehirlerine bir çalışma ziyareti
gerçekleştirmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında, Başkanlık heyeti farklı illerde yerleşik bulunan STK’ların yanı sıra, yerel kamu kurumları,
bürokratlar ve toplum temsilcileri ile bir araya
gelmiş, Kanada’da ikamet eden vatandaşlarımızın eğitimleri konusunda çalışan STK ve
eğitim kurumlarında Başkanlık programlarına
ilişkin bilgilendirmeler yapılmış, hâlihazırda
Başkanlığımızın desteğiyle yürütülmekte olan
projeler yerinde incelenmiştir. Ziyaret kapsamında Kanada Müslüman toplumunun önde
gelen kurumları da ziyaret edilmiştir.

İsviçre’ye gelen göçmenlerin vize, ikamet ve
uyum konularından sorumlu kurum olan Federal Göç Müsteşarlığı yetkilileri ile Başkanımız
Sn. Mehmet Köse başkanlığındaki heyetimiz
bir görüşme gerçekleştirmiştir. Kurumlar arası
düzeyde yapılan ilk görüşme olması nedeniyle ilgililere öncelikle Başkanlığımızın görev ve
sorumlulukları kapsamındaki genel çalışma
alanları hakkında bilgiler verilmiştir. Görüşmede ayrıca İsviçre’de yaşayan vatandaşlarımızın
genel durumları ve yapılabilecek işbirliği alanları üzerinde durulmuştur.
Yurt dışında yaklaşık 800.000 vatandaşı olan
İsviçre’nin, yurtdışında yaşayan vatandaşları ile
ilgili konuları takip eden kuruluş durumundaki
Yurtdışı İsviçreliler Organizasyonu ile Başkanımız Sn. Mehmet KÖSE başkanlığındaki heyetimiz bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan
görüşmede Başkanlığımızın görev alanı ve bu
alanda yaptığı genel çalışmalar muhataplarımıza aktarılmış ve ilgili kuruluşun çalışmaları
hakkında da bilgiler edinilmiştir. Diaspora kuruluşları arasındaki tecrübe paylaşımı ve yapılabilecek işbirliği imkanlarının konu edildiği verimli
bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
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Yurtdışı Vatandaşlara Yönelik Saha Programları
Başkanlık Programları Tanıtımı
Saha Çalışmaları
Başkanlığımızın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak geliştirmiş olduğu proje
desteklerini ve diğer programları tanıtmak üzere Ağustos – Ekim 2017 tarihleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelere

yönelik saha çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler kapsamında 589 STK ziyaret
edilmiş ve 2320 STK temsilcisiyle görüşülmüştür. Ziyaretlerde projelere ilişkin bilgiler verilmiş,
başvuru usulleri anlatılmış ve vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarına ilişkin tespitler raporlanarak sonraki çalışmalara esas olmak üzere kayıt altına
alınmıştır.

Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul
TÜRKEŞ’in İngiltere Programı
Kıbrıslı Türklerin Birleşik Krallık’a göçlerinin yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında 25 Haziran
2017 tarihinde Londra’da düzenlenen “Londra
Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ne, Başbakan Yardımcısı Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Başkan
Mehmet Köse katılım sağlamıştır. Programda
Sayın Türkeş, hazır bulunan Kıbrıs kökenli Türk
toplumuna hitap etmiştir. Daha sonra, Birleşik
Krallık’ta meskun Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Fransa (Mulhouse)’da Yangında
Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızın
Ailelerini Ziyaret
2 Ekim 2017 tarihinde Fransa’nın Mulhose kentinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına destek olmak
ve olayın hukuki boyutları hakkında ilgililerle
görüşmelerde bulunmak üzere Başkan Meh-
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met Köse başkanlığında bir heyet Mulhouse’de
yangından zarar gören Aksu ve Ertuç ailelerini
ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında ailelerden,
dış temsilcilerimizden ve olayı takip eden avukattan gerekli bilgiler alınmış, ailelere taziyeler
iletilmiş ve yapılabilecekler konusunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Cenazelerin Türkiye’ye getirilmesi için ihtiyaç duyulan destek
Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır.

TBMM Alt Komisyonu
Almanya Programı

Almanya Köln Bölgesi DİTİB
Dernek Yöneticilerine Eğitim
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KE- ve İstişare Toplantısı
FEK) bünyesinde kurulan “Yurtdışında Yaşayan
Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzinle
Çıkmış Kadınların ve Ailelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyonu”nun 11-14
Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan Düsseldorf ve Köln çalışma ziyaretine Başkanlığımızca
katılım sağlanmıştır. 4 gün süren ve toplam 100
kişinin katılım sağladığı görüşmeler kapsamında; Düsseldorf’ta kurulan Aile Ataşeliğinin yanı
sıra aile ve kadın konusunda çalışan uzman ve
akademisyenler, Federal Meclis ve Eyalet Meclisi’nde görevli Türk kökenli siyasetçiler, çatı STK
ve aile/kadın konusuyla iştigal eden kuruluşlarla
istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği,
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Bölge Birliği ve Köln Bölgesindeki dernek yöneticilerine,
Başkanlığımız ve Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı faaliyet alanları konusunda eğitim verilmiştir. 30 Ekim 2017 gerçekleştirilen programa
90 kişi katılım sağlamıştır.

DİTİB Aşağı Saksonya ve
Bremen Eyalet Birliği Toplantısı
DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği’nin 03 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen toplantısına katılım sağlanarak, program davetlisi
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın
Hizmet Alanları ve Proje Destekleri” konularında
bilgilendirmelerde bulunulmuştur.
Programa DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen
Eyalet Birliğine üye 42 farklı derneği temsilen
58 dernek yönetici, 7 eyalet birliği temsilcisi ve
5 genel merkez temsilcisi olmak üzere 70 kişi
katılım sağlamıştır.
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Hukuki Hizmetler ve Mevzuat Çalışmaları

Diğer Çalışmalar

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşlarımızın ve mavi kartlıların haklarının etkin
kullanımını sağlamak amacıyla 2017 yılı içinde;
yabancı mahkeme ve idari makamlarca verilen boşanma kararlarının Türkiye’de basit usulle tanınması, dövizle askerlik bedelinin ödeme
usulünde kolaylaştırma, mavi kartın bankacılık
işlemlerinde tanınması gibi çeşitli konularda
mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

emeklilik, eğitim, askerlik, vergi, tapu, nüfus,
adalet, mavi kart gibi başlıklar yer almakta ve
bilgiler yıllık olarak güncellenmektedir.

Yurtdışında Yetişen Gençlerimizin
Türkiye’de İstihdam Engellerinin
Kaldırılması

Hukuk İşbirliği Komitesi

Yurtdışındaki nitelikli iş gücünü ülkemize kazandırma politikası çerçevesinde, yurtdışındaki
vatandaşlarımızın Türkiye’de kamu sektöründe
istihdam imkânlarını kolaylaştırmak amacıyla
ayrı bir sınav modülü oluşturulması konusunda
ÖSYM, Devlet Personel Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK, Mesleki Yeterlilik Kurumu,
Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile toplantılar
gerçekleştirilerek başvuru, sınav ve istihdam
altyapısı fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın en çok bilgi
eksikliği yaşadığı; mavi kart, tanıma-tenfiz, askerlik, ikamet, eğitim hakkı, aile hukuku, yabancılar hukuku, İslam karşıtlığı, ayrımcılık, ve hak
ihlalleri gibi konularda Başkanlığımıza CİMER,
BİMER ve kurumsal e-posta adresleri üzerinden
iletilen veya telefonla yapılan bireysel başvurulara sağlanan cevaplarla bilgi ve farkındalık artırılmaktadır.

Hukuki Araştırma ve Mütalaalar
Başkanlık, yurtdışı vatandaşların hukuki talep ve
sorunlarını Türk hukuku, uluslararası hukuk ve
bulundukları ülke hukuku uyarınca inceleyip,
bu çalışmalar sonucunda tespit edilen konulara
ilişkin Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı makamları ile ilgili bakanlıklar ve kamu
kurum ve kuruluşlarına hukuki görüşler, analizler, bilgi notları, raporlar vb. dokümanlar hazırlamaktadır. Bu çalışmalar kapsamında 2017 yılında 160 doküman hazırlanmıştır.

Vatandaşlar için CEP Rehberi
Başkanlık tarafından ilk olarak 2011 yılında hazırlanan “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız
için Cep Rehberi”, güncel gelişmeler ışığında
2017 yılında yeniden düzenlenmiştir. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye’de ihtiyaç
duyabileceği bilgileri içeren 2017 Cep Rehberi’nde seçim, pasaport, gümrük, trafik, sağlık,
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Hukuk İşbirliği Komitesi, 27 Ağustos 2013 tarihinde Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı ve Dışişleri Bakanı makamları
arasında imzalanan Protokol uyarınca, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren hukuki konularda işbirliğinin sağlanması amacıyla
çalışmalar yürütmektedir. Başkanlıkça 8 Aralık
2017 ve 23 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen
Hukuk İşbirliği Komitesi toplantılarıyla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 2017 yılındaki
durumları ve öne çıkan konular ilgili kurumlarla
istişare edilmiştir.

Hukuk ve İnsan Hakları
Eğitim Programı
Başkanlığımız, 2012 yılından bu yana altısı Türkiye’de, üçü Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde olmak
üzere 9 ayrı eğitim programıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 450 katılımcıya Türk ve
Uluslararası Hukuk konularında eğitimler vermiştir.
Son olarak 21-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir haftalık programda
Avrupa’nın farklı ülkelerinde lisans ve yüksek
lisans düzeyinde üniversite öğrenimlerine devam eden 40 öğrenciye yönelik ‘İnsan Hakları
Eğitimi’ düzenlenmiştir. Programda, vatandaşlarımızın karşılaştığı İslam Karşıtlığı, ırkçılık, nefret söylemi, nefret suçları, eğitim, istihdam ve
toplumsal hayatta ayrımcılık konuları işlenmiş,
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası meselelere
yönelik Türkiye’nin tezleri anlatılmış ve kurum
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında katılımcıların ülke hukuk analizleri, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir.

Ayrımcılığa, İnsan Hakları İhlallerine,
Irkçılığa ve İslam Düşmanlığına Karşı
Yürütülen Çalışmalar
Başkanlık 19-22 Haziran 2017 tarihleri arasında
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İngiltere’de ayrımcılık, insan hakları, ırkçılık ve İslam
karşıtlığı konusunda çalışan STK’lar, resmi kuruluşlar ve akademisyenlerle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Toplantılarda yurtdışındaki vatandaşlarımızın, eğitim, istihdam, dil, kültür, aile ve
sosyal alanlarındaki ayrımcılık, ırkçılık, yabancı
düşmanlığı ve İslam karşıtlığı konularında yaşadığı sorunlar ve beklentiler ele alınmıştır. Her bir
ülkede ortalama 4 gün süren ziyaret esnasında
75 kişi ile görüşme sağlamıştır.

Diaspora Profil Araştırması
Diasporamızın potansiyelini doğru şekilde tespit etmek ve sağlıklı politikalar üretmek için
Türklerin yoğunlukla bulunduğu yabancı ülkelerdeki Türkiye kökenli göçmenleri sosyal, ekonomik ve politik tavırlarıyla daha iyi anlamak ve
tanımak amacıyla bir araştırma çalışması hazırlanmıştır. Çalışmada literatür taraması, analiz,
araştırma ve çalıştaylar ile anket altyapısı oluşturulmuştur.
Ankara, İstanbul, Almanya (Köln), Fransa (Strazburg) ve Hollanda’da (Amsterdam) gerçekleştirilen 11 çalıştay ile gerekli araştırma ve analizler
yapılarak hazırlanan anket soruları rapor halinde Başkanlığımıza sunulmuştur. Temmuz-Ekim
2017 arasında gerçekleştirilen programa kamu
kurumu, üniversite, özel sektör ve STK temsilcilerinden 250 kişi katılım sağlamıştır.

Kapıkule Sınır Kapısı Çalışması
Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın büyük
çoğunluğunun yaz tatillerini geçirmek üzere
kara yolu ile Türkiye’ye giriş yaptığı Kapıkule
Sınır Kapısı’nda durum tespiti yapmak amacıyla gerçekleştirilen saha çalışmasının akabinde,
Kapıkule Sınır Kapısında yaşanan yoğunluğun
azaltılması ve tespit edilen ihtiyaç ve sorunların
ortadan kaldırılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı ile gümrük kapılarına
gelmeden önce oluşabilecek uzun süreli beklemelere karşı vatandaşlarımızın su, temizlik ve
diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Edirne Valiliği tarafından tedbir alınması amacıyla
çalışma yürütülmüştür.
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KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
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KARDEŞ TOPLULUKLAR KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel hususiyetleri ile Türkiye’nin dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşayan ve ülkemiz ile doğrudan vatandaşlık bağı bulunmayan toplumlarla köklü
ilişkileri ve derin bağları bulunmaktadır. Kamu
kurumlarımız, üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız Türk dış
politikasının sürekli olarak öncelikleri arasında
yer alan bu topluluklara yönelik geniş kaynaklarla büyük ölçekli çalışmalar yürütmektedir.
Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ekseriyeti teşkil eden, dini, siyasi, içtimai ve kültürel açıdan ülkemiz ile tarihi olarak kader ortaklığı bulunan toplumlar da
bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dünyanın
daha uzak bölgelerinde bulunmalarına rağmen
ülkemizin temsil ettiği tarihi, dini, kültürel ve
siyasi değerleri paylaşan ve ülkemize yakınlık
hissi besleyen muhtelif başka topluluklar da bulunmaktadır. Bu toplulukların tamamı ülkemiz
toplumunca da aynı derecede yakınlık hissi ile
kardeş olarak algılanmaktadır.
Bu topluluklara ilaveten, ülkemizin son dönemde uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar, yurtdışında gerçekleştirilen
eğitim yatırımları, insani yardımlar ve diğer çalışmalar ile ortaya çıkan ülkemize yakınlık hisseden çeşitli kitleler de müzahir gruplar arasında kabul edilmektedirler.
Akademik çalışmalarda “Tarihi ve Kültürel Diaspora”, “Etnik Diaspora”, “Dini Diaspora”, “Entelektüel Diaspora”, “Sempati Diasporası” gibi
kavramlarla ifade edilen bu topluluklar, hem
ülkemiz toplumuna hem de muhatap toplumlara mensup geniş halk kitlelerince paylaşılan
bağlılık hissiyatına binaen “Kardeş Topluluklar”
olarak adlandırılmakta ve farklı etnik kökenlere
mensup bütün bu topluluklara teşmil olunmaktadır.
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Başkanlığımız kardeş topluluklara yönelik ülkemiz politikasının ana hatlarının oluşturulması
ve yurtdışında faaliyet gösteren diğer kurumlarla birlikte dış politika önceliklerine göre ülkemizce gerçekleştirilen faaliyetlerinin koordinasyonu görevini yürütmektedir.
Bu kapsamda, insan kaynağının yetiştirilmesi,
ülkemiz ile kardeş toplulukların ortak tarihi ve
kültürel mirasını temsil eden fikri, edebi, felsefi, ilmi, kültürel birikimin korunması ve geliştirilmesi, genç kuşaklara ortak kimlik şuurunun
ve kültürel değerlerin aktarılması, Türkçenin
ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması, kardeş
toplulukların siyasi, içtimai ve kültürel teşkilatlanmalarının desteklenmesi, bu bölgelere ve
topluluklara yönelik akademik araştırmaların
desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir

Türkiye Mezunları Programı
Türkiye Mezunları Programı ile ülkemiz yükseköğretim ve orta öğretim kurumlarından, dil
kurslarından, akademilerden burslu olarak veya
kendi imkânları ile eğitimlerini alarak mezun olmuş, şu an dünyanın yaklaşık 165 ülkesinde bulunan 150 bin mezunumuza yönelik çalışmalar
gerçekleştirilecektir.
Türkiye mezunlarının kendi aralarında dayanışmalarının teşvik edilmesi, bulundukları ülkelerde mezun dernekleri teşekkül ettirmeleri,
farklı ülkelerde bulunan mezunlar ve mezun
dernekleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi,
bulundukları ülkeler ile ülkemiz ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaları, Türkiye ve Türkçe ile irtibatlarının korunması, mezunlarımızın
ülkemiz kamu kurumları ve özel sektörü ile işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

İlgili diğer kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamlayıcı unsuru olarak
beşeri, kültürel ve akademik altyapının oluşturulması ve bu vesileyle ülkemizin akademik ve
kültürel bir merkez olma konumunun sürdürülmesi amacıyla aşağıda detayları verilen program başlıkları belirlenmiştir:

şivlenmesi ve geliştirilmesi, sözlü tarih projeleri
yürütülmesi, çalışma bölgemizdeki fikir akımlarının düşünce tarihi çalışmalarıyla derlenmesi,
ilgili coğrafyaları yakından tanımak amacıyla
demografik, kültürel ve dini profil çalışmalarının yürütülmesi ve bahse konu coğrafyalardaki
Türkiye algısının araştırılması hedeflenmektedir.

Kültürel İşbirliği Programı (KİP)
Kültürel İşbirliği Programı ile kardeş topluluklarla ülkemiz arasında tarihi ve kültürel yakınlığın
korunması, yeniden inşası ve gelecek nesillere
aktarılması, bu topluluklara mensup gençlerin
ortak değerlerimizi tanımaları, Türk toplumuyla
dini, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesi
öngörülmektedir.

Akademik ve Bilimsel Araştırmalar
Programı (ABAP)
Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı ile
kardeş topluluklarla sahip olduğumuz ortak tarihi ve kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması, ar-

Bu kapsamda, ortak kültür havzasının oluşturulmasına yönelik olarak, kardeş topluluklara
mensup gençlere ve üniversite öğrencilerine
yönelik kültürel eğitim/gezi programları, çalışma alanımızdaki coğrafyadaki önemli eserlerin
Türkçeye, Türkçeden seçilen belirli eserlerin hedef ülke dillerine aktarılması, mezkur toplulukların musiki eserlerinin icra edilerek kayıt altına
alınması, sözlü ve görüntülü arşivlerin oluşturulması, ülkemizde bulunan uluslararası öğrencilere yönelik çeviri atölyeleri oluşturulması
planlanmaktadır.
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Eğitim İşbirliği ve Kapasite Geliştirme
Programı (EİKGP)

Dini Kurumlarla İşbirliği
Programı (DKİP)

Eğitim İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Programı
ile kardeş toplulukların eğitim kapasitesini geliştirmek, ülkemizde yükseköğrenim gören öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası öğrencilerle atölye
çalışmaları düzenlenmesi, ilgili ülkelerdeki muhatap kuruluşlarla burs işbirliği anlaşmaları yapılması, Türkçe dil eğitiminin geliştirilmesi amacıyla hafta sonu okullarına destek sağlanması,
müfredat geliştirme ve yardımcı kaynak temini
çalışmaları yürütülmesi ve çift dilli okullara destek sağlanması planlanmaktadır.

Dini Kurumlarla İşbirliği Programı ile kardeş topluluklara ait dini müesseselerin kapasitelerinin
geliştirilerek dini kimliğin muhafazası, insan
kaynağının geliştirilmesi, eğitim programları ile
din hizmetlerinin iyileştirilmesi, dini yayınların
desteklenmesi ve ülkemiz muadil kurumlarıyla
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların
desteklenmesi öngörülmektedir.

Sivil Toplum ve İletişim
Programı (STİP)
Ülkemize müzahir sivil toplum kuruluşları ve
medya örgütlerini ortak meselelerde bir araya
getirebilmek, siyasal ve sosyal hayata katılımlarını artırarak oluşturulacak işbirliği alanlarında
aktif rol almalarını sağlamak, bilgi ve tecrübe
paylaşımını sağlayarak müzahir topluluklarla
sürdürülebilir iletişim kanalları oluşturabilmek
için sivil toplum ve medya aktörlerine yönelik
kapasite geliştirme programları geliştirilmesi,
ortak yazılı-görsel ve işitsel medya yapımları
üretilmesi, ortak gündem, bilgi ve insan kaynağı
oluşturulması planlanmaktadır.

Diaspora İşbirliği Programı (DİP)
Dairemiz görev alanına giren ülkelerin muadil
kuruluşların tespiti, faaliyet alanı ve mevzuatlarının incelenmesi, diaspora kurumları ile ilişkilerin
tesisi, müşterek çalışmaların yapılması/işbirliğinin geliştirilmesi, diaspora profilinin oluşturulması, diaspora bilincinin oluşmasına, kimlik ve
aidiyetin muhafazasına yönelik çalışmaların
desteklenmesi, vatandaş ve kardeş diasporalarla işbirliğin arttırılması, sosyal ve siyasal hakların
sağlanmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye Mezunları Programı
Türkiye Mezunları Programı ile ülkemiz yükseköğretim ve orta öğretim kurumlarından, dil
kurslarından, akademilerden burslu olarak veya
kendi imkânları ile eğitimlerini alarak mezun olmuş, şu an dünyanın yaklaşık 165 ülkesinde bulunan 150 bin mezunumuza yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmektedir.

farklı ülkelerde bulunan mezunlar ve mezun
dernekleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi,
bulundukları ülkeler ile ülkemiz ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaları, Türkiye ve Türkçe ile irtibatlarının korunması, mezunlarımızın
ülkemiz kamu kurumları ve özel sektörü ile işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Türkiye mezunlarının kendi aralarında dayanışmalarının teşvik edilmesi, bulundukları ülkelerde mezun dernekleri teşekkül ettirmeleri,

TMP Programı çerçevesinde gerçekleştirilen
çalışmalar aşağıda zikredilmektedir:

Türkiye Mezunları Bilgi Sistemi

Türkiye Mezunları İnternet
Ülkemiz yükseköğretim kurumları ve akade- Sitesi Çalışmaları
milerinden eğitimlerini tamamlayan ve yaklaşık 150 bin civarında olduğu tahmin edilen
mezunlarımıza ait bilgilerin derlenmesi ve sistematik olarak kaydının yapılması için “Türkiye
Mezunları Bilgi Sistemi” kurulmuştur.
Derleme çalışmaları kapsamında 115 bin mezunun bilgisi elde edilmiştir. Bunların yaklaşık
%30’ü ile birebir görüşme sağlanmış, veriler
güncellenerek ve kontrol edilerek sisteme derç
edilmiştir.
Bunlara ilaveten her yıl ülkemizden mezun olan
yaklaşık 7.500 uluslararası öğrencinin kaydının
yapılması için üniversitelerimizle koordinasyon
sağlanarak, öğrencilerin mezun olmadan önce
sisteme kaydolabilmeleri sağlanmıştır.

Türkiye Mezunları ile iletişim kurulabilmesi, mezunlara yönelik faaliyetlerin duyurulması amacıyla “Türkiye Mezunları İnternet Sitesi” oluşturulmuştur. www.turkiyemezunlari.gov.tr adresi
üzerinden erişilebilen site ile ayrıca mezunların
kendi aralarında ve mezun dernekleri ile iletişimde kalmaları sağlanmaktadır. Üyelik sistemi
ile mezunlar çeşitli iş imkanlarından haberdar
edilmekte ve kamu kurumlarımızca gerçekleştirilen mezunlara yönelik çalışmalar hakkında
bilgi alabilmektedir.
Mezunlara yönelik yürütülen sosyal medya hesapları ile de çeşitli duyurular yayınlanmaktadır.

2017 yılı içerisinde 35 ülkede farklı şehirlerde
gerçekleştirilen 48 mezun buluşması, Mezun
dernekleri tarafından yapılan çalışmalar ve Türkiye mezunları internet sitesine üyelik işlemleri
vesilesiyle mezunların iletişim bilgileri güncellenmiştir.
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Türkiye Mezunları Kurumsallaşma Çalışmaları
Türkiye Mezunlarının bulunduğu 100 ülkede mezun derneği kurulması için çalışma başlatılmış,
2017 yılı içerisinde 32 ülkede mezun derneği kurulması için çalışmalar yürütülmüştür. 16 ülkede
mezun derneklerinin kurulma işlemi başlatılmış, Başkanlığımız ve TİKA desteği ile dernek ofisleri
kiralanmış ve teşrifatı gerçekleştirilmiştir.

Şehir

Kurulmuş Olanlar

Batum

X

2

Tiflis

X

3

Herson

1

Kuruluş Aşamasında Olanlar

X
X

4

Kiev

5

Novi Pazar

X

6

Podgoritsa

X

7

Saraybosna

X

8

Tiran

X

9

Priştine

X

10

Amman

X
X

11

İrbid

12

Hartum

X

13

Erbil

X

14

Ramallah

X

15

Gazze

X

16

Beyrut

X

17

Abuja

X

18

Akra

X
X

19

Zanzibar

20

Darusselam

X

21

Nairobi

X

22

Mogadişu

23

Tunus

X
X
X

24

Dakar

25

Cezayir

X

26

Cakarta

X

27

İslamabad

X
X

28

Kabil

29

Mezarı Şerif

30

Ulan Bator

X

31

Astana

X

32

Almatı

X

X

Tablo 8 - Türkiye Mezunları Dernek Çalışmaları

60 / 61

YTB Faaliyet Raporu
2017

KS

Türkiye Mezunları Dernekleri Eğitim Programı, 23-24 Kasım, Ankara

Mezun Etkinlikleri

23-24 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye Mezunları Dernekleri temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da
“Türkiye Yeniden: Mezun Dernekleri Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Eğitim Programında Mezun
Dernekleri temsilcileri tecrübe paylaşımında bulunmuş, Türkiye’nin yurtdışında faaliyet gösteren
kamu kurumlarının temsilcileri mezunlara yönelik vizyon konuşmaları yapmıştır.

TMP çalışmalarının tanıtımı ve mezunlarımız arasında bilinirliğini sağlamak maksadıyla 2017 yılında mezunlarımızın yoğun olduğu aşağıda belirtilen 35 ülke 47 şehirde 4.500 civarında kişinin katılım gösterdiği 48 mezun buluşması tertip edilmiştir. Büyükelçiliklerimiz ve ilgili diğer bölge temsilciliklerimizle birlikte gerçekleştirilen buluşmaların geleneksel hale gelmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Programına Başbakanlık Başmüşaviri Dr. Cemalettin Haşimi, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam,
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılmıştır.
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Sıra

Tarih

Ülke

Şehir

1

17 Ocak

Tanzanya

Zanzibar

2

19 Ocak

Tanzanya

Darusselam

3

23 Mart

Kazakistan

Astana

4

25 Mart

Kazakistan

Almatı

5

28 Mart

Kırgızistan

Bişkek

6

29 Mart

Irak

Erbil

7

15 Nisan

Kamerun

Yaounde

8

22 Nisan

Filistin

Ramallah

9

28 Nisan

Gürcistan

Tiflis

10

6 Mayıs

Bosna Hersek

Saraybosna

11

21 Mayıs

Rusya

Kazan

12

10 Haziran

Filistin

Gazze

13

16 Haziran

Romanya

Bükreş

14

22 Haziran

Sırbistan

Novi Pazar

15

28 Temmuz

Bulgaristan

Sofya

16

29 Temmuz

Bulgaristan

Kırcaali

17

30 Temmuz

Bulgaristan

Şumnu

18

10 Ağustos

Afganistan

Kabil

19

11 Ağustos

Afganistan

Mezarı Şerif

20

14 Ağustos

Tanzanya

Darusselam

21

16 Ağustos

Tanzanya

Zanzibar

22

19 Ağustos

Çad

Encemine

23

21 Ağustos

Ukrayna

Kiev

24

21 Ağustos

Mozambik

Maputo

25

24 Ağustos

Güney Afrika C.

Pretorya

26

8 Eylül

Kenya

Nairobi

27

9 Eylül

Moğolistan

Ulan Bator

28

11 Eylül

Gana

Akra

29

14 Eylül

Nijerya

Abuja

30

15 Eylül

Karadağ

Podgoritsa

31

17 Eylül

Sırbistan

Novi Pazar

32

21 Eylül

Ürdün

Amman

33

22 Eylül

Ürdün

İrbid

34

1 Ekim

Lübnan

Beyrut

35

3 Ekim

Somali

Mogadişu

36

4 Ekim

Cibuti

Cibuti

37

14 Ekim

Cezayir

Cezayir

38

22 Ekim

Arnavutluk

Tiran

39

27 Ekim

Gürcistan

Batum

40

04 Kasım

Tunus

La Marsa

41

04 Kasım

Kosova

Priştine

42

04 Kasım

Etiyopya

Addis Ababa

43

11 Kasım

Pakistan

Karaçi

44

11 Kasım

Endonezya

Cakarta

45

12 Kasım

Pakistan

Lahor

46

12 Kasım

Rusya

Moskova

47

12 Kasım

Sudan

Hartum

48

14 Kasım

Pakistan

Islamabad

Kazan, Rusya Mezun Buluşması

Kabil, Afganistan Mezun Buluşması

Zanzibar, Tanzanya Mezun Buluşması

Ulan Bator, Mezun Buluşması

Karaçi, Pakistan Mezun Buluşması

Hartum, Sudan Mezun Buluşması

Tablo 9 - Mezun Buluşmaları
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Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması İstanbul

Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı (ABAP)

Başkanlığımız tarafından başlatılan Türkiye Mezunları Programının tanıtılması, mezunlarımızla
yeniden iletişim kurulması amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması” programı düzenlenmiştir. Programa üst ülkelerinde
Bakan, Milletvekili, Rektör, Genel Kurmay Başkanı görevlerinde bulunan, çok sayıda siyasetçi, diplomat, bürokrat, asker ve işadamı Türkiye Mezunu katılmıştır. Kendi imkanlarıyla gelenlerle birlikte,
1.200 Türkiye Mezunu programa iştirak etmiştir.

Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı ile
kardeş topluluklarla sahip olduğumuz ortak tarihi ve kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması, arşivlenmesi ve geliştirilmesi, sözlü tarih projeleri
yürütülmesi, çalışma bölgemizdeki fikir akımlarının düşünce tarihi çalışmalarıyla derlenmesi,
ilgili coğrafyaları yakından tanımak amacıyla
demografik, kültürel ve dini profil çalışmalarının yürütülmesi ve bahse konu coğrafyalardaki
Türkiye algısının araştırılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda 2017 yılında aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın teşrif ettiği programa Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,
Büyükelçiler, bakanlar, milletvekilleri, kurum başkanları, STK temsilcileri ve üniversiteler katılım
sağlamıştır.

Kafkasya Nakşiliği”- XIX. Asır Kafkasya
Arşiv Araştırmaları Projesi
Kafkasya Nakşiliği- XIX. Asır Kafkasya Arşiv Araştırmaları Projesi” ile bölgede yaşayan kardeş
toplulukların tasavvuf literatürüne ilişkin olarak
Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’daki tarihi vesikaların elde edilmesi için saha araştırması gerçekleştirilmiş, bölge kütüphanelerinde ve yerel
halkın elinde bulunan yazma ve matbu eserler
temin edilerek arşivlenmiştir.

İngiltere’de Faaliyet Yürüten Nida Trust
Heyetinin Türkiye Ziyaretleri
İngiltere’de bulunan Nida Trust Derneği 2005
yılında eğitim alanında faaliyetler yapmak üze-
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re kurulmuş olup hedef kitlesini İngiltere’deki
dezavantajlı gruplar içerisinde bulunan öğretmenler, veliler ve öğrenciler oluşturmaktadır.
Söz konusu oluşumu temsilen, iş adamı, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri
ve akademisyenlerden oluşan ve 22 farklı ülke
kökenli toplam 35 kişilik bir grup, 21–28 Ekim
2017 tarihleri arasında Türkiye ziyareti gerçekleştirmiştir.

Uluslararası Ahıska Türkleri
Sempozyumu Faaliyet Desteği
11-12-13 Mayıs 2017’de tarihinde Erzincan Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Ahıska
Türkleri Sempozyumuna farklı ülke ve üniversitelerden, 170 bilim adamı, 9 ayrı başlık altında;
135 bildiri sunumu yapılmıştır. Sempozyuma
toplam 350 kişi katılım gerçekleştirmiştir.

Gürcistan’da İslamiyet’in Dünü Bugünü
ve Yarını Sempozyumu Kitabının Basım
ve Tercümesi
Gürcistan’da İslamiyet’in Dünü, Bugünü ve
Yarını Konulu Uluslararası Sempozyumu çerçevesinde 40 akademisyen tarafından yapılan
sunumlar kitaplaştırılmıştır. Söz konusu kitabın
İngilizce ve Rusça’ya tercümesine destek sağlanmıştır.
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Bosna Soykırımı Anısına Kitap Basımı

İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami
Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında sü- Uluslararası Sempozyumu Projesi
ren savaş sırasında vuku bulan soykırım ve katliamlarla ilgili olarak 2015 yılında düzenlenen
sempozyum tebliğleri derlenerek oluşturulan
“Remembering the Bosnian Genocide: Justice,
Memory and Denial” başlıklı kitap İngilizce ve
Boşnakça dillerinde 500’er adet basılmış ve tüm
dünyadaki önemli kütüphanelere gönderilmiştir.

1875-1878 Hersek Ayaklanmasında
Osmanlı Yönetiminin Tutumu Başlıklı
Kitap Çalışması
Ünlü Boşnak tarihçi Hasan Şkapur’un ‘1875-1878
Hersek Ayaklanmasında Osmanlı Yönetiminin
Tutumu’ isimli doktora çalışması (daktilo ile
yazılmış tek nüsha) bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yapılan düzenlemenin ardından basılarak
tanıtımı yapılmış ve bölgedeki önemli kütüphanelere gönderilmiştir.500’er adet basılmış ve
tüm dünyadaki önemli kütüphanelere gönderilmiştir.

Arnavutluk ve Türkiye’den akademisyenlerin katılımı; Trakya Üniversitesi ile Tiran Üniversitesi
işbirliğinde Tiran’da, İki Toplumun Aydını: Şemseddin Sami Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen sempozyum ile Türk
ve Arnavut kültürünün önemli isimlerinden birisi olan Şemsettin Sami’nin tüm yönleriyle tartışılması amaçlanmıştır. Sempozyum kapsamında
sunulan Arnavutça ve Türkçe bildiriler, “Uluslararası İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami
Sempozyumu – Bildiriler” başlığıyla kitap olarak
basılarak yayınlanmıştır.

Surlariçi Şehrinin Hazineleri Projesi
Proje ile Türkiye’den KKTC’ye göç etmiş topluluğun karşılaştığı sorunların tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Proje kapsamında, Lefkoşa’nın
Surlariçi bölgesinde yaşayan kadın ve çocuklara
yönelik anket ve saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir.

Bosna Hersek ve Türkiye’nin Osmanlı
Mirasının Tanıtımı Projesi
Proje kapsamında, Bosna Hersek’teki Osmanlı mimari eserleri fotoğraflanarak Saraybosna,
Mostar, Konjic, Tuzla, Zenica ve Bihaç gibi şehirlerde fotoğraf sergileri düzenlenerek, Islamic
Art Magazin isimli dergide konu ile ilgili 20 adet
makale yayınlanmış ve fotoğraflardan oluşan bir
katalog basılmıştır.

Kalanların Sesi Projesi
Proje kapsamında Bosna Savaşı ile ilgili 3 adet
25’er dakikalık belgesel-kısa film çekilmiştir. Bosna-Hersek’in üç farklı kentinde yaşamakta olan
savaş kurbanlarının hikâyelerinin anlatıldığı kısa
filmler, yürütücü dernek tarafından dünyanın
farklı bölgelerine gönderilmekte ve gençlere yönelik eğitimlerde eğitici materyal olarak kullanılmaktadır.

kitap ve CD’ler “Kosova İlahileri” başlığıyla yayınlanarak, kültürel mirasımıza katkıda bulunulmuştur.

II. Abdülhamid’in Hatırasından
Makedonya Projesi
Proje kapsamında Üsküp’te, Yıldız Sarayı Arşivlerinde yer alan ve II. Abdülhamid tarafından çektirilen Makedonya fotoğraflarından oluşan bir
sergi düzenlenmiştir. Sergide yer alan fotoğraflar
daha sonra kitapçık halinde basılarak kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

Köprü Divan Yayınlarının 3 Kitap Basım
ve Tanıtım Desteği Projesi
Makedonya’da Türk Dili ve Edebiyatının gelişimine katkı sunulması maksadıyla 3 Türkçe eserin
basım ve tanıtım faaliyetlerine destek verilmiştir.

Kıbrıs’ın Manevi Mimarları: Kıbrıs’ta Medfun Din Büyüklerini Çocuklara Tanıtan
Kitap Çalışması
Kıbrıs’ta medfun din büyüklerinin tanıtılması
amacıyla, 9-12 ve 12-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik 3.500 adet resimli kitap basılmış ve
dağıtılmıştır.

Eğitim Amacı İle Türkiye’de Bulunan
Güney Kafkasyalı Öğrencilerin
Türkiye’de Bulunmadan Önceki ve
Türkiye’de Bulunduktan Sonraki Türkiye
Algısı
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan toplamda 118 uluslararası öğrenci katılımı ile gerçekleştirilmiş, Haziran 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

100 Rumeli İlahisi Projesi
Proje kapsamında, Kosova tekkelerinde yıllardır
icra edilen 100 Türkçe ilahi kayıt altına alınarak,
notalandırılmış ve stüdyoda icra edilmiştir. Derlenen ilahilerin beste, güfte ve icralarını içeren
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Kıbrıs Türk Halk Kültürü
Sözlü Kültür Arşivi Projesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Serdarlı Köyü üzerine sözlü kültür araştırması yapılmış, görsel ve işitsel bir arşiv oluşturulmuştur.
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Köklere Yolculuk Projesi

İran Ülke Profili Projesi

Proje kapsamında, Kıbrıs Türk kültürünün Anadolu’daki izlerini süren 65 dakikalık bir belgesel
çekimi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen projenin uluslararası festivallerde gösterimi planlanmaktadır.

Proje ile ülkemizde İran’a yönelik akademik çalışmaların zenginleşmesi amacıyla İran’ın ekonomik, sosyal, siyasal ve idari yapısına ilişkin analizlerin yer aldığı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Sovyet Döneminde Din-Siyaset: Kazakistan ve Kırgızistan’daki Sovyet Ateizmi
Literatürü Ekseninde Projesi
Proje ile Kırgızistan ve Kazakistan’da Sovyet dönemi merkez ve bölgesel Komünist Parti, Sovyet
Bilimler Akademisi, SSCB Komsomol gibi organlar tarafından yayınlanmış yazılı kaynakların kütüphane araştırması yapılmıştır.

“100 Makalede Türkiye-Ermenistan İlişkileri” Kitap Projesi
Proje ile Türkiye - Ermenistan ilişkilerine dair 40
makalenin incelenerek kitap haline getirilmiştir.

Uygurların Somut Olmayan Kültürel
Miras Ürünlerinin Derlenmesi ve Yayımlanması: Almatı Örneği
Proje kapsamında Kazakistan’da bulunan Uygur
toplumunun kültürel, entelektüel birikiminin tespit edilmesi ve kayıt altına alınması sağlanmıştır.
Uygur gelenek göreneklerinden Uygur toplumunun önde gelen şahsiyetlerine kadar geniş alanda yapılan derleme çalışmasının Kazakça, Uygurca ve Türkçe dillerinde kitaplaştırılması çalışması
devam etmektedir.

İran Düşünce Tarihi Çalışması
İran’ın modern dönem felsefi, siyasi düşünce
dünyasına ışık tutması amacıyla başlatılan proje
ile İran toplumunun ve İran düşünce tahinin ülkemizce daha yakından tanınması amaçlanmaktadır. Türkiye ve İran’dan akademisyenlerin yer
aldığı çalışmada eserin bir bölümü tamamlanmış
olup, 2018 yılı içerisinde kitaplaştırılması amaçlanmaktadır.
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Proje kapsamında temel alanlarda var olan bilgi
eksikliğinin giderilmesi ve bölgesel çalışmaların
teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın
nihai hali Başkanlığımıza iletilmiş olup yapılacak değerlendirmenin ardından sonlandırılması
amaçlanmaktadır.

Tacikistan Ülke Profili
Tacikistan coğrafi ve sosyolojik pozisyonu dolayısıyla ülkemizi yakından ilgilendiren ancak derin
tarihi bağlarımıza rağmen yakın dönemde ihmal
edilen bir ülke olmuştur. Ülkemizin bölgeye yönelik ilgisinin artması ile birlikte Tacikistan hakkında kamuoyunda bilinirliğin oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır.
Yürütülen proje kapsamında Başkanlığımızın Tacikistan’a yönelik çalışmalarının planlanmasında
faydalanılmak amacı ile ülkeye ilişkin temel konuları kapsayan bir araştırmanın yapılması planlanmıştır.

Somalilerin Durumu;
Barış, İstikrar ve Refaha
Doğru Çalıştayı
18-22 Aralık 2017 tarihlerinde Cibuti’de gerçekleştirilen, çeşitli ülkelerden Somali diasporasının, Somali’den siyasetçi ve araştırmacıların
katıldığı çalıştay ile Somali’nin yeniden imarı,
istikrarı ve kalkınması ele alınmıştır. Çalıştayın
sonuç raporu yazım aşamasındadır.

Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin
Eğitim Kalitesi ve Algı Analizi
Başkanlığımız, Suriyelilerin eğitimine ilişkin
mevcut durumu ve Suriyelilerin geleceğe dair
beklentilerinin ölçülmesi konusunda yapılan
hizmetlerin etkililiğini, memnuniyet durumunu
analiz etmek amacıyla çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarını ilgili
kurumlarla paylaşarak uygulamayı iyileştirici
tedbirler alınması için politika önerileri geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlamaktadır.

Bu kapsamda 2015 yılından beri her yıl tekrarlanmakta olan Kalkınma Bakanlığı’nca desteklenen ve Başkanlığımızca yürütülen “Suriyeli
Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Algı Analizi” çalışması 2017 yılında da sürdürülerek, 11 ilde lise
ve yükseköğretim düzeyindeki öğrenciler ile
Suriyeli ailelere yönelik bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın devam ettiği 3 yıl
süresince toplamda 3000 kişiye ulaşılmış olan
araştırmanın anket verileri kısmı 7 ilde yapılan
odak grup toplantılarıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşılmış ve meseleye ilişkin katkıları alınmıştır. Analiz çalışması
kapsamında ayrıca Lübnan ve Ürdün’de bir saha
programı gerçekleştirilerek, Suriye konusunda
çalışmalar yürüten kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla tecrübe paylaşımları yapılmış ve buradaki veriler de çalışmalarda kullanılmak üzere raporlanmıştır.

Hazırlanan rapor Bakanlığımıza iletilmiş olup nihai değerlendirmenin ardından sonuçlandırılacaktır.

Suriye Diaspora Araştırmaları
2011 yılında yaşanan iç savaşın ardından ülkemize sığınmak zorunda kalan 3 milyondan fazla
Suriyeli olmak üzere savaş öncesi ve sonrasında
dünyanın her tarafına göç etmiş Suriye Diasporasının siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarının araştırılması, ülkemiz ilgili kurum ve
kuruluşlarıyla Suriye diasporası arasında iletişim
ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve savaş sonrası Suriye’nin her alanda hızlı bir şekilde yeniden
inşasına katkı sağlayacak insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında başlatılan araştırma 2018 yılında da devam
edecektir.
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Kültürel İşbirliği Programı (KİP)
Kültürel İşbirliği Programı ile kardeş topluluklarla ülkemiz arasında tarihi ve kültürel yakınlığın
korunması, yeniden inşası ve gelecek nesillere
aktarılması, bu topluluklara mensup gençlerin
ortak değerlerimizi tanımaları, Türk toplumuyla
dini, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesi
öngörülmektedir.
Bu kapsamda, ortak kültür havzasının oluşturulmasına yönelik olarak, kardeş topluluklara
mensup gençlere ve üniversite öğrencilerine
yönelik kültürel eğitim/gezi programları, çalışma alanımızdaki coğrafyadaki önemli eserlerin
Türkçeye, Türkçeden seçilen belirli eserlerin
hedef ülke dillerine aktarılması, mezkur toplulukların musiki eserlerinin icra edilerek kayıt
altına alınması, sözlü ve görüntülü arşivlerin
oluşturulması, ülkemizde bulunan uluslararası
öğrencilere yönelik çeviri atölyeleri oluşturulması planlanmaktadır.

Ukrayna Gagavuzları Belgesel Projesi
Ukrayna’nın Odesa bölgesinde yaşayan Gökoğuz Türklerinin tarih, kültür ve geleneklerini
kapsayan belgeselin çekimlerine destek sağlanmıştır. Söz konusu belgesel, Ukrayna’da yaşayan
Gökoğuzlara yönelik ilk çalışma olma özelliği ile
dikkat çekmektedir.

Türk-İslam Medeniyetinin Kazan
Tecrübesi Projesi
Proje ile kardeş topluluklara mensup gençlerin
ortak değerlerimizi tanımaları, Türk toplumuyla
dini, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla desteklenmiştir.
Tataristan’dan gelen 30 akademisyen ve öğrenci Türk-İslam Medeniyeti kapsamında seminerlere katılmış ve kültürel geziler ile birlikte kurum
ziyaretlerinde bulunmuşlardır.

Ahıska Türkleri Vatana Ziyaret
Programı Desteği
Rusya’da yaşayan Ahıska Türkleri olarak Ahıska
Sürgününün 73. yıldönümü etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Rostov, Krasnodar, Kalmukya, Kabardino-Balkar, Kuzey Osetya, İnguşetya, Çeçenistan, Stavrapol, Varonej ve diğer
Kafkasya bölgelerinden gelecek Ahıskalı ihtiyarlar ve onlara eşlik edecek gençlerden oluşacak
70 kişilik ekip ile anavatan Ahıska’ya anma ziyaretinin gerçekleştirilmesi için destek verilmiştir.

Kosova’da Tasavvuf Kültürü Projesi
Proje kapsamında Yunus Emre’nin Gel Gör Beni
adlı ilahisi, Kosova’nın çeşitli şehirlerinde yaşayan kişiler tarafından seslendirilmiş ve klip haline getirilmiştir.

Bir Kofer Bir Sandık Projesi
Balkanlardan Türkiye’ye gerçekleşen göçlerle
ilgili toplumsal bilinirliğin arttırılması amacıyla
gerçekleştirilen “Bir Kofer Bir Sandık Projesi” ile
Balkanlardan Türkiye’ye göç teması etrafında
İstanbul Sirkeci Garı’nda çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Kültürel Buluşma Projesi
Proje ile Kosova’nın genç nesillerine Türkiye’nin
sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler tanıtılarak, iki ülke toplumları arasındaki önyargıların
giderilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Kosova’nın Prizren
şehrinde yaşayan 18-25 yaş grubundan 40 Türk
ve Arnavut genci ülkemize gelerek İstanbul,
Bursa ve Eskişehir’i ziyaret etmişlerdir.

Mikrop ile Mis Çocuk
(Türkçe-Arnavutça) Çocuk Tiyatro
Oyunu Projesi
Çocuklarn sağlık ve hijyen konularında bilgilendirilmesi ve tiyatro alışkanlığı kazandırılmasını
hedefleyen proje kapsamında “Mikrop ile Mis
Çocuk” isimli oyun, Kosova’nın tüm şehirlerinde Arnavutça ve Türkçe olarak sahnelenmiştir.
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Darısı Başımıza
Tiyatro Oyunu Projesi
Proje ile Kosova’da yaşayan Türk Toplumuna tiyatro ve sanat sevgisinin kazandırılması hedeflenmiş olup, Kosova’da Erkan Gündüz tarafından kaleme alınan Darısı Başımıza isimli tiyatro
oyunu sergilenmiştir.

Ortak Kültürler, Ortak Fikirler Projesi
Proje ile Bursa, Priştine ve Prizren kentleri arasında mühendislik ve mimarlık alanlarında yeni
işbirliği alanlarının tesis edilmesi, gençlerin
ortak kültür farkındalıklarının yükseltilmesi ve
girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Priştine Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasında değişim
programı uygulanarak, her iki ülke Mimarlık bölümü öğrencilerine yerinde araştırma yapma
imkânı sunulmuştur.

Kitaplar ve Filmler Projesi
Üsküp’te gerçekleştirilen proje kapsamında 30
öğrencinin katılımıyla kitap ve film okuma atölyeleri düzenlenerek, öğrencilerin entelektüel
birikimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Bir Fincan Kahve Projesi
Proje kapsamında Ürgüp’te eğitim gören 20 lise
öğrencisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giderek tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etmiştir.
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Gençliğe Değer Projesi

Bilim Seyyahları Balkanlarda

Proje kapsamında lise öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, hızlı okuma, etkili öğrenme, Osmanlıca vb. konularda
eğitimler verilmiş, kültürel ve sportif faaliyetler
düzenlenmiştir. Projeye 54 öğrenci katılım sağlamıştır.

Proje kapsamında Kosova, Makedonya ve Karadağ’daki medreselerde birer günlük bilim şenlikleri düzenlenmiş, Türkiye’den katılan 20 öğrenci
ve 6 eğitmen, her ülkeden 40’ar öğrenci ve 10’ar
öğretmen davet edilmiş ve şenlikler kapsamında 25 atölye çalışmasında fen bilimleri ile ilgili
100’e yakın deney gösterimi gerçekleştirmiştir.

Önder Genç Düşünce Kulüpleri Projesi
Proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören üniversite düzeyindeki
öğrencilere yönelik kitap okuma atölyeleri düzenlenmektedir. Atölyelere yaklaşık 80 öğrenci
katılım göstermektedir.

Tarihimizi Görelim
Makedonya’da yaşayan soydaş ve akraba topluluklara mensup lise düzeyindeki 25 gence
yönelik gerçekleştirilen eğitim ve kültür gezi
projesidir. Proje kapsamındaki şehir ve kültürel
yerlerin ziyaret edilmesi ile gençlere tarihi ve
kültürel değerlerimizin tanıtılması ve ülkemiz
ile var olan bağların güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bir haftalık eğitim ve kültür gezisinin İstanbul
ayağı kapsamında Dolmabahçe Sarayı, Sultan
Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Panorama 1453; Bursa ayağı kapmasında ise
Bursa Ulu Camii, 17. Yüzyıl Osmanlı Evi Müzesi,
Türk İslam Eserleri Müzesi ve benzeri kültürel ve
tarihi yerler ziyaret edilmiştir.

Türkçe Kardeşliği Projesi
Proje kapsamında Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde Türkçe kursuna katılan lise ve üniversite
düzeyindeki 15 öğrenciye 11 günlük Türkçe konuşma pratiği dersi verilmiş ve ardından Türk
kültürü ve kültürel gezi faaliyetleri düzenlenmiştir.
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Aktif görev alan 140 lise öğrencisi ve 36 eğitmen dışında söz konusu 4 okulda eğitim gören
1.000’in üzerinde öğrenci ve eğitmen, gerçekleştirilen eğitim çalışmalarından dolaylı olarak
faydalanmıştır.

Kosova Türkleri Milli Bayramına Destek
Kosova Türkleri tarafından her yıl kutlanan 23
Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kapsamında
gerçekleştirilecek kitap basım etkinliğine destek
verilmiştir.

Ahmet Yesevi’den Günümüze TürkiyeKazakistan Medeniyet Köprüleri Projesi

III. Türk Dünyası Üniversiteli
Gençler Yaz Okulu

Proje, Kazakistan ve Türkiye’de sempozyum ve
eğitim programlarını içermektedir. Proje kapsamında Türkiye’den Kazakistan’a 20 öğrenci
2016 yaz dil kursuna alınmıştır. Ahmet Yesevi
Üniversitesinden 9 öğrenci Türkiye’de eğitimini
tamamlamıştır. 2017 yılı mayıs ayında 16 kişilik
akademisyen grubu Ahmet Yesevi üniversitesinde çeşitli sempozyumlar düzenlemişlerdir.

Başkanlığımız ve Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen, ortak kültür, tarih ve
medeniyet bilincinin geliştirilmesini amaçlayan
proje ile Türk dünyası ve akraba topluluklardan
600 kadar öğrenciye yönelik, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde seminer ve kültürel gezi programları gerçekleştirilmiştir.

Bulgaristan Gençlik Eğitim ve Kültür
Programı Projesi:

Türkiye, Pakistan ve Hindistan Arasınİki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü da Kültürel ve Akademik Bilgi Erişimini
Eğitim Programı (Üsküdar Üniversitesi) Artırma Programı

Proje 24 Temmuz-23 Ağustos 2017 tarihleri arasında 13-16 yaş arası 53 Bulgaristanlı öğrencinin katılımı ile Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Yaz
eğitim kampı formatında yürütülen proje kapsamında hafta içi her gün dini eğitim, Türkçe
dersleri ve tarih dersleri verilmiş olup hafta sonları Bursa tarihi ve kültürel gezi ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

Projede, Japonya Kyoto Üniversitesi birimleri
ve Japonya’nın çeşitli üniversitelerinden Türkçe
bilen ve Türk İslam Tasavvufu ile ilgili araştırma
yapan 12 yüksek lisans öğrencisine Osmanlı
Türkçesi ve Paleografyası (el yazısı ile yazılmış
çeşitli stildeki metinlerin incelenmesi) ve Tasavvuf düşüncesi ve kültürü konularında ihtisas
eğitimi verilmiştir.

Başkanlığımız, gerçekleştirilen proje ile Güney
Asya’da konuşulan ortak dil olan Urduca bilen
uzmanların yetiştirilmesi amacıyla Pakistan ve
Hindistan’da saha çalışması gerçekleştirilmiştir.
Saha çalışmalarının neticesinde ekonomi, tarih,
kültür ve siyaset alanında 20 ayrı rapor hazırlanmıştır.

Menteşe Adaları (Rodos ve İstanköy)
ve Batı Trakya Müslümanları Ankara ve
Bursa Gezisi
Proje kapsamında Rodos ve İstanköy’den 12-18
yaş arası gençler ve ebeveynlerinden oluşan 45
kişilik grup Ankara ve Bursa’da tarihi ve kültürel
mekânları ziyaret etmişlerdir.
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Çağdaş Uygur Edebiyatı
(1910-2015) Projesi
Türkiye’de Çağdaş Uygur Edebiyatının okutulduğu bölümler için yeterli kaynak bulunmaması nedeniyle üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrencilerin Çağdaş Uygur Edebiyatını
tam olarak öğrenilememektedir. Çağdaş Uygur
Edebiyatı ile ilgili yapılan çalışmaların çok az olması ve kapsamının geniş olmamasının lisans
ve yüksek lisans öğretiminde konunun gereği
kadar okutulamamasına sebep olmakta bu hususta referans kitap eksikliği hissedilmektedir.
Bu konudaki eksikliğin giderilmesi amacıyla
“Çağdaş Uygur Edebiyatı (1910-2015) ve “Çağdaş Uygur Hikâyeleri Antolojisi” iki ayrı kitap
çalışması tamamlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın Çatısındaki Türkler
Keşmir Türkleri Projesi
Pakistan da yaşayan Türkler’in kültürel varlıklarının araştırılması ve kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Literatür taramasında ulaşılan dökümanlar dijital platforma aktrarılmıştır.

İstanbul Pencab Liderlik Programı
Başkanlığımız ve Pakistan Pencap Hükümeti işbirliğinde yürütülen proje ile lisansüstü eğitim
alan 25 öğrenciye Türkçe kursu ve staj eğitimi
sağlanmaktadır. Öğrencilerin eğitimi İstanbul
Üniversitesi Dil Merkezinde devam etmektedir.

Gelecek Gençlerin Projesi
Proje ile Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan’dan 40 öğrencinin Türkiye’de Kur’an-ı Kerim
ve mesleki eğitimler almaları amaçlanmıştır.
Öğrenciler Türkiye’de eğitimlerini tamamlamışlardır.

“Lübnanlı Mardinliler” Belgesel, Kitap
ve Sergi Projesi
Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından
devam eden ve Lübnan’da yaşamakta olan Mardinlileri temel alan kültürel araştırma çalışması
gerçekleştirilmiştir. Yaşadıkları bölgelerin tespiti,
kişilerle röportajlar yapılması, nesiller boyu aktarılan hikâyelerin derlendiği ve işlendiği bir belgesel çalışması ve akabinde elde edilen değerli
kültürel verilerin kamuoyuyla da paylaşıldığı bir
kitap ve sergi çalışması hazırlıkları sürmektedir.

Filipinler Bangsamoro Bölgesi
Hukukçu Yetiştirme Programı

Güney Afrika’da Bir Osmanlı; Ebubekir
Efendi” Belgesel, Kitap ve Sergi Projesi

Filipinler Bangsamoro bölgesinin hukuk sisteminin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi
maksadıyla Başkanlığımızın desteği, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi, Cotobato Üniversitesi
ve Uluslararası Hukukçular Birliğinin işbirliğiyle
gerçekleştirilen proje kapsamında Bangsamoro’da görev yapan hâkim, savcı, akademisyen
ve kamu görevlilerine yönelik sertifika programı
düzenlenmiş; lisans birinci sınıf öğrencilerine
ise Türk hukuku ve evrensel hukuk temel alınmak suretiyle hukuk dersleri verilmiştir.

Ebubekir Efendi Osmanlı Devleti tarafından
Güney Afrika’da İslam’ı asli şekliyle anlatıp buradaki Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkların
giderilmesi adına 1863 yılında bölgeye gönderilmiş tarihi bir şahsiyettir. Başkanlığımızca desteklenen Proje kapsamında Ebubekir Efendi’nin
hayatı belgesel film olarak anlatılmaktadır.

Tarihimiz ve Haklarımız Kaybolmasın:
Belgesel Kitap ve Sergi Projesi
Lübnan’da yaşamakta olan Girit Türklerinin 120
yıldır arşivlerde kalmış Osmanlı Belgelerini derleyerek, ülkedeki Girit Türklerinin tarihine ışık
tutan bir arşiv çalışması yapılmıştır. Yaklaşık 250
tarihi belgenin gün yüzüne çıkarıldığı bu projeyle aynı zamanda bir sergi ve belgesel çalışması da yapılmıştır.
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Farklılıklarımız Zenginliğimiz Projesi
Proje ile Senegalli gençlerin Türkiye’nin sahip
olduğu kültürel değerlerle buluşturulması, Türkiye tarihi hakkında farkındalık oluşturulması,
Türk dilinin öğretilmesi, Senegal ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Proje kapsamında Başkanlığımız desteği ile Senegal’de kurulan Gençlik Merkezinden Türkçe
öğretmeleri amacı ile 4 Senegalli genç ülkemize
getirilerek kendilerine 9 ay süre ile Türk dili ve
kültürü ile ilgili eğitim verilmiştir.
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Balkan Yerinde Eğitim Projesi

Balkanlar ve Bosna Hersek’te Görev
Proje kapsamında Makedonya’daki Uluslarara- Yapan Öğretim Elemanlarının
sı Balkan Üniversitesi’nde muhtelif bölümlerde Niteliklerinin Artırılması Projesi
eğitim gören farklı Balkan ülkeleri uyruklu 75
lisans öğrencisine burs sağlanarak yıllık eğitim
ücretleri karşılanmıştır.

Batı Trakya Bölgesi’nde Yaşayan Türk
Öğrencilere Yönelik Uzaktan Öğretim
Ders Destek Sistemi
Batı Trakya’da yaşayan Türk soylu öğrencilere
uzaktan öğretim yöntemiyle eğitim müfredatında yer alan konularda ders desteği verilmiş;
projeden toplamda yaklaşık 800 öğrenci faydalanmıştır.

Eğitim İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Programı (EİKGP)
Eğitim İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Programı
ile kardeş toplulukların eğitim kapasitesini geliştirmek, ülkemizde yükseköğrenim gören öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası öğrencilerle atölye
çalışmaları düzenlenmesi, ilgili ülkelerdeki mu-

hatap kuruluşlarla burs işbirliği anlaşmaları yapılması, Türkçe dil eğitiminin geliştirilmesi amacıyla hafta sonu okullarına destek sağlanması,
müfredat geliştirme ve yardımcı kaynak temini
çalışmaları yürütülmesi ve çift dilli okullara destek sağlanması planlanmaktadır.

Ahıska Türklerine Yönelik
Yükseköğrenim Destek Projesi
(2017-2018)

Çocuklarımıza Güzel Ahlak Kreş Projesi

Ahıska Türklerinin ana vatanları ile bağlarını korumalarını amaçlayan proje kapsamında Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dan gelen 67
öğrencinin Ahıska, Tiflis ve Batum üniversitelerinde eğitim almaları sağlanmaktadır.

Tiflis Üniversitesi Öğrencilerine
Yurt ve Eğitim (Kız ve Erkek) Projesi
Proje ile Gürcistan’daki Müslüman topluluklar
içerisinden üniversite eğitimi almak üzere Tiflis’e
gelen ve ekonomik açıdan zor durumda olan
öğrencilere barınma imkânı sağlanmaktadır.
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Gürcistan’da çocuk eğitimi alanında Müslüman
değerlerine uygun eğitim eksikliğinin giderilmesi amacıyla desteklenen mezkûr proje kapsamında 60 öğrenciye 12 ay boyunca 6 öğretmenin katılımlarıyla İslami değerler, Gürcü ve İngiliz
dili eğitimi verilmiştir.

Balkanlar ve Bosna Hersek’ten 25
Medrese Öğrencisinin Üniversite Eğitimi
Başta Bosna-Hersek olmak üzere Balkanlar’daki
medreselerden mezun öğrencilerin üniversite
eğitim ücretlerine destek verilmektedir. Proje
kapsamındaki öğrenciler hukuk, bilgisayar mühendisliği, genetik mühendisliği, siyaset bilimi ve
uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji gibi farklı
bölümlerde öğrenim görmektedir.

Etkili Öğretmen Projesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hala Sultan Koleji’nde görev yapan öğretmenlerin niteliklilerinin geliştirmesini amaçlayan proje her ay bir
konferans ve atölye çalışmasını içeren 10 aylık
bir süreci kapsamıştır. Katılımcılara etkili sınıf
yönetimi, iletişim ve beden dili, drama, etkinliklerle değerler eğitimi vb. konulu konferanslar
verilmiştir. 40 öğretmenin katılım gösterdiği söz
konusu proje sonunda 7 günlük bir Türkiye gezisi düzenlenmiştir.

KKTC’deki Lise Öğrencilerinin Eğitim
Hedef ve Beklentilerinin Yükseltilmesi
Projesi
Proje ile eğitim konusunda belirlenecek öncelikli ihtiyaçların tespit edilerek, ihtiyaçlara yönelik bir eğitim programı tasarlanması amaçlanmış; lise öğrencilerinin ihtiyaçlarının tespit
edilmesi amacıyla öğrenci, öğretmen, yönetici
vb. ilgili kesimlerin katılımıyla bir rapor hazırlanmıştır.

Proje kapsamında, Kosova Prizren Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Arnavut, Boşnak
ve Türk 25 akademisyene yönelik 5 günlük uzmanlık eğitimleri düzenlenmiştir. Düzenlenen
eğitimle, akademisyenler arasında tecrübe paylaşımının sağlanması amaçlanmıştır. Proje sonunda tarih ve kültürümüzün tanıtılması amacıyla katılımcı akademisyenlere yönelik İstanbul
gezisi düzenlenmiş; kurulan e-Danışmanlık sistemi üzerinden, verilen eğitimlerin sınıf içinde
uygulanması ile ilgili çalışmalar ve katılımcıların
yazdığı bilimsel makale çerçevesinde, verilen
eğitimlerin geri bildiriminin toplanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Artuklu’dan Irak’a Ortak
Kültürün İzinde Projesi
Ülkemiz ve Irak’taki üniversiteler arası işbirliğinin artırılması ve ortak müfredat çalışmalarını
da kapsayacak şekilde eğitim işbirliği alanının
geliştirilmesi için Başkanlığımız maddi desteği
ile Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yürütücülüğünde “Artuklu’dan Irak’a Ortak Kültürün İzinde
Projesi” gerçekleştirilmektedir. Irak’taki Zaho ve
Erbil Üniversitesi’nden gelen öğrenci ve akademisyenlerin, Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen dil, tarih ve edebiyat atölyelerine katılımları bu alanda arzu edilen somut işbirliğinin
önemli örneklerindendir.
Proje kapsamında oluşturulan üniversitelerarası
işbirliklerinin neticesinde, Türk Dili ve Edebiyatı
bölüm müfredatları oluşturulan ortak bir akademisyen ekip tarafından incelenerek, eğitimde
tecrübe paylaşımının sağlandığı bir zemin oluşturmuştur. Türkiye ile Irak’ta bulunan üniversiteler arasında kültürel işbirliğinin sağlanmasını
amaçlayan proje kapsamında Irak’taki Zaho ve
Erbil Üniversitelerinden 20’şer öğrenci ve 5’er
akademisyen, Artuklu Üniversitesinde düzenlenen dil, tarih ve edebiyat atölyelerine katılmışlardır.
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Suriyeli Sığınmacılara Yönelik
İleri Düzey Türkçe Eğitimi

Suriyeli Yükseköğrenim Öğrencilerine
Akademik Destek Çalışması

Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların yükseköğrenime erişimi kapsamında Başkanlığımız 2013 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ve desteğiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na
bağlı konaklama merkezlerinde ve üniversitelerin Türkçe dil eğitim merkezlerinde İleri Düzey
Türkçe Eğitim Programını yürütmüştür. 2018
yılında da devam eden proje kapsamında şu
ana kadar (2018 dahil) toplam 12252 Suriyeli
öğrenciye İleri Düzey Türkçe Eğitimi verilerek,
bu öğrencilerin yükseköğrenime hazırlanmaları
sağlanmış/sağlanacaktır. Proje kapsamında yıllara göre eğitim verilen öğrenci sayıları 2013 yılında 842, 2014 yılında 2046, 2015 yılında 1558,
2016 yılında 1734, 2017 yılında 1716, 2018 yılında 4356 olarak gerçekleşmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
ile Başkanlığımız arasında imzalanan anlaşma
çerçevesinde finansmanı BMMYK tarafından
sağlanmak üzere ülkemizde eğitim gören Suriyeli yükseköğrenim öğrencilerine akademik
danışmanlık yapması için 40 danışman görevlendirilmiştir. Suriyeli öğrencilerin yoğunlaştığı
40 üniversitede danışmanlar, öğrencilerin akademik başarısını arttırmak amacıyla sosyo-psikolojik destek, akademik takip, üniversitelerin
idaresiyle yaşayacağı sorunlara çözüm bulma,
öğrencilere ilişkin aylık ve dönemsel raporlar
sunma gibi hizmetler sunmaktadır. Proje 2018
yılında da devam edecektir.

İleri Düzey Türkçe Eğitimi Alan
Öğrencilere Yönelik Sosyal-Kültürel
Programlar

Türkiye’den mezun olan Habeşistanlıların kapasitelerini geliştirme ve Türkiye ile bağlarını
güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Proje sonunda
‘Türk Eğitim ve Burs Programlarının Doğu Afrika Ülkeleri Üzerindeki Etkileri’ isimli bir rapor
yayınlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Başkanlığımız arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde finansmanı BMMYK tarafından sağlanmak üzere üniversitelerin
Türkçe dil eğitim merkezleri ile AFAD
kamplarında Başkanlığımız tarafından
ileri düzey Türkçe eğitimi verilen kültür ve gezi programı düzenlenmiştir.

Afrika’daki Sosyal, Ekonomik ve Siyasi
Gelişmesine Türkiye Burslarının Katkısı
Araştırma Projesi

Sivil Toplum ve İletişim Programı (STİP)
Türkiye - Kosova Genç Akrabalar
Diyaloğu Projesi

lenmiş olup ayrıca 6 Mayıs 2017 tarihinde Saraybosna’da mezun buluşması gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen proje ile Türkiye ve Kosova’da
gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğinin geliştirilerek, iki ülke
gençleri arasındaki ortak tarih ve akrabalık bağlarının kuvvetlendirilmesi ve ortak gençlik sorunlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tespit edilen
sorunlara yönelik çözüm sağlayacak projeler geliştirilebilmesine katkı sağlamak gayesiyle iki ülke
gençlik sivil toplum kuruluşlarına kapasite geliştirme eğitimleri verilmiştir.,

Lübnan Sivil Toplumu
Kapasite İnşası Projesi

Balkanlarda Türkçe Radyo Yayıncılığı ve
Türkiye’nin Etkin Tanıtımı Projesi
Proje, Türkçe radyo yayıncılığı yapan profesyoneller arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalıştay formatında tasarlanan proje, Balkan
ülkelerinden radyo yayıncılarının katılımları ile Kosova’da gerçekleştirilmiştir.

Bosna Hersek Eğitim Programları Projesi
ve Mezunları Buluşması
Proje kapsamında lobicilik, proje yönetimi, Bosna
Hersek’te yatırım alanları gibi çeşitli konularda seminer, konferans ve söyleşi gibi etkinlikler düzen-
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2017 yılı içerisinde Lübnan Sivil Toplum Kapasite İnşası adıyla Lübnan sivil toplum kuruluşlarını
temel alarak gerçekleştirilen projede, sivil toplum
alanındaki eğitimler, kurumsal işbirlikleri ile tecrübe paylaşımı ve sivil toplumun desteklenmesi
amaçlanmıştır. 2016 yılında başlatılmış olan proje
kapsamında 15 Lübnan sivil toplum kuruluşu temsilcisine 7 gün boyunca çeşitli alanlarda eğitimler
verilmiştir.

Mali Halkıyla Sosyal, Kültürel İletişim
ve Mesleki Gelişim Projesi
Proje ile Batı Afrika ülkelerinden Mali’de yerel sivil
toplum kuruluşlarına kapasite geliştirme, bilgi ve
tecrübe paylaşımı ve işbirliğine yönelik çalışmalar
planlanmıştır. Proje kapsamında Mali’de yerel halka yönelik 6 adet konferans düzenlenmiştir. Ayrıca
STK yöneticisi ve eğiticilerine teknik eğitim verilmiştir. Bu çerçevede 10 STK yöneticisi ve eğiticisini
kapsayan teknik gezi etkinlikleri ve 4 STK ile mesleki tecrübe paylaşımı etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
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Dini Kurumlarla İşbirliği Programı (DKİP)
Dini Kurumlarla İşbirliği Programı ile kardeş
topluluklara ait dini müesseselerin kapasitelerinin geliştirilerek dini kimliğin muhafazası, insan
kaynağının geliştirilmesi, eğitim programları ile
din hizmetlerinin iyileştirilmesi, dini yayınların
desteklenmesi ve ülkemiz muadil kurumlarıyla
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların
desteklenmesi öngörülmüştür.

Eğitim ve Kültür Projesi
Yürütülen proje ile 39 farklı ülkeden 520 öğrencinin temel dil, din ve kültür eğitimi kapsamında
ülkemizde bir yıllık eğitim sağlanmıştır. Öğrencilerin kaliteli ve verimli bir eğitim sürecinden

geçmeleri, ülkemizi ve kültürümüzü yakından
tanımaları ve ülkelerine geri döndüklerinde
kendi sahalarında yetişmiş birer birey olarak
hizmet yürütmeleri amaçlanmaktadır.

Bulgaristanlı Gençlere Yönelik Dini
Eğitim ve Kültür Projesi
Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti
Başmüftülüğü ile Edirne İl Müftülüğü işbirliğinde 14-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında, 12-18
yaş grubu aralığındaki 43 kardeş gence yönelik
11 günlük, tarih ve manevi konuları kapsayan
eğitim programı ve İstanbul ve Çanakkale şehirlerine kültürel gezi gerçekleştirilmiştir.

Diaspora İşbirliği Programı (DİP)
Dairemiz görev alanına giren ülkelerin muadil
kuruluşların tespiti, faaliyet alanı ve mevzuatlarının incelenmesi, diaspora kurumları ile ilişkilerin tesisi, müşterek çalışmaların yapılması/
işbirliğinin geliştirilmesi, diaspora profilinin
oluşturulması, diaspora bilincinin oluşmasına,
kimlik ve aidiyetin muhafazasına yönelik çalışmaların desteklenmesi, vatandaş ve kardeş diasporalarla işbirliğin arttırılması, sosyal ve siyasal hakların sağlanmasına yönelik faaliyetlerin
desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Başkanlığımız ile Macaristan Başbakan
Yardımcılığı Arasında Diaspora
Alanında İşbirliği Protokolü
30 Haziran 2017 tarihinde Türkiye-Macaristan
arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
(YDSK) çerçevesinde iki ülkenin diaspora kurumları arasında işbirliğinin arttırılması amacıyla mutabakat muhtırası imza altına alınmıştır.
İşbirliğinin temel amacı, vatandaş diaspora-
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sı olarak adlandırılan ve çoğunluğu ekonomik
kaygılar ve iş göçü ile ülkelerinden ayrılmış
olan toplulukların sorunlarının çözümü, ülkeleri
ile bağlarının sürdürülmesi ve kimliklerin muhafaza edilmesine katkı sağlanmasıdır. Tecrübe
paylaşımı ve ortak çalışmalara ilişkin 2018 yılında işbirliği konuları gündemde olacaktır.

Romanya ile Diaspora Alanında
İşbirliğinin Gerçekleştirilmesi
15-18 Haziran 2017 tarihinde Başkanlığımız heyeti Romanya’da resmi ziyaretlerde bulunmuş
ve diaspora alanında çalışmalara yapan kişi,
kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Senatoda diaspora milletvekilleri ile görüşmelerde tecrübe paylaşımının yapacağı katkılar
üzerinde görüşülmüştür. Aynı zamanda, Yurtdışı Romenler Devlet Sekretaryası ile de gelecek dönemde ortak çalışma yapılması üzerinde
istişareler gerçekleştirilmiştir. Yurtdışı Romenler
Bakanlığı ile işbirliği mutabakatı imzalanması
için 2018 yılı başında çalışmalar başlatılacaktır.
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KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
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TÜRKİYE BURSLARI KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
2012 yılında uygulamaya konulan Türkiye Bursları, tüm dünyadan uluslararası öğrencilere yönelik
ülkemizin kamu kaynaklı burslarının genel çatısını oluşturmaktadır. Türkiye Bursları, Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen ve bu alanda paydaş kurum ve kuruluşlarımızın aktif rol aldıkları
bir projedir. Türkiye Burslarının ülkemizin uzun vadeli hedeflerini destekleyici bir kamu diplomasisi
enstrümanı olarak yürütülmesine azami derecede özen gösterilmektedir.
Burs programının hazırlık çalışması Başbakan Yardımcılığının başkanlık ettiği ve ilgili tüm kurumların üst yöneticilerinden oluşan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından başlatılmıştır. Bu süreçte dış temsilcilikler, üniversiteler ve kamu kurumlarımızın görüşleri alınmıştır. Program,
mevzuatı oluşturulmuş belli ilke ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir
Beş uygulama yılını geride bırakan Türkiye Bursları kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:

Planlama ve Tanıtım Çalışmaları
Türkiye Bursları kapsamında başvuruya açılacak Türkiye’deki üniversite/bölümlerin tespiti
ve uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelere
yönelik özel çalışmalar yapılmakta, yerinde ve
uzaktan tanıtım çalışmaları ile tanıtım stratejisi
yürütülmektedir. Yapılan ulusal ve uluslararası
işbirlikleri ile planlama ve tanıtım süreçlerinin
daha verimli yönetilmesi hedeflenmektedir.

Başvuru, Değerlendirme ve Seçim
Türkiye Bursları kapsamında burslandırılacak
adayların başvuru, değerlendirme, mülakat ve
seçim süreçleri yürütülmektedir. Türkiye Burslarının uygulamaya geçirildiği 2012 yılından
beri her yıl alınan başvuru sayısı artmakta, 100
binden fazla başvuru iletilmektedir. Değerlendirme neticesinde 85 ülkede yaklaşık 15.000
adayla yüzyüze mülakat yapılmakta ve 5000
aday burslandırılmaktadır.
Burslandırma sürecinde ülkemiz dış politika önceliklerine özel önem verilmekte, akademisyen
hareketliliği teşvik edilmekte, ülkemizde kendi
imkanlarıyla eğitim alan uluslararası öğrencilere
de Başarı Bursu desteği sunulmaktadır.

86 / 87

Halihazırda, Araştırma, Başarı Bursu gibi kısa
süreli programlar dahil olmak üzere, yaklaşık
15.000 öğrenci Türkiye Bursları kapsamında
eğitimlerini sürdürmektedir.

Türkçe Öğretimi

Akademik Rehberlik Çalışmaları

Mesleki Eğitim Programları

Burslandırılan ancak Türkçe bilmeyen tüm bursiyerler zorunlu olarak Türkçe hazırlık programına katılmakta, Türkçe öğrenimlerine ek olarak öğrenim görecekleri bölüm ve programlara
uyum sağlayabilmeleri adına Akademik Türkçe
eğitimi verilmektedir.

Bursiyerlerin akademik uyum, başarı ve gelişimlerinin izlenmesi amacıyla dönemlik transkript inceleme, akademik uygulama ve mevzuat değerlendirmesi yapılmakta, öğrencilerin
değişim programları, tez araştırması veya bilimsel etkinliklere katılmaları için akademik değerlendirmeler çerçevesinde izin süreci yürütülmekte ve bursiyerlerin tez öneri süreçleri takip
edilmektedir.

Bursiyerlerin, akademik hayatta öğrendikleri
bilgileri pratikte de uygulayabilmelerini, iyi yetişmiş bireyler olarak profesyonel iş hayatına
atılabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla mesleki gelişim programları düzenlenmektedir.

Sosyal ve Kültürel Programlar
Bursiyerlerin ülkemize, üniversitelere ve yaşayacakları şehre uyum sürecinin iyileştirilmesi amacıyla oryantasyon faaliyetleri yürütülmekte, eğitim aldıkları alanda ve/veya Türkiye
hakkında kendilerini geliştirecek özel ihtisas
programları, kültür ve sanat etkinlikleri, kişisel
gelişim seminerleri düzenlenmektedir. Ayrıca
uluslararası öğrencilerin özel organizasyonlarla
bir araya gelmeleri sağlanmaktadır.

İletişim Hizmetleri
Bursiyerlerin, Başkanlığımızla hızlı bir şekilde
iletişim kurabilmelerini teminen Çağrı Merkezi faaliyeti yürütülmekte, üniversiteler bünyesinde oluşturulan Türkiye Bursları Ofisleri ile
öğrencilerle bire bir temas kurulabilmektedir.
Türkiye Bursları Bilgi Sistemi aracılığıyla, sistem
üzerinden bursiyerlerin talepleri alınabilmektedir.

Destekler
Bursiyerlerin, aylık burs ödemeleri, barınma,
öğrenim harçları, bankacılık ve sigorta işlemleri
yürütülmektedir.
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Planlama ve Tanıtım Çalışmaları

Değerlendirme Kurulu

Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri

Tanıtım Çalışmaları

5978 Sayılı Kanunla oluşturulan Uluslararası
Öğrenciler Değerlendirme Kurulu, burslu öğrenci stratejisini belirlemekte ve yıllık uygulama süreçlerine ilişkin kararlar alarak ülkemizin
kamu kaynaklı burs programlarının daha nitelikli yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Başbakan Yardımcısı başkanlığında
ilgili kamu kurumlarının üst yöneticilerinin katılımıyla toplanan Kurul, 2017 yılı kararlarında
burs kontenjanlarını ve bursiyerlere ödenecek
burs miktarlarını belirlemiş, Suriyeli bursiyerlere
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü işbirliğinde Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin yeni bir burs programı başlatılmıştır.

Türkiye Bursları çalışmalarının yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarla işbirliği içinde yürütülmesi temel bir ilke olarak benimsenmiştir. 2017 yılında
İlahiyat alanındaki burslarda daha etkin bir eşgüdüm ve işbirliği sağlanması amacıyla Türkiye
Diyanet Vakfı ile bir protokol imzalanmıştır. Bu
kapsamda burs planlamasından öğrencilerin
seçimine, İlahiyat bursiyerlerinin barınmalarından bu öğrencilere yönelik destekleyici programlara kadar kapsamlı bir çerçevede çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye Burslarının tanıtımı, yerinde ve uzaktan tanıtım olmak üzere iki ayaktan oluşan sürekli
tanıtım stratejisi ile yürütülmektedir. Başkanlığın muhatap ülkelerdeki tüm çalışmalarında Türkiye
Burslarının tanıtımına yer verilmektedir.

Yıllık Burs Planlaması
Türkiye Bursları planlama süreci, yıllık bazda
başvuruya açılacak Türkiye’deki üniversite/bölümleri kapsayan kaynak (iç) planlama ve uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelere yönelik
hedef (dış) planlama olmak üzere iki süreçten
oluşmaktadır.
• Kaynak planlamada, üniversite ve bölümlerimizin altyapı ve kapasiteleri ile birlikte üniversitelerin bulundukları şehirlerdeki
barınma imkânları ve sosyo-kültürel ortam
dikkate alınarak devlet ve vakıf üniversiteleri arasından 43 üniversitemizdeki 1.866 bölüm/program başvuruya açılmıştır.
• Hedef planlamada, 33 kamu kurumumuzdan gelen ilgili ülkelere yönelik görüşler ve
muhatap ülke makamlarının ihtiyaçlara ilişkin talepleri çerçevesinde 183 ülke için öncelikli alan planlaması yapılmıştır.
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Türk Patent Enstitüsü ile fikri mülkiyet hukuku alanında Ankara Üniversitesi ve Dünya Fikri
Mülkiyet Teşkilatının da ortak olduğu özel bir
program başlatılması amacıyla protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında burs programının yürütülmesi yanında Türkiye’deki mevcut
uluslararası öğrencilere patent ve marka konularında eğitimler verilmesi konusunda da işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.
Burs programlarının uluslararası işbirliğini genişletme bağlamında ise Yemen merkezli uluslararası bir eğitim kuruluşu olan Hadhramout
Establishment for Human Development ile bir
protokol imzalanmış, hem burslar konusunda
hem de kuruluşun kendi imkânlarıyla Türkiye’ye öğrenci gönderme çalışmaları için işbirliği çerçevesi oluşturulmuştur.
Türkiye Burslarının uygulama süreçlerine ilişkin
üniversitelerimizle işbirliğinin artırılması amaçlanmakta olup, Koç Üniversitesi ile imzalanan
protokol kapsamında üniversite bünyesindeki Türkiye Bursları çalışmalarının daha verimli
yürütülmesine imkân sağlayacak bir çerçeve
oluşturulmuştur.

Bu çerçevede 2017 içerisinde;
• Tanıtım kapsamında 2 adet video hazırlanmış, 5.000 adet basılı materyal hazırlanarak ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
• Ülkemizin yurtdışındaki kamu kurumu teşkilatları aracılığıyla 100’e yakın ülkede çevrimiçi ve
yerinde tanıtım çalışması yapılmıştır.
• Fuar organizasyonlarına katılım sağlanmış, ABD’de düzenlenen NAFSA, Kazakistan’da düzenlenen Bolashak Fuarı, İstanbul’da düzenlenen EURIE ve Uluslararası İslam STK’ları Birliği, Ankara’da düzenlenen 18 Aralık Uluslararası Göçmen Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarında Türkiye Bursları tanıtım çalışmaları yürütülmüştür. Dış temsilciliklerimiz de ülkelerinde
düzenlenen eğitim fuarlarında Türkiye Bursları tanıtımlarına destek vermişlerdir.

Tanıtım Türü

Adet

Ulaşılan Kitle

Afiş / Broşür

5.000

600 Yurtdışı Temsilcilik
(Büyükelçilik, YEE, TİKA, TDV, TMV)

Çevrimiçi Bilgilendirme

2 e-posta

150.000 kişi/STK/üniversite

Video

2 tanıtım filmi

10.000 erişim

Fuar ve organizasyon

7 ulusal ve uluslararası fuar
ve organizasyon

25.000 katılımcı

Kurum Ziyaretleri

50 ülke

300 kurum
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Burslandırma Çalışmaları

Başvuru, Sınav ve Seçim
Türkiye Bursları, başlangıcından bu yana başvuru sayısındaki ciddi artışla büyük dikkat çekmektedir. Başvurular yalnızca çevrimiçi alınmaktadır. 2017 yılında 163 ülkeden 106.550
başvuru alınmıştır.
Burslandırılan öğrencilerin seçimi dört aşamalı
sınavla gerçekleştirilmiştir:
Ön İnceleme: Yaş şartı, asgari başvuru puanı,
zorunlu belgeler kontrol edilmiştir.
Uzman Değerlendirme: Adayların diğer adaylarla karşılaştırmalı başarı durumu, geçmiş eğitimi, akademik ilgisi, kariyer planı, tercih tutarlılığı başta olmak üzere çeşitli hususlar dikkatle
incelenmiş ve uygun görülen sayıda aday mülakata davet edilmiştir.

Mülakat: Mülakatta, adayların Türkiye Burslarına uygunluğu ölçülmüştür. Mülakatlar uzman
ve akademisyenlerden oluşan heyetler tarafından 85 ülkede yüzyüze yapılmıştır. Yüzyüze
mülakat yapılamayan az sayıda aday ile internet üzerinden mülakat yapılmıştır.
Burslandırma: Nihai Seçim Komisyonu, mülakat sonuçlarına göre heyetler tarafından aday
gösterilen öğrencileri değerlendirmiş ve bunlar
içinden burs verilecek adayları belirlemiştir. Nihai seçimde adayın akademik başarısı, başvurduğu akademik programa uygunluğu, liderlik
potansiyeli ve iki ülke arasındaki ilişkilere katkı
sağlayabilecek nitelikte olması büyük oranda
etkili olmuştur.

Kalkınma Yardımı Kapsamında En
Az Gelişmiş Ülkelere Yükseköğretim
Desteği
Kalkınma yardımlarında dünya liderleri arasında
yer alan Türkiye, kalkınmanın sürdürülebilirliğinin eğitim aracılığıyla sağlanabileceği inancıyla
yükseköğretim düzeyinde burs vermektedir. En
az gelişmiş ülkelerin insan kaynağı ihtiyacının
giderilmesine yardımcı olmayı amaçlayan Türkiye, 2012-2016 yılları arasında en az gelişmiş
ülkelerden 5.250 öğrenciye burs vermiştir. Şu
ana kadar bunların 1.482’si mezun olmuştur.
2017 yılında da en az gelişmiş ülkelerden 1.108
yeni öğrenci burslandırılmıştır.

Ülke Birincilerini Türkiye’ye
Çeken Burs İmkânları
Türkiye, bölgesinde yükseköğretimin yükselen
merkezlerinin başında gelmekte, gerek devletimizin ve vakıflarımızın sunduğu burslarla
gerekse kendi maddi imkânlarıyla onbinlerce
öğrenci Türkiye’de okumayı hedeflemektedir.
Türkiye Burslarına başvuran ülke, eyalet, şehir, lise birincilerinin sayısı her yıl artmaktadır.
Ülkesinde yapılan lise bitirme/üniversite giriş
sınavında derece yapmış öğrencilerden Türki-

ye’de okumak için 2017 yılında 1.645 öğrenci
burslandırılmıştır. Kanada, Fransa, Rusya, Güney Kore gibi başka ülkelerden de burs kazanan
öğrenciler her yıl daha fazla artan oranda Türkiye’yi tercih eder hale gelmiştir. Bunu sağlayan
hususun ise Türkiye’nin yükseköğretim altyapısının güçlenmesi ve diğer ülkelerle mukayese
edildiğinde daha cazip burs imkânları sunması
olduğu görülmektedir.

Akademik İşbirliğini Teşvik Eden
Araştırma Bursları
Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma
hedefleri doğrultusunda özellikle akademisyen hareketliliği önem arz etmektedir. Türkiye
Bursları da bu hedefe katkıda bulunmak ve ülkelerin akademik birikimlerinin paylaşılmasını
sağlamak amacıyla doktora ve doktora sonrası araştırma bursları vermektedir. 2015 ve 2016
yıllarında toplam 15 araştırmacı Türk akademisyenlerle ortak çalışmalar yürütmüştür. Türkiye
Burslarının prestij programlarından olan Araştırma Bursu kapsamında 2017 yılında ise toplam
14 yeni araştırmacı Türk meslektaşlarıyla sosyal
bilimler alanında ortak çalışmalar yaparak akademik bilgi birikimine katkıda bulunmuştur.

Grafik 5 - 2017 Burslandırma Özeti
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Meslek Sahiplerine Kariyer Bursları

Kendi İmkânıyla Okuyanlara
Türkiye Bursları, tecrübesini artırmak, kariyeri- Başarı Bursları
ni geliştirmek veya uluslararası tecrübe kazanmak isteyen birçok yabancı meslek çalışanına
da lisansüstü düzeyde burs sağlamaktadır. Hukuktan finansa, sanattan medyaya, kamudan
eğitime pek çok alanda kariyerini sürdüren
adaylar Türkiye Bursları ile desteklenmektedir.
2017 yılında 726 profesyonel burslandırılmıştır.
Akademik eğitimleri yanında bursiyerlere mesleki tecrübelerini artırma programları sunularak
Türkiye’nin farklı alanlardaki tecrübesi aktarılmaya çalışılmaktadır.

Kardeş Diasporalarla İlişkileri
Geliştirme Stratejisi
Başkanlığımız bir diaspora kurumu olarak, tüm
faaliyetlerinde kardeş diaspora topluluklarıyla
ortak çalışmalar yapmaya özen göstermektedir.
Özellikle Batı Avrupa ve Amerika’da Türk toplumuyla ortak sorunlar yaşayan diaspora topluluklarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarına ilişkin ortak bir
bakış açısı sağlanması ve çözümler üretilmesi
Türkiye’nin dış politika kapasitesine ayrı bir dinamizm getirecektir. Bu kapsamda Türk toplumunun yaşadığı ülkelerdeki kardeş diasporalardan gençlerin Türkiye’de yükseköğretim
almalarını sağlayarak ülkemizi daha yakından
tanımalarına imkan vermek amacıyla 2017 yılında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşayan
ve köken itibariyle kardeş diasporalara mensup
öğrenciler yükseköğretim düzeyinde burslandırılmıştır.

Kriz Bölgelerine Yönelik Acil
Burslandırma Programı
2017, savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde durumun daha da kötüleştiği bir yıl olmuştur. Afganistan, Suriye ile birlikte Yemen
ve Myanmar’daki kriz nedeniyle birçok insan
yerlerinden edilmiştir. Bu bölgelerdeki insanla-

rın eğitim imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle
Türkiye Bursları kapsamında Yemen ve Myanmar ile ilgili özel bir çalışma başlatılmış ve Yemen’den 105, Rohingya Müslümanlarından ise
54 öğrenci burslandırılmıştır.

Suriyeli Sığınmacıların
Yükseköğretime Dâhil Edilmesi
Savaşın 6 yıldır devam ettiği Suriye’den kaçan
halk başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere
sığınmak zorunda kalmıştır. 3 milyonun üzerinde Suriyelinin sığındığı Türkiye, savaşın başından itibaren Suriyelilerin eğitim kaybı yaşamaması için tüm imkânları seferber etmiştir. İlk
ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin eğitim
ve sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
düzenli olarak yürütülürken, yükseköğretim
düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye kabulleriyle ilgili Bakanlar Kurulu ve YÖK kararları
çerçevesinde adımlar atılmıştır. Başkanlığımız,
devlet üniversitelerine kayıt olan tüm Suriyeli
öğrencileri kısmi burs kapsamına alarak öğrenim ücretlerini ödeme görevini üstlenmiştir.
2017 itibariyle 15 binden fazla Suriyeli öğrencinin öğrenim ücretleri Başkanlığımız tarafından
ödenmeye devam etmektedir. Bunun yanında
bu öğrencilerden 4 bini ise tam burslu olarak
eğitime devam etmektedir.

Başarı bursları, Türkiye’de kendi imkânlarıyla
öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerden başarılı olanlara verilen teşvik amaçlı
bir burs programıdır. Burs kapsamında adaylara öğrenim düzeylerine göre 1 akademik yıl
boyunca aylık cep harçlığı verilmektedir. 2017
yılında 1.321 başvuru alınmış, 192 öğrenci burstan faydalanmıştır.

Bursiyerlere Sağlanan Destekler
Karşılama ve Uyum Programı
Burs kazanan yeni öğrenciler taahhütname imzaladıktan sonra vize başvurularını yapmış, bu
öğrencilerin Türkiye’ye intikali için biletleme
işlemleri Başkanlığımızca yürütülmüştür. Yeni
öğrencilerin havaalanı ve terminallerde karşılanması ve uyum programı Ekim-Kasım aylarında gerçekleştirilmiştir. Ankara ve İstanbul
havaalanlarında karşılama hizmeti sunulmuş,
bursiyerler son gideceklere yerlerde üniversitelerimizin Türkçe öğretim merkezleri tarafından
karşılanarak yurtlarına yerleştirilmiştir. Yeni bursiyerlere, üniversite ve şehirle ilgili temel bilgileri içeren bir haftalık uyum programı yine üniversitelerimizle işbirliği içinde uygulanmıştır.

melerini düzenli olarak alabilmelerine olanak
sağlamak amacıyla öğrenciler adına banka hesapları Başkanlığımızca açılmaktadır. Bu çerçevede 2017 yılında burslandırılan öğrenciler için
banka hesap açım işlemi yapılmıştır.
Türkiye Burslusu öğrencilerin sağlık giderleri
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında Başkanlığımızca karşılanmaktadır. Bu çerçevede
Türkiye Burslusu öğrencilerimizin ülkemizde
eğitim almak için geldikleri ilk yıl genel sağlık
sigortası tescil işlemleri Başkanlığımızca yapılmakta ve burs süreleri boyunca tescil yenileme
ve sigorta prim ödemeleri Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

Barınma Yardımı
Türkiye Bursları çerçevesinde sunulan barınma
imkânları öğrenci memnuniyeti açısından ilk
sıralarda gelmektedir. 2017 yılı itibariyle barınma imkânlarından yararlandırılan 3.442 kadın
ve 6.743 erkek olmak üzere toplam 10.185 Türkiye Burslusu öğrenciye barınma yardımı sağlanmıştır

Banka ve Sigorta İşlemleri
Türkiye Burslusu öğrencilere ülkemize ilk gelişlerinden itibaren işlem kolaylığı ve burs öde-
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Türkçe Öğretimi
Türkçe Hazırlık Programı
Türkiye Burslarının hayata geçirdiği önemli uygulamalardan biri Türkçe bilmeyen tüm bursiyerlerin zorunlu olarak Türkçe hazırlık programına alınması olmuştur. Türkiye Burslarının
stratejik amaçları arasında yer alan Türkçenin
dünya dili olarak yaygınlaştırılması kapsamında
2012 yılından bu yana her yıl ortalama 2.500
yeni öğrenci yerleştirildikleri üniversitelerdeki
Türkçe hazırlık programına devam ederek C1
düzeyinde Türkçe öğrenmiştir. Türkiye Bursları
bir yandan öğrencilere Türkçeyi öğretirken diğer yandan bu alandaki akademik ve kurumsal
altyapının da gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Türkiye Burslusu öğrencilerin yerleştirildiği her
üniversitede Türkçe hazırlık merkezleri açılmış,
uygun altyapıya sahip üniversitelerle protokol-

Akademik Rehberlik
ler imzalanarak kurumsal yapı güçlendirilmiştir.
YTB’nin 2017 yılı itibarıyla 52 üniversite ile aktif protokolü bulunmaktadır. 2017 yılı içerisinde
2.300 bursiyer Türkçe hazırlık programına katılmıştır.

Destekleyici Türkçe Programları
Bununla birlikte müfredat oluşturmaya yönelik
çalıştay ve projelerle uzaktan Türkçe ve akademik Türkçe çalışmaları desteklenmektedir.
Bursiyerlere 960 saat Türkçe hazırlık eğitimi
ve öğrenim görecekleri bölüm ve programlara
uyum sağlanabilmesi için 160 saat Akademik
Türkçe eğitimleri verilmiştir. Bunun yanında
ülkemize ve toplumumuza uyum sağlama süreçlerine katkı sunulması amacıyla konuşma
kulüpleri ve her ay en az bir kültürel ve sosyal
etkinlik programı düzenlenmiştir.

Akademik İzinler
Öğrencilerin değişim programları, tez araştırması veya bilimsel etkinliklere katılmaları için
akademik değerlendirmeler çerçevesinde izin
süreci yürütülmektedir. 2017 yılında 615 öğrencinin akademik izin talebi değerlendirilmiştir.
Akademik izinlerin değerlendirilmesinde, yapılacak çalışmanın bursiyerlerin akademik gelişimlerine katkı sağlayıp sağlamayacağı, Türkiye’deki eğitim sürecinin olumsuz etkilenip
etkilenmeyeceği gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

Lisansüstü Tez Envanteri
Bursiyerler tarafından yazılmış ve yazılmakta
olan tez konuları hakkında durum tespiti yapılması, bursiyerlerin tez yazım sürecindeki tecrübelerinin ortaya konulması ve tez yazım süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik somut öneriler
içeren çalışmalar yürütülmüştür. Bahse konu
çalışmalar kapsamında ilgili kurumlarımızın da
istifadesine sunulmak üzere 3.527 tez Başkanlığın tez envanterine kaydedilmiştir.

Başarı Takibi
Bursiyerlerin akademik uyum, başarı ve gelişimlerinin izlenmesi amacıyla dönemlik
transkript inceleme, akademik uygulama ve
mevzuat değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu
değerlendirmelerde bursiyerlerin başarılı bir
şekilde eğitimlerine devam etmelerine yönelik
teşvik ve tedbir mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşamada öğrencilerin
okudukları düzeyler, üniversiteler arasındaki
uygulama farklılıkları, başarıyı etkileyen faktörler (öğrencinin ülkesi, mezun olduğu bölüm,
okuduğu üniversite/bölüm vb.) dikkate alınarak
değerlendirmeler yapılmakta ve Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi hükümleri
çerçevesinde bursluluk işlemleri tesis edilmektedir. Bahse konu çalışmalar kapsamında 2017
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yılında Türkiye Burslusu öğrencilere ait yaklaşık
15.000 transkript incelenerek bursluluk işlemleri (iptal ve kesinti, durdurma, devam vb.) tesis
edilmiştir.
Başarı takibi kapsamında sorunların tespiti ve
köklü çözümler üretilmesi amacıyla bursiyerlerle yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde ifade edilen sorunlar analiz edilmiş
ve öneriler geliştirilerek gerekli tedbirleri almak
amacıyla bir rapor hazırlanmış ve bu rapor üniversitelerle paylaşılmıştır.

Lisansüstü Tezlerin Uygunluk Görüşü
Öğrencilerin tez öneri süreci takip edilmekte,
yazılacak tezler Başkanlığın uygun görüşüne
tabi tutulmaktadır. Başkanlığımızca 2017 yılında
505 bursiyerin tez önerisi; tez kapsamında yapılacak çalışmaların bilimsel ve teknolojik değeri, çalışma konusunun Türkiye’deki ve ilgili ülkelerdeki akademik, bilimsel çalışmalara katkısı,
belirli alanlarda ihtiyaç duyulan konulara temas
etmesi, ikili ülke ilişkilerine katkısı ve çalışmanın yapılabilirliği gibi ölçütler dikkate alınarak
incelenmiştir. Tez çalışmalarının bursiyerlerin
gerek kendi birikimlerinin gerekse ülkelerindeki akademik birikimin Türkiye’ye taşınması
ve paylaşılması çerçevesinde yürütülmesine
özen gösterilmiştir. Bu kapsamda kamu kurum
ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, araştırma
merkezlerimiz tarafından çalışılması öncelikli
değerlendirilen alan ve başlıklarda bursiyerlere
sunulmuştur.
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Özel Programlar

Sosyal Bilimler Kongresi
Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye eğitim
için gelen uluslararası öğrencilerin akademik
donanımlarının artırılması, entelektüel birikimlerine katkı yapılması ve kendilerini geliştirme
fırsatları sunulması Başkanlığın öncelikleri arasında yer almaktadır. Uluslararası öğrenciler için
hâlihazırda yürütülen faaliyetlere ek olarak Türkiye’de sosyal bilimler alanında öğrenim gören
uluslararası lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, çeşitli atölyeler ve farklı etkinliklerle

Mezuniyet Töreni
Başkanlığımızın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet
Töreni’nin bu yıl altıncısı 2.500 yeni mezunun
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 81 ilindeki üniversitelerden mezun olan
dünyanın 116 ülkesinden Türkiye Burslusu öğrenciler, Türkiye’ye veda etmeden önce son
kez buluşma imkânı yakalamıştır. Düzenlenen
törene Bakanlar, milletvekilleri, Büyükelçiler ve
bürokratlar katılmıştır. Programda şiir dinletisi
ve mezun konuşmalarının ardından öğrencilerin çalışmalarından oluşan sergi katılımcıların
ziyaretine açılmıştır.
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ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik
ortamın temin edilmesi amacıyla Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenmektedir. Kongrenin 3.’sü
2017 yılı içinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Kongrede genç akademisyenler ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, sosyoloji, insan hakları,
diaspora, göç, mülteciler, edebiyat, felsefe, iletişim, hukuk, sosyal politikalar alanlarının yanı
sıra sosyal bilimlerin diğer bilim dallarında paralel oturumlarda 100 adet bildiri sunmuşlardır.

Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere
Türkçe ve Kültür Programı
Ülkelerinde etkin olabilecek kamu görevlisi,
araştırmacı ve akademisyenlerin Türkçe öğrenmelerine ve ülkemizi ve kurumlarımızı yakından tanımalarına yönelik Kamu Görevlileri
ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı
(KATİP) 2015 yılından bu yana uygulanmaktadır. 2017 yılında, Afganistan, Cezayir, Etiyopya,
Gürcistan, Kamerun, Kenya, Kongo, Lübnan,
Madagaskar, Meksika, Moğolistan, Romanya,
Somali, Sudan ve Yemen’den 15 kamu görevlisi
ve akademisyen Türkiye’de 8 aylık programı tamamlayarak mezun olmuştur. Bursiyerler Türkçe eğitimlerinin yanı sıra, Türkiye’ye ilişkin bilgi
birikimlerini arttırmak amacıyla tarihi ve turistik
yerleri gezme, Türk kültürü ile ilgili seminerlere
katılma ve devlet kurumlarını ziyaret etme fırsatı bulmuştur.
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Sosyal ve Kültürel Programlar

Afrika Yaz Okulu
Program kapsamında, “Türkiye- Afrika İlişkilerinde Yeni Arayışlar” temalı Afrika Yaz Okulu programı düzenlenmiştir. Türkiye Burslusu
olarak farklı üniversitelerde öğrenim gören 36
Afrikalı öğrenci ile birlikte Afrika alanında çalışma yapan 14 Türk öğrenci programa katılmıştır.
Program kapsamında öğrencilere konularında
uzman eğitmenler tarafından seminerler verilmiş ve atölye çalışmaları ile ihtisas grupları
oluşturulmuştur. Program şehir gezisi ve çeşitli
kültürel etkinliklerle son bulmuştur.

Türkiye Seminerleri
Türkçe eğitimini tamamlayarak akademik eğitime başlayan öğrencilere Türkiye tarihi, siyaseti,
edebiyatı, sosyolojisi, dış politikası ve daha birçok konuda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapılarak alanında birikim sahibi entellektüeller
tarafından seminerler verilmektedir. 2017 yılında Türkiye Seminerleri programı kapsamında uluslararası öğrencilerin ülkemizi yakından
ve doğru kanaldan tanımaları, kritik ve analitik
düşünme becerilerinin gelişmesi, toplumsal
ve küresel konularda farkındalıklarının artması, birtakım sosyal ve kültürel alanlarda temel
düzeyde bilgi edinmeleri, bilinç ve farkındalık
kazanmaları amacıyla farklı şehirlerde öğrenim
gören Türkiye Burslusu yaklaşık 4.000 öğrenci
seminer programlarına katılmıştır.

Liderlik Okulu
36 farklı ülkeden Türkiye’de eğitimlerine devam eden 70 öğrenci Şubat ayında Ankara’da
düzenlenen liderlik kampına katılmıştır. “Liderin Stres Yönetimi”, “Motivasyon ve Liderin Beyin Fırtınası”, “Liderlikte Güvenli Duruş”, “Değer
Merkezli Liderlik”, “Bir Beyin Hikâyesi” ve “Anadolu Liderlik Modeli” gibi derslerin verildiği üç
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günlük kamp çalışmasının son gününde atölye çalışmaları yapılmıştır. Atölye çalışmasında
bursiyerler, ülkelerindeki siyasi ve sosyal yapıları ele alarak, bu ülkelerdeki liderlik modellerini diğer katılımcılarla paylaşmıştır. Programa
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cezayir,
Cibuti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Endonezya, Filipinler, Filistin, Hindistan, Irak,
Kırgızistan, Komor Adaları, Kosova, Libya, Mali,
Mısır, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda,
Sırbistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Suudi Arabistan, Uganda, Ürdün, Yemen, Zimbabve’den gelerek Türkiye’de lisans, yüksek lisans
ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden
öğrenciler katılmıştır.

Hamamönü Kültür ve Sanat
Programları
Türkiye; edebiyatı, sanatı ve kültürün diğer
dalları söz konusu olduğunda dünyanın nadir
zenginlikteki ülkelerinden biridir. Bu zenginliğin
ülkemizde misafir edilen uluslararası öğrenci-

lerle paylaşılması ve öğrencilerin atölye çalışmalarıyla daha da zenginleştirilmesine katkı
vermek üzere sanat ve kültür etkinlikleri düzenlenmektedir. Başkanlığın Hamamönü Ofisinde
düzenlenen programlarda Arapça, İngilizce,
Farsça, Fransızca ve Balkan Dilleri çeviri atölyeleri, karakalem, hüsn-ü hat, ebru, sulu boya ve
çini atölyeleriyle öğrenciler benzersiz bir kültür
atmosferinin doğrudan parçası olma imkânı
bulmuşlardır. 2017 yılında bu çalışmalara 1.000
civarında öğrenci katılmıştır.
Ayrıca okuma ve panel programları da gerçekleştirilmiştir. Bursiyerler edebiyat, sanat tarihi,
tarih, medeniyet, hukuk-siyaset, iktisat düşünceleri, modern Türk şiiri isimleriyle oluşturulan
okuma gruplarında pek çok kaynağı okuma ve
kaynaklar üzerine müzakere yapma fırsatı bulmuşlardır. Sekiz hafta süren okuma programlarında en az altı hafta derslere devam eden öğrencilere sertifika verilmiştir.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Etkinlikleri
Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törenlere uluslararası
öğrencilerimiz de iştirak etmiş, korteje katılan
Türkiye Burslusu öğrenciler 29 Ekim coşkumuza ortak olmuştur.

Çanakkale Gezi Programı
Çanakkale Gezisi Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren
Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS)’nun organizasyonu ile uluslararası öğrenciler Çanakkale
Şehitliğini ziyaret etmişlerdir. Türkiye’nin farklı
şehirlerinden 1.000’den fazla Türk öğrencinin
katıldığı Çanakkale Şehitlik alanında gerçekleştirilen kamp programına, 230 Türkiye Burslu-

su öğrenci katılmıştır. Öğrenciler hem şehitliği
gezmiş hem de kamp alanında gerçekleştirilen
çeşitli organizasyonlardan iki gün boyunca yararlanmıştır.

İftar ve Bayramlaşma Programları
İftar Programları kapsamında Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen dokuz iftardan bazıları coğrafi bölgelere göre belirlenirken, bazıları ise üniversitelere
göre belirlenmiştir. İftarlara öğrencilerin yanı
sıra Gazi, Ankara ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin rektörleri, akademisyenler, çeşitli misyon
temsilcileri de katılmışlardır.
Ramazan ve Kurban Bayramları vesilesiyle de
Ankara’daki çeşitli üniversitelerde eğitim gören
100 civarında bursiyerin katılımıyla bayram buluşmaları gerçekleştirilmiştir.

Mesleki Eğitim Programları
Dış Ticaret Eğitimi
Başkanlığımızca gerçekleştirilen Uluslararası
Öğrenciler Akademisi kapsamında ülkemizde
eğitim gören uluslararası öğrencilere Dış Ticaret Eğitimi verilmiştir. Eğitim programı kapsamında Türk Dış Ticaret Rejimi, Dış Ticarette
Gerekli Belgeler, Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Ticaret İşlemleri gibi toplam 18 başlıkta
dersler işlenmiş, eğitimlerin yanı sıra farklı alanlarda üretim ve ihracat yapan Ankara firmalarına geziler düzenlenmiş, işveren ve öğrenciler
bir araya getirilmiştir. 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen iki eğitim programına toplam 80
bursiyer katılmıştır.

OIC Intern-Uluslararası Staj Programı
Başkanlığımızın paydaş olarak yer aldığı, SESRIC, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ensar
Vakfı işbirliğinde, ülkemizde öğrenim gören
uluslararası öğrencilerin mesleki tecrübelerini
arttırmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
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Uluslararası Staj Programı (OIC Intern) oluşturulmuş ve pilot uygulama olarak Ankara ve
İstanbul’da programın başlatılması kararlaştırılmıştır. Staj programı başvuruları 15 Aralık 2017
tarihinde son bulmuş ve 3681 başvuru alınmıştır. Staj programı 2018 yılı içerisinde uygulamaya geçirilecektir.

Osmanlı Dünyası Bahar Okulu
Osmanlı Dünyası Bahar Okulu, Başkanlığımız
ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde 25 Ekim 2016-29 Mayıs 2017
tarihleri arasında düzenlenmiştir. Ankara’da 20
ülkeden 30 öğrenci, İstanbul’da ise 19 ülkeden 26 öğrenci programa katılmıştır. Osmanlı
Dünyası Bahar Okulunda Osmanlıca, Osmanlı
tarihi, kültür ve medeniyeti, coğrafyası, diplomasisi, yönetim anlayışı, arşivcilik, bilgi belge
yönetimi gibi konuları kapsayan 24 haftalık bir
program yürütülmüştür.
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Öğrenci İlişkileri

Türkiye Bursları Ofisleri

Çağrı Merkezi ve Talepler

Talep Türü

Olumlu
Değerlendirilen

Reddedilen

Değerlendirme
Bekleyen

Toplam Talep

Türkiye Bursları kapsamında ülkemiz yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerle
yerinde, doğrudan iletişim kurabilmek ve olası
sorunlarına hızlı çözümler sunabilmek adına
Trakya, Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri bünyesinde Türkiye Bursları Ofisleri hizmet vermeye başlamıştır. Ofis kurulan üç üniversitede ve
İzmir’de bulunan diğer üniversitelerde de eğitimlerini sürdüren yaklaşık 1.200 öğrenci ile yerinde irtibat sağlanabilmektedir.

Türkiye Burslu öğrenciler, Türkiye Bursları Başvuru Sistemi (TBBS) üzerinden belge, bilet, izin
sağlık harcaması, ulaşım harcaması gibi taleplerini kolaylıkla Başkanlığımıza ulaştırabilmektedir. Tez ve akademik izin talepleri hariç olmak üzere 2017 yılında 6.842 talep iletilmiştir.
Bu taleplerin 4.414’ü olumlu değerlendirilmiştir.

Belge Talebi

5

77

0

82

Bilet Talebi

2366

1165

1

3532

İzin Talebi

923

505

0

1428

Sağlık Harcamaları Bildirimi

4

403

51

458

Ulaşım Harcaması Bildirimi

1116

226

0

1342

Tablo 14 - Talep İşlemleri

Ayrıca, akademik konular, çalışma ve ikamet işlemleri, bursluluk işlemi gibi konularda iletilen
28.692 sorunun %99,9’u yanıtlanmıştır.
Türkiye Bursları kapsamında 4 dilde hizmet veren Çağrı Merkezi tarafından 2017 yılında 80.744
çağrı alınmıştır. Çağrılar, başvuruların alındığı ve yeni burslandırılan öğrencilerin ülkemize intikallerinin gerçekleştiği dönemlerde artış göstermektedir. Aylık ortalama 6.700 çağrı alınırken,
toplamda gelen çağrıların %75’i karşılanabilmiştir.
Ay

Cevaplanan Çağrı

Cevaplanamayan
Çağrı

Gelen Çağrı Toplamı

Ocak

4.152

1.210

5.362

Şubat

5.488

1.967

7.455

Mart

7.607

2.380

9.987

Nisan

4.090

1.036

5.126

Mayıs

3.505

1.071

4.576

Haziran

4.195

922

5.117

Temmuz

4.310

1.087

5.397

Ağustos

4.019

855

4.874

Eylül

7.280

2.626

9.906

Ekim

6.487

2.299

8.786

Kasım

5.451

3.080

8.531

Aralık

3.683

1.944

5.627

GENEL TOPLAM

60.267

20.477

80.744

Tablo 15 - Çağrı Merkezi İşlemleri
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KURUMSAL KİMLİK VE İLETİŞİM KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Stratejik İletişim Çalışmaları
2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması
Bilgilendirme Kampanyası
16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Halkoylamasına, yurtdışındaki
vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve katılımlarının artırılması amacıyla bir tanıtım ve teşvik
çalışması gerçekleştirilmiştir.
1.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 15
ülkede yürütülen çalışma kapsamında spot
film, kısa animasyonlar, infografikler ve afiş
görselleri hazırlanarak ilgili ülkeler özelinde
sosyal medya çalışması yapılmıştır.

2. Anayasa Halkoylaması kapsamında vatandaşlarımızın gerekli tüm bilgilere ulaşabileceği secim.ytb.gov.tr adresi kampanya süresince aktif tutulmuştur.
3.

Yürütülen çalışma neticesinde medya
mecraları üzerinden 15 ülkede 3 milyondan
fazla vatandaşımıza erişim sağlanmıştır.

Türkiye’nin Dış Yardımları Farkındalık
Araştırması Projesi
Türkiye’nin yurtdışına yönelik gerçekleştirdiği
yardım ve yatırımların Türk kamuoyu nezdinde
karşılığı araştırılmıştır.

YTB İnsan Kaynakları Kampanyaları
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzman yardımcılığı ve sözleşmeli uzman
sınavları kapsamında iletişim çalışmaları yürütülmüştür.
1. “Saatlerinizi Bize Ayarlayın” sloganıyla yürütülen çalışma sosyal medyada oldukça ilgi
çekmiştir. Yürütülen çalışma kapsamında
sosyal medya üzerinden toplamda 1.2 milyon kişiye ulaşılmıştır.
2. Başkanlığımızın sözleşmeli personel alımına yönelik de benzer bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma, 28 Mart-09 Nisan 2017
tarihleri arasında hedef kitle olarak belirlenen 15 ülkede 20-40 yaş aralığındaki Türk
vatandaşlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
3. Frekans yoğunluğu ülkelerde yaşayan Türk
nüfusu göz önünde bulundurularak dağıtılmıştır. Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya,
Hollanda, İsviçre, İsveç, Kanada, Norveç ve
İngiltere’deki Facebook kullanıcıları üzerinden yürütülen çalışma kapsamında 635.637
vatandaşımıza erişim sağlanmıştır.

Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma
Bursu Tanıtım Kampanyası

Önceliğimiz Türkçe İletişim
Kampanyası

Başkanlığımız tarafından geliştirilen “Yurtdışı
Vatandaşlar Tez Araştırma Burs Programı” kapsamında bir dizi çalışma yürütülmüştür.

Yurtdışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe
Öğretecek Eğiticilerin Yetiştirilmesi” programının etkin ve doğru bir şekilde hedef kitleye anlatılması ve nitelikli adayların programa başvuru
yapmalarının sağlanması noktasında bir tanıtım
ve iletişim kampanyası yürütülmüştür.

1.

Hazırlanan basın bülteni medya kuruluşlarına servis edilmiştir.

2. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yol
rehberi olarak hazırlanan ve 35 bin basılan
bir gazete eki için görsel bir çalışma hazırlanmıştır.
3.

Hazırlanan burs programı tanıtım filmi Avrupa’nın en çok izlenen Türkçe TV kanalında 2 hafta boyunca prime time da günde 8
kez yayınlanmıştır.

4. Hazırlanan görsel çalışmalar ve tanıtım filmi sosyal medyada yürütülen kampanya ile
programa dâhil olan 15 ülkede sosyal medya kanallarında gösterilmiş yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşılmıştır.

1. “Önceliğimiz Türkçe” sloganıyla konsept
oluşturulmuştur.
2. 2 adet kısa film, broşür, afiş ve infografik hazırlanarak yurtdışındaki kanallarda ve ilgili
mecralarda yayınlanmıştır.
3. Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde sosyal medya kampanyası yürütülmüştür.
4. Medya kuruluşlarına basın bültenleri hazırlanmıştır.
5. Çalışmalar neticesinde 1 milyon vatandaşımıza ulaşılmıştır.

Başkanlığımızca yürütülen proje destekleri ve
Türkiye Bursları çalışmalarıyla birlikte uluslararası alanda çeşitli ülke ve topluluklara yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerçekleştirilen yardımlarla ilgili Türkiye toplumundaki
algı ve farkındalığın ölçülmesi üzerine bir saha
araştırması çalışması yapılmıştır. Türkiye’nin Dış
Yardımları Farkındalık Araştırması Projesi kapsamında 26 ilde yürütülmüştür.
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Türkiye Yeniden Mezun
Buluşması İletişim Çalışmaları
Başkanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan
Türkiye Mezunları Programı’nın iletişim çalışmaları yürütülmüştür.
1.

TÜRKİYE YENİDEN konsepti oluşturulmuş, bu minvalde kahve ve uçak bileti
temaları kullanılarak dostluk ve yeniden
bir araya gelme kavramlarının altı çizilmiştir.

2. 7 ülkede mezun filmleri çekim çalışmaları yürütülmüştür. Afganistanlı Türkiye
Mezunları Tanıtım Filmi, Filistinli Türkiye Mezunları Tanıtım Filmi, Bosna, Ürdün, Kenya, Bangladeş ve Moğolistanlı
Türkiye Mezunlarıyla, “Muhataplarının
Gözünden Türkiye Mezunları” Tanıtım
Filmi, “Bir Vefa Örneği: Muhammed El
Manguş” Belgeseli hazırlanarak birçok
mecrada yayınlanmıştır.

3.

Programın tüm görsel konsepti dizayn
edilmiştir. Basılı materyaller, sahne tasarımları, back-droplar ve diğer görsel
ürünler tasarlanarak uygulanmıştır.

4. Kurum ve kuruluşlarımıza ayrılmış olan
stant alanında 25 kurum, kuruluş ve üniversitemiz stant açmış, gün boyu süren
etkinlik kapsamında mezunlarımızla tanışmaları ve yeni işbirliği alanlarının değerlendirilmesine imkan sağlamıştır.
5. Program çerçevesinde “Birlikte 25 Yıl ve
Yeni İşbirliği İmkânları” isimli bir panel
düzenlenmiş, panele 10 farklı ülkeden
siyaset, akademi, diplomasi, tıp, askeriye
ve medya gibi alanlarda önde gelen 11
Türkiye Mezunu iştirak etmiştir.

Medya ve Basın Çalışmaları
Medya Takip Çalışmaları

Görünürlük Çalışmaları

2017 yılı Mart ayında yeni çerçevesiyle başlatılan Medya Takip Çalışmaları ile ulusal ve uluslararası medya ve internet siteleri düzenli olarak
takip edilmiş, İlgili birimlerimizin Başkanlığımız
çalışma alanıyla ilgili gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olmaları sağlanmıştır.

Bu faaliyet kapsamında yazılı ve görsel medya
ile internet medyasında Başkanlığımız ve faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmaya yönelik
çalışmalar yürütülmektedir.

1.

Toplam 4 Bin 284 haber paylaşımı yapılmıştır.

2. 286 adet “Dünya Basınında Türkiye” ve
“Dünya Basınında Türkiye Günün Değerlendirmesi” dosyası paylaşılmıştır.
3.

1.

BYEGM ve ilgili medya takip firmaları
aracılığı ile düzenli medya takibi yapılmaktadır. Bunlara ek olarak yurtdışı vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerden
105, kardeş topluluklar coğrafyasından
52 medya kuruluşu düzenli olarak takip
edilmiştir.

Yazılı Medya: Başkanlığımızdan ve çalışmalarından bahseden 1530 haber yazılı
medyada yer almıştır. Bu haberleri yayınlayan yazılı medya kaynakları haberlerin yayınladığı günlerde toplam 41 milyon 277 tiraja ulaşmıştır.

2. Televizyon: Televizyon medyasında
toplam 581 yayında Başkanlığımızdan
ve çalışmalarından bahsedilmiştir. Bu
yayınlar genellikle ana haber bültenleri,
canlı yayınlar, haber programları ve tartışma programları olmuştur.
3.

İnternet: İnternet medyasında Başkanlığımızı veya çalışmalarının geçtiği toplamda 13.828 paylaşım yapılmıştır.

Toplam 4 Bin 284
haber paylaşımı yapılmıştır.
1530 haber
yazılı medyada yer almıştır.
105 kardeş topluluklar coğrafyasından
52 medya kuruluşu düzenli olarak takip edilmiştir.
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Fotoğraf ve Video Çekimi ve
Arşiv Çalışmaları

Vatandaş ve Kuruluşlardan Gelen Bilgi
Taleplerinin Koordinasyonu

Başkanlığımız fotoğraf ve video çekimi ve arşiv
çalışmaları da Koordinatörlüğümüzce yürütülmektedir.

Koordinatörlüğümüz Başkanlığımız iletişim kanallarından gelen şikâyet ve soruların ilgili birimlere yönlendirilerek cevaplandırması yönünde
de faaliyetlerini sürdürmektedir.

1. Video Çalışmaları;
•
•
•
•

50 saati aşkın video çekilmiştir.
3 ülke 6 şehir de 40 röportaj yapılmıştır.
Türkiye’de 7 şehirde yaklaşık
100 röportaj gerçekleştirilmiştir.
Çekilen görüntülerden 50’ye yakın video
montajlanarak yayınlanmıştır.

2017 yılı itibarı ile Başkanlığımıza iletilen TBMM
yazılı soru önergeleri, CİMER ve BİMER başvuruları Başkanlığımız faaliyetleri kapsamında cevaplandırılmıştır.

Dijital Medya Çalışmaları
Kurumsal Sosyal Medya Hesapları
1.

Hesap Yönetimleri gerçekleştirilmiştir.

2. Tüm sosyal medya hesapları tek isim altında toplanmıştır. YTB Kurumsal Hesapları
@yurtdisiturkler, Türkiye Bursları kurumsal
hesabı @TurkiyeBurslari, Türkiye Mezunları
Kurumsal Hesapları @TurkeyAlumni adı altında birleştirilmiştir.
3.

4. Başkanlığımızın adının kullanıldığı dış hesaplar ve alt hesaplar kapatılmış ve kapattırılmıştır.
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya hesapları ile etkileşimlerin güçlendirilmesi sağlanmıştır.
6. Kurumsal Hesapların takipçi sayıları aşağıda yer almaktadır:

Kurumsal hesaplar aktif olarak birbirleriyle
senkronize içerisinde yönetilmektedir.

2. Fotoğraf Çalışmaları;
•

•

Kurum Programları ve makam ziyaretleri
kapsamında 220 başlık altında 17 bin kare
fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiştir.
Devlet ricalimizin ziyaret ettiği ülkeler
kapsamında; o ülkelerden öğrencilerle
ilgili hazırlanacak olan katalog çalışmaları
kapsamında fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir.
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150 Bin

310 Bin

13 Bin

67 Bin

15 Bin

4 Bin

15 Bin

6 Bin

9 Bin

4 Bin

3 Bin
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Türkiye Mezunları İletişim Tercihleri Ve Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması
2017 yılı içerisinde Türkiye Mezunları Programı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Mezunları
Buluşmaları Programının düzenlendiği 12 ülkede 363 kişinin katılımıyla Türkiye Mezunları İletişim
Anketi yapılmıştır. Anketin gerçekleştirildiği ülkeler:
1.

Arnavutluk

4. Endonezya

7.

2. Cezayir

5. Etiyopya

8. Kosova

11. Cezayir

3.

6. Gürcistan

9.

12. Cibuti

Cibuti

Karadağ

Nijerya

10. Arnavutluk

Afganistan Türkiye Mezunları
İletişim Tercihleri Ve Medya Kullanım
Alışkanlıkları Araştırması
10 -11 Ağustos 2017 tarihleri arasında Afganistan’ın Kabil ve Mezar-ı Şerif şehirlerinde düzenlenen Türkiye Mezunları Buluşması kapsamında 124 Türkiye mezunu ile bir anket çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda; Mezuniyet sonrası Türkiye ile olan iletişim; medya kullanımı, iletişim
tercihleri ve sosyal medya kullanımına dair veriler elde edilmiş, çalışma ilgili birimlerle paylaşılmıştır.

YTB Çocuk Sitesi
Başkanlığımızın çocuklara bir armağanı olarak, 23 Nisan 2017 tarihinde YTB Çocuk sitesi
(www.ytbcocuk.com) aktif hale getirilmiştir.
Özellikle yurtdışında yaşayan çocuklarımızın
masal, hikaye vb. türde Türkçe sesli ve görüntülü yayınlara ve anavatanlarının doğal, tarihi
ve kültürel mekanlarını tanımalarına olan ihtiyacı çerçevesinde özel olarak tasarlanan site,
aynı zamanda kardeş topluluklar ve Türk dünyasından eser ve yazarlara da yer vererek yalnızca yurtdışında yaşayan değil, ülkemizdeki
çocuklarımızın da zengin kültürel coğrafyamızı
keşfetmeleri hedeflenmektedir. Sitede; Kardeş
topluluklardan sesli masallar, Türk Dünyasından yazarlar, Kültür atlası, Türkiye’nin doğal güzellikleri, keşifler gibi konularda bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

Araştırma sonucunda elde edilen;
•

Mezuniyet Sonrası Türkiye İle İlişkiler

•

Mezuniyet Sonrası İş ve Çalışma İmkânları

•

Türkiye’de Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi

•

Medya Kullanım Alışkanlıkları ve İletişim Tercihleri

•

Türkiye Mezunları Arasındaki İletişim

hususlarına dair veriler elde edilmiş, çalışma rapor haline getirilerek ilgili dairelere sunulmuştur.
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KULLANILAN MALZEMELER

ROLL UP

Yayın ve Tasarım Çalışmaları

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Türkiye Bursları Logo Revizyonu

Kurum içi ve dışı çalışmalarda, Başkanlık logosunun kullanımına ilişkin zorlayıcı faktörlerin
tespit edilmesi sonucu (logonun resim gibi olması, basımda renkler ve yazıların iç içe geçmesi gibi) kurum logosu değiştirilmiştir.

Başkanlığımızın Türkiye Burslarına ilişkin çalışmalarında kullandığı logonun tasarımsal uygulama zorluklarından dolayı bir revizyona ihtiyaç
duyulmuş, bu doğrultuda gerekli revizyon çalışmaları tamamlanarak uygulamalarda yerini
almıştır.

Yeni tasarlanan logo kullanılmaya başlanmış,
buradan yola çıkılarak yeni bir Kurumsal Kimlik çalışması gerçekleştirilerek, Kurumsal Kimlik
Kataloğu oluşturulmuştur.

Türkiye Mezunları Logo Çalışması
Başkanlığımızca Türkiye Mezunlarına yönelik
yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere bir
logo tasarlanması gereği ortaya çıkmış ve çalışma tamamlanmıştır.

Mecra uyarlaması

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER

STAND

Yazılı Materyal Tasarımı
2017 yılında rehberler, sempozyum çıktıları,
mevzuat, cep rehberi, bülten, faaliyet raporu
vb. diğer çalışmalar dahil olmak üzere 30 farklı
ürün tasarım ve baskısı gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda kitap, kitapçık, afiş, davetiye, broşür
vb. olmak üzere toplamda 950 bin baskı çalışması gerçekleştirilmiştir.

Roll-up çalışması örneğidir. Dikey alan oranlarına uyularak hazırlanmıştır. Fotoğraf, yazı kullanımı
vb.leri yararlanıcı tarafından değiştirilmelidir.
Örümcek standlarda logo en üstte ve ortada kullanılır.
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Türkiye Mezunları logosu tasarlanmıştır. Tasarlanan yeni logo ile birlikte bir kurumsal kimlik
TEMEL GÖRSEL ÖĞELER
çalışması gerçekleştirilerek, katalog hazırlanmıştır.
Yatay
logonun oranları
LOGO
TEMEL GÖRSEL ÖĞELER

LOGO
9x

16x

TÜRKİYE
MEZUNLARI

9x

Dikey logonun oranları

7.4x

5x

7.6x

1x

6x

11x
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YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
2017 Yılı Uzman Yardımcısı Sınavı

Yarışma Sınavları
Başkanlığımızın görev alanlarının gereklilikleri çerçevesinde nitelikli personel ihtiyacını karşılamak
üzere 2017 yılı içerisinde 7 yarışma sınavı gerçekleştirilmiştir. Uzman yardımcılığı için 1, sözleşmeli
personel ve sözleşmeli bilişim personeli için 3 ayrı sınav yapılmıştır. Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavları yazılı ve sözlü olarak; nitelikli bilişim personeli sınavları ise ilgili yönetmelik
uyarınca sözlü ve uygulamalı olarak yapılmıştır. Söz konusu yarışma sınavları sonucunda başarılı
olan 27 personel Başkanlığımızda göreve başlamıştır.

Sınav

Uzman Yardımcılığı Sınavı

İlan Edilen /
Yerleştirilen
Kadro Sayısı

Yazılı Sınav
Tarihi

Sözlü / Sözlü Uygulamaları
Sınav Tarihi

12/12

4 Şubat 2017

9-10 Mart 2017

Sözleşmeli Personel Sınavı/1

12/3

22 Nisan
2017

23 Nisan 2017

Sözleşmeli Personel Sınavı/2

9/9

2 Temmuz
2017

10-11 Temmuz 2017

Sözleşmeli Personel Sınavı/3

7

16 Aralık
2017

11 Ocak 2018

Nitelikli Bilişim Personeli Sınavı/1

5/2

___

14 Mart 2017

Nitelikli Bilişim Personeli Sınavı/2

3/1

___

19-20 Temmuz 2017

Nitelikli Bilişim Personeli Sınavı/3

2/0

___

18 Aralık 2017

Tablo 17 - 2017 YTB Yarışma Sınavı
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2017 yılı için Başkanlığımıza tahsis edilen 12 kişilik uzman yardımcısı kontenjanı çerçevesinde
yazılı ve sözlü yarışma sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava 371 aday başvurmuş olup, yazılı sınava 240, sözlü sınava ise 48 aday katılmıştır.
Sınav süreci sonunda başarılı olan 12 uzman
yardımcısı göreve başlamıştır.

2017 Yılı Sözleşmeli Personel Sınavı/1
Başkanlığımızda boş bulunan toplam 12 adet
sözleşmeli personel pozisyonunda görevlendirilmek üzere uygun adayların seçilmesine yönelik sınav ilanı yayınlanmıştır. Sınavda başarılı
olan 3 aday, sözleşmeli personel olarak göreve
başlamıştır.

2017 Yılı Sözleşmeli Personel Sınavı/2
2017 yılında gerçekleştirilen ilk sınavda uygun
aday bulunamayan pozisyonlar için personel
alımı yapılmak üzere ikinci defa sözleşmeli personel sınavı ilan edilmiştir. Yazılı ve sözlü olarak
iki aşamada gerçekleştirilen sınava toplam 292
aday başvurmuş olup, yazılı sınava 109, sözlü
sınava ise 48 aday katılmaya hak kazanmıştır.
Sınav sonucunda başarılı olan 9 adaydan 7’si
göreve başlamış, 2’si belirtilen süre içerisinde
göreve başlamamıştır.

2017 Yılı Nitelikli Bilişim Personeli
Sınavları 1, 2 ve 3
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6
ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
hükümleri kapsamında (sözleşmeli) nitelikli
bilişim personeli alımına yönelik sınavlar ilan
edilmiştir.
Başkanlığımıza tahsis edilmiş olan 5 adet nitelikli bilişim personeli pozisyonunda istihdam
edilmek üzere 2017 yılı içerisinde 3 adet sözlü
ve uygulamalı yarışma sınavı gerçekleştirilmiştir.

2017 Yılı Sözleşmeli Personel Sınavı/3
2017 yılında gerçekleştirilen sınavlar neticesinde boş kalan pozisyonlar için personel alımı yapılmak üzere üçüncü defa sözleşmeli personel
sınavı ilanına çıkılmıştır.
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Hizmet İçi Eğitim

Başkanlık personelinin bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanma ve düzenleme işleri Daire Başkanlığımız
bünyesinde yürütülmektedir. 2017-2018 dönemi içerisinde bu kapsamda;
• Uzman yardımcısı yetiştirme programının Başkanlık ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması ve yürütülmesi,
• Personelin sürekli eğitimine yönelik
hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması,
•	İdari, mali ve teknik alanlarda eğitimler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu çerçevede 2017 yılında yapılan eğitimler 3
başlık altında listelenebilir:
Hazırlayıcı Eğitimler: Başkanlığımızda göreve
başladıktan sonra belli bir program dâhilinde
farklı hizmet birimlerinde görevlendirilen personele yönelik kaynaştırma ve rotasyon programı; Temel Memurluk Eğitimi ve Başkanlık
Bilgi Sistemleri, hazırlayıcı eğitimler olarak sınıflandırılmaktadır.

Mesleki Eğitimler: Başkanlığımızda görev yapan
uzmanların mesleki bilgi, görgü ve becerilerini
artırmaya yönelik eğitimleri kapsamaktadır.
İdari Mali ve Teknik Eğitimler: Genel kamu iş ve
işlemlerine ilişkin eğitimler ile hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlere bu kapsamda yer verilmektedir.

Başkanlığımızda 2017 yılında göreve başlayan
uzman yardımcılarına yönelik haziran ayı içeresinde, ilgili mevzuat tarafından içeriği belirlenen konu başlıklarında ilgili kamu kurumlarından eğiticiler görevlendirilerek aşağıdaki
başlıklarda Temel Memurluk Eğitimi verilmiştir.

Başkanlığımızda 2017 yılında göreve başlayan
uzman yardımcılarının Başkanlık birimlerinin
tümünde belirli sürelerde (1-2 hafta) görev almaları sağlanmış ve bu sayede yürütülen iş ve
işlemler hakkında personelin bütünlüklü bilgi
edinmesi mümkün kılınmıştır. Bahse konu Rotasyon Programı 3 Temmuz – 8 Eylül 2017 tarihleri arasında 12 hafta boyunca uygulanmıştır.

2017 Yılında Göreve Başlayan
Sözleşmeli Personele Yönelik
Temel Memurluk Eğitimi

temel eğitimler verilmiştir. Söz konusu personele yönelik Temel Kamu Görevlileri Eğitimi 5
gün ve 20 saat olarak düzenlenmiştir.

Başkanlığımızda 2017 yılında göreve başlayan
sözleşmeli personele, memuriyet gerekliliklerine ilişkin ilgili kamu kurumlarından eğitici
görevlendirilerek Sözleşmeli Personel Temel
Kamu Görevlileri eğitimi 5 gün ve 30 saat olarak
düzenlenmiştir.

2017 Yılında Göreve Başlayan
Personele Yönelik Kaynaştırma
Programı

Hazırlayıcı Eğitimler
Hazırlayıcı eğitimler kapsamında, 2017 yılında
göreve başlayan 3. Dönem Uzman Yardımcılarına Yönelik Temel Memurluk Eğitimi ve Rotasyon Programı; 2017 yılında göreve başlayan
sözleşmeli personel, hukuk müşaviri, V.H.K.İ. ve
büro personeline yönelik ise Temel Memurluk
Eğitimi ve sayılan tüm personele yönelik Kaynaştırma Programı uygulanmıştır. Hazırlayıcı
eğitimlere ilişkin katılım ve tarih bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Planlanan Katılım /
Gerçekleşen Katılım

Eğitim Tarihi

3. Dönem Uzman Yardımcıları Temel Memurluk Eğitimi

12/12

08/06/201714/06/2017

2017 Yılında Göreve Başlayan Sözleşmeli Uzman
Personele Yönelik Temel Memurluk Eğitimi

10/10

21/08/2017-

2017 Yılında Göreve Başlayan Diğer Personele Yönelik
Temel Memurluk Eğitimi

7/7

30/10/201707/11/2017

2017 Yılında Göreve Başlayan Personele Yönelik Kaynaştırma Programı

29/29

3. Dönem Uzman Yardımcıları Rotasyon Programı

11/11

07/09/2017
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Üçüncü Dönem Uzman Yardımcıları
Rotasyon Programı

2017 yılı içerisinde Başkanlığımızda 13 eğitim
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitimlerden 5’i
hazırlayıcı, 6’sı idari, mali ve teknik, 2’si ise mesleki eğitimden oluşmaktadır.

Eğitim Adı

Tablo 18 - Hazırlayıcı Eğitimler

Üçüncü Dönem Uzman Yardımcılarına
Yönelik Temel Memurluk Eğitimi

Mayıs-AğustosEkim
03/07/201708/09/2017

2017 Yılında Göreve Başlayan Hukuk
Müşaviri, V.H.K.İ. ve Nitelikli Bilişim
Personeline Yönelik Temel Memurluk
Eğitimi
Başkanlığımızda 2017 yılında göreve başlayan
hukuk müşaviri, V.H.K.İ ve nitelikli bilişim personeline, memuriyet gerekliliklerine ilişkin ilgili
kamu kurumlarından eğitici görevlendirilerek

Başkanlığımızda 2017 yılında göreve başlayan
personele yönelik kaynaştırma programı düzenlenmiştir. Bu kapsamda personelin hizmet
birimlerini tanıması amacıyla her bir birim amiri tarafından hizmet birimi yapılanması ve faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu eğitimde 11 birim amiri görevlendirilmiş ve toplam 22 saatlik bir eğitim gerçekleştirilmiştir.
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Uzman/Uzman Yardımcıları Mesleki
Yeterlilik Eğitimleri
Mesleki eğitim kapsamında 2017 yılında göreve
başlayan üçüncü dönem uzman yardımcıları ve
sözleşmeli personele paydaş kurumlar eğitimi
düzenlenmiştir. Bununla birlikte uzman ve uzman yardımcılarına yönelik kurumsal fotoğrafçılık eğitimi verilmiştir.

Eğitim Adı

Planlanan Katılım /
Gerçekleşen Katılım

Eğitim Tarihi

2017 Yılında Göreve Başlayan Uzman Yardımcısı ve
Sözleşmeli Uzman Personele Yönelik Paydaş Kurumlar
Eğitimi

21/21

18/09/201720/09/2017

Kurumsal Fotoğrafçılık Eğitimi

232/74

26/10/201716/11/2017

Tablo 19 - Mesleki Yeterlilik Eğitimi

2017 Yılında Göreve Başlayan Uzman
Yardımcılarına ve Sözleşmeli Personele
Yönelik Paydaş Kurumlar Eğitimi

20 Eylül 2017

9 Eylül 2017

18 Eylül 2017

Başkanlığımızda 2017 yılında göreve başlayan
uzman yardımcıları ve sözleşmeli personelden
Kurum

Eğitim Başlığı

Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliği

- Cumhurbaşkanlığının Türk Dış Politikasına Yönelik
Çalışmaları

Dışişleri Bakanlığı

Başkanlıkta görevli uzmanlara yönelik yurt içi
ve yurtdışı görevler sırasında ihtiyaç duyulan
fotoğrafların çekiminde uymaları gereken temel kurallara dair teorik ve uygulamalı eğitim
verilmiştir. Eğitim sürecinde personel tarafından çekilen fotoğrafların da değerlendirmesi
yapılarak, interaktif bir eğitim programı düzenlenmiştir. 2 gün boyunca toplam 6 saat süren
eğitime toplam 74 personel katılmıştır.

İdari, Mali ve Teknik Eğitimler
İdari, Mali ve Teknik Eğitim kapsamında tüm
personele kamu harcamaları ve yeni EBYS eğitimi, 2017 yılında göreve başlayan uzman ve

uzman yardımcılarına Bilgi Teknolojileri Eğitimi, birim amirlerine Disiplin Süreci Eğitimi, uzman ve hukuk müşavirlerine muhakkik eğitimi
ve ikinci dönem uzman yardımcılarına tez yazım eğitimi verilmiştir.

Kamu Harcamaları ve Harcama
Belgeleri Temel Eğitimi
Başkanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen harcamalara yönelik tüm personele iki
ayrı temel eğitim programı düzenlenmiştir. Birinci eğitim iki oturum şeklinde 70’şer kişilik iki
grup şeklinde düzenlenmiş ve eğitimde Sayıştay Başkanlığı tarafından iki Sayıştay Denetçisi
görevlendirilmiştir. Söz konusu eğitim 3 saatlik
bir seminer olarak düzenlenmiştir.

Eğitim Adı

Planlanan Katılım /
Gerçekleşen Katılım

Eğitim Tarihi

Kamu Harcamaları Temel Eğitimi

152/130

15/02/2017-16/02/2017

Kamu Harcamaları ve Harcama Belgeleri
Eğitimi

171/152

27/09/2017-06/10/2017

Bilgi İşlem Sistemleri Eğitimi/1

12/12

05/06/2017-09/06/2017

Bilgi İşlem Sistemleri Eğitimi/2

10/10

11/09/2017-15/09/2017

Birim Amirleri Disiplin Eğitimi

9/9

26/03/2017

Disiplin Mevzuatı ve Muhakkik Eğitimi

16/12

12/10/2017

EBYS Eğitimi

168/164

08/09/2017-15/09/2017

Tablo 21 - Eğitim ve Katılımcı Bilgisi

- Bakanlık Teşkilat Yapısı
- Yurtdışı Vatandaşlara Yönelik Bakanlık Çalışmaları

Yunus Emre Enstitüsü

Genel Olarak Enstitü Çalışmaları, Kültürel Diplomasi

Basın Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğü

Genel Müdürlük Çalışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı

Genel Olarak Başkanlık Yurtdışı Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı

MEB Yurtdışı Faaliyetleri

TİKA

Türk Dış Politikasında Kalkınma Yardımları

AFAD

AFAD İnsani Yardım Çalışmaları

Maarif Vakfı

Genel Olarak Vakıf Çalışmaları

Ekonomi Bakanlığı

Türk Dış Politikasında Uluslararası Ticaret ve
Yatırımlar

Tablo 20 - Paydaş Kurumlar Eğitimi
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oluşan 21 kişilik gruba yönelik paydaş kurumlar
eğitimi verilmiştir. Söz konusu paydaş kurumlar
eğitimi 10 başlık ve 20 saat olarak düzenlenmiş olup, paydaş kurum temsilcileri tarafından
aşağıdaki tabloda gösterilen konu başlıklarında
eğitim verilmiştir:

Kurumsal Fotoğrafçılık Eğitimi

Bilgi İşlem Sistemleri Eğitimi

Birim Amirleri Disiplin Eğitimi

Başkanlığımızda 2017 yılında göreve başlayan
23 personele yönelik Başkanlık faaliyetlerinde
kullanılan bilişim sistemleri ve Microsoft Office Programları eğitimi verilmiştir. Söz konusu
eğitim, uzman yardımcıları ve sözleşmeli personelden oluşan iki ayrı gruba yönelik 30’ar saatlik program şeklinde düzenlenmiştir.

Disiplin sürecinin mevzuat yapısı ve Başkanlığımızda yürütülen disiplin süreçlerine dair
birim amirlerine yönelik eğitim verilmiştir.
5 saatlik seminer şeklinde düzenlenen söz konusu eğitime 12 birim amiri katılmıştır.

Başkanlık bilişim sistemleri eğitimi ise EBYS ve
YTAT gibi sistemler üzerine Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı tarafından görevlendirilen sorumlu
personel tarafından yine 2 grup halinde gerçekleştirilmiştir.
YTB Faaliyet Raporu
2017
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Disiplin Mevzuatı ve Muhakkik Eğitimi

Bakanlıklararası Ortak Kültür
Başkanlıkta görevli olan uzman ve hukuk müşa- Komisyonu Çalışmaları
virlerinden oluşan 12 kişilik gruba yönelik, kamu
görevlilerinin disiplin ve soruşturma süreçlerine
ilişkin disiplin mevzuatı ve muhakkiklik eğitimi
verilmiştir. Söz konusu eğitim 6 saat olarak düzenlenmiştir.

Başkanlığımızda görevli ikinci dönem uzman
yardımcılarının uzmanlık tez süreci kapsamında tez konuları belirlenmiş, danışman hocalar
görevlendirilmiş ve gerekli resmi süreç başlatılmıştır.

Daire Başkanlığımız, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (OKK) çalışmalarında Başkanlık
adına koordinasyon sağlamakla görevlendirilmiştir. Söz konusu görevler çerçevesinde, 2017
yılı içerisinde OKK tarafından yürütülen Temsil
Yeteneği Sınavına 6 farklı tarih aralığında katılım sağlanmıştır. Mülakatların 2’si Diyanet İşleri
Başkanlığı, 4’ü ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülmüştür. OKK kapsamında yurtdışında görevlendirilecek öğretmen-okutman ve
din görevlilerinin mülakat süreçlerine, adayların
görev alacakları coğrafyalarda çalışma yürüten
Başkanlığımız uzmanları ile katılım sağlanmıştır.

Yeni EBYS Eğitimi

Kurum Dışı Eğitimler

Başkanlığımızda görevli bulunan bütün personele, yeni EBYS’nin kullanımına ilişkin eğitim
verilmiştir. Eğitici olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli ile sistemin temin edildiği şirket personeli görevlendirilmiştir. Eğitim, yarım
günlük 12 ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışına gönderilecek personeline verilecek eğitimlere katkı
sağlamak Daire Başkanlığımızın görevleri arasında yer almaktadır. 2017 yılı içerisinde 3 farklı Bakanlığın 5 farklı Daire Başkanlığı ve Genel
Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde Başkanlığımızın faaliyet alanlarına giren konular hakkında
eğitimler düzenlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, 2017 yılında yürütülen kurum dışı eğitimlere ilişkin bilgiler bulunmaktadır:

İkinci Dönem Uzman Yardımcılarının
Tez Sürecine İlişkin İşlemler

Yurtdışı Eğitim
2017 yılında bilgi ve görgü artırımı amacıyla 3
uzman Ukrayna, İsviçre ve Kazakistan’a gönderilmiştir. Söz konusu personel tarafından bulundukları ülkelere ilişkin olarak görev dönüşü
hazırlanan çalışma raporları ilgili Bakanlıklara
iletilmiştir.
2018 yılı bilgi ve görgü artırımı amacıyla yurtdışına personel gönderilmesi kapsamında 4 kontenjan için sınav yapılmıştır. 2017-2018 dönemi
için görevlendirme yapılmamıştır. 2019 yılı için
2 bilgi-görgü ve 1 staj olmak üzere toplam 3
kontenjan talep edilmiştir.
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İlgili Kurum

Eğitim Detayı

Eğitimin Hedef
Kitlesi

Tarih

İçişleri Bakanlığı –
Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı AB uzman yardımcılarının
eğitimine katılım sağlanmıştır.

Göreve yeni
başlayan
AB uzman
yardımcıları

19 Haziran
2017

MEB - Yükseköğretim
ve Yurt Dışı Eğitim
Genel Müdürlüğü

OKK kapsamında görevlendirilen
öğretmenlere yönelik düzenlenen yurt dışı
göreve uyum semineri kapsamında “YTB ve
Yurtdışı Faaliyetleri” konusunda bir sunum
gerçekleştirilmiştir.

Yurtdışında
görevlendirilecek
öğretmenler

01-08 Ağustos
2017

MEB - Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü

OKK kapsamında görevlendirilen
öğretmenlere yönelik düzenlenen yurt dışı
göreve uyum semineri kapsamında “YTB ve
Yurtdışı Faaliyetleri” konusunda bir sunum
gerçekleştirilmiştir.

Yurtdışında
görevlendirilecek
öğretmenler

11 Ağustos
2017

Dışişleri Bakanlığı –
Diplomasi Akademisi
Başkanlığı

İlk kez Büyükelçi olarak atanan Dışişleri
Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen
mesleki yönlendirme programında
Başkanlığımız adına bir brifing (bilgilendirme)
verilmiştir.

İlk kez Büyükelçi
olarak atanan
Dışişleri Bakanlığı
personeli

25 Eylül 2017

İçişleri Bakanlığı
–Eğitim Dairesi
Başkanlığı

Kaymakam adaylarına yönelik yurtdışı uyum
eğitimi kapsamında “Yurtdışında Yaşayan
Türkler” başlıklı bir eğitim verilmiştir.

Kaymakam
adayları

27 Kasım 2017

Tablo 22 - Kurumdışı Eğitimler

Personel İşlemleri
İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi (İKYS) Yazılımı
Personelimizin atama, terfi, izin, hizmet pasaportu ve disiplin işlemleri gibi tüm özlük işlerinin
daha hızlı, etkin ve hatasız olarak yürütülmesi,
bu işlemlere dair raporlama yapılması amacıyla
İKYS yazılımı hazırlanmaktadır.

Disiplin İşlemleri ve Disiplin Bürosu

Performans Değerlendirmesi
Başkanlığımızda görev yapan personelin çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla nesnel ölçütlere dayanan bir performans izleme sistemi
çerçevesinde YTB Performans Değerlendirme
Formu hazırlanarak birimlere sunulmuştur. 2017
yılı için bütün personelin değerlendirme formları birim amirleri tarafından doldurularak Daire
Başkanlığımıza iletilmiştir.

Disiplin işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde
düzenli, hızlı ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi ve bu alanda yaşanan aksamaların giderilmesi
amacıyla, disiplin işlemlerinin sekretaryasını yürütmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
Başkanlığı bünyesinde “Disiplin Bürosu” oluşturulmuştur.

YTB Faaliyet Raporu
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Yıllık Personel Memnuniyet Anketi

Vekâlet İşlemleri Talimatı

Disiplin İşlemleri Çalışma Talimatı

Başkanlığımızda görev yapan YTB Uzmanı, YTB Uzman Yardımcısı, Sözleşmeli Uzman, Uzman
(GİH) ve Hukuk Müşavirliği kadrolarında görev yapan personele yönelik memnuniyet anketi düzenlenmiştir. Ankete toplam 92 personel katılmıştır.

Birim Amirlerinin görev, yıllık izin, hastalık izni
ve benzeri nedenlerle kurum dışında olmaları
durumunda gerekli olan vekâlet işlemlerini düzenlemek amacıyla “Vekâlet İşlemleri Talimatı”
hazırlanmıştır.

Başkanlığımızda disiplin işlemlerinde yaşanan
aksaklıkların giderilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerin düzenli, hızlı ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla disiplin
bürosu oluşturulmuş olup, uygulamada bütünlük sağlanması amacıyla disiplin işlemleri çalışma talimatı hazırlanmıştır.

Söz konusu ankette aşağıdaki konularda personelin görüş ve önerileri alınmıştır;
• Çalışma Koşulları (Fiziksel imkânlar, teknik donanımlar, iç iletişim, diğer dairelerle uyum vb.)
• Yönetimle İlişkiler ve Kurumsal Bağlılık (Başkan, başkan yardımcısı ve birim amirleriyle ilişkiler.)
• Kurumda Sunulan Destek Hizmetleri (Yemekhane, kafeterya, aydınlatma, soğutma vb.)
•	İşveren olarak Başkanlığın genel değerlendirmesi

Personel Mevzuatına İlişkin Çalışmalar
2017 yılında yapılan mevzuat değişiklikleriyle
personel rejimi yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. Kurumun 7 yıllık tecrübesi neticesinde
yarışma sınavları, staj işlemleri, izin işlemleri ve
vekâlet işlemleri gibi alanlarda düzenlenmelere
gidilmiştir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te belirtilen kadrolarda görev
yapmakta olan personelimizin görevde yükselmelerine veya unvan değişikliği yapmalarına
imkân sağlayacak olan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin
taslak metni hazırlanmıştır. Söz konusu metin
hakkında Hukuk Müşavirliğinin görüşü alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye
Bakanlığı’nın görüşüne sunulmuştur.

konusu yönergeye göre staj başvuruları yaz ve
kış olmak üzere iki dönem için alınacaktır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Uzmanlığı Yönetmeliği
Başkanlığımız bünyesinde görev yapan kariyer
uzmanların seçilmesi, yetiştirilmesi ve çalışma
esaslarını belirleyen ‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği’ 2017 yılı
içerisinde değiştirilmiştir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli
Sözleşmeli Personel Hakkında
Yönetmelik
Başkanlığımız bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin seçilmesi ve çalışmasına ilişkin
esasları belirleyen “Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli
Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.

Staj Yönergesi

İzin İşlemleri Yönergesi

Başkanlığımız bünyesinde yürütülen staj programına ilişkin yeni bir Staj Yönergesi oluşturulmuştur. Bu sayede staj süreci, staj yapılacak tarih aralığı açısından bir düzene kavuşturulmuş
ve çevrimiçi başvuru sistemi kurulmuştur. Söz

Personelimizin izin işlemleri sürecinde bütünlüklü bir yapı geliştirilerek, aksamaların engellenmesi amacıyla “İzin İşlemleri Yönergesi” hazırlanmıştır. Tüm personelimizin izin işlemleri,
izin sorumlusu tarafından takip edilmektedir.
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1

Mevzuat Adı

Türü

Yayınlanma Yeri/Şekli

Tarih

Sayı

YTB Uzmanlığı Yönetmeliği

Yönetmelik

Resmi Gazete

16.12.2017

30272

Yönetmelik

Resmi Gazete

16.12.2017

30272

Resmi Gazete devam

Yayınlama

YTB’de Çalıştırılacak Yerli
2

Sözleşmeli Personel
Hakkında Yönetmelik

3

Görevde Yükselme ve Unvan

etmektedir

Aşamasında

4

Staj Yönergesi

Yönerge

Başkanlık Makamı Oluru

20.04.2017

222

5

İzin İşlemleri Yönergesi

Yönerge

Başkanlık Makamı Oluru

02.02.2017

422

6

Vekâlet İşlemleri Talimatı

Başkanlık Makamı Oluru

17.07.2017

2800

Başkanlık Makamı Oluru

26.04.2017

215

7

Değişikliği Yönetmeliği

Yönetmelik

Genelge/
Talimatname

Disiplin İşlemleri Çalışma

Genelge/

Talimatı

Talimatname

Staj İşlemleri
Daire Başkanlığımızın görevlerinden birisi de
üniversite öğrencilerinin Başkanlığımızda yaptıkları stajları katılımcı bir yaklaşımla yönetmektir. 2017 yılı içerisinde 28 staj başvurusu kabul
edilmiş, 24’ü stajını gerç ekleştirmiştir. Stajyer
24 kişiden 9’u mezun, 15’i öğrencidir. Temmuz
- Ağustos döneminde 17 kişi, Ocak – Şubat döneminde 5 kişi, ikişer-üçer haftalık dönemlerde,
Başkanlığımızın TOBB ile imzaladığı protokol

gereği 2 öğrenci ise 3 ay süresince Başkanlığımızda staj yapmıştır.
Üniversite bölümleri açısından Başkanlığımızda
görev yapan stajyerlerden 9’unun uluslararası
ilişkiler, 4’ünün siyaset bilimi ve 3’ünün ise siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak
eğitim görmüşlerdir.

Kütüphane Çalışmaları
2017 yılı sonu itibariyle kütüphanede kayıtlı
toplam 4.664 kitap bulunmaktadır. Toplamda
111 kitap, 3 süreli yayın ve 1 makale temini talebi alınmıştır. 2017 yılında süre uzatımı, iade
ve ödünç kitap verme işlemleri olmak üzere

toplam 813 adet işlem gerçekleştirilmiştir; kütüphaneden ödünç kitap alan Başkanlık personeli sayısı ise 67’dir. Ay bazında ele alındığında
kütüphanede yaklaşık 68 işlem yapıldığı görülmüştür.

YTB Faaliyet Raporu
2017

STRATEJİK PLANLAMA,
BÜTÇE VE MALİ İŞLER
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLERİ
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STRATEJİK PLANLAMA, BÜTÇE VE MALİ İŞLER
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİ
Bütçe ve Mali İşlemler

Stratejik Plan
Başkanlık Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar 2017 yılında sürdürülmüştür.
• 2017 yılı Nisan ayında bir ay süresince eylem planı oluşturulması amacıyla
ilgili birimlerle çeşitli toplantılar yürütülmüştür.
• Toplantı sonuçları taslak plana yansıtılmış ve birimlerin görüşlerine sunulmuştur.

• Birimlerden alınan görüşler sonrası
plan revize edilerek üst yönetici Başkanlığında Kasım ve Aralık aylarında
süren toplantılarla tekrar değerlendirilmiştir.
• Ocak ayında düzenlenen çalıştayda
taslağa nihai hali verilmiştir.

• I. Kalkınma Planından itibaren hazırlanan tüm kalkınma planları incelenerek,
Başkanlığımızın çalışma alanlarını ilgilendiren hususlar tespit edilmiş ve ilgili
birimlere bilgilendirme yapılmıştır.

• Uluslararası kuruluşlardan sağlanan
fonlara yönelik 2017 yılı anlaşmaları imzalanmış, anlaşmaların revizeleri
gerçekleştirilmiş ve 2018 yılı anlaşma
hazırlıkları tamamlanmıştır.

• Başkanlık 2016 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

• Uluslararası kuruluşlardan sağlanan
fonlara ilişkin aylık raporlar hazırlanmış
ve kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

• Resmi Kalkınma Yardımları veri girişleri
yapılmıştır.
• Başkanlığın kullanmakta olduğu standart dosya planı birimlerin katkılarıyla
revize edilerek Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğüne gönderilmiştir.
• Uluslararası kuruluşlardan sağlanan
fonların yönetiminde etkinliği sağlamak üzere verilen görevler kapsamında UNHCR yetkilileri ile 36 toplantı
gerçekleştirilmiş, sürece ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
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• Ön mali kontrol işlemleri yürütülmüştür.

• Başkanlık 2017 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

• Maliye Bakanlığı ile bütçeye ilişkin görüşme süreci yürütülmüş, sonucunda
birim bazlı bütçelemeye geçiş sağlanmıştır.

• Başkanlık 2016 yılı Yıllık Yatırım İzleme
ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
• Başkanlık 2018 yılı Yatırım Programı Hazırlıklarına ilişkin koordinasyon
gerçekleştirilmiştir.

Planlama ve Veri Toplama

• Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığında koordinasyonunda yürütülen Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi
(HEYS) çalışmalarına ilişkin süreçler
yürütülmüştür.

• Başkanlık 2016 yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

• Başkanlık 2018 yılı Bütçe hazırlıklarına
ilişkin koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
• Maliye Bakanlığı tarafından yenilenen
Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS) ile
ilgili tüm personele eğitim verilmiştir.

• Haftalık bütçe gerçekleşmeleri raporu
hazırlanmıştır.
• 2017 yılı Ayrıntılı Finansman Raporu
hazırlanmıştır.
• “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında
Karar”a ilişkin hazırlıklar tamamlanmış
ve Karar yayınlanmıştır.

• Mali konulara ilişkin birimlerden gelen
sorular cevaplanmıştır.

• YTB İstatistik altyapısının oluşturulması projesine ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır.
• HEYS ile ilgili Başbakanlık tarafından
verilen eğitimin koordinasyonu sağlanmıştır.
• 2017 yılı programında Başkanlığımız
sorumluluğunda olan Tedbirler ile Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamındaki tedbirlere ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
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BİLGİ İŞLEM ALANINDA
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Bilgi Sistemleri
Türkiye Bursları Bilgi Sistemi
• Uluslararası öğrencilerin internet üzerinden başvurularını güvenli bir şekilde yapabilmeleri,
• Yapılan başvuruların sistemin üreteceği
raporlar kullanılarak değerlendirilmesi,
mülakatlarının yapılması, seçimi ve yerleştirme işlemlerinin sağlanması,
• Burs alan öğrencilerin, bursluluk işlemlerinin yürütülmesi, akademik takiplerinin
yapılması, kurum içi ve kurum dışı bütünleşmelerle öğrencilerin durumlarındaki değişikliklerin takibi ve öğrenci ile
Başkanlığımız arasındaki iletişimin aktif
olarak yürütülmesi,
• Mevcut bilgi ve belgelerin tek bir sistemde toplanması, arşivlenmesi ve yönetiminin sağlanması,
• Mezun koordinasyonunun sağlanması,
• Aktif bir yönetim panelinin oluşturularak
Türkiye Bursları sürecinin otomasyonla
yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru, Takip, Değerlendirme, Yönetim ve
Raporlama ana modüllerinden oluşan sistem
9 farklı dış sistemle bütünleşik çalışmaktadır.
Dinamik yapıya sahip olan modüller sayesinde
sistem, paydaşlarımıza ait burs programlarının
da başvuru ve değerlendirme süreçlerini yürütebilmeye olanak sağlanmıştır.
Proje genel olarak tamamlanmış olup kullanılabilirlik ve yazılımsal iyileştirmeleri devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde proje kapsamında
yapılan faaliyetler aşağıda yer almaktadır:
• Türkiye Bursları Bilgi Sistemi’nin kurum
içerisinde ve iletişim sistemleri bağlamında; Elektronik Belge Yönetim Sistemi
ve ilgili iletişim operatörü ile SMS entegrasyonları yenilenmiştir.

manı oluşturularak ihtiyaç duyulan raporlar Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden
sunulmaya başlanmıştır.
• Başvuru değerlendirmelerinin kolaylıkla
gerçekleştirilmesi için farklı dillerde yazılmış alanların Google Translate aracılığı ile
Türkçe çevirileri otomatik yapılarak kullanıcılara sunulmuştur.
• Doğru burslandırmaların yapılması adına
değerlendirme sayfalarında benzer öğrenci başvuruları, öğrencinin geçmiş başvuruları, geçmiş başvuru istatistikleri ve
üniversite bölüm dağılımları kullanıcılara
yansıtılmıştır.

• Burslandırılan öğrencilerin süreçlerinin
sistematik olarak takip edilmesi adına, ilgili
kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda kullanıcılara uyarı ikaz mekanizması
geliştirilmiş ve bu bilgiler doğrultusunda
sistem üzerinden bursluluk işlemleri gerçekleştirilmiştir.
• Türkiye Bursları Bilgi Sisteminde yürütülen
başvuru işlemleri, gelen başvuruların değerlendirmeleri ve burslandırılan öğrencilerin takip edilmesi sağlanan modüllerine
ilişkin gelen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

• Öğrencilerin bursluluk hizmetlerinden
en iyi şekilde faydalanması için E-Devlet
kapısı üzerinden bursluluk belgesi indirebilmelerini sağlayacak entegrasyon gerçekleştirilmiştir.
• Türkiye Diyanet Vakfının yürütmüş olduğu Uluslararası Lise ve İlahiyat Burs Programlarına ait başvuruların Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden alınabilmesi
için geliştirmeler yapılmıştır. Başvuruların
değerlendirilmesini ilgili kurum personeli
yine sistem üzerinden gerçekleştirmiştir.
• Türkiye Burslarına ait süreçlerin yönetilebilmesi adına Microsoft raporlama kat-

Grafik 6 - Türkiye Bursları Başvuru
Ekranı Toplam Giriş Sayısı
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Grafik 7 - Türkiye Bursları Başvuru
Ekranı Kullanıcı Giriş Sayısı
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Proje Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Başkanlığımızın belirlemiş olduğu hibe ve çağrı
programlarına proje başvurusu yapma hakkına
sahip olan kuruluşların etkin üyelik oluşturmalarını sağlamak, profil yapısı anlayışı ile kuruluşun sürekli olarak bilgilerini güncelleyebilmelerini sağlamak, proje programlarının yönetim
ve duyurularını yapabilmek, proje başvurusu
almak, projeleri değerlendirebilmek, bütçe yönetimini sağlamak, sivil toplum kuruluşları verilerinin analizini yapabilmek, etkin bir yönetim
ve raporlama sistemi ile bilgilere kısa sürede
erişim sağlayabilmek amaçlanmıştır.

Başkanlığımız personelinin tecrübeleri ve yeni ihtiyaçları doğrultusunda daha kullanışlı, kullanımı
kolay ve daha fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yenilenmiştir.

• Proje Bilgi Yönetim Sistemi başvuru ve
başvuru değerlendirme aşamaları için 25
kullanıcı ile UX (User Experience) testleri
yapılarak çözüm raporu hazırlanmıştır.
• Proje Bilgi Yönetim ve yeni EBYS entegrasyonu ile ilgili resmi belgeler üzerinde
kullanıcıların güncelleme yapabilmeleri
sağlanmıştır.
• Proje Bilgi Yönetim Sisteminin daha kullanıcı dostu uygulama olmasına yönelik
işlem adımları ve ara yüzlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.

Birim

Sayı

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı

2.106

Kültürel Ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı

994

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

907

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı

800

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı

401

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

164

Kurumsal İlişkiler Ve İletişim Daire Başkanlığı

148

Hukuk Müşavirliği

80

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

79

Özel Kalem Müdürlüğü

2

Toplam

5.679

Tablo 24 - Birimlere Göre Oluşturulan Evrak Sayısı
Grafik 8 - Proje Sistemi Başvuru ve
Değerlendirme Kullanıcı Giriş Sayısı

Grafik 9 - Gelen-Giden Evrak Sayıları
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İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS)
Temel ve stratejik insan kaynakları faaliyetlerini
tek bir platform üzerinde birçok farklı fonksiyonla
yöneten, geniş kapsamlı uygulamaları arasında
organik bir ağ sunan, bütünleşik mimari üzerine
yapılanmış İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi yazılımın analizi ve geliştirilmesi tamamlanmıştır.
Test ve entegrasyon süreçleri devam etmektedir.

Türkiye Mezunları Bilgi
Sistemi ve Web Sitesi

Başkanlığın kurum içindeki faaliyetlerini takip
etmek amacıyla geliştirilmiş ve sadece kullanıcı
hesapları ile erişim sağlanmasına izin verilen kurumsal bir iletişim platformunun 1. fazı tamamlanmıştır. 2. ve 3. faz çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetleri noktasında en önemli araçlardan biri olan öğrenci hareketlilik programlarının etkinliğinin arttırılması
noktasında mezuniyetleri sonrasında öğrencilerle irtibatın korunması ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye mezunları olarak dayanışma içinde olmaları, kendi ülkeleri ile ülkemiz ilişkilerinin
geliştirilmesine katkı sağlamaları amacıyla ülkemizce sağlanan burslar veya başka imkânlarla
Türkiye’de eğitim alarak mezun olmuş öğrencilere yönelik 2017 yılında Başkanlığımızca başlatılan “Türkiye Mezunları Programı” kapsamında
bir web portalı ve mezun bilgi sisteminin geliştirilmiştir.

Web Siteleri

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)

Kurumsal Web Sitemizi günümüzün ve yeni yönetimimizin ihtiyaçları doğrultusunda tekrardan
gözden geçirerek yenilenmiştir.

Mevcut kartlı geçiş ve ödeme sistemi tamamen
yenilenmiştir. Web arayüzüne sahip yönetim paneli geliştirilmiştir. Harcama ve giriş-çıkış işlemlerinin rapor olarak gönderilmesi sağlanmıştır.
Kullanıcı hesaplarının yönetimi için etki alanı ile
entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Bakiye işlemleri için kafeteryada kullanılmak üzere kiosk cihazı temin edilmiştir. Anlık geçiş hareketlerinin
izlenmesi ve ziyaretçi ekranı için modül hazırlanmıştır.

Kurumsal İletişim Portali (INTRANET)

Tamamlanan Tek Sayfa Web Siteleri
• Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Web Sitesi
• Avustralya Tez Araştırma Bursu Web Sitesi
• Avustralya 50. Yıl Web Sitesi
• Türkiye Stajları Web Sitesi
• Gençlik Kapları Web Sitesi
• Uluslararası Öğrenciler Kongresi Web Sitesi

Online Başvuru Yönetim Sistemi (OBYS)
Online Başvuru Yönetim Sistemi (OBYS), Başkanlığımıza yapılan her türlü başvuru işleminin
tek bir noktadan internet üzerinden (online) yapılmasına imkân sağlayan web tabanlı bir servistir. Sistem ile burs programlarına, etkinliklere ve
sınavlara başvuru kayıtları hızlı ve etkin bir şekilde alınması sağlanmıştır. nilenmiştir.
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Grafik 10 - Mezun Sistemi Giriş Sayıları Sistem Giriş Sayıları

(06 Ağustos 2017-31 Aralık 2017)

Evrak Arşiv Sistemi
Yeni Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
ile Başkanlığımızın kullanmış olduğu eski Elektronik Belge Yönetim Sistemleri arasında gerekli
entegrasyonlar yapılarak eski belgelerin fiziksel
ortamda arşivlenmesinde kolaylık sağlanmasına
yönelik eski belgelerde arama yapılabilmesine
ve toplu bir şekilde indirilebilmesine olanak sağlayan arşiv uygulaması geliştirilmiştir.
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Teknik Destek Çalışmaları

YTB yenilenmiş web sitesi

Grafik 11 - 2017 Yılı Teknik Aylık Talep Sayısı

Grafik 12 - 2017 Aylık Müdahale Ortalaması

Sistem ve Bilgi Güvenliği Çalışmaları
•

Hibrit Bulut (Azure Stack)

Azure Stack kurumun veri merkezinden Azure hizmetleri sunulmasına olanak sağlayan bir
karma bulut platformudur. Belirli güvenlik ve
uyumluluk gereksinimleri gibi anahtar senaryolarda modern uygulamalarınız için yeni senaryoları etkinleştirmek için tasarlanmıştır.

•

Bulut Platformu (Azure)

Azure Services Platform Microsoft veri merkezlerinde barındırılacak ve çalıştırılacak uygulamalara imkân tanıyan buluttaki uygulama
platformudur. Uygulamalar için bir çalıştırma
olarak hizmet veren Azure, bulut işletim sistemini sağlar ve kapalı arazi uygulamalarının
geliştirilmesine, yönetilmesine ve sunucularda
barındırılmasına imkân veren bir dizi hizmeti
sağlamaktadır.

Türkiye Bursları yenilenmiş web sitesi
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Hukuki Görüş ve Çalışmalar
• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcılarının alım sürecinin esaslarını belirleyen “Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” taslağı hakkında hukuki
görüş sunulmuştur.
• Başbakan Yardımcılığı Makamına Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi
ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların
Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’a” geçici madde eklenmesi hususunda hukuki
görüş sunulmuştur.
• Başbakan Yardımcılığı Makamına “Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
hakkında hukuki görüş sunulmuştur.
• “Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
ve Sakarya Üniversitesi ile Başkanlığımız
arasında imzalanan Kurumsal İşbirliği Protokolleri” incelenerek hukuki görüş sunulmuştur.
• Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mağ-

Mevzuat Çalışmaları
dur Hakları Kanunu Tasarısı” taslağı incelenip hukuki görüş ve önerilerimiz Başbakan
Yardımcılığı Makamına sunulmuştur.

Başkanlık tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları aşağıda yer almaktadır:

• “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında” incelemeler
yapılıp karşılaştırma cetveli hazırlanmıştır.

•	İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa YENEROĞLU’na “Göç ve Diaspora Komisyonu
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi” çalışmasıyla
ilgili olarak hazırlanan görüşü sunulmuştur.

• Yurtdışı Vatandaşlarla ilgili “Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağına Başbakanlık kanalıyla kurullardan gelen
görüşler derlenerek kanun çalışması revize
edilmiştir.

• Yeni Anayasa mevzuat uyumu konusunda
mevzuat değişiklik taslağı hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiştir.

•	İçişleri Bakanlığı’na “Yabancı Ülke Adli veya
İdari Makamlarınca Verilen Kararların Aile
Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Taslağı” incelenerek hukuki görüş sunulmuştur.
• Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü)’ne “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmelik Taslağı” “Merkezi yönetim muhasebe
Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüş sunulmuştur.
• Müşavirliğimizce Yurtdışı vatandaşları ilgilendiren Bakanlıkların Mevzuat taraması
gerçekleştirilmiştir.
• Başbakan Yardımcılığı Makamına Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın “Tüzük Tasarı Taslağı” incelenerek görüş bildirilmiştir.

• Yurtdışı Vatandaşlarımızı ilgilendiren mevzuatlarla ilgili olarak bakanlıklar mevzuatları
üzerine tarama işlemi başlatılmıştır.
• Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın
Genel Müdürlüğüne “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek
İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlanmak üzere
gönderilmiştir.

• “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği”
Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına görüşe gönderilmiştir.
• “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bütçesinden Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere
Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” hazırlanmıştır.
• “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı Taslağı” hazırlanmıştır.

• Gizli evrak süreci hakkında “İç Genelge” hazırlanmıştır.

Tablo 25 - 2017 Yılı Hukuki Görüş Sayıları
Grafik 13 - 2017 Yılı Faaliyetleri
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İlgili Çalışmalar
•

Başkanlık taşınır kayıt ve kontrol işlemleri
yürütülmüştür.

• Mal ve hizmet alımına yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli mevzuat çalışmalarına
destek sağlanmıştır.
• Kurum personelinin sosyal ve kültürel imkânlardan yararlanmasına ilişkin ihtiyaç duyulan sektörlerde ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliğine yönelik kurumsal anlaşmalar yapılmıştır.

hizmet alınması konusunda kurumsal anlaşmaya varılmıştır. Sağlık hizmetlerine yönelik, %20 - %40 indirimli hizmet alınması
konusunda toplam 14 klinik, özel hastane ve
tıp merkezi ile anlaşma sağlanmıştır. Sosyal
ve kültürel hizmetlerden faydalanılmasına
ilişkin, toplam 5 işletme ile kurumsal anlaşma yapılmıştır. Kreş ve dil kursu gibi eğitim
hizmetleri alanında, Milli Eğitim Bakanlığı
Onaylı (MEB) toplam 4 işletme ile kurumsal
anlaşma yapılmıştır.

Grafik 15 - Gerçekleştirilen İhalelerin Mevzuata Göre Dağılımı

•	İaşe ve ibate hizmetleri bağlamında, toplam 11 işletmeden %20 - %40 arası indirimli

Grafik 16 - Türüne Göre Gerçekleştirilen İhaleler

•	İlgili depolardaki malzemelerin sayımı ve
tasnifi yapılmıştır.
• -1. katta daha önce personel lokali ve kafeterya deposu olarak kullanılan alan birleştirilerek mahfuz oda oluşturulmuştur.
Grafik 14 - Yapılan Kurumsal Anlaşmaların Sektörel Bazda Dağılımı

• 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile Başkanlığa tahsis
edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Başkanlık Harcama Usul ve Esasları hazırlanmıştır.
• Taşınırlara ilişkin işlemler, hizmet alım yoluyla alt işveren bünyesinde çalıştırılan taşeron personele ilişkin iş ve işlemler ile alt
işveren ile bu kapsamdaki mali ilişkiler, bazı
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gelirlerin tutarlarına ilişkin kontroller ile Başkanlık hizmet binasında yürütülmekte olan
ve süreklilik arz eden hizmetlerin sözleşmelerinin güncel tutulması çalışmaları yürütülmüştür.
• 23 adet alıma ilişkin işlemler yürütülmüştür.

• Katlarda yer alan, gün içerisinde kullanılan
temizlik malzemelerinin yer aldığı dolaplara
raf sistemi yapılmıştır.
• Tüketim malzemelerinin takip ve tedarikinin
internet üzerinden (e-depo) yapılabilmesi
için temel tüketim malzemelerinin fotoğrafları çekilmiş, oluşturulacak sistemin kullanımına hazır hale getirilmiştir.
• Başkanlığımız çalışmaları kapsamında ilgili
birimlerle koordineli olarak faaliyetlerin etkin
bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, ko-

naklama, ulaştırma ve organizasyon firmalarının envanterinin oluşturulması sağlanmıştır. Bu çerçevede, Ankara’da ve İstanbul’da
faaliyet gösteren toplam 77 adet turizm ve
seyahat acentesi ile irtibata geçilerek, Kurumumuza sağlayacakları indirim miktarı,
esnek bilet koşulları ve referansları hakkında
bilgi talebinde bulunulmuştur. Yurtiçi karayolu ile ulaşım hizmetlerine yönelik toplam
18 otobüs firması ile görüşülerek envanter
oluşturulmuştur. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarında ve görevlendirmelerinde,
araç kiralama hizmeti satın alınmasına yönelik kurumsal kimliğe haiz 5 firma ile görüşülerek fiyatlandırma ve çalışma koşulları
hakkında bilgi temin edilmiştir.
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MALİ BİLGİLER
Başkanlık bütçesinin 2017 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ait açıklamalar
aşağıda yer almaktadır.

Gider türleri itibariyle ekonomik kodlarına göre ödenek ve harcamaların dağılımı aşağıda tablo
halinde gösterilmiştir.

Bütçe Uygulama Sonuçları

2

017 yılı başında çıkarılan 6767 Sayılı 2017 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza önceki yıla göre yaklaşık %12 artışla
2017 yılı için 277.803.000 TL tutarında ödenek
tahsis edilmiştir. 2017 yılı içinde ise toplam
63.208.268,62 TL ekleme yapılmıştır. Toplamda
341.011.269 TL olan bu ödeneklerin %98 ‘üne
karşılık gelen 335.053.874 TL harcama yapılmıştır.

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2017 yılında tahsis edilen ödeneklerin ve harcamaların yüzdelik olarak dağılımı aşağıda grafikler halinde gösterilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ve toplam harcamaların çoğunlukla mal
ve hizmet alım giderleri ile cari transferlerde
yoğunlaştığı görülmektedir.

2017
KODU

ÖDENEK TÜRÜ
KBÖ

TOPLAM
ÖDENEK

01

PERSONEL GİDERLERİ

12.336.000

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMLERİ

1.901.000

1.988.598

1.855.204

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

21.296.000

24.266.360

23.013.505

05

CARİ TRANSFERLER

240.070.000

296.446.000

295.640.855

06

SERMAYE GİDERLERİ

2.200.000

4.937.000

1.789.629

277.803.000

341.011.269

335.053.874

TOPLAM

13.373.311

ARALIK HARCAMA
12.754.681

Tablo 26 - Ekonomik Kod İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)

Grafik 17 - Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Kod İtibariyle Dağılımı

Personel Giderleri: Bu gider türünde yapılan
harcamalar memur, kadro karşılığı sözleşmeli
ve sözleşmeli personele ödenen maaş ödemelerini kapsamaktadır.2017 yılı için Başkanlığımız
bütçesine 12.336.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeler ile toplam
ödenek 13.373.311 TL olmuştur. Bu ödeneğin
12.754.681 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 95,37 olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar
Başkanlığımızda çalışan memur, kadro karşılığı
sözleşmeli ve sözleşmeli personel için sosyal
güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi ödemelerini kapsamaktadır. 2017 yılı için Başkanlığımız bütçesine 1.901.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeler ile toplam ödenek 1.988.598 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.855.204 TL’si harcanmıştır. Harcamanın
yılsonu ödeneğe oranı ise % 93,29 olmuştur.

Grafik 18 - Toplam Harcamaların Ekonomik Kod İtibariyle Dağılımı
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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 ile
menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve
onarım giderlerini kapsamaktadır. 2017 yılı için
Başkanlığımız bütçesine 21.296.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeler ile
toplam ödenek 24.873.422 TL olmuştur. Bu
ödeneğin 23.013.505 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 92,52 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 şekilde yapılan aylık burs,
uçak bileti, TÖMER ücreti v.b. her türlü harcamaları kapsamaktadır.
2017 yılı için Başkanlığımız bütçesine
240.070.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu
ödeneğe yıl içinde yapılan 56.376.000 TL ekleme sonucunda toplam ödenek 296.446.000 TL
olmuştur. Bu ödenekten 295.640.855 TL harcama yapılmıştır. Projelerin tamamlanamaması
ve öğrencilerle ilgili bazı ödemelerin 2017 yılına
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kalması nedeniyle harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise % 99,72 olmuştur.

tır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 36,24
olmuştur.

Sermaye Giderleri: Bu gider türünde yapılan
harcamalar Başkanlığımızın sermaye giderleri
kapsamında yapmış olduğu menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul büyük
onarım giderleri ve diğer sermeye giderlerinden oluşmaktadır. 2017 yılı için Kalkınma Bakanlığı’nın da onayıyla Başkanlığımız bütçesine
2.200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde
yapılan eklemeler ile toplam ödenek 4.937.000
TL olmuştur. Yürütülen projelerin bazı işlemlerinin ve ödemelerinin 2018 yılına sarkması nedeniyle bu ödeneğin 1.789.629 TL’si harcanmış-

Yapılan tüm harcamalar incelendiğinde;
277.803.000 TL olan başlangıç ödeneğine
63.708.268,62 TL ödenek eklenmiş, 500.000
TL ödenek düşülmüş ve toplam 341.011.269
TL ödeneğin % 98,25 sine karşılık gelen
335.053.874 TL’si harcanmıştır. Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden
yapılan harcamalar fonksiyonel olarak Genel
Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri ve Eğitim amaçlarıyla kullanılmıştır.

Fonksiyonel kodu

2017 KBÖ

2017 Yılsonu
Ödeneği

Genel Kamu Hizmetleri

62.203.000

113.368.519

600.000

Eğitim hizmetleri
Toplam

2017 Yılsonu
Harcama

Gerçekleşme(%)

107.414.435

94,74

766.750

764.139

99,65

215.000.000

226.876.000

226.875.300

99,99

277.803.000

341.011.269

335.053.874

98,25

Kamu düzeni ve güvenlik
hizmetleri

Tablo 27 - Fonksiyonel Kod İtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)

Mali Denetim Sonuçları
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PERFORMANS BİLGİLERİ
Faaliyet ve Proje Bilgileri
17.03.2006 tarihli ve 26111 ayılı 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.

Performans Sonuçları Tablosu
117.03.2006 tarihli ve 26111 ayılı 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.

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
117.03.2006 tarihli ve 26111 ayılı 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.

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
117.03.2006 tarihli ve 26111 ayılı 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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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1

A - Üstünlükler

6.2

B - Zayıflıklar
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ÖNERİ VE TEDBİRLER
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

MALİ HİZMETLER BİRİM
YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi 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, benden önceki yöneticilerden almış olduğum bilgiler ve 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. / / 2018 ANKARA

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 2016 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. / /2018 ANKARA

				

				

Mehmet KÖSE

Zahide ERDOĞAN

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

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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