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Diaspora: Herhangi bir milletin ya da inanç
grubunun, anavatanlarının dışında yerleştikleri
ülkelerde, bir topluluk bilinci ve kökenlerine ilişkin güçlü bir aidiyet duygusu ile kültürel, sosyal,
ekonomik ve siyasal etkileşimlerini sürdürerek
hakların ve ortak çıkarların savunulmasında birlikte hareket edebilen üyelerine denir.
Geleneksel Diaspora: Vatandaşlık, Diaspora
kavramı içersinde en önde gelen bağ olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte günümüzde Diaspora kavramının sadece vatandaşları
değil, tarihî ve kültürel bağlara sahip daha geniş
bir kitleyi kapsadığına dair tatbik edilen görüşler
de bulunmaktadır. Türkiye, Diaspora tanımlamalarına yönelik bu yaklaşımların ikisini birden
sahiplenmektedir.
Geleneksel anlamdaki Türk Diasporasının ana
gövdesini, Türkiye’nin yurtdışında yaşayan vatandaşları oluşturmakta ve bunlara Yurtdışı
Vatandaşlar denilmektedir. Yurtdışı Türkler, Vatandaş Diasporası veya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar isimleriyle de anılmaktadırlar. Türkiye
vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip kişiler de Yurtdışı Vatandaşlar
kapsamındadır.
Mavi Kart: Özellikle çifte vatandaşlığın mümkün olmadığı hâllerde uygulanan doğumla Türk
vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle
Türk vatandaşlığını kaybedenlere ve bunların
5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanunun 28’inci
maddesinde belirtilen altsoylarına verilen, hamillerinin Türk vatandaşlığının birçok hakkından yararlanabileceklerini gösteren bir uygulamadır. Mavi Kart sahipleri, Yurtdışı Vatandaşlar
kapsamında değerlendirilmektedirler.

Kardeş Topluluklar: Türkiye’ye tarih ve kültür itibarıyla yakınlığı bulunan, sahip oldukları
maddî ve manevî değerlerin Türkiye ile karşılıklı ilişkilerini kuvvetlendirecek nitelikte olduğu, Türkiye’nin Kardeş Topluluklarının vatandaş diasporasını oluşturan bu kişilerin geneline
Kardeş Topluluk Diasporaları adı verilmektedir.
Kardeş Topluluk Diasporalarıyla işbirliği yapılması fayda sağlamakta olup bu kapsamda Kardeş Topluluk Diasporalarının anavatanlarını da
içerek şekilde yapılan işbirliklerine Diasporalararası İşbirliği adı verilmektedir.
Uluslararası Öğrenciler: Türkiye’de resmî bir
kurum ve/veya eğitim programı kapsamında
öğrenim gören ve Türk vatandaşlığına sahip olmayan kişiler şeklinde tanımlanmaktadır.
Türkiye Bursları: Uluslararası öğrencilerin ülkemiz yükseköğrenim kurumlarına yerleştirilmelerini ve kendilerine tahsis edilen imkânlardan
yararlanabilmelerini sağlayan, Türkiye tarafından verilip koordinasyonunu Başkanlığın üstlendiği kamu kaynaklı bursların genel ismidir .
Türkiye Mezunu: Türkiye Bursları’ndan yararlansın veya yararlanmasın, Türkiye’de resmî bir
kurum ve/veya eğitim programı kapsamında
gördüğü öğrenimi tamamlayan uluslararası öğrenciler Türkiye Mezunu olarak anılırlar.
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Bakan Sunuşu

T

ürkiye’nin aktif dış politika perspektifiyle örtüşecek şekilde yurtdışında
yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası
öğrencilerle ilgili çalışmalar yürütmek üzere kurulan Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı; nerede bir vatandaşımız, nerede bir soydaş
ve akrabamız varsa orada olmayı kendisine ilke edinerek kurulduğu
günden itibaren faaliyet alanındaki sorunların tespiti ve çözümü için
çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır.

Başkanlık, yurtdışında yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyonu aşan vatandaşımızın bulundukları
ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal
hayatına aktif katılımlarını ve katkılarını artırmaya büyük önem vermekte ve bu çerçevede ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kapsamlı faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Diğer taraftan sosyal, kültürel ve tarihi bağlarla
bağlı olduğumuz soydaş ve akraba topluluklarla
diplomatik, kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi kapsamında; değişim programları, mesleki eğitim
projeleri ve kültürel miras çalışmaları gibi çeşitli
faaliyetler yürütülmektedir.

Ayrıca kamu diplomasisinin araçlarından biri
olan eğitim diplomasisi faaliyetleri kapsamında ülkemizin uluslararası eğitim markası olan
“Türkiye Bursları” ile dünyanın her köşesinden
uluslararası öğrencinin ülkemizde eğitim alması
sağlanmaktadır.
Başkanlığın faaliyetlerinin ayrıntılarını bulabileceğiniz, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun kamuoyunun bilgilendirilmesinde
faydalı olacağına inanıyor ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.

Mehmet Nuri ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı
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K

üreselleşmenin bir sonucu olarak ülkemizin benimsemiş olduğu
çok boyutlu aktif dış politika çerçevesinde; Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yurtdışındaki vatandaşlarımız,
soydaş ve akrabalarımız ile uluslarararası öğrencilerimize yönelik
çalışmalarını etkin ve sonuç odaklı bir yaklaşımla sürdürmektedir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, yabancı düşmanlığı, islamofobi,
aile birleşimi ve eğitim gibi çeşitli konularda sorunlarla karşılaşan yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye, ayrıca bu
vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin siyasi,
ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına aktif katılımlarını desteklemeye, özellikle de yeni nesillerin başarılarını perçinlemeye yönelik saha
ziyaretleri, tez araştırma bursları, eğitime ve
Türkçe öğrenimine destek faaliyetleri ile kültürel hareketlilik programları gibi çeşitli program
ve faaliyetler düzenlenmektedir.

Uluslararası öğrenciler için bir çekim merkezi
olma yolunda Türkiye’nin uluslararası eğitim
markası olan “Türkiye Bursları” kapsamında ise
2018 yılında yaklaşık 133 bin başvuru alınmıştır.
Türkiye Bursları ile uluslararası öğrencilerimize burs yardımı, barınma, sigorta, akademik ve
sosyal rehberlik hizmetleri gibi alanlarda geniş
imkânlar sunulmaktadır. Düzenlenen öğrenci
akademileri, öğrenci buluşmaları, mezuniyet
törenleri ve yaz okulları gibi programlarla da
öğrencilerin eğitim deneyimlerinden en yüksek
verimi alarak dünyanın dört bir yanında gönüllü elçilerimiz olmaları sağlanmaktadır.

Başkanlığımızca; soydaş ve akraba topluluklarımızla ortak tarih ve kültür birlikteliğimizi geliştirmek, ilişkilerimizi güçlendirerek her alanda
daha yakın ilişkiler tesis etmek üzere sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurumları, meslek
kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içerisinde
mezun buluşmaları, yaz okulları, kültürel geziler ve staj programları gibi birçok çalışma yapılmakta; tarihi, kültürel ve sanatsal miras ve
değerlerin tespit edilmesi, kayıt altına alınması,
korunması ve yayımlanması amacıyla yayın ve
saha araştırmalarına destek verilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Başkanlığımızın gerçekleştirdiği faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçlarını
göstermek üzere hazırlanan 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporunun kamuoyuna faydalı olmasını
diler, raporun hazırlanmasında emeği geçen
Başkanlık çalışanlarına teşekkür ederim.

Abdullah EREN
Başkan
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Genel Bilgiler
Vizyon
Vizyoner diaspora politikaları oluşturmak ve etkin programları hayata geçirerek küresel bir
kurum olmak.

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

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 6 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5978 sayılı yasa ile kurulmuş ve
15 Temmuz 2018 tarihli “Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)” ile yeniden düzenlenmiştir.
Başkanlığımız halihazırda iş ve işlemlerini,
bahse konu kararnamenin 51’inci bölümü
uyarınca yürütmektedir.

Bu kapsamda Başkanlığımız;
a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm
üretmek,
b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal,
kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi
amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler
yürütmek,
c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen
projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum
ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi
uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin,
ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir
şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası
belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak ile görevlendirilmiştir.

İdareye İlişkin Bilgiler
Kurumsal Tarihçe
22. Dönem Yasama Meclisi çalışma döneminde, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının araştırılması ve bu
sorunlarının çözümü için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Meclise
sunulan araştırma önergeleri doğrultusunda belirtilen hususları araştırmak üzere bir
komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Bu
komisyonun hazırladığı rapora istinaden
yurtdışında yaşayan vatandaşlara sunulan
hizmetlere yönelik olarak 2008 yılında, 30
farklı kurumun katılımı ile bir strateji belgesi
oluşturulmuştur. Bu belgede yer alan stratejilerden biri de yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik yeni bir birimin kurulması
olmuştur.
Araştırma Komisyonu raporuna ilişkin strateji belgesi ve projeler neticesinde, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 6
Nisan 2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5978 sayılı “Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun” uyarınca kurulmuş; 15 Temmuz 2018 tarihli “Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname
Numarası: 4)” ile yeniden düzenlenmiştir.
Başkanlığımız kamu tüzel kişiliğini haiz, özel
bütçeye sahip bir kuruluş olup, faaliyetlerini
farklı unvan ve statüdeki toplam 305 personel ile yürütmektedir.
Başkanlığımız, bugün dünya genelinde sayıları altı milyonu aşan vatandaş diasporamız; tarih, kültür veya dil birliği ile bağlı
olduğumuz tarihsel diasporamızı oluşturan
kardeş topluluklar ve dünyanın 170’den fazla ülkesinden Türkiye Burslusu olarak eğitim
görmek amacıyla ülkemize gelen, yakınlık
diasporamız içinde yer alan uluslararası öğrenciler ile tüm bu alanlarda faaliyet yürüten
STK’larla birlikte çalışmalar yürütmekle görevlendirilmiştir.

Fiziksel Yapı
Başkanlık, Kuruluş Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla merkez teşkilatı olarak kurulmuştur.

45 ve 170 kişi kapasiteli 3 adet konferans salonu ile 6 adet toplantı salonu ve bir kütüphane bulunmaktadır.

Başkanlığımız, “Oğuzlar Mahallesi Mevlana
Bulvarı No:145 Balgat/Çankaya - Ankara” adresinde bulunan, 16.500 metrekare toplam
kapalı alana sahip, 15 katlı kiralanan binasında hizmet vermektedir. Başkanlığımızda 25,

Başkanlığımızın araç ihtiyacı taşıt kiralama
yöntemi ile karşılanmakta olup, Başkanlık
mülkiyetinde 4 tane araç bulunmaktadır.
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Teşkilat Şeması

Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başkan, 3 Başkan Yardımcısı, 4 Başkanlık Müşaviri
ve Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Uluslararası
Öğrenciler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere 8 daire başkanlığı ile Hukuk Müşavirliğinden oluşmaktadır.

İletişim ve teknolojinin insana tanıdığı imkânlarla, modern dünyanın küresel boyutta büyük bir dönüşüm yaşadığı günümüzde, hızlı bilgi akışına bağlı olarak her alanda sürekli yenilikler ve devasa
gelişmeler yaşanmaktadır. Başkanlığımız tüm bu değişim ve gelişmeleri yakından takip etmekte,
teknolojik kaynakları en ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

Başkanlığın organizasyon yapısı aşağıda gösterilmektedir.

TBBS: Ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin ülkemizi tanıyabildikleri, Türkiye
Bursları hakkında bilgi sahibi olabildikleri, başvuru yapabildikleri ve burslandırılmaları sonrasında
tüm süreçlerinin takibinin sağlandığı bir Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS) ve web sitesi oluşturulmuştur.

BAKAN
BAKAN
YARDIMCISI

Mobil Uygulamalar: Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin de mobil uygulama vasıtasıyla burslulukla ilgili gerekli işlemleri hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapabilmeleri sağlanacaktır. Sistemin
mobil uygulamasının yaptırılması da hedeflenerek Başkanlık çalışanlarının, görevleri gereği kurum
dışındaki faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmelerine imkân verilecektir.

BAŞKAN

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BASIN MÜŞAVİRİ

BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ

İÇ DENETÇİLER

BAŞKAN YARDIMCISI

YURTDIŞI VATANDAŞLAR
DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜREL VE SOSYAL
İLİŞKİLER DAİRE
BAŞKANLIĞI

KURUMSAL İLİŞKİLER VE
İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI
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Web Sitesi ve İnternet Erişimi: Öncelikli olarak, Başkanlık web sitesi oluşturulmuş, geliştirilmiş ve
zengin bir içeriğe kavuşturularak hizmet sunar hale getirilmiştir. Ancak hizmet sunmamız gereken
coğrafyanın genişliği dikkate alındığında hâlihazırda hizmet sunulan dil seçeneğinin artırılması
hedeflenmektedir.

Proje Bilgi Sistemi: İdari ve mali destek başvuruları ile birlikte Başkanlık tarafından yürütülen pek
çok çalışmaya ilişkin proje başvuruları Proje Bilgi Sistemi (PBS)’nden online olarak alınmaktadır.

Beşeri Kaynaklar

BAŞKAN YARDIMCISI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE
BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE
BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Başkanlığımızda 112 devlet memuru, 52 sözleşmeli personel, 4 sözleşmeli bilişim personeli ve
137 sürekli işçi olmak üzere toplam 305 personel görev yapmaktadır. Başkanlığımızda toplam 418
kadro mevcut olup; 305 kadro dolu, 113 kadro ise boştur. Başkanlığımızda görev yapan personelin
cinsiyet durumuna göre dağılımı ise 206 erkek ve 99 kadın şeklindedir.
Başkanlığımızda görev yapan personelimizin cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

YTB Faaliyet Raporu
2018

32%

Grafik 2 Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımı

ERKEK
68%

Grafik 4- Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

31-35 YAŞ
26%
Personelimizin
yaş ortalaması 35,5'dur.

Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımı

36-40 YAŞ
25%

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Grafik 2 Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımı

ERKEK

36-40 YAŞ
25%

31-35 YAŞ
26%

ÖN LİSANS
PERSONELİN
68%
27-30YAŞ
YAŞ
4%
GURUBUNA GÖRE18%
DAĞILIMI

21-26 YAŞ
27-30 YAŞ
31-35 YAŞ
27-30 YAŞ
18%

41+ YAŞ
24%

21-26 YAŞ
7%

36-40 YAŞ
41+ YAŞ
TOPLAM

ORTAÖĞRE
TİM
24%

21-26 YAŞ
7%

LİSANS
41+
YAŞ
46%
24%

20
56

Y.LİSANS
80
İLKÖĞRETİM
20%
Grafik 3 - Kadrolu
5% ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
1%

77

31-35 YAŞ72
KADIN

305

14

Ortaöğretim

72

Ön Lisans

13

Lisans

140

Y.Lisans

62

Doktora
4
PERSONELİN YAŞ

GURUBUNA GÖRE DAĞILIMI
TOPLAM
305
21-26 YAŞ

20

27-30 YAŞ

56

31-35 YAŞ

80

36-40 YAŞ

77

41+ YAŞ

72

TOPLAM

305

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE
DAĞILIMI

Grafik 2 Personelin YaşDOKTORA
Grubuna Göre Dağılımı

KADIN 26%
32%
32%

İlköğretim

36-40 YAŞ
25%
Personelimizin yaş ortalaması 35,5’dur.

ERKEK
68%
41+ YAŞ

27-30 YAŞ
24%
18%
21-26 YAŞ
Grafik 4- Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
7%

ERKEK

206

KADIN

99

TOPLAM

305

PERSONELİN EĞİTİM
PERSONELİN
YAŞGÖRE
DURUMUNA
GURUBUNA GÖRE
DAĞILIMI
DAĞILIMI

İlköğretim
21-26
YAŞ

20

14

Ortaöğretim
27-30
YAŞ

56

Ön
Lisans
31-35
YAŞ

80

72
13

36-40
YAŞ
Lisans

77 15
140

41+ Y.Lisans
YAŞ

72

TOPLAM
Doktora

305

TOPLAM

Personelimizin yaş ortalaması 35,5'dur.

Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımı

62
4

305

Grafik 3 - Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Y
Grupları

Sayı

KADIN
32%
27-30 y

56

31-35 y

80

21-26 y

36-40 y
41+ y

PERSONELİN
EĞİTİM
Personelin
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Grafik 3 - Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
DURUMUNA GÖRE
ÖN LİSANS
LİSANS
DAĞILIMI
4%

20

Toplam

305

77
ERKEK
68%
72

Grafik 4- Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

İlköğretim

46%

14

İlköğretim

Ortaöğretim ORTAÖĞRE 72
TİM
ERKEK
24%
Ön Lisans
13
68%
Grafik 4- Kadrolu
Lisans
140ve Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
Y.LİSANS
Y.Lisans
Doktora
TOPLAM

Personelimizin yaş ortalaması 35,5'dur.

KADIN
32%

İLKÖĞRETİM
DOKTORA
Personelimizin
5% 62yaş ortalaması 35,5'dur.
1%

20%

LİSANS

PERSONELİN
Ortaöğretim CİNSİYETE
72 GÖRE
DAĞILIMI
Ön Lisans
13
Lisans

140

ERKEK
Y.Lisans

62
4

Doktora
KADIN
TOPLAM

TOPLAM

305

206
99
305

305
LİSANS
46%
PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE
DAĞILIMI

ORTAÖĞRE
TİM
24%

ÖN LİSANS
4%

14

4

ÖN LİSANS
4%

16 / 17

PERSONELİN EĞİTİM
DURUMUNA GÖRE
DAĞILIMI

İLKÖĞRETİM
5%

ERKEK
DOKTORA

Y.LİSANS
20%

KADIN
TOPLAM

YTB Faaliyet Raporu
206
992018
305

15

Hizmet Birimleri
15 Temmuz 2018 tarihli “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)”nde de
belirtildiği üzere Başkanlık teşkilatının hizmet birimleri ve görevleri aşağıdaki şekildedir:

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı
•

•

•

Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların ve
29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci 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 ku-

ruluşlarınca 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.

•

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 işbirliği
yapmak.

•

•
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Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari bağlarını geliştirmek üzere
girişimciler ve profesyonellerin güçlerinin
birleştirilmesi yoluyla yurtdışındaki Türkiye
imajının güçlendirilerek ülkemizin uluslararası düzeyde tanınması ve tanıtılması için
yurt içinde veya yurt dışında 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 konularla ilgili her türlü
veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek.

•

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanlar ve çocukları için yurt içinde ve yurt
dışında eğitim, burs ve barınma desteği
sağlamak.

•

Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken
çalışmaların başlatılmasını sağlamak.
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Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
•

•

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.

•

Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz
ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların
başlatılmasını sağlamak.

•

Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

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.

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı
•

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı
•

•

Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları
ile bu Bölümde 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.

•

Başkanlığın görev alanı ile ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayınlatmak.

•

Görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya düzenletmek.

•

Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek.

Bu Bölümde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak kişi ve kuruluşlarca
yurtiçinde ve yurtdışında planlanan faaliyetleri idari, mali veya hibe esaslı olarak desteklemek.

•

Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek.

•

Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.
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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 alınan kararların
uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek.

•

Kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler yapmak.

•

Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını
sağlamak.

•

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.

Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve sonuçlarını ilgili
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
•

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
•

•

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve
5436 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve
malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

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, 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.

•

Başkanlık görev alanıyla ilgili bilgi banka-

larının 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 ek olarak düzenli
şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

•

Başkan tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Personel Daire Başkanlığı

•

•

Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,
personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak.

•

Başkanlığın görev alanı ile ilgili diğer kamu
kurumları ve kişilere yönelik sürekli eğitim
merkezi bünyesinde ilgili daire başkanlıkları
ile koordineli olarak eğitim programları düzenlemek.

•

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

•

Eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.

•

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

•

Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

•

Başkanlık kütüphane hizmetlerini yürütmek.

•

Başkanlık arşiv hizmetlerini yürütmek.

•

Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

•

Başkan tarafından verilecek diğer görevleri
yerine getirmek.

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
•

•

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.
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Paydaş odaklılık

Organizasyonel
uyum

Sonuç odaklılık

Etkin bilgi
üretimi ve
paylaşım
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A1.H2 Yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın akademik,
sosyal ve kültürel gelişimlerine
destek olunacaktır.

A1.H1 Yurt dışında yaşayan
çocuk ve gençlerimizin
anadillerini öğrenmeleri ve
kültürel değerlerimizi
tanımaları sağlanacaktır.

A2.H3 Kardeş topluluklara
yönelik eğitim iş birliği
çalışmaları gerçekleştirilecektir.

A2.H2 Kardeş topluluklarla
kültürel etkileşimi
güçlendirecek çalışmalar
yapılacaktır.

A2.H1 Türkiye Mezunlarının
birbirleriyle ve ülkemizle
ilişkileri geliştirilecektir.

Tutarlılık ve
süreklilik
A3.H2 Türkiye Burslusu
öğrencilere sunulan
hizmetlerin kalitesi artırılarak
öğrencilerin sosyal, kültürel ve
mesleki donanımları
güçlendirilecektir.

A3.H1. Türkiye Bursları ülke
stratejileri kapsamında
planlama, tanıtım ve seçim
çalışmaları geliştirilerek
burslandırmanın niteliği
artırılacaktır.

A4. H5. Kapsayıcı ve etkin iletişim vasıtaları ile
Başkanlığın görev alanına ilişkin konularda
bilgilendirici ve kurumsal işbirliğini teşvik eden
çalışmalar yapılacaktır.

A4. H4. Başkanlığın amaçlarının
gerçekleştirilmesine yönelik planlama anlayışı
geliştirilecek, oluşturulan planların uygulama
süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
yapılacak, etkin mali hizmet sunulması
sağlanacaktır.

A4. H3. Başkanlığın amaçlarını
gerçekleştirebilecek nitelikli insan kaynağı temin
edilecek ve mevzuat alt yapısı geliştirilecektir.

A4. H2. Başkanlığın amaçlarını gerçekleştirmek
için etkin, güvenli, verimli ve güncel bilişim
teknolojisi imkânlarının oluşturulması ve
kullanılması sağlanacaktır.

A4.H1. Başkanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmete ilişkin tedarik süreçlerinin geliştirilmesi
ve kurumun fiziki altyapı ve çalışma ortamının
iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Amaç 4: Başkanlığın görev alanında
belirlenen amaçları gerçekleştirmek için
etkin, verimli ve sürekli hizmet sunacak
kapasite geliştirilecektir.

Öncü, yenilikçi
ve yönlendirici
yaklaşımlar

Amaç 1: Yurtdışı
vatandaşlarımızın kültürel ve
sosyal bağları güçlendirilecektir.

Kaynak
kullanımında
etkinlik ve
verimlilik

Amaç 3: Ülkemizde eğitim
görecek uluslararası öğrencilere
yönelik burs ve rehberlik
programları ile Türkiye’nin
uluslararası ilişkiler vizyonuna
uygun nitelikte öğrencilerin
yetişmeleri sağlanacaktır.

Stratejik bakış
- perspektif

Amaç 2: Ülkeler arasındaki
ilişkilere katkı sağlamak amacıyla
tarihî ve kültürel bağlarımız olan
kişi ve topluluklarla işbirlikleri
geliştirilecektir.

Temel Değerler

2.2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç ve Hedefler
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Amaç ve Hedefler

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

Tarafsızlık
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YURTDIŞI VATANDAŞLARA
YÖNELİK FAALİYETLER

YV
Saha Ziyaretleri
Fransa Strazburg ve Lyon Bölgelerine Saha Ziyareti (01-08 Haziran 2018)
Başkanlığımız tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik geliştirilen proje programlarına nitelikli başvuruların alınması, halen yürütülmekte olan proje desteklerinin yerinde incelenmesi ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi amacıyla Fransa’nın
Lyon ve Strazburg şehirlerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Belçika Saha Çalışması (30 Mayıs – 3 Haziran 2018)
Brüksel, Anvers ve Beringen şehirlerinde Dış Temsilciliklerimizin yanı sıra, medya ve STK temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında 50’ye yakın kişi ve STK temsilcisi ile
görüşme yapılmıştır.

Belçika Seçim Gözlem Ziyareti (16 Haziran – 19 Haziran 2018)
Başkanlık heyeti 16-19 Haziran 2018 tarihleri arasında Brüksel ve Anvers Başkonsolosluk bölgelerindeki sandık çevrelerini ziyaret ederek gözlemlerde bulunmuştur. Brüksel ve Anvers şehirlerinde
Dış Temsilciliklerimizin yanı sıra, medya ve STK temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında 30’a yakın kişi ve STK temsilcisi ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

Avusturalya’ya Türk Göçünün 50. Yılı – Melburn ve Sidney Saha Ziyareti
21-31 Ekim 2018 tarihleri arasında Türk Göçünün 50. yılının kutlanması ve Melburn ile Sidney şehirlerinde STK’larla istişare toplantısı yapılması vesilesi ile Avustralya’da bulunmuştur.
Melburn ve Sidney ’de ziyaret edilen dış temsilciliklerimaiz ve Türk STK’lar ile Başkanlığımızın
çalışma alanları istişare edilmiş; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitimleri konusunda
çalışan STK’lar ve eğitim kurumlarıyla bir araya
gelinerek bilgilendirme çalışması yapılmış, hali
hazırda Başkanlığımızın desteğiyle yürütülmekte olan projeler yerinde incelenmiş, gençlerimizin kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim,
staj, burs ve hareketlilik programları tanıtılmış

ve 1001 kütüphane projesi kapsamında Melburn ve Sidney’de olmak üzere iki kütüphane
açılmıştır.
27 Ekim 2018 tarihinde Türk İşçi Gücü Antlaşması’nın 50. yılı münasebetiyle protokol konuşmaları, ödül ve gala yemeğinden oluşan geniş
katılımlı bir organizasyon yapılmıştır. Toplamda 12 STK, 2 Dış Temsilcilik, 1 Konser verilmiş,
1 Müze ziyareti gerçekleştirilmiş ve 260 kişi ile
temasa geçilmiştir. Bunun yanı sıra, Avustralya
devletine bağlı olarak çalışan SBS Radyo ile kayıt üzerinden ve ZZZ Radyo ile canlı sözlü mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Avusturalya’ya Türk Göçünün 50. Yılı kapsamında yapılan faaliyetler:
•

Avustralya’ya Göçün 50. Yılı Almanağı hazırlanmıştır.

•

Avustralya’ya Türk Göçüne ilişkin Sözlü Tarih Çalışması ve Arşiv Araştırması yapılmıştır.

•

Türkiye’den Avusturalya’ya göçün 50. yılı dolayısıyla belgesel film hazırlanmıştır.

•

Avustralya’ya Göçün 50. Yılı vesilesiyle gerçekleştirilen Türk Müziği eşliğinde Senfoni orkestrası
AHENK Konseri Başkanlığımız desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Hollanda Saha Ziyareti (15-22 Aralık 2018)
Hollanda’da gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin ön görüşmelerde bulunulması, halihazırda Başkanlığımızca destek verilmiş olan proje desteklerinin yerinde incelenmesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Hollanda resmi makamları ile görüşmeler gerçekleştirilmesi amacıyla 15-22 Aralık 2018
tarihleri arasında Hollanda’da çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
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Türkçe ve Eğitim Faaliyetleri
Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursları
Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursları
(YVAD), yurtdışında yaşayan toplumumuzun
bulundukları ülkelerin eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katılımlarını sağlamak ve başarılarını desteklemek üzere hayata geçirilmiştir.
Yurtdışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan ve başvuru şartlarını
taşıyan adaylar bu burs kapsamındadırlar.

2018-19 Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma
Bursları (YVAD) tanıtım süreci sonrasında 115
adaydan başvuru alınmıştır. Burs başvuruları değerlendirme sonucunda 72 aday ile 18-21
Eylül 2018 tarihleri arasında yerinde mülakat
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön incelemeler ve mülakatlar sonucunda toplam 29 kişi
burs almaya hak kazanmıştır. Bu dağılım 9 Doktora, 20 yüksek lisans öğrenciden oluşmaktadır.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programları
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek
eğiticileri yetiştirmek üzere 2017-2018 döneminde Sakarya Üniversitesi ile işbirliği halinde
tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. 2018-19
döneminde programların tezli olarak Antalya
Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi ile işbirliği halinde “Yurt Dışındaki
Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans

Programı” adı altında açılmıştır. Bu kapsamda
17.07.2018 tarihinde adı geçen üniversitelerle
Başkanlığımız arasında
iş birliği protokolleri
imzalanmıştır.
Programa toplam 163 başvuru alınmış ve başvuru kriterlerini tamamlayan 113 öğrenci mülakatlara davet edilmiştir. Mülakatlar; Ankara, Berlin, Köln, Amsterdam, Brüksel, Paris ve Zürih’te
gerçekleştirilmiştir.

Hali hazırda Akdeniz Üniversitesinde 6, Hacettepe Üniversitesinde 8, Sakarya Üniversitesinde
4 ve Yıldız Teknik Üniversitesinde 9 olmak üzere
toplam 27 öğrenci öğrenim görmektedir.
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan
staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört
yarıyıldan oluşmaktadır. Programa kabul edilen

öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere aylık
1500 TL burs, 1000 TL barınma desteği ve GSS
prim desteği sağlanmaktadır.
Programdan mezun olan öğrencilerin, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitimi
sunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta
sonu okulları ve benzeri çalışmalarda görev almaları hedeflenmektedir.

Anadolu Okuma Evi
Yurt dışında yaşayan gençler Türkiye’deki kültür,
sanat ve edebiyat alanındaki kadim mirasa erişmekte ve istifade etmekte bir takım güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. İlgili ülkelerdeki
baskın kültür ve asimilasyon politikalarına karşı
vatandaşlarımızın kendi kültürlerini tanımaları,
milli ve manevi değerleri öğrenerek yeniden
üretebilmeleri için kendi kültür değerlerini tanımaları ve öğrenmeleri önem arz etmektedir.
Bu kapsamda vatandaşlarımızın yoğun olarak
yaşadıkları bölgelerde sivil toplum kuruluşları,
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yerel yönetimlere ait merkezler ve üniversiteler
bünyesinde Türkçe kütüphaneler oluşturmak
ve var olan kütüphaneleri zenginleştirmek üzere Başkanlığımız tarafından bir çalışma başlatılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı I. 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde 2018 yılında Almanya’da 2,
Fransa’da 1, Belçika’da 1 ve Hollanda’da 1 adet
olmak üzere toplam 5 Anadolu Okuma Evi açılmıştır. Ayrıca Avustralya’ya Göçün 50. Yılı Prog-
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Türkçe ve Eğitim Faaliyetleri

Proje Destek Programıdır. Bu program ile yurtdışında yaşayan çocuk ve gençlerimize Türkçe, tarih, dini değerler eğitimi ve kültür sanat dersleri verilmektedir. Bu sayede anadillerinde yetkinlik
kazanmaları, sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkiye ile bağlarının
güçlendirilmesi ve gençlerimize tarihi ve kültürel zenginliklerimizin tanıtılması amaçlanmaktadır.
2018 yılında Program çerçevesinde toplam 61 proje başvurusu desteklenmiş ve yurtdışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına 2.979.751,89 TL destek sağlanmıştır.
ramı çerçevesinde Avustralya’da 2 tane Anadolu
Okuma Evi hizmete sunulmuştur. Proje kapsamında öncelikli olarak uzman heyetler marifetiyle
kütüphanede yer alması planlanan 1001 kitabın
listesi belirlenmiştir. Tüm kütüphanelere kitaplar
ulaştırılmış ve otomasyon sistemi ile ilgili sunum
yapılmıştır. Ayrıca kütüphanelerin birçoğunda
kütüphane sorumlusu belirlenmiştir.

Bu kapsamda Almanya’da Aachen ve Köln, Fransa’da Paris, Belçika’da Maasmechelen, Hollanda’da
Amsterdam ve Avustralya’da Sydney ile Melbourne şehirlerinde kütüphaneler kurulmuştur.

Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Programı
Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Programı ile yurtdışında yaşayan çocuklarımızın hem ülke dilinde
hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla okul öncesi çift dilli eğitimin teşvik edilmesi
ve 0-3 ve 3-6 yaş arası çocukların Türkçelerini geliştirmeleri için oyun gruplarının oluşturulması
hedeflenmektedir.
2018 yılında toplam 23 proje kapsamında yurtdışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına
604.162,50 TL destek sağlanmıştır.

Mali Destek Programları
Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursları
Özellikle üçüncü ve dördüncü kuşak gençlerimizin Türkçeyi öğrenme ve kullanma oranlarında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durum
Türk toplumunun kültürel kimliğinin yaşatılması noktasında önemli bir kayıptır. Ayrıca anadiline yeterli düzeyde hâkim olamayan çocukların
bulundukları ülkenin dilini öğrenmekte zorlandıkları, dolayısıyla okul başarılarının düştüğü
yönünde bilimsel araştırmalar bulunmaktadır.
Başkanlığımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Türkçe eğitimleri düzenlenmesi
için proje destekleri vermektedir. Bu kapsamda
2017 ve 2018 yılları içerisinde ilan edilen programlardan biri Anadolu Hafta Sonu Okulları
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Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri Destek Programı
Yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile
bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan bu program
kapsamında yurtdışında bulunan Türk sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yurtdışında yaşayan
gençlerimizin öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve
medeniyet temalı programlar gerçekleştirilmektedir. Program kapsamında, her bir projede yurtdışında yaşayan 30 Türk genci 10 gün süreyle
Türkiye’nin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetme imkânı bulmaktadır.
2014 – 2017 yılları arasında 14 ülkeden 4433, 2018 yılı içerisinde ise 1160 gencimizin kültürel hareketliliği sağlanmış olup bu kapsamda 2018 yılında sivil toplum kuruluşlarına 3.856.470,53 TL destek
verilmiştir.

Kültürel Hareketlilik Programları
Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları
Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı Programı, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
veya Mavi Kart sahibi gençlerimizin ülkemiz ile
olan bağlarının güçlendirilmesi ve gençlerimizin kendi aralarında iletişim ağları oluşturmaları
amacıyla düzenlenmiş bir hareketlilik programıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliği
çerçevesinde 24 Mart - 08 Nisan 2018 tarihleri
arasında “Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı” organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Yaz Kampları
Başkanlığımız, yurtdışında yaşayan 18-25 yaş
arasındaki gençlerimizi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülkemizde düzenlediği gençlik kamplarına katılmaya teşvik etmektedir. 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.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında farklı şehirlerde düzenlenen programlara, yurtdışında
yaşayan tüm gençlerimizin başvurabilmektedir.
Gençlik Kamplarına katılım ücretsizdir ve yurt-

dışından gelecek katılımcıların Türkiye’ye ulaşım giderleri belirlenen tutarlarda Başkanlığımız
tarafından desteklenmiştir. Kamplar 8 farklı şehirde ve 8 dönemde gerçekleştirilmiştir.
Gençlik Kampları Yaz Kampı Programı çerçevesinde 2018 döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 9 farklı kampına yurt dışından 40 gencimiz katılım sağlamıştır.
Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Avustralya,
Belçika, ABD, Hollanda, Fransa, Norveç ve Macaristan’dan gençler programa katılım için Türkiye’ye gelmişlerdir.

Yurtdışında farklı ülkelerde yaşayan gençlerimiz
Türkiye’deki doğa kamplarında biraraya gelerek
vakit geçirme fırsatı bulmuşlardır. Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın kamp tesislerinde konaklayan gençlerimizin ulaşım harcamaları Başkanlığımızca karşılanmıştır. Yurtdışında yaşayan 283
Türk genci bu kampa katılım imkânı bulmuştur.
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Kültürel Hareketlilik Programları
Türkiye Stajları Programı
YTB Türkiye Stajları Programı; lise eğitimini
yurtdışında tamamlamış ve üniversite eğitimine
devam eden veya yeni mezun vatandaşlarımızın ülkemizle olan bağlarını kuvvetlendirmek,
vatandaşlarımıza Türkiye’deki kamu kurumları
ve sivil toplum kuruluşlarını tanıtmak, vatandaşlarımızın Türk kültürünü tanımalarını sağlamak
ve Türkçe yeterliklerini geliştirmek amacıyla ilk

Diaspora Gençlik Akademisi Programı
kez 2016 yılında düzenlenmiş olan bir gençlik
programıdır.
2018 yılında 12 farklı ülkeden toplam 77 öğrenci, program kapsamında yer alan kamu kurum
ve kuruluşlarımızda 10 Eylül - 06 Ekim 2018
tarihleri arasında dört hafta staj yapma imkânı
bulmuşlardır.

Diaspora Gençlik Akademisi Programı, yurtdışında yükseköğrenim gören başarılı gençlerimizin yaşadıkları ülkelerin kültürel, siyasi, sosyal
hayatında ve Türk toplumu içerisinde daha aktif
olabilmelerini teşvik etmeyi amaçlayan hareketlilik programıdır.
Bu temel amaç doğrultusunda, “Diaspora Gençlik Akademisi” yeni nesil Türk toplumu arasından rol modeller yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Program dâhilinde, farklı ülkelerde akademik ve
sosyal alanlarda başarı gösteren Türk gençleri,
Başkanlığımız tarafından belirlenmekte ve ülke-

mizde 2 haftalık yoğun bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu eğitimlerle, gençlerin öncelikle
ideallerini yüksek tutmaları, kimlik ve kültürümüzü yaşatarak önemli konumlara gelmelerine
katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Söz konusu eğitim; edebiyat, sanat ve politika
seminerlerinin yanı sıra kültür gezilerini kapsamaktadır.
2018 döneminde Ankara ve İstanbul’da düzenlenen programa 129 aday başvuruda bulunmuş,
bunların 45’i kabul edilmiştir.

Teknofest 2018
Başkanlığımız ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
işbirliğiyle, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi; mühendislik ve ilgili alanlarda eğitimine devam
eden veya bu alanlarda çalışan başarılı gençlerimizin, aidiyet duygularının gelişmesi ve Türkiye’de yürütülen havacılık ve teknoloji tabanlı
çalışmaları yakından gözlemleyebilmeleri ama-
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cıyla bu gençlerimizin festivalde yer almaları
sağlamıştır.
2018 Eylül ayının başında programın hazırlık
çalışmalarına başlanmış ve 6 Eylül 2018 ile 16
Eylül 2018 tarihleri arasında başvurular alınmıştır. Programa 126 başvuru yapılmıştır, Teknofest
2018’e 4 farklı ülkeden toplam 20 gencimiz katılım sağlamıştır.

YTB Faaliyet Raporu
2018

YV
İnsan Hakları ve Hukuk Çalışmaları
İnsan Hakları Eğitim Progvramı

Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizde yaşadıkları hukuki sorunlara ilişkin ise diğer
kamu kurumlarımızla koordinasyon içinde somut iyileştirme önerileri geliştirilerek mevzuat
çalışmalarına destek verilmektedir. Bu çerçevede Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren hukuki konularda Hukuk İşbirliği Komitesi
nezdinde çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca

Başkanlığımız tarafından Kamu Hizmetlerinin
Geliştirilmesi Projesi yürütülmektedir. Proje
çerçevesinde yurtdışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren Türkiye’deki kamu hizmetleri kapsamındaki iş ve işlemlerin envanteri çıkarılarak, 11
ülkede yürütülecek araştırma ile mevzuata ilişkin geliştirilebilecek hususlar tespit edilecektir.

Yurtdışı Vatandaşlar Cep Rehberi
Özellikle Mavi Kart hamili olan kişilerin ülkemizdeki haklarının genişletilmesi ve mavi kartın iş
ve işlemlerde kullanımının kurumlar nezdinde
kolaylaştırılması için çalışmalar yürütülmüş ve
bu hakların kullanımında karşılaşılan sorunlar
asgari düzeye indirilmiştir. Başta izin dönemleri
olmak üzere yoğun olarak Türkiye’ye gelen vatandaşlarımız ve mavi kartlılar için Türkiye’deki iş ve işlemlerinde yol göstermek amacı ile
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“10. İnsan Hakları Eğitim Programı” ile yurt dışında eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenmiş olup, katılımcılar insan hakları ve ayrımcılık alanında alacakları
eğitimin yanı sıra Türkiye’deki kamu kurumlarını
tanıma fırsatı bulmuşlardır.
3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 10. İnsan Hakları Eğitim Programı kapsamında, ilk üç gün ulusal ve uluslararası alanda
deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin

yapısı ve başvuru usulü gibi konularda verilen
teorik eğitimin yanında sivil savunuculukla ilgili
tecrübe paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında Türkiye’deki kamu kurumları
ve TBMM’de ziyaret edilmiştir.
Türk diasporasının yoğun olarak yaşadığı ABD,
Avustralya, Kanada ve Avrupa ülkelerinden
başvurular alınmış 03-06 Ekim 2018 tarihleri
arasında düzenlenen ’10. İnsan Hakları Eğitim
Programı’ 37 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

temel soru ve cevapları içeren Yurtdışı Vatandaşlar Cep Rehberi’nin güncel hali hazırlanmış,
hem akıllı telefon uygulaması, hem elektronik
kitapçık olarak hemde basılı şekilde vatandaşlarımızın istifadelerine sunulmuştur. Yurtdışı
Vatandaşlar Cep Rehberi’nin 2019 yılı içerisinde
Türkiye’deki yeni bürokratik değişikliklere uygun
olacak şekilde güncellenmesi planlanmaktadır.

YTB Faaliyet Raporu
2018

YV
Diğer Faaliyetler

Kapıkule ve İpsala Sınır Kapılarında Gerçekleştirilen Seçim Tanıtım Faaliyetleri

Edirne Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında Vatandaşlarımıza
Yönelik Uğurlama Faaliyetleri

1 Haziran – 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında
Kapıkule ve İpsala Gümrük kapılarında yurtdışından karayolu ile ülkemize gelecek vatandaşlarımıza yönelik seçim tanıtım çalışmaları düzenlenmiş ve YTB Hediye Paketi (Lokum, Not
Defteri, Kalem, Masal Kitapları, Oy Kullanımı Bil-

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun
olarak ülkemizden çıkış yaptığı, 15 Ağustos-15
Eylül tarihleri arasında gümrük kapılarında vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak
üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

gilendirme Broşürü, 2018 YTB Cep Rehberi ve
YVDB Programları Kitapçığı) dağıtılmıştır.
Başkanlığımız tarafından “secim.ytb.gov.tr” adresli bir internet sitesi hazırlanmış, bununla birlikte yurt dışı vatandaşlara yönelik gazetelerde
ve sosyal medyada kampanya yürütülmüştür.

Vatandaşlarımızın Kapıkule ve İpsala Gümrük
Kapılarından çıkış yaptıkları süre zarfında uzun
beklemelerde 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında 24 saat soğuk su dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Toplam 522.300 adet su dağıtılmıştır.
Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 4 adet mobil WC kiralanmıştır. Bunların
iki adedi Kapıkule Gümrük Kapısında, diğer iki
adedi ise İpsala Gümrük Kapısında konuşlandırılmıştır.

Başkanlığımızın görünürlüğünü sağlamak için
iki gümrük kapısına 5 adet stant yerleştirilmiş,
ayrıca vatandaşlarımızı bilgilendirici el ilanları dağıtılmıştır. Gümrük kapılarında bekleyen
çocukların zamanlarını daha iyi geçirmeleri ve
Türkçe okumaları için TRT tarafından sağlanan
yaklaşık 46.000 TRT Çocuk Dergisi dağıtılmıştır.
Başkanlığımız tarafından tedarik edilen 20 adet
çöp konteyneri Kara Yolları Genel Müdürlüğü
emrine tahsis edilmiştir. Bayram tatilinde ülkemizden çıkış yapan vatandaşlarımıza çikolata
ve kolonya ikramında bulunulmuştur.

MUSİAD EXPO 2018
17. MÜSİAD Fuarına Başkanlığımızdan katılım sağlanmış ve 20-24 Kasım 2018 tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen fuar alanında stant kurulmuştur. Fuar kapsamında Avrupa, Amerika ve
Avustralya MÜSİAD temsilcileri ile bir araya gelinmiş ve işbirliği yapılabilecek alanlarla ilgili istişarelerde bulunulmuştur.
23 Kasım 2018 tarihinde Bayrampaşa Grand Tulip Hotel’de yurtdışından 400 Türk işadamının katıldığı kahvaltıya iştirak edilmiş ve bu kapsam sahneye çıkılarak Başkanlığımızın faaliyetleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Fuar kapsamında yaklaşık 1000 kişiyle birebir görüşme sağlanmıştır.
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YTB Faaliyet Raporu
2018

YV
Diğer Faaliyetler
UNİDAY 2018 Programı (13 Ekim 2018)

YTB 2018 İstişare Toplantısı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) koordinasyonunda “Yurtdışında
Eğitim ve Gençlik” temasıyla gerçekleştirilen
“YTB 2018 İstişare Toplantısı”nda dünyanın dört
bir yanındaki vatandaşlarımızı temsil eden çatı
STK’lar ve kanaat önderleri Türkiye’de buluştu.
Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri

42 / 43

Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah
Eren ile çok sayıda temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Ekim 2018 tarihinde Essen şehrinde İGMG Üniversiteliler Başkanlığı tarafından “UNİDAY 2018”
adında “Üniversiteliler Günü” düzenlenmiştir. UNİDAY bir köprü vazifesi oluşturarak gençleri örnek
şahsiyetlerle buluşturmaktadır. Başkanlığımız programa tanıtım standı ile katılım sağlamıştır.

Kartepe Zirvesi (26-28 Ekim 2018)
Kartepe Zirvesi Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her sene bir ana temanın
seçilerek siyasal ve sosyal boyutlarıyla konunun
derinlemesine ala alındığı bir zirvedir. İlki geçen sene “15 Temmuz Darbe Girişimi” temasıyla
gerçekleştirilmiş olan zirvenin bu seneki ana teması “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” tır. Zirve açılış
oturumları, 2 çalıştay, 40 panel ve 12 akademik

oturumdan oluşmakta olup hem aktörler hem
de alt konular açısından göç konusu zirvede
çok geniş bir katılımla gerçekleşmiştir.
Kurum Başkanımız Abdullah Eren, Avrupa ve
Göç başlıklı oturumda bir sunum yaparak Başkanlığımız faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

YTB Faaliyet Raporu
2018

KARDEŞ TOPLULUKLARA
YÖNELİK FAALİYETLER

KT
Orta Asya – Kafkasya Bölgesine Yönelik Çalışmalar
Türk Konseyi Diaspora Bakanları ve Kuruluş Başkanları Toplantısı

Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Çiftdilli Eğitim Seti

Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin diaspora alanında çalışan kurumları ve yurtdışında yaşayan vatandaşları arasında işbirliğinin artırılması, diasporaların
yaşadıkları ülkelerde güçlendirilmeleri, ortak
sorunlara yönelik ortak çözümler geliştirilmesi amacıyla Türk Konseyi bünyesinde diaspora
alanında işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Türk
Konseyi’nin en önemli mekanizmalarından biri
olan Diaspora Çalışma Grubu kapsamında her
yıl Türk Konseyine Üye Ülkeler Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakan ve Kuruluş Başkanları toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Gagauzca-Moldovanca Çiftdilli Eğitim Seti, Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesinde yaşayan Gagauz soydaşlarımızın anadillerinin korunması ve yaşadıkları ülke resmi dilini
öğrenmelerini teşvik etmek amacıyla, Moldova
Avrupa Ulusal Eğitmenler Derneği (ANTEM) ve
yerel eğitim kurumları tarafından geliştirilmiş ve
Başkanlığımız desteğiyle basımı sağlanmıştır.

8 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Başkanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda
“Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi” ve
“2018-2019 Ortak Eylem Planı” onaylanmıştır.
Toplantıya, Azerbaycan Diaspora İşlerinden So-
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rumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov,
Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darkhan Kaletayev, Kazakistan Nezdinde Devlet Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov,
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılım sağlanmıştır.
Türk Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen toplantı akabinde heyet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ziyaretinde bulunmuş
ve bu ziyaret esnasında YTB ile Azerbaycan ve
Kazakistan Diaspora Kurumları arasında işbirliği
protokolleri imzalanmıştır. YTB ziyareti sonrasında misafir heyet Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından kabul edilmiştir.

TİKA’nın Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesinde inşa
ettiği Nasrettin Hoca Kreşi’nde gerçekleşen
açılış töreniyle; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ve YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından soydaş öğrencilere teslim edilen eğitim setlerinin
Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi genelinde faaliyet
gösteren 48 kreş ve anaokuluna da dağıtımı yapılmıştır.

YTB Faaliyet Raporu
2018

KT
Orta Asya – Kafkasya Bölgesine Yönelik Çalışmalar
Kazakistan’daki Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi

Başkanlığımız tarafından, Kazakistan’da yaşayan
Uygurların tarihi, kültürel ve sanatsal miras ve
değerlerinin tespit edilmesi, kayıt altına alınması,
incelenmesi ve yayımlanması yoluyla ortak kültür
ve tarihe ilişkin toplumsal belleğin güçlendirilmesi
amacıyla Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM)
çalışması desteklenmiştir.

Başkanlığımızın desteğiyle Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Üniversitesi tarafından
düzenlenen ‘Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi’, Türk Milletinin kültür sahası
içerisindeki birikimlerini akademik bakış açısıyla gözden geçirmek ve ortak geleceğimize ışık
tutmak amacıyla 5-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir.

Proje ile; Kazakistan’da yaşayan Uygurların UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras
olarak adlandırılan sözlü gelenekleri ve anlatımlarının, gösteri sanatlarının, toplumsal uygulamalarının, ritüelleri ve şölenlerinin, doğa ve evrenle
ilgili bilgi ve uygulamalarının, el sanatları geleneklerinin tespiti, derlenmesi, arşivlenmesi, sergilenmesi, yayımlanması ve tanıtılması sağlanmıştır.
Proje sonucunda hazırlanan kitap ve belgeselin
yanı sıra Kazakistan’da “Yayımlanmış Uygurca
Eserler Kataloğu” da yayımlanmıştır.

Kongreye 18 farklı ülkeden Türk Dünyası temsilcileri katılmış, bilim adamları ve alanlarında
uzman kişiler bir araya gelerek “dilde, fikirde,
işte birlik” ilkesi çerçevesinde kültür ve medeniyet coğrafyamızın birlik ve bütünlüğüne akademik anlamda katkı sunmaya çalışmıştır. İki gün
boyunca devam eden programda Türk Dünyasının sorunları masaya yatırılmıştır.
Kongre süresince panel ve konferansların yanı sıra; katılımcılar için konser, sergi ve gezi gibi kültürel faaliyetler düzenlenmiştir. Kongre çıktısı olarak dil ve edebiyat, tarih, kültür ve turizm, din, sanat
ve sanat tarihi, eğitim bilimleri ve alan eğitimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve
felsefe, iktisat ve coğrafya alanlarında toplam 110 bildiriden oluşan “Bildiriler Kitabı” yayımlanmıştır.

IV. Türk Dünyası Gençler Yaz Okulu
Başkanlığımız desteğiyle Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilen “IV. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu Programı” Kazakistan’ın
Türkistan şehrinde 18 Haziran-15 Temmuz 2018
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Program, üniversitelerin Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji,
Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler bölümleri başta
olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin dil, kültür, bilgi ve tecrübelerini artırmak,
Türk Dünyası’nın değişik ülke ve şehirlerinden
katılan üniversite öğrencilerini buluşturmak
amacıyla düzenlenmiştir.
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesindeki yurtlarda konaklayan genç eğitimcilere
talep ve seviyelerine göre yoğun olarak Türkçe,
Rusça ve Kazakça kursları verilmiş, seminerler,
konferanslar, spor müsabakaları düzenlenmiş
ve değişik kültürel programlar ile müzik gösterileri sunulmuştur. Program vesilesiyle katılımcılar; Türkistan, Ukaşe Ata, Arslan Bab, Sayram,
Otrar, Çimkent, Almatı gibi şehir ve bölgeleri,
ayrıca Kırgızistan ve Özbekistan turları ile bu
ülkelerdeki müzeleri, tarihi ve turistik yerleri
gezerek Türk dünyası değerleri ve kültürlerini
yerinde görme ve inceleme imkânı bulmuştur.

Gürcistanlı Tıp Öğrencilerinin Staj ve Türkiye’yi Tanıma Projesi
Başkanlığımızca kardeş topluluklara mensup
gençlerin ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine
yönelik çalışmalar düzenlenmekte ve bu tür çalışmalar desteklenmektedir. Bu sayede kardeş
toplulukların bulundukları ülkelerde sosyal hayata katılımlarının ve istihdam olanaklarına erişimlerinin artırılması ve bulundukları topluma
daha fazla katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede, Başkanlığımız desteğiyle Gürcistan’da tıp öğrenimi gören 26 öğrencinin mes-

leki bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla
19 Temmuz-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında
Bursa Uludağ Üniversitesinde genel cerrahi, acil
tıp, nöroloji, kalp ve damar cerrahisi gibi alanlarda eğitim almaları sağlanmıştır. Eğitim süresince düzenlenen kültürel gezi programları
vesilesiyle öğrencilerin Bursa-Ankara-İstanbul
gibi şehirlerimizde bulunan tarihi ve turistik
yerleri gezerek ülkemizin kültürü ve tarihini yakından tanımaları sağlanmıştır.

YTB Faaliyet Raporu
2018

KT
Balkanlara Yönelik Çalışmalar

Osmanlı Medeniyeti Kitabı Arnavutça Baskısı

Balkan Gençliği Eğitim ve Kültür Programı

Başkanlığımız görev alanında yer alan kardeş
topluluklara yönelik çalışmalar arasında ülkemiz ile kardeş topluluklar arasındaki ortak tarihi
ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere
aktarılması önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda, Başkanlığımızca ortak tarihi mirasımıza
ışık tutan eserlerin kardeş topluluk dillerine çevrilmeleri ve yayımlanmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarla kardeş
ülkelerin kamuoyları nezdinde ortak tarihimize
yönelik sağlıklı bir bakış açısı kazanmaları ve
kardeş ülke ve topluluklarla ilişkilerimizin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Başkanlığımız kardeş topluluklarımızdan gençlere ve öğrencilere yönelik olarak; ülkemizin,
tarihi mirasımızın ve ortak kültürel değerlerimizin tanıtılmasına yönelik proje ve programlar
yürütmekte ve desteklemektedir.

Prof. Dr. Halil İNALCIK ve Prof. Dr. Günsel RENDA tarafından editörlüğü yapılan, uluslararası
arenada tanınırlığı olan ve alanında yetkinliği
ilgili otoritelerce de kabul gören iki ciltlik ‘Osmanlı Medeniyeti’ başlıklı kitap Arnavutçaya
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tercüme edilerek 1.000 adet bastırılmıştır. Bastırılan kitaplar ilk aşamada Arnavutluk, Kosova,
Makedonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi
ülkelerdeki kütüphanelere ve önde gelen akademisyenlere iletilerek ilgililerin istifadesine sunulmuştur.
Eserin yayımlanması vesilesiyle Arnavutluk’un
başkenti Tiran’da düzenlenen “Osmanlı Uygarlığı” sempozyumuna; YTB Başkanı Abdullah
Eren, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük, ALSAR Başkanı Mehdi Gurra ve Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi Müdürü Prof. Dr. Persida
Asllani’nin yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının
temsilcileri ile Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve
Makedonya’dan akademisyenler katılım sağlamıştır.

Başkanlığımız tarafından desteklenen ve Balkanlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen proje ile Bulgaristan’dan 12-16

yaş aralığında yaklaşık 100 kişilik bir soydaş
öğrenci grubu üç hafta boyunca Bursa’da yaz
kampına katılmıştır.
Proje süresince öğrencilere Türkçe, tarih ve din
bilgisi dersleri verilmiştir. Ayrıca, öğrencilere
yönelik olarak içinde sportif aktiviteler ile tarihi
ve kültürel mekanlara yönelik gezilerin de yeraldığı sosyal aktiviteler gerçekleştirilmiştir.
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Bilim Seyyahları Projesi
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) tarafından organize edilen Bilim Seyyahları Bulgaristan/Yunanistan projesinin ilk ayağı kapsamında İstanbul’da düzenlenen bilim şenliğine
Yunanistan ve Bulgaristan’dan lise öğrencisi
soydaş öğrencilerin katılımı sağlanmış, öğrenciler fizik, kimya, biyoloji ve matematik atölyelerinde etkinliklerde bulunmuştur.

“Göçün Acısında Birleşen Gönüller” Fotoğraf Sergisi ve Müzik Dinletisi
Projenin ikinci ayağı kapsamında ise Türkiye’den öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile Bulgaristan Şumnu ve Mestanlı’da faaliyet gösteren
İlahiyat liselerinde ve Yunanistan Gümülcine’de
faaliyet gösteren Celal Bayar Azınlık Lisesi’nde
bilim şenlikleri düzenlemiştir.

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan ve Balkanlardan ülkemize yönelik göçlere dair fotoğrafların yer aldığı sergi, 14-18 Kasım 2018 tarihlerinde Gümülcine’de düzenlenmiştir. Başkanlığımız
tarafından desteklenen ve Trakyalılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma ve Tanıtım Vakfı tarafından organize edilen sergiye Batı Trakyalı soydaşlarımız yoğun ilgi göstermiştir.

İstanbul Kültür Buluşması
Başkanlığımız ve Batı Trakya Yüksek Tahsilliler Derneği (GAT) Selanik Şubesi’nin işbirliğinde 26-28
Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul’a kültürel gezi programı düzenlenmiştir. Program kapsamında
Yunanistan’da üniversite eğitimlerine devam eden 48 soydaş öğrenci başta tarihi yarımada olmak
üzere İstanbul’un önemli kültürel ve tarihi mekanlarını ziyaret etmiştir.

Benim Güzel Dinim Kitap Basım Projesi
Başkanlığımız kardeş topluluklarımızdan gelen talepler doğrultusunda onların kültürel değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında projelere de destek vermektedir.
Bu çerçevede “Benim Güzel Dinim Kitap Basım Projesi” kapsamında Bulgaristan Türklerinin camilerde
görecekleri dini eğitimde kullanılmak üzere 5000’er
adet Türkçe ve Bulgarca dini eğitim kitabı bastırılarak
dağıtımı sağlanmıştır.
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Medeniyetin Gençleri Türkiye Buluşması

Ortadoğu’daki Kardeş Topluluklara Yönelik Türkçe Dil Eğitim Seti

Başkanlığımız desteğiyle gerçekleştirilen ‘Medeniyetin Gençleri Türkiye’de Buluşuyor’ isimli
proje kapsamında Irak, Ürdün, Lübnan ve Filistin’den lise çağındaki toplam 48 öğrencinin 45
gün süreyle ülkemizde; Türkçe dil eğitimi aldıkları, ülkemiz tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı
sosyal programlara, sinema günlerine, söyleşi
günleri günlerine ve sportif etkinliklere katıldıkları bir kültürel hareketlilik programı gerçekleştirilmiştir.

Kardeş toplulukların akademik ve bilimsel gelişimlerinin desteklenmesi, Türkçe’nin kullanımının yaygınlaştırılması ve eğitim müfredat/
materyal destekleri sağlanarak ülkelerindeki
Türk dili ve edebiyatı üzerine çalışmalar yapan
merkezlerin, üniversitelerin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımızca ilgili eğitim merkezlerine destekler sağlanmaktadır.

Katılımcı öğrenciler dil bilgi düzeylerine göre
oluşturulan sınıflarda 5 hafta boyunca toplam
120 saatlik bir Türkçe dil eğitimi almışlardır.
Öğrenciler, programın son haftasında Ankara,
İstanbul, Gümüşhane, Gaziantep, Adana, Sivas,
Erzincan, Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Giresun,
Amasya ve Tokat illerini ziyaret ederek ülkemizin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma şansı
bulmuşlardır.

Öğrenciler; film gösterimleri, satranç turnuvaları, piknikler ve yüzme etkinlikleri benzeri düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin
yanı sıra aralarında bürokratlar ve sivil toplum
temsilcilerinin de bulunduğu 19 söyleşi programına katılarak, sosyal becerilerini güçlendirebilecekleri bir içerikten de faydalanmışlardır.

Bu kapsamında 2018 yılında Lübnan, Ürdün,
Irak ve Filistin’de Türkçe dil eğitimi veren merkezlerin ihtiyaçlarına yönelik bir tespit çalışması
yürütülmüştür. Lübnan’da Duris, Chaotura ve

Beyrut, Ürdün’de Amman ve İrbid, Filistin’de
Gazze, Irak’ta Kerkük, Bağdat, Erbil ve Kifri’deki
Türkçe eğitim merkezleri, üniversitelerin Türk
Dili ve Edebiyatı bölümleri, ilgili ülkelerin Milli
Eğitim Bakanlıklarına bağlı eğitim müdürlüklerinin açmış olduğu yerel kurslardan oluşan 10
şehirdeki 17 merkeze toplam 5480 Türkçe dil
eğitimi kitabı, 178 Türkçe sözlük ve 42 eğitim
afişinden oluşan eğitim materyal desteği sağlanmıştır.

Ortadoğu Yaz Okulları
Başkanlığımız desteğiyle Ortadoğu Stratejik
Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından yürütülen ‘Ortadoğu Yaz Okulları 2018’ projesi
kapsamında, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Niğde’nin aralarında olduğu 4 farklı şehirdeki üniversite öğrencilerine yönelik Ortadoğu seminerleri gerçekleştirilmiştir. 3 ildeki programlar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilirken, Ankara’daki program
ORSAM merkezinde gerçekleştirilmiştir.
3. ve 4. sınıf lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler ile kendi imkânlarıyla yahut Türkiye Burslusu
olarak ülkemizde eğitim almakta olan uluslararası öğrencileri kapsayan programda; 26 farklı ülkeden 63’ü Türkiye Burslusu olmak üzere
toplam 230 öğrenci 5 gün boyunca Ortadoğu
Siyasi Tarihi, Ortadoğu Jeopolitiği, Ortadoğu’da
Ekonomi, Ortadoğu’da Güvenlik Olgusu, Irak,
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Tarihten Bugüne Şehirlerin Bize Öğretisi: Kudüs Buluşması
Kardeş topluluklar coğrafyasına yönelik yürütmekte
olduğumuz proje desteklerinden olan “Tarihten Bugüne Şehirlerin Bize Öğretisi: Kudüs” başlıklı proje
ile 2017 yılından itibaren 8 ay Kudüs okumaları yapan ve eğitimler alan muhtelif bölümlerde üniversite
öğrencisi 15 Türk genci 2018 yılında Kudüs’ü ziyaret
etmişlerdir.
Suriye, İsrail /Filistin, Körfez, Mısır ve İran seminerlerine katılmışlardır.
Ortadoğu’ya ilişkin genel bir bakış açısı ve akademik bilgi birikimi kazandırmayı amaçlayan
proje, Türk vatandaşı öğrenciler ile uluslararası
öğrenciler arasında akademik ve sosyal bir paylaşım ortamı oluşmasına katkı sağlamıştır.

Proje ile Kudüs’ün tanıtılması, konuyla ilgili gençlerdeki farkındalığın artırılması ve almış oldukları eğitimleri sahada tecrübe etmelerine imkan verecek bir
fırsat sunulması amaçlanmıştır.
Aynı zamanda, proje kapsamında Filistin’deki Osmanlı Mimarisine ve geniş anlamda İslam Medeniyetine ait eserler fotoğraflanmış ve bir kitapçık haline
getirilmiştir.
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ÇAD Türkiye Mezunları Derneğine Türkçe Eğitim Seti Desteği
Çadlı Türkiye Mezunları tarafından Çad’ın başkenti Encemine’de kurulan mezunlar derneğine
(ADATUR), mezunlarımızın Türkçe ile irtibatlarının devamı ve Türkiye Bursları’nı kazanan adaylara
yönelik ülkemize gelmelerinden 1 ay öncesinde başlamak üzere uygulanan oryantasyon programlarında faydalanmaları amacıyla, Türkçe eğitim materyal desteği sağlanmıştır. Başkanlığımız
tarafından uygulanan Eğitim Destekleri Programı kapsamında sunulan destek doğrultusunda
Türkçe eğitim materyalleri, Çad Encemine Büyükelçiliğimizin himayelerinde dernek yetkililerine
ulaştırılmıştır.

Gineli Öğrenciler Konser Etkinliği
Başkanlığımız desteğiyle Türkiye’deki Gineli Öğrenciler Topluluğu tarafından 28 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da Gineli sanatçıların katıldıkları bir konser etkinliği düzenlenmiştir. Başkanlığımız
tarafından Muğla, Uşak, Bursa ve İzmir’den 200 öğrencinin İstanbul’daki konser etkinliğine katılımları sağlanmıştır.

aktardıkları Mezun Buluşmaları, Türkiye’de öğrenim görebilecek öğrenci adayları için de bir
teşvik mekanizması oluşturmaktadır.
Türkiye’de uzun yıllar kaldıkları için büyük çoğunluğu Türkçe’ye son derece hakim olan Türkiye Mezunları; kardeş ülkeler ve Türkiye arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi
açısından doğal birer köprü vazifesi görmekte,
mezunların iş hayatında ve ticari alanda yakaladıkları başarılar, ülkeler arasındaki ikili ekonomik
ilişkilere büyük katkı sağlamaktadır

Başkanlığımız tarafından 2018 yılında Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve Afrika’da; Karadağ,
Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Azerbaycan, Moğolistan, Senegal, Zambiya, Zimbabve
gibi ülkelerde mezun buluşmaları gerçekleştirilmiştir.
Mezun Buluşmaları kardeş ülkelerle ilişkiler bakımından önemli bir sinerji oluşturmaktadır.
Eski arkadaşlıkların yeniden canlandığı ve Türkiye dostluğunun hatırlandığı mezun buluşmaları
çoğu zaman renkli karelere ve bazen de duygusal anlara şahitlik etmektedir.

Türkiye Mezunları Buluşmaları

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Mezunları Buluşmaları” ile Türkiye’deki
üniversitelerde öğrenimlerini tamamlayan mezunların kendi ülkelerinde bir araya gelmesi
sağlanmaktadır.

mezunlar arasındaki iletişim bağları kuvvetlenirken aynı zamanda mezunların bulunduğu ülke
kamuoyuna yönelik olarak Türkiye’nin sunduğu
son derece prestijli eğitim olanaklarının tanıtımı
gerçekleştirilmektedir.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen Mezun
Buluşmaları vesilesi ile Türkiye’de eğitim almış

Başarılı mezunların Türkiye’deki eğitim süreçlerine dair tecrübelerini ve başarı hikayelerini
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Çalışma Ziyaretleri

Kardeş Topluluklara yönelik 62 proje 2018 yılı
içeresinde mali destekler kapsamında değerlendirmeye almıştır. Bununla birlikte 2018 yılı
öncesinde başlatılan 13 projenin yürütülmesine

devam edilmiştir. Söz konusu mali desteklerin
bazıları aşağıda listelenmiştir. Yine aynı şekilde
mali desteklerden seçilmiş örneklere ilişkin detaylı bilgi kartları da aşağıda yer almaktadır.

Başkanlığımız ayrıca aşağıda belirtilen amaçlarla çalışma ziyaretleri de düzenlemektedir:
»» Mezun buluşmaları,
»» Mezun dernekleri kurulum çalışmaları,
»» Türkiye Bursları mülakatları,

Mali Desteklerin ülke ve bölgelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

»» Yüksek düzeyli programlara iştirak,
»» Proje izleme ve uygulama ziyaretleri,
»» Alan araştırması maksadıyla yapılan
ziyaretler.

Söz konusu çalışma ziyaretlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Bölgelere Göre Dağılım

Mali Destek Tutarlarının Ülke ve Bölgelere Dağılımı

Bölge

Balkanlar

Mali Destek Sayısı
35

Balkanlar

₺3.038.532,01

Arnavutluk

₺390.362,44

Dönem

Görev Tarihi

Görev Yeri

Görev İçeriği

Ocak

09-11.01.2018

Kenya

Mombasa Uluslararası Üniversitesi Eğitim Yerleşkesinin İncelenmesi

Bosna Hersek

₺408.390,92

Orta Asya ve Kafkasya

30

Bulgaristan

₺361.647,76

Orta Doğu ve Afrika

9

Genel

₺454.692,00

Ocak

21-26.01.2018

Malezya ve Sri Lanka

Genel Toplam

75

Kosova

₺138.490,06

Makedonya

₺882.804,25

Şubat

23.02-02.03.2018

Senegal

Senegal Türkiye Mezunları Buluşması ve Senegalli
Öğrenciler Derneği'nin Ofis Açılışı Programı

Şubat

22-23.02.2018

Hatay ve Adana

İleri Düzey Türkçe Eğitimi/Hatay ve Adana Konaklama Merkezleri Koordinasyon Ziyaretleri

Mart

17-22.03. 2018

Moğolistan

Mart

31.03-01.042018

Katar

Türkiye Mezunları ile Bir araya Gelinmesi ve Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütleriyle İstişarelerde Bulunulması
Suriyeliler için İleri Düzey Türkçe Eğitimi Şehir
Merkezleri 2017-2018 Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalıştayı ve Koordinasyon Ziyaretleri

1

Genel

Sırbistan

Mali Desteklerin Temalara Göre Dağılımı
Tema
Araştırma
Eğitim

Mali Destek Sayısı
7
30

Konferans

1

Kültürel Etk.

11

Sosyal Etk.

2

Toplantı

10

Yayın
Genel Toplam

Yunanistan
Genel
Orta Asya ve Kafkasya

₺373.044,58
₺97.774,00
₺2.921.636,46

Afganistan

₺60.000,00

Azerbaycan

₺30.512,00

Genel
Gürcistan

₺2.039.605,44
₺405.969,51

Gürcistan Kırgızistan

₺20.000,00

14

İran

₺27.500,00

75

Kazakistan

₺111.562,00

Moldova

₺79.728,50

Pakistan

₺15.930,00

Tacikistan

₺27.000,00

Ukrayna
Orta Asya ve Kafkasya
Cezayir
Çad

₺103.829,00
₺624.266,57
₺990,00

Moğolistan Mezun Buluşması

Mart

28-30.03.2018

Gaziantep

Nisan

02-05.04.2018

Ukrayna ve Moldova

Nisan

16-19.04.2018

İstanbul

Nisan

18-26.04.2018

Afganistan

2018 Türkiye Bursları Afganistan Lisansüstü Mülakatları

Nisan

23-24.04.2018

Özbekistan

Özbek Makamları ile Gündemdeki İşbirliği Hususlarının Görüşülmesi.

Mayıs

09-11.05.2018

Şanlıurfa

Suriyeliler için İleri Düzey Türkçe Eğitimi Konaklama Merkezleri 2017-2018 Değerlendirme ve Bilgilendirme Çalıştayı ve Koordinasyon Ziyaretleri

Mayıs

13-24.05.2018

İsrail-Filistin

2018 İsrail-Filistin Lisansüstü Mülakatları ve Çalışma Ziyareti

Haziran

10-12.06.2018

Bulgaristan

11 Haziran 2018 Tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali
Bölgesinde Yer Alan Killi Köyünde Düzenlenecek
İftara Katılım
Modern Türkiye Cumhuriyeti'nde Hint Okyanusu
ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı

₺5.443,92

Filistin

₺127.500,00

Genel

₺478.237,65

Gine

₺12.095,00

Haziran

28-29.06.2018

İstanbul

₺6.682.209,04

Temmuz

12-13.07.2018

Kilis

Temmuz

15-21.07.2018

Bolu-Karabük

Temmuz

24-25.07.2018

Yunanistan

Genel Toplam
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₺29.100,00

Malezya ve Sri Lanka Türkiye Bursları Mülakatları

Ukrayna ve Moldova Türkiye Bursları Mülakatları
Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi

Fırat Kalkanı Bölgesi İnceleme Ziyareti
İleri Düzey Türkçe Eğitimi Projesi Şehir ve Konaklama Merkezleri Kültürel Gezi Programı
Dr. Sadık Ahmet’i Anma Etkinlikleri
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Temmuz

Eylül

23.07-08.08.2018

01-03.09.2018

Nevşehir

İleri Düzey Türkçe Eğitimi Projesi Şehir ve Konaklama Merkezleri Kültürel Gezi Programı

Kırgızistan

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın
Kırgızistan Ziyaretleri Kapsamındaki Başkanlığımız
Çalışmaları (Türkiye Burslusu Öğrenciler ve Türkiye Mezunları, Kültür ve Tanıtım Müşavirliği, Yükseköğretim Alanında Burs İşbirliği Protokolü Görüşmeleri vs.)

Eylül

16-19.09.2018

Azerbaycan (Bakü)

Türkiye Mezunları, Diaspora ve Projelerle İlgili Görüşmeler Yapılması

Eylül

21-23.09.2018

Bosna Hersek

Bosna Hersek Türkiye Mezunları Buluşması Programı

Ekim

15-19.10.2018

Moldova

Sayın Cumhurbaşkanımızın Moldova Resmi Ziyaretleri Kapsamında İlgili Çalışmaların Yerinde Yürütülmesi.

Ekim

28.10.2018

Bulgaristan

Başkanlığımız Desteği ile Bilim Seyyahları Bulgaristan/Yunanistan Projesi Bilim Şenliğine Katılım

Antalya

Türk-Rus Toplumsal Forumu 4. Genel Kurul Toplantısı

Kasım

02-03.11.2018

Kasım

02-04.11.2018

Yunanistan

Başkanlığımız Desteği ile Bilim Seyyahları Bulgaristan/Yunanistan Projesi Bilim Şenliğine Katılım.
Kamu ve STK Temsilcileri ile Bazı Projelerle İlgili
İstişarelerde Bulunulması.

Kasım

09-13.11.2018

Bulgaristan

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile STK Temsilcileri ile
İstişarelerde Bulunulması

Azerbaycan (Bakü)

Muhatap Kurum ve Kuruluşlar ile Görüşmeler Yapılması ve Azerbaycan Türkiye Mezunları Buluşması

Kasım

11-16.11.2018

Kasım

15-18.11.2018

Gürcistan (Tiflis)

Muhatap Kurum ve Kuruluşlar ile Görüşmeler Yapılmış ve Tiflis'te Mezun Buluşması Gerçekleştirilmiştir.

Kasım

22-23.11.2018

İzmir

Uluslararası Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu’na 2018 Katılım

Kasım

27-30.11.2018

İstanbul

Asya Pasifik Koordinatörlüğünün 2019 Yılı İçin
Gerçekleştirmeyi Öngördüğü Projeler Hakkında
Akademisyenler ve STK Temsilcileri ile Görüşmeler Gerçekleştirilmesi (Güneydoğu Asya'da Osmanlı)

Kasım

25-29.11.2018

Azerbaycan (Bakü-Nahçıvan)

Türk Konseyi Genç Liderler Nahcivan Forumu'na
Katılım

İstanbul

Projeler ile İlgili STK Temsilcileri ile Görüşmeler
Gerçekleştirilmesi
•
Bangsamoro Hukukçu Yetiştirme Projesi
•
Genç Kadim Medeniyetleri İzinde Projesi
•
Gelecek Nesil Diasporası
•
Rohingya Diasporasına Medya Eğitimi

Kasım
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27-30.11.2018

Aralık

02-04.12.2018

Arnavutluk-Karadağ

Arnavutluk ve Karadağ Çalışma Ziyareti (Muhatap
Kurum ve Kuruluşlar ile Görüşmeler Yapılmış, Arnavutluk TM Derneği Ziyaret Edilmesi ve Karadağ
Türkiye Mezunları Derneğinin Resmi Açılış Programı Gerçekleştirilmesi.

Aralık

13-14.12.2018

Kayseri

Kayseri'de Faaliyet Gösteren Uygur Dernekleri ve
Kayseri'de Mukim Uygur Göçmenler ile Yapılan
Görüşmeler

Aralık

16-17.12.2018

Yunanistan

GTGB Kuruluşunun 90. Yılı Etkinliklerine Katılım
Batı Trakya'da Mukim Kurum ve STK Temsilcileriyle Görüşmeler Gerçekleştirilmesi.

Aralık

19-24.12.2018

Makedonya

Kamu Kurum Temsilcileri, Türk Siyasi Partileri,
Muhtelif STK Temsilcileri ve Makedonya TM Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Görüşmeler Gerçekleştirilmesi, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı
Kutlama Etkinliklerine Katılım Sağlanması.

Aralık

27-28.12.2018

Almanya

Almanya'da Faaliyet Gösteren Kardeş Topluluklara
Ait Sivil Toplum Kuruluşları ile Görüşmeler Gerçekleştirilmesi
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TÜRKİYE BURSLARI
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

UÖ
TÜRKİYE BURSLARI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
2012 yılında uygulamaya konulan Türkiye Bursları, tüm dünyadan uluslararası öğrencilere yönelik, ülkemizce sağlanan kamu kaynaklı bursların genel çatısını oluşturmaktadır. Türkiye Bursları,
Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen ve bu alanda paydaş kurum ve kuruluşların aktif rol
aldıkları bir projedir. Türkiye Bursları’nın, ülkemizin uzun vadeli hedeflerini destekleyici bir kamu
diplomasisi aracı olarak yürütülmesine azami derecede itina gösterilmekte ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Planlama Çalışmaları
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.

“Hedef planlama” kapsamında; 24 kamu kurum/
kuruluşu ile düşünce kuruluşlarından gelen ilgili ülkelere yönelik görüşler ve muhatap ülke
makamlarının ihtiyaç duydukları alanlara ilişkin
talepleri çerçevesinde 183 ülke için “öncelikli
alan planlaması” yapılmıştır.

“Kaynak planlama” kapsamında, üniversite ve
bölümlerin altyapı ve kapasiteleri ile birlikte
üniversitelerin bulundukları şehirlerdeki barınma imkânları ve sosyo-kültürel ortam dikkate
alınarak devlet ve vakıf üniversiteleri arasından
50 üniversite ve 2605 bölüm/program başvuruya açılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi öncesi son kez Başbakan Yardımcısı başkanlığında, ilgili kamu kurumlarının üst yöneticilerinin katılımıyla toplanan Kurul, 2018 yılında burs kontenjanlarını ve
bursiyerlere ödenecek burs miktarlarını belirleyen, Suriyeli bursiyerlere ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer aldığı kararlar almıştır.

Tanıtım Çalışmaları
Türkiye Bursları’nın tanıtımı, “yerinde”
ve “uzaktan” tanıtım olmak üzere iki
ayaktan oluşan “sürekli tanıtım stratejisi” ile yürütülmektedir. Başkanlığımızın
muhatap ülkelerdeki tüm çalışmalarında Türkiye Bursları’nın tanıtımına yer
verilmektedir.

Bu çerçevede 2018 yılı içerisinde;
»»

Türkiye Bursları içerikli iki adet tanıtım videosu hazırlanmış,

»»

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Boşnakça, Farsça ve İspanyolca olmak üzere sekiz
farklı dilde 10.000 tanıtım materyali basılmış,

Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri

»»

Talep üzerine, tanıtım materyalleri Portekizce, Moğolca gibi farklı dillere tercüme edilerek ilgili
yerlere gönderilmiş,

Türkiye Bursları çalışmalarının yurt içi ve yurt
dışı paydaşlarla işbirliği içinde yürütülmesi temel bir ilke olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda İbn Haldun Üniversitesi, Hz. Veysel Karani
İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı
ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
Burs programlarının uluslararası işbirliğini genişletme bağlamında ise Yemen merkezli uluslararası bir eğitim kuruluşu olan Hadhramout
Establishment for Human Development ile
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2017’de imzalanan protokol kapsamında Türkiye’ye öğrenci gönderme çalışmaları için işlemler başlatılmıştır.
Ayrıca Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi
Araştırmaları Vakfı (IBTAV) ile imzalanan işbirliği
protokolü kapsamında “Fuat Sezgin Bilim Tarihi
Araştırma Burs Programı”nın başlatılması kararlaştırılmıştır.

»»

Fuar organizasyonlarına katılım sağlanmış, Kazakistan Bolashak Fuarı, İstanbul’da düzenlenen
EURIE, Arjantin’de düzenlenen FIESA’da (Arjantin Yükseköğrenim Fuarı) tanıtım çalışması yapılmıştır. Türkiye Maarif Vakfı’nın Sudan’da düzenlediği Eğitim ve Kültür Fuarı’na da Sudan Türkiye Mezunları aracılığıyla katılım sağlanmış ve tanıtım materyali gönderilmiş,

»»

Akare Yurtdışı Eğitim Derneği’nin dergisinde Türkiye Bursları tanıtımı yapılmış,

»»

Skylife dergisinde üç ay boyunca Türkiye Bursları tanıtımı yapılmış,

»»

Gulf News ve el-Kuveyt Gazetesi’nde Türkiye Bursları ile ilgili haber yayımlanmış,

»»

Study in Turkey’de yayımlanmak üzere tanıtım videosu gönderilmiş,

»»

Karakas ve Maputo büyükelçiliklerimize kargo ile tanıtım materyalleri iletilmiştir.
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UÖ
Burslandırma Çalışmaları
Başvuru, Sınav ve Seçim
Türkiye Bursları, başladığı tarihten bu yana
başvuru sayısındaki ciddi artışla, küresel
ölçekte muadilleriyle rekabet edebilecek bir
düzeye ulaşmıştır. Başvurular, her yıl olduğu
gibi bu yıl da yalnızca çevrim içi olarak
tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresi üzerinden
alınmıştır.
2018
yılında
154
ülkeden
gerçekleştirilen toplam başvuru sayısı 132 bin
500’dür.
Burslandırılan öğrencilerin seçim süreci dört
aşamadan müteşekkildir:
Ön İnceleme: Yaş şartı, asgari başvuru puanı,
zorunlu belgeler kontrol edilmiş, ön incelemeler tamamlandıktan sonra 124.550 aday uzman
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Uzman Değerlendirme: Adayların diğer aday-

larla karşılaştırmalı başarı durumu, geçmiş eğitimi, akademik ilgisi, kariyer planı, tercih tutarlılığı başta olmak üzere çeşitli hususlar dikkatle
incelenmiş ve 13.360 aday mülakata davet edilmiştir.
Mülakat: Mülakatta, adayların Türkiye Burslarına uygunluğu ölçülmüştür. Mülakatlar uzman
ve akademisyenlerden oluşan heyetler tarafından 87 ülkede yüzyüze gerçekleştirilmiştir.
Burslandırma: Nihai Seçim Komisyonu, mülakat sonuçlarına göre heyetler tarafından aday
gösterilen öğrencileri değerlendirmiş ve bunlar
içinden burs verilecek adayları belirlemiştir.
2018 yılında 4660 adayın burslardan yararlandırılması uygun görülmüş ve yerleştirilmesi yapılmıştır.

burs programları kapsamında 1000’den fazla
öğrencinin bursluluk işlemleri Başkanlığımızca
yürütülmektedir.
Söz konusu öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, eğitime devam etmelerini sağlamak ve topluma entegrasyonları arttırmak amacıyla düzenli olarak, çeşitli illerde
çalıştaylar ve gezi programları düzenlenmekte,

40 üniversitede görevlendirilen akademisyenler
ile öğrencilere danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Uluslararası kuruluşlarca burs sağlanan
öğrencilerin öğrenim ücretleri de uluslararası
kuruluşlardan Başkanlığımızca tahsil edilerek
üniversitelere aktarılmaktadır.

Kendi İmkânıyla Okuyanlara Başarı Bursları
“Başarı Bursları”, Türkiye’de kendi imkânlarıyla
öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerden başarı düzeyi yüksek olanlara verilen teşvik
amaçlı bir burs programıdır. Burs kapsamında
adaylara, öğrenim düzeylerine göre 1 akademik yıl boyunca aylık cep harçlığı verilmektedir.
2018 yılında 1014 başvuru alınmış, başarı şartını sağlayan 227 öğrenci ilgili burstan faydalanmıştır. Türkiye Bursları çalışmalarının yurt içi ve

yurt dışı paydaşlarla işbirliği içinde yürütülmesi
yaklaşımı doğrultusunda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi ile
iş birliği protokolleri imzalanmış; mezkûr üniversiteler, söz konusu protokol sayesinde Başarı
Bursu için üniversitelerinden uygun gördükleri
adayları Başkanlığımıza bildirmiştir.

Akademik İş Birliğini Teşvik Eden Araştırma Bursları
Ülkemizin yükseköğretimde uluslararasılaşma
hedefi doğrultusunda, özellikle akademisyen
hareketliliği büyük önem arz etmektedir. Türkiye Bursları kapsamında, bu hedefe katkıda
bulunmak ve ülkelerin akademik birikimlerinin
paylaşılmasını sağlamak amacıyla doktora ve

doktora sonrası “araştırma bursları” verilmektedir. 2018 yılının ilk üç döneminde 41 kişi “araştırma bursu” kapsamında burslandırılmış olup,
Türk akademisyenlerle sosyal bilimler alanında
ortak çalışmalar yapılması ve akademik bilgi birikimine katkıda bulunulması sağlanmıştır.

Suriyeli Sığınmacıların Yükseköğretime Dâhil Edilmesi
2018 yılı itibarıyla Türkiye’de lisans ve lisansüstü
öğrenim gören 20 bin’den fazla Suriye uyruklu öğrenci bulunmaktadır. Başkanlığımız devlet
üniversitelerine kayıt olan tüm Suriyeli öğrencileri kısmi burs kapsamına alarak öğrenim ücretlerini ödeme görevini üstlenmiştir. Ek olarak,
Başkanlığımızca yürütülen “Türkiye Bursları”
kapsamında 2012 yılından bu yana 5 bin’den
fazla Suriyeli öğrenci burslandırılmıştır.
Devlet bütçemiz tarafından sağlanan burs
programlarının yanı sıra, burslandırma çalışma-
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larında uluslararası kuruluşların fonlarından da
faydalanılmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği fon desteği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği ortaklığında yürütülen burs
programları ile yükseköğrenime hazırlanan Suriyelilere “İleri Düzey Türkçe Eğitimi” verilmekte,
ayrıca ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde burs imkânı sağlanmaktadır. İlaveten, HOPES
projesi kapsamında lisans ve yüksek lisans düzeyindeki Suriyeli öğrencilere burs sağlanmaktadır. Uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan

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. 2018
yılında burslandırılan öğrencilerden 3200’ünün
Türkiye’ye geliş biletleri Türk Hava Yolları ile iş
birliği hâlinde Başkanlığımızca temin edilmiştir.
Söz konusu biletleme işlemleri, brüt olarak 10
milyon 53 bin 995 Türk Lirası tutmuştur.
Türkiye Burslusu yeni öğrencilerin, havaalanı ve
terminallerde karşılanması ile uyum programı
Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirilmiştir. Ankara
ve İstanbul havaalanlarında karşılama hizmeti sunulmuş, bursiyerlerimiz hedef noktalarda
üniversitelerimizin Türkçe Öğretim Merkezleri
tarafından karşılanarak yurtlarına yerleştirilmiştir. Bursiyerlerimize, üniversite ve şehirle ilgili

temel bilgileri içeren bir haftalık uyum programı
yine üniversitelerimizle işbirliği içinde uygulanmıştır. 2018 yılı karşılama programı kapsamında
yaklaşık 2400 öğrenci İstanbul üzerinden Türkiye’ye ulaşmış olup; yaklaşık 650 öğrenci Bolu,
Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi illere kara yolu ile, yaklaşık 1400 öğrenci ise diğer illere hava yolu ile transfer edilmiş, kalan 370 kişi ise İstanbul içindeki ikamet
adreslerine şehir içi servislerle ulaştırılmıştır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 22
ilde yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilerin ikamet izni alma sürecinden bağımsız olarak
randevusuz başvuru yapmaları hâlinde, anında
“Yabancı Kimlik Numaralarını” temin etme süreci başarıyla tamamlanmıştır.
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Barınma Yardımı
Türkiye Bursları çerçevesinde sunulan barınma
imkânları, öğrenci memnuniyeti açısından ilk
sıralarda gelmektedir. 2018 yılı itibarıyla barın-

ma imkânlarından 4 bin 185 kadın ve 7 bin 180
erkek olmak üzere toplam 11 bin 365 Türkiye
Burslusu öğrenci faydalanmıştır.

Söz konusu programlar kapsamında 52 Türkçe
Öğretim Merkezindeki konuşma kulüplerinde kullanılmak üzere Osman Gazi Üniversitesi
Türkçe Öğretim Merkezi’ne “Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğreniminde Konuşma ve Yazma Kulüp
Çalışmaları-B2” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe

Öğreniminde Konuşma ve Yazma Kulüp Çalışmaları-C1” kitaplarının hazırlanması ve Türkçe
öğretim merkezlerine dağıtılması için 94.000,00
TL destek sağlanmıştır.

Banka ve Sigorta İşlemleri
Ülkemize ilk gelişlerinden itibaren işlem kolaylığı ve burs ödemelerini düzenli olarak alabilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Burslusu öğrenciler adına banka hesapları Başkanlığımızca
açılmaktadır.
Türkiye Burslusu öğrencilerin sağlık giderleri de, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında
Başkanlığımızca karşılanmaktadır. Bu çerçeve-

de Türkiye Burslusu öğrencilerimizin ülkemizde
eğitim almak için geldikleri ilk yıl genel sağlık
sigortası tescil işlemleri Başkanlığımızca yapılmakta, burs süreleri boyunca tescil yenileme
ve sigorta prim ödemeleri Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

Akademik Rehberlik
Akademik İzinler
Öğrencilerin değişim programları, tez araştırması veya bilimsel etkinliklere katılmaları için
akademik değerlendirmeler çerçevesinde izin

süreci yürütülmektedir. 2018 yılında 734 öğrencinin akademik izin talebi değerlendirilmiştir.

Başarı Takibi
Türkçe Öğretimi
Türkçe Hazırlık Programı
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 üni-

versitelerle protokoller imzalanarak kurumsal
yapı güçlendirilmiştir. YTB’nin 2018 yılı itibarıyla
63 üniversite ile aktif protokolü bulunmaktadır.
2018 yılı içerisinde 1850 bursiyer Türkçe hazırlık
programına katılmıştır.

Destekleyici Türkçe Programları
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 saylayabilmeleri için “160 saat Akademik Türkçe eğitimleri” verilmiştir. 2018 yılı içerisinde 3800 bursiyer
Akademik Türkçe programından faydalanmıştır.
Kayseri’de Akademik Türkçe Çalıştayı düzenlenmesine katkı sağlanmıştır. Akademik Türkçe
Ders Kitapları hazırlanması için Erciyes Üniver-
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sitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne 60.000,00 TL
tutarında destek verilmiştir. Destekleyici Türkçe programları kapsamında “Türkçeye Yolculuk-Musa Serisi” isimli okuma kitaplarının basılıp Türkçe öğretim merkezlerine dağıtılması için
48.000,00 TL destek sağlanmıştır.
Ayrıca, Türkiye Burslusu öğrencilere yönelik
olarak, ülkemize ve toplumumuza uyum sağlama süreçlerine katkı sunulması amacıyla
konuşma kulüpleri ve her ay en az bir kültürel ve sosyal etkinlik programı düzenlenmiştir.

Bursiyerlerin akademik uyum, başarı ve gelişimlerinin izlenmesi, teşvik ve tedbir mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla dönemlik
transkript inceleme, akademik uygulama ve
mevzuat değerlendirmesi yapılmakta ve Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde bursluluk işlemleri tesis
edilmektedir. Bahse konu çalışmalar kapsamında 2018 yılında Türkiye Burslusu öğrencilere ait
yaklaşık 15 bin transkript incelenerek bursluluk
işlemleri (iptal ve kesinti, durdurma, devam vb.)
tesis edilmiştir. Başarı takibi kapsamında sorunların tespiti ve köklü çözümler üretilmesi

amacıyla ülke/üniversite/bölüm değerlendirme
raporları hazırlanmış, memnuniyet anket çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar
kapsamında dört üniversite, üç bölüm/program
ve iki ülke hakkında akademik başarı raporu hazırlanmıştır. Akademik memnuniyet anket çalışmaları kapsamında yaklaşık 9 bin öğrenciye
akademik memnuniyet anketi uygulanmış, elde
edilen sonuçlar analiz edilmiş ve öneriler geliştirilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bir
rapor yazılmıştır.

Lisansüstü Tezlerin Uygunluk Görüşü
Türkiye Burslusu öğrencilerin tez öneri süreci takip edilmekte, yazılacak tezler Başkanlığın
uygun görüşüne tabi tutulmaktadır. Başkanlığımızca 2018 yılında 1.250 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 du-

yulan konulara temas etmesi, ikili ülke ilişkilerine katkısı ve çalışmanın yapılabilirliği gibi ölçütler dikkate alarak incelenmiştir. Bu kapsamda
kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz tarafından çalışılması öncelikli değerlendirilen alan ve başlıklarda bursiyerlere sunulmuştur.
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Sosyal ve Kültürel Programlar
4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Öğrenci Akademisi

Türkiye’de sosyal bilimler alanında öğrenim
gören uluslararası lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarını sunabilecekleri, bilgi paylaşımında
bulunabilecekleri atölyeler ve farklı etkinliklerle
ortak çalışmalar üretebilecekleri bir akademik
ortamın temin edilmesi amacıyla Başkanlığımız

Türkiye Burslusu öğrenciler başta olmak üzere
uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve
kültürel birikimlerine katkı sağlamak amacıyla
“Uluslararası Öğrenci Akademisi” yeniden yapılandırılmış, öğrencilerin başvuru yapması adına
gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

destekleriyle düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’nin dördüncüsü,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Kongreye 46 farklı ülkeden 100 araştırmacı katılım sağlamıştır.

Bu çerçevede, Uluslararası Öğrenci Akademisi
faaliyetlerini gerçekleştirecek Düşünce Kuru-

luşları, Araştırma Merkezleri ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirilmiş
olup, “Uluslararası Öğrenci Akademisi” başlığı
altında; Türkiye Burslusu, uluslararası ve belli
oranda Türk öğrencilere yönelik olarak “Türkiye
Söyleşileri, Giriş Seminerleri, İhtisas Seminerleri
ve Spor-Sanat Programları” düzenlenmiştir.

Türkiye Söyleşileri- Ankara
Türkiye Söyleşileri, uluslararası öğrencilerin ülkemizde siyaset, tarih, edebiyat, sanat, spor ve benzeri alanlarda ön
plana çıkmış isimlerle belirli şehirlerde
buluşmalarını hedeflemektedir.
Türkiye Söyleşileri’nin ilki, Ankara’da
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim KALIN’ın katılımlarıyla 8 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Söyleşiye, Ankara’da öğrenim gören
114 farklı ülkeden 1100 uluslararası öğrenci katılım sağlamıştır.

Türkiye Söyleşileri- İstanbul

Osmanlı Dünyası Bahar Okulu
“Osmanlı Dünyası Bahar Okulu” adı altında
Devlet Arşivleri ve Başkanlığımızın ortaklığında,
Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlemiştir. Bu yıl
3.sü düzenlenen programa programa toplamda
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181 aday başvuru yapmıştır. Eğitimin İstanbul
programına 40, Ankara programına ise 30 kişi
katılmış olup, katılımcı ve eğitimcilere Başkanlığımızca sertifika verilmiştir.

Türkiye Söyleşileri’nin ikincisi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ahmet
Haluk DURSUN’un katılımlarıyla 16 Aralık 2018 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Söyleşiye, İstanbul’da öğrenim gören 100 farklı ülkeden 600 uluslararası öğrenci
katılım sağlamıştır.

YTB Faaliyet Raporu
2018

UÖ
Hamamönü Ofisi Özel Programları
Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Gezisi

Türkiye’de Ombudsmanlık

Türk kültürüne ait pek çok objenin sergilendiği Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ne uluslararası öğrencilerin ziyareti teşvik edilmiş, ülkemizi yakından tanımaları amaçlanmış ve bu kapsamda
Şubat ayından itibaren bu faaliyet takvime alınmıştır. Her ayın son cumartesi günü olarak planlanan ziyaret düzenli olarak devam etmektedir.

Hamamönü Ofisi faaliyetleri kapsamında Nisan
ayı içerisinde hayata geçirilen ve Ankara’daki
tüm öğrencilerin başvurusuna açılan bu program, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri
İbrahim KILINÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 30 öğrencinin katılım gösterdiği seminerde, Ombudsmanlık sisteminin tarihçesi,
dünyadaki örnekleri ve Türkiye’de uygulanışı
anlatılmıştır.

Eğitim Programları
Ankara’da eğitim gören uluslararası öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu tespit edilen Akademik
Yazma, SPSS ve Photoshop dersleri Hamamönü Ofisi Mart 2018 Faaliyetleri kapsamında uygulanmaya başlanmıştır.

Konuşma Kulüpleri

Malazgirt/Ahlat Gezisi
Malazgirt Savaşı’nın 947’inci yılı anma etkinlikleri kapsamında Ankara’daki 30 uluslararası öğrenci
26 Ağustos 2018 tarihinde önce Bitlis’in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından kurulan etkinlik
alanını (OBA) ziyaret etmiştir. Burada öğrenciler etnospor dallarında pek çok faaliyete katılmışlardır. Programın ikinci gününde Muş’un Malazgirt ilçesine geçen öğrenciler burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımlarıyla gerçekleşen kutlamalarda Başkanlığımızı
temsil etmişlerdir.

Hamamönü Ofisi faaliyetleri kapsamında Nisan
ayı içerisinde hayata geçirilen ve Ankara’daki
tüm öğrencilerin başvurusuna açılan bu program, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri
İbrahim KILINÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 30 öğrencinin katılım gösterdiği seminerde, Ombudsmanlık sisteminin tarihçesi,
dünyadaki örnekleri ve Türkiye’de uygulanışı
anlatılmıştır.

Somali, Batı Trakya /Yunanistan, Cezayir, Kolombiya,
Kırgızistan Kültür ve Tanıtım Günleri
Ankara’da eğitim gören Somali, Batı Trakya
(Yunanistan), Kolombiya, Cezayir ve Kırgızistan uyruklu öğrenciler ile işbirliğinde
Kültür ve Tanıtım Günleri gerçekleştirilmiştir. Bu programlarda ilgili ülkeye ilişkin
yemekler, kültürel ve tarihsel objelerin tanıtımı yapılmıştır. Etkinlikler kapsamında
ilgili ülke mutfağından çeşitli yiyecek ve
içecek öğrenciler tarafından hazırlanmış
ve davetlilere ikram edilmiştir.
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UÖ
Hamamönü Ofisi Özel Programları

Öğrenci İlişkileri

Ülke Buluşmaları (Kosova, Hindistan)

Türkiye Bursları Ofisleri

Ankara’da eğitim gören uluslararası öğrencileri
yakından tanımak, özellikle yeni gelen öğrencilerin eski öğrencilerle tanışmasını sağlamak ve
varsa talep ve sorunları dinlemek üzere ülke bu-

luşmaları programı hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Kosova ve Hindistan uyruklu
öğrenciler farklı günlerde ofiste buluşmuşlardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Samsun Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’nde ofisler hizmet vermekte
olup, ilgili üniversite ofislerinde görevli personellere Başkanlığımız tarafından eğitim veril-

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Çağrı Merkezi ve Talepler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara’da düzenlenen kutlamalar için uluslararası öğrencilerin katılımı ile yürüyüş korteji oluşturulmuştur. Hemen her kurumun yer aldığı bu kortejde
Başkanlığımızı temsilen 30 uluslararası öğrenci yer almıştır.

Türkiye Burslu öğrenciler, Türkiye Bursları Başvuru Sistemi (TBBS) üzerinden belge, bilet, izin
sağlık harcaması, ulaşım harcaması gibi taleplerini kolaylıkla Başkanlığımıza ulaştırabilmektedir.

1. Afrika Bahar Festivali
Türkiye Bursları, Türk Hava Kurumu Üniversitesi
ile Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi işbirliğinde 1. Afrika Bahar Festivali düzenlenmiştir.
Halka açık olarak düzenlenen festivalde öğren-
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ciler kendi ülkeleri için stant açmış, kendi yaptıkları yöresel yemekleri katılımcılara ikram etmişlerdir. Ayrıca Türkiye Burslusu öğrencilerden
oluşan müzik grubu konser vermiştir.

Başkanlığımız tarafından çağrı merkezi yetkilileri ve çalışanlara yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Türkiye Bursları kapsamında 6 dilde

miştir. Ofislerde öğrencilerin; bursluluk işlemleri, sigorta, yurt ve ikamet ile ilgili sorularına
cevap verilmekte olup, öğrencilerin sorunları
giderilmektedir.

hizmet veren Çağrı Merkezi tarafından; yeniden
yapılanma sürecine girilen 2018 yılının Mayıs
ayından 1 Ocak 2019’a dek, 54.732 çağrı alınmıştır. Aylık ortalama 6.840 çağrı alınırken,
toplamda gelen çağrıların 33.253’ü doğrudan,
18.515’i otomatik yanıt sistemi ile cevaplanarak,
%92 oranında bir cevaplama oranı sağlanmıştır.
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KURUMSAL KİMLİK VE
İLETİŞİM KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kİ
Stratejik İletişim Çalışmaları
Ytb İletişim Akademisi
Diaspora iletişim ağının güçlendirilmesi, ırkçılık
ve ayrımcılıkla mücadele, devletimizin diasporamıza sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere duyurulması ve diaspora medya ağının
oluşturulması amacıyla Başkanlığımızca YTB

Türkiye Bursları Tanıtım Çalışmaları
İletişim Akademisi Programı oluşturulmuş ve
programın ilk ayağı 26 - 28 Ocak 2018 tarihlerinde Fransa’nın Strazburg şehrinde 20 kişilik bir
katılımla gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Bursları’nın ikinci dönem başvuruları kapsamında tanıtım çalışmaları yürütülmüştür.
»»

Başkanlığımız bünyesinde ilgili birimlere istişare yapılarak yürütülen çalışmalara ilişkin yol haritası oluşturulmuştur.

»»

THY tarafından yayımlanan SkyLife dergisinde Türkiye Burslarını tanıtan tasarımın yayımlanması sağlanmıştır.

Avustralya’ya Göçün 50. Yılı Çalışmaları

»»

Tanıtımda öncelikli ülkelere yönelik 5 infografik, 2 gif, 8 dilde sosyal medya görseli ve genel
afişler hazırlanmıştır.

»»

Başkanlığımız ve iki dış ajans bünyesinde olmak üzere 50. Yıl logo çalışması yapılmıştır.

»»

Türkiye Burslarını genel olarak anlatan İngilizce sunum hazırlanmıştır.

»»

Sözlü tarih çalışması kapsamında İngilizce ve Türkçe olarak 50 yıllık göç sürecini anlatan belgesel filmi hazırlanarak Melbourn’deki açılış programında gösterilmiştir.

»»

14 ülkeden öğrencilerin bulunduğu kısa videolar, spot filmler hazırlanmıştır.

»»

Türk ve Avustralya medyasında 50 yıl boyunca çıkan resimli haberlerden derlenen bir almanak
hazırlanmıştır.

»»

Türkçe, İngilizce Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Portekizce dillerinde tanıtım kitapçığı
hazırlanmıştır.

»»

Başkanlığımızın web sayfasında yayınlamak üzere, söz konusu etkinliğe ilişkin metin ve fotoğraf çalışması yapılmıştır. Konuya ilişkin tarihi bilgiler, orijinal fotoğraflar ve videolar paylaşılmıştır.

»»

Hindistan’ın Uttar Pradesh, Kerala, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Hyderabat, Gujarat
bölgelerine yönelik Facebook üzerinden sponsorlu yayın yapılmış, 3 milyon 590 bin kişiye
erişim sağlanmıştır.

»»

Avustralya’da zaman içerisinde yayımlanmış tüm medya ürünlerinin envanter ve arşiv çalışması yapılmıştır.

»»

Türkiye Bursları genel tanıtım filmi için senaryo çalışması yapılmıştır.

Kamu Diplomasisi Çalışmaları
Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirdikleri Vatikan-İtalya ziyareti;
26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirdikleri Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Vatikan ve
İtalya ziyareti; 1-3 Eylül 2018 tarihlerinde ger-
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çekleştirdikleri Kırgızistan ziyaretleri kapsamında hazırlanan sosyal medya içerikleri, konuya
ilişkin kitapçıklar ve ziyaretlere yönelik çeşitli
makaleler hazırlanarak kamu diplomasisi çalışmaları yürütülmüştür.
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Kİ
Stratejik İletişim Çalışmaları
Kurum Tanıtım Materyalleri

Başkanlık Yayın Arşivi Çalışmaları

Başkanlığın görev alanıyla ilgili olarak tanıtım materyalleri üretilmiştir.

Dijital arşiv çalışmaları kapsamında 525 dijital yayın, yayın kataloğu kapsamında ise 245 kitap/
kitapçık arşivlenmiştir.

»»

Başkanlık kurumsal tanıtım filmi güncellenmiş, yeni tanıtım filmi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

»»

Türkiye Mezunları Programında kullanılmak üzere TMP infografik filmi hazırlanmıştır.

»»

3 dilde kurum tanıtım kitapçığı hazırlanmıştır.

»»

Türkçe ve İngilizce kurum sunumları güncellenmiştir.

»»

Başkanlığın Suriyeli öğrencilere yönelik yükseköğretim faaliyetlerine ilişkin tanıtım filmi hazırlanmıştır.

Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Farkındalık Çalışmaları

»»

YTB Sivil Toplum Destekler-Proje Seçkileri Kitabı

»»

Bin Yıllık Komşumuz Ermeniler Kitabı (6 Dilde)

»»

Ülke Faaliyet ve Proje Kitapları (6 Ülke)

»»

Kurum Tanıtım Kitapçığı (3 Dilde)

»»

Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslâm) Mimarî Yâdigârları Kitabı

»»

Vatandaşlık Rehberi (4 Ülke)

»»

Takvim Çalışmaları

»»

50’den fazla kitapçık, broşür ve iç yayın

Atatürk Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Necla Mora 22 Şubat 2018 tarihinde Başkanlığımızın
davetlisi olarak Ankara’ya gelmiş ve “Alman Medyasının Alman Siyasetindeki Rolü, Alman Medyasında Türk Toplumu, Medyanın Ayrıştırıcı Dili” konulu bir konuşma yapmıştır.

Medya ve Basın Çalışmaları

Yayın ve Tasarım Çalışmaları
Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Medya Takip Çalışmaları
»»

Toplam 4 bin haber paylaşımı yapılmıştır.

»»

BYEGM ve ilgili medya takip firmaları aracılığı ile düzenli medya takibi yapılmaktadır. Bunlara
ek olarak yurtdışı vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerden 110, kardeş topluluklar coğrafyasından 55 medya kuruluşu düzenli olarak takip edilmiştir.

YTB kurumsal logo çalışmaları yapılmış, Türkiye Bursları Programının logo revizyonu gerçekleştirilmiş ve Türkiye Mezunları Programının logosu güncellenmiştir

Baskı ve Ciltleme Çalışmaları
Başkanlık çalışmalarında kullanılmak üzere toplamda 600 bin muhtelif baskı gerçekleştirilmiş, bunun yanı sıra; 8 bin kitap, 50 bin broşür, 1.200 davetiye, 150 metrekare dijital baskı ve ciltleme
yapılmıştır.
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Görünürlük Çalışmaları
»»

Yazılı Medya: Başkanlığımızdan ve çalışmalarından bahseden 1378 haber yazılı medyada yer
almıştır. Bu haberleri yayınlayan yazılı medya kaynakları haberlerin yayınladığı günlerde toplam 44 milyon tiraja ulaşmıştır.

»»

Televizyon: Televizyon medyasında toplam 700 yayında doğrudan Başkanlığımızdan ve çalışmalarından bahsedilmiştir. Bu yayınlar genellikle ana haber bültenleri, canlı yayınlar, haber
programları ve tartışma programları olmuştur.

»»

İnternet: İnternet medyasında Başkanlığımızı veya çalışmalarının geçtiği toplamda 13.117
paylaşım yapılmıştır.

YTB Faaliyet Raporu
2018

Kİ
Medya ve Basın Çalışmaları
Fotoğraf, Video Çekimi ve Arşiv Çalışmaları

Kampanyalar

»»

Video Çalışmaları; 2018 yılında toplamda 2 TB boyutunda video çekilmiştir.

2018 Türkiye Genel Seçimleri Yurtdışı Seçmen İletişim Kampanyası

»»

Fotoğraf Çalışmaları; Kurum Programları ve makam ziyaretleri kapsamında 404 başlık altında
20 bin kare fotoğraf çekilmiştir.

»»

2018 Türkiye Genel Seçimlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın seçim süreci
ile ilgili bilgilendirilmesi ve sandığa gitmelerinin teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı bir
iletişim kampanyası gerçekleştirilmiştir.

»»

Sosyal Medya kampanyaları toplamda 11
Milyon görüntülenme alırken farklı mecralardaki reklam kampanyalarında ise toplamda 78 Milyon 218 Bin gösterim sağlanmıştır.
Aynı doğrultuda spot filmler, infografikler,
afiş ve ilanlarla birlikte bilgilendirici nitelikte
aktif bir tanıtım kampanyası yürütülmüştür.

Dijital Medya Çalışmaları
Kurumsal Hesaplar
»»

Kurumsal hesaplar aktif olarak birbirleriyle senkronize içerisinde yönetilmektedir.

»»

Başkanlığımızın adının kullanıldığı dış hesaplar ve alt hesaplar kapatılmış ve kapattırılmıştır.

»»

Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya hesapları ile etkileşimlerin güçlendirilmesi sağlanmıştır.

»»

Kurumsal Hesapların takipçi sayıları aşağıda yer almaktadır:

YTB

TÜRKİYE BURSLARI

TÜRKİYE
MEZUNLARI

FACEBOOK

191.369

344.388

16.246

TWITTER

60.329

18.000

2.960

INSTAGRAM

36.627

20.472

7.181

YOUTUBE

7.431

5.830

701

2018 Türkiye Bursları Başvuruları
»»

3 ayrı dönemde alınan Türkiye Bursları 2018 başvuruları ile ilgili başvurusu az olan bölgelerde sponsorlu reklamlara çıkılarak Türkiye Burslarının bilinirliğinin ve başvurularının artırılması
hedeflenmiştir.

Sosyal Medya Raporlama Çalışmaları
»»

Hedef kitleye yönelik gerçekleştirilen paylaşımların raporlama
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

»»

Avustralya’ya Göç’ün 50. Yılı Kutlamaları Medya Raporu,

»»

BYEGM Zeytin Dalı Hashtag Çalışması Katkı Raporu,

»»

Cumhurbaşkanı Afrika Ziyareti Raporu,

»»

İslamofobi Çalıştayı Sosyal Medya İstatistikleri Raporu,

»»

Almanya Çalışma Ziyareti Sosyal Medya İstatistikleri Raporu ve
2017 Yılı Sosyal Medya Raporları hazırlanmıştır.
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PERSONEL VE EĞİTİM
ALANINDA YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

İK
Yarışma Sınavları
Başkanlığımızın görev alanlarının gereklilikleri
çerçevesinde nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere 2018 yılı içerisinde 3 yarışma sınavı gerçekleştirilmiştir. Uzman yardımcılığı,
sözleşmeli personel ve nitelikli bilişim personeli
için birer 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

neticesinde toplam 6 kişi kurumumuzda göreve başlamıştır. Ayrıca 2018 yılı aralık ayında 7
uzman yardımcısı ve 1 nitelikli bilişim personeli
alımı için ilana çıkılmıştır. Kariyer kadrolarının
yanı sıra Başkanlığımızda hizmet alımı sözleşmeleri çerçevesinde çalıştırılmakta olan personele yönelik 696 Sayılı KHK kapsamında Sürekli
İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı yapılmıştır. Bu sınav
neticesinde toplam 131 personel sürekli işçi
kadrosuna geçirilmiştir.

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. Bu kapsamdaki eğitimler
2018 yılında göreve başlayan personele yönelik eğitimleri içermektedir.
Bu kapsamda 2018 yılında göreve başlayan 5 personele yönelik hazırlayıcı eğitimlere ek olarak
2017 ve 2018’de göreve başlayan sözleşmeli uzmanlara ve uzman yardımcılarına yönelik olarak da
Başkanlığın faaliyet alanlarına giren konularda çeşitli eğitimler düzenlenmiştir.

Mesleki Eğitimler ve Uzmanlık Tezi Süreçlerinin İzlenmesi
Başkanlığımızda görev yapan uzmanların mesleki bilgi, görgü ve becerilerini artırmaya yönelik
eğitimleri kapsamaktadır.

Hizmet İçi Eğitimler
Uzman yardımcısı yetiştirme programı Başkanlık ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmıştır.
Personelin sürekli eğitimine yönelik hizmet içi
eğitim programları oluşturulmuştur.
İdari, mali ve teknik alanlarda eğitimler gerçekleştirilmiştir. Diğer kamu kurumlarından
Başkanlık personelinin çalışmalarına katkı sağlayacak bilgi ve tecrübeye sahip uzman kişiler
Başkanlığımızda vizyon konuşmaları gerçekleştirmiştir.
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»»
Kurumsal Temsil ve Protokol Eğitimi gibi bütün
personeli ilgilendiren eğitimlerin yanı sıra daire
başkanlıklarının ve koordinatörlüklerin çalışmalarına yönelik olarak grup bazlı eğitimler de düzenlenmiştir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince tüm kurum personeline yönelik olarak iş
sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmiştir.

İngilizce Yazılı ve Sözlü İletişim Becerileri Eğitimi

12 uzman ve uzman yardımcısı personele yönelik 24 Ocak – 14 Mart 2018 tarihleri arasında eğitim
düzenlenmiştir.
»»

İspanyolca Eğitimi

2 Mart 2018 tarihinde başlayan kurs, 4 ay süreyle Cuma günleri 17.00-20.00, Cumartesi günleri 10.00-13.00 saatleri arasında, Kolombiya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının görevlendirdiği bir
eğitmen tarafından yürütülmüştür.
»»

İkinci Yabancı Dil Öğrenimi Programı

Başkanlığımızın ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda uzman yardımcılarının ikinci yabancı dili
öğrenmelerinin faydalı olacağı düşünülerek ayrı bir programla uzman yardımcılarının ilgili yönetmelik gereğince Uzmanlığa atanmadan önce girecekleri yeterlik sınavında YDS (C) seviyesine
gelmeleri hedeflenmektedir.
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2018

İK
İdari, Mali ve Teknik Eğitimler
Personele Yönelik Sosyal Etkinlikler
Genel kamu iş ve işlemlerine ilişkin eğitimler ile hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlere bu kapsamda yer verilmektedir.

rileri büyük önem taşımaktadır. Başkanlığımızın faaliyetleri yürütülürken kurumsallaşmanın
sağlanması için Kurumsal Sözlü ve Yazılı İletişim ile Doğru ve Etkili Kurumsal İletişim Eğitimi
verilmesi ihtiyacı tespit edilmiştir.

70’li yıllarda Hollanda’ya göç
eden bir ailenin çocuğu olarak
Hollanda’da doğup büyüyen Piyanist ve Besteci Karsu Dönmez, 07 Aralık 2018 Cuma günü
Ankara’daki konseri öncesinde
Başkanlığımız personeli ile bir
söyleşi gerçekleştirmiş ve kısa bir
piyano dinletisi icra etmiştir.

Bu kapsamda, 14-15 Mart 2018 tarihlerinde,
09.00-12.30 saatleri arasında, 29 personelin katılımıyla toplam 7 saat olarak gerçekleştirilmiştir.

Tiyatro Gösterileri

Kurumsal İletişim Eğitimi
Başkanlık faaliyetleri yürütülürken, faaliyet alanlarına ilişkin birçok noktada farklılaşan ilgililerle
telefon ve elektronik posta trafiği yürütülmektedir. Özellikle Başkanlığın telefon trafiğini yöneten çağrı merkezi personeli ve Uluslararası
Öğrenciler Daire Başkanlığında Türkiye’ye gelen
uluslararası öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin bu öğrencilerle doğrudan etkileşime geçen
uzman / uzman yardımcıları için iletişim bece-

Fotoğrafçılık ve Kurumsal Görünüm Eğitimi
Program Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza
Özel’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Programda Başkanlığımız personeline fotoğraf çekme
teknikleri, fotoğraf çekerken dikkat edilecek hu-

88 / 89

Piyanist Karsu Dönmez Söyleşisi

suslar vb. konularda eğitimler verildi. Program
sonunda düzenlenen fotoğraf yarışmasında
Rıza Özel’in değerlendirdiği ve dereceye giren
personelimize hediye takdim edilmiştir.

Devlet Tiyatroları tarafından Altındağ Tiyatrosu’nda sahnelenen ve Almanya’ya iş gücü göçünü
konu alan Misafir adlı oyun için Başkanlığımız çalışanlarından talep eden 40 kişiye tiyatro bileti
temin edilmiştir.

Rafadan Tayfa Özel Gösterim
TRT Çocuk kanalının beğenilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın ekibi 19 Ocak 2019 Cumartesi günü
personelimizin aileleri ve çocukları için sürpriz etkinliklerin de yer aldığı özel bir gösteri sergilemiştir.

YTB Faaliyet Raporu
2018

İK
Personel İşlemleri

Personel Mevzuatına İlişkin Çalışmalar

YTB Disiplin İşlemleri Rehberi

Başkanlığımızın teşkilat yasasının, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte yenilenmesi nedeniyle personele ilişkin kurum içi mevzuatın da bu düzenlemeye uygun bir şekilde
yenilenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Başkanlık personelinin disiplin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, belirli
standartlar çerçevesinde ve daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, başta muhakkik
olarak görevlendirilecekler olmak üzere ilgili tüm personelin kullanımına yönelik YTB Disiplin İşlemleri Rehberi Ocak ayında hazırlanmıştır.

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 yapılabilmesi amacıyla
İKYS yazılımı hazırlama çalışmaları ve kullanıcı testlerine ekim ayından itibaren devam edilmiştir.

Naklen Mali Hizmet Uzmanı Alımı İlanı
Başkanlığımız personel planlaması doğrultusunda ihtiyaç duyulan mali hizmet uzmanlarının istihdamına yönelik kurumlar arası nakil yoluyla personel alınmasına dair ilana çıkılmış ve bu kapsamda başvurular alınmıştır. Başvurusu uygun görülen adaylar ile mülakat gerçekleştirilmiştir.

»»

Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

»»

Staj Yönergesi

»»

Tez Yönergesi

»»

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

»»

YTB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Staj İşlemleri
2018 yılı içerisinde 10 üniversiteden 13 staj
başvurusu kabul edilmiş olup, stajyer 13 kişinin
tamamı 3. ve 4. sınıf öğrencisidir. Ocak – Şubat döneminde 11 kişi, ikişer-üçer haftalık dönemlerde, Başkanlığımızın TOBB ile imzaladığı

protokol gereği 2 öğrenci ise 3 ay süresince
Başkanlığımızda staj yapmıştır. 2019 1. Dönem
için alınan Staj başvurularının değerlendirme
işlemlerine 2018 yılı Aralık ayında başlanmıştır.

Taşeron İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi
Başkanlığımızda alt işveren işçisi olarak görev yapmakta olan personelin 696 sayılı KHK uyarınca
sürekli işçi pozisyonlarına geçirilmesi kapsamında toplam 131 alt işveren işçisinin Başkanlığın sürekli işçi kadrolarına ataması yapılmıştır. Konuyla ilgili işlemlerin hatasız yürütülmesi adına başta
Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birçok yetkili ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

YTB Uzmanı Kadrolarına Atama
süredir sözleşmeli uzman pozisyonunda görev yapanlar ile sözleşmeli olarak çalışmakta iken 657
sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi kapsamında uzman (GİH) kadrosuna atanan personelin YTB
uzmanı kadrolarına atanma talepleri gündeme alınmıştır. Bu kapsamda başvuru yapan 6 kadrolu
personelin atama işlemleri gerçekleştirilmiş olup sözleşmeli personelin atanması için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları beklenmektedir.

Kütüphane Çalışmaları
Başkanlık kütüphanesinin yönetimi Daire Başkanlığımız Eğitim Koordinatörlüğünün görevleri arasında
bulunmaktadır. Tez süreci devam eden personel bu
süreçte kütüphaneyi daha etkin kullanmaktadırlar.
2018 yılında Başkanlığımızda görev yapan stajyerlerin
de kütüphaneden faydalanmaları sağlanmıştır.
Aralık 2018 itibarıyla kütüphanede kayıtlı toplam 4822
eser bulunmaktadır. 2018 yılında Başkanlık hizmet birimleri tarafından talep edilen ve Kitap Bülteninde yer
alan 130 kitabın alımı gerçekleştirilmiş ve bu kitapların
kütüphane envanterine kaydı yapılmıştır. Başkanlığımız ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan kütüphaneler arası işbirliği anlaşması çerçevesinde Ankara
Üniversitesi Kütüphanesi personelimizin kullanımına
açılmıştır.
Kütüphanemizde 2018 yılı boyunca süre uzatımı, iade
ve ödünç kitap verme işlemleri olmak üzere toplam
513 adet işlem gerçekleştirilmiştir. Aylık işlem ortalaması 42’dir.

90 / 91

YTB Faaliyet Raporu
2018

STRATEJİK PLANLAMA,
BÜTÇE VE MALİ İŞLER
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

SG
Stratejik Plan
»»

Başkanlık Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar 2018 yılında da sürdürülmüştür.

Bütçe ve Mali İşlemler

»»

Birimlerden alınan görüşler ve yapılan toplantılar sonrasında üst yönetici başkanlığında stratejik plan yeniden değerlendirilerek, revizyon çalışmalarına devam edilmiştir.

»»

Başkanlığımız 2017 Yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

»»

Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere 2017 yılı Yönetim Dönemi Hesabı hazırlanmıştır.

»»

Başkanlık 2018 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

»»

Başkanlık 2017 yılı Yıllık Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

»»

Başkanlık 2019 yılı Yatırım Programı Hazırlıklarına ilişkin koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

»»

Başkanlık 2019 yılı Bütçe Hazırlıklarına ilişkin koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

»»

Mali konulara ilişkin birimlere danışmanlık yapılmıştır.

»»

Ön mali kontrol işlemleri yürütülmüştür.

»»

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bütçeye ilişkin görüşme süreci yürütülmüştür.

»»

Birimlerin yıl boyunca harcama sürecinde karşılaştıkları Mali Yönetim Sistemi kaynaklı sorunlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşme süreci yürütülmüş ve sorunların çözümü
sağlanmıştır.

»»

2018 yılı Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanmıştır.

Planlama ve Veri Toplama
»»

Başkanlığımızın 2017 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

»»

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

»»

Resmi Kalkınma Yardımları veri girişleri yapılmıştır.

»»

Uluslararası Kuruluşlardan sağlanan fonların yönetiminde etkinliği sağlamak üzere Uluslararası
Kuruluşların yetkilileri ile toplam 45 toplantı gerçekleştirilmiştir.

»»

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlara yönelik 2018 yılı anlaşmaları imzalanmış, anlaşmaların revizeleri gerçekleştirilmiş ve 2019 yılı anlaşma hazırlıkları tamamlanmıştır.

»»

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

»»

YTB istatistik altyapısının oluşturulması projesi kapsamındaki çalışmalara devam edilmiştir.

»»

Yıllık Program İzleme Sistemi’ne 2018 yılı izleme verileri girilmiştir.

»»

Yıllık Program Tedbirlerinin koordinasyonu ve izlemesi yapılmıştır.

»»

KAYSİS – DETSİS Başkanlık veri güncellemeleri yapılmıştır.

»»

1. ve 2. 100 günlük İcraat Programındaki Eylemlerimiz İzlenmiştir.

»»

Cumhurbaşkanlığı Hazırlık Programı için Başkanlığımız faaliyetleri ilgili birimlere iletilmiştir.

»»

Öncelikli Dönüşüm Programı çerçevesinde Başkanlık faaliyetleri 3’er aylık periyotlarda sisteme
girilmiştir.

»»

İmza Yetkileri Yönergesi hazırlanmıştır.

»»

Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

»»

2019 Yılı Yatırım Programı teklifi gönderilmiştir.
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BİLGİ İŞLEM ALANINDA
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bİ
Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS)
Türkiye Bursları Bilgi Sistemi ile Türkiye Bursları kapsamında uluslararası öğrencilerin internet üzerinden başvurularını güvenli bir şekilde
yapabilmeleri, yapılan başvuruların değerlendirilmesi, mülakatlarının yapılması, seçimi ve
yerleştirme işlemlerinin sağlanması, burs alan
öğrencilerin, bursluluk işlemlerinin yürütülmesi, akademik takiplerinin yapılması, kurum içi
ve kurum dışı entegrasyonlar ile 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, aktif bir yönetim panelinin
oluşturularak Türkiye Bursları sürecinin otomasyonla yönetilmesi sağlanmaktadır.

Proje Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS)
miştir. Aramaları kolaylaştırmak adına Elastic
Search altyapısı entegre edilmiş ve sistemdeki
tüm kullanıcıların bilgilerine hızlı erişim sağlanmıştır. Sistem üzerinden grafik destekli hızlı
rapor almak adına Microsoft RDCL entegrasyonu yapılmıştır. Bu alan üzerinde Ülke raporları,
üniversite raporları gibi çeşitli raporlar tasarlanmıştır.
Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanlığı’nın
iradesinde, kurumlar arası bilgi alışverişi imkanını sağlayan KamuNet altyapısına ait Telekom
ile çalışmalar tamamlanmıştır. YÖK’ün sunmuş
olduğu servisler KamuNet üzerinden alınmaya
başlanmıştır. Diğer kurumlar ile yapılacak görüşmeler neticesinde tüm servis akışları KamuNet üzerinde taşınacaktır.

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.
Proje Bilgi Yönetim Sisteminin daha kullanıcı
dostu bir uygulama olmasına yönelik fonksiyonel adımlarda ve ara yüzlerinde iyileştirmeler
yapılmış, son kullanıcı destek talepleri giderilerek öncelikli maddelere göre analiz, yazılım ve
test çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı başvurularında canlı operatör desteği
ve bildirim oluşturma süreçleri gerçekleştiril-

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (IKYS)
Temel ve stratejik insan kaynakları faaliyetlerini tek bir platform üzerinde birçok farklı fonksiyonla yöneten, geniş kapsamlı uygulamalar
arasında organik bir ağ sunan, bütünleşik mimari üzerine yapılanmış İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturulması planlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi analizi ve ilk
sürüm yazılım geliştirmesi tamamlanmıştır.
Test ve entegrasyon süreçleri son aşamaya gelmiştir. Menüler arası senkronizasyon, raporlamalar, EBYS ve İntranet ile senkronizasyon test
edilmektedir.

Türkiye Mezunları Web Sitesi & Portalı
Ülkemizce sağlanan burslar veya başka imkânlarla Türkiye’de eğitim alarak mezun olmuş öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında Ülkemiz ile
irtibatlarını korumaları, mezunların birbirlerin-
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den haberdar olarak dayanışma içinde olmaları
ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye mezunu
olarak ülkemiz ile olan ilişkilerini devam ettirmeleri amacı ile hizmet vermektedir.
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Bİ
Türkiye Bursları Web Sitesi

Cep Rehberi Mobil Uygulaması

Uluslararası öğrencilerin Türkiye Bursları ile ilgili güncel duyurulara ve haberlere ulaştıkları, belirli
kriterlere göre detaylı burs arayabildikleri mevcut web sitesi yeni teknolojiler kullanılarak aşağıda
belirtilen modüller kapsamında yenilenmiştir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’yi ziyaretleri
sırasında ve yaşadıkları ülkelerde bulunurken Türkiye’deki
kamu hizmetleri hakkında bilgilenmelerini sağlamak amacıyla “Mobil Cep Rehberi” uygulaması geliştirilmiştir. Bu
kapsamda; Cep Rehberi uygulamasının içerikleri tamamen
yenilenmiş, uygulama altyapısı güncellenerek Azure platformuna taşınmış, gümrük kapılarındaki kameraların canlı izlenebilmesi için modül eklenmiş ve “Info”ya gönderilen e-posta iletilerinin ilgili uzmanlara yönlendirilmesi sağlanmıştır.

Yazılım, Sistem ve Teknik Destek Çalışmaları
Faaliyet Adı

Açıklama

Tüm DC yapısında yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi
1

Active Directory

Başkanlığımızın Elektronik Belge Yönetim Sistemi tamamen yenilenmiş, uygulamanın kullanımına
ilişkin tüm personele eğitimler verilmiştir. Ayrıca KEP entegrasyonu için yetki işlemleri tamamlanmıştır.

Yeni başlayan ve ayrılan personelin LDAP işlemleri tamamlanmıştır.
E-posta dağıtım listeleri güncellenmiştir.
Shared Mailbox yapısına geçiş yapılmıştır.
Daireler için e-posta grupları oluşturulmuştur.

YTB Online Başvuru Sistemi
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 alınabilmektedir.

Anadolu Okuma Evi Web Sitesi
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerde sivil toplum kuruluşları, yerel
yönetimlere ait merkezler ve üniversiteler bünyesinde Türkçe kütüphaneler oluşturulması
ve var olan kütüphanelerin zenginleştirilmesi
amacıyla yurtdışındaki vatandaşlarımızın istifade edebileceği kütüphaneler oluşturulmasına yönelik devam eden Anadolu Okuma Evi
Projesi için son kullanıcıların daha hızlı, kolay
ve etkin bir şekilde hizmete ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir web uygulaması yapılmıştır.
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2

Exchange Server

3

File Server

Unvan ve dairelerin çalışma gruplarına yönelik dinamik posta
kutuları oluşturulmuştur.
File Server yapısı yenilenmiştir.
Daire bazında yetki tanımlamaları yapılmıştır.

4

Microsoft SCCM
Images

5

Microsoft 365

Windows Image’larına kurumsal tema çalışması yapılmıştır.
Office 365 platformuna geçiş yapılmıştır.
Tüm personele geçiş hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

6

Azure AD FS ve MFA

7

Elektronik İmza

8

YTB Intranet

Azure AD FS ve Azure MFA ile çoklu kimlik doğrulama hizmeti devreye alınmştır.
Süresi dolan ve yeni göreve başlayan personelin elektronik
imza başvuru ve yenileme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
İlgili kurum personeline içerik eklenmesi yönelik eğitim verilmiştir.

YTB Faaliyet Raporu
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Bİ

Bilişim Malzemesi Alımları

Hizmet Alımları

Başkanlığımızın donanım ihtiyaçları kapsamında bilişim malzemesi alımları yapılmıştır.

Başkanlığımızın bilişim ve iletişim altyapısı kapsamında mevcut donanım, sistem,
ağ, güvenlik ve iletişim cihazlarına yönelik yenileme, bakım ve ek bileşen alımları
gerçekleştirilmiştir.
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Ürün Türü

Adet

Ürün Adı

Açıklama

1

Tablet Bilgisayar

1

1

Noktadan Noktaya
Devre Hizmeti

Merkez bina ile hamamönü ofisi arasında
network iletişim hizmeti alımı

2

Ağ Kablosu

140

2

Sabit Telefon ve Faks
Hizmeti

Telefon ve faks hizmeti alımı

3

Çoklu Priz

60

3

300 mbit/s Metroethernet ve DDoS
Saldırı Engelleme

İnternet ve saldırı engelleme hizmeti
alımı

4

Ağ Aparatları

20

4

Microsoft Lisansları

Microsoft ürünlerine yönelik 3 yıllık lisans
yenilenmesi için hizmet alımı

5

Parmak İzi Okuyucu

12

5

Sistem Bakımları

Sistem odası donanımlarına yönelik 3 yıllık bakım ve onarım işlemleri için hizmet
alımı

6

Projeksiyon Cihazı

1

6

Ses Sistemleri Bakımı

Toplantı salonlarındaki ses sistemlerinin
bakımı için hizmet alımı

7

Projeksiyon Askısı

5

7

Yangın Söndürme
Sistemi

Sistem odasında bulunan yangın söndürme sisteminin bakımı için hizmet alımı

8

Hafıza Kartı

6

8

Yazıcı Bakımı

Katlarda bulunan ofis yazıcılarının bakımı
için hizmet alımı

9

Kulaklık

1

9

Ağ Erişim Cihazı
(NAC)

Ağ Erişim Cihazı alımı

10

Harici Harddisk

2
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Muhakemat Hizmetleri
659 Sayılı KHK ile Müşavirliğimize verilen yetkiler kapsamında; Başkanlığımızın taraf olduğu idari
ve adli davaların yasal süreçleri takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. Başkanlığımız muhatap alınarak gönderilen Mahkeme kalemleri ve İcra daireleri yazıları gerekli araştırmalar yapılarak cevaplandırılmaktadır.
Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 39 İdari dava, 74 adli ve İcra takipleri olmak üzere toplam 113
davanın takip ve işlemleri yapılmıştır.

Hukuki Görüş ve Çalışmalar

HUKUK ALANINDA
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, alt işveren bünyesinde çalışan personele ödenmiş olan kıdem ve
ihbar tazminatlarının alt işveren firmalara rücu edilmesi ile ilgili gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda hukuki destek verilmiştir.

2

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na Performans Değerlendirme Formu hakkında hukuki
görüş ve öneri verilmiştir.

3

Başbakan Yardımcılığı (Sn. Hakan ÇAVUŞOĞLU)' na "Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı hakkında hukuki görüş sunulmuştur.

4

Başbakan Yardımcılığı (Sn. Hakan ÇAVUŞOĞLU)' na Tüzük değişikliği "Tekel dışı bırakılan Patlayıcı
Maddeler Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Üretimi, ithali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı,
Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin" hukuki görüş sunulmuştur.

5

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’na, Adalet Bakanlığı ve Başkanlığımız arasında imzalanması
planlanan, Türkiye Burslusu öğrenciler ile Türkiye Mezunları konusunda ve Adalet Bakanlığı personeline ilişkin hususlarda işbirliği yapılmasına imkan verecek protokol müşavirliğimizce incelenerek hukuki
görüş sunulmuştur.

6

Başbakan Yardımcılığı (Sn. Hakan ÇAVUŞOĞLU)' na “659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında hukuki görüş sunuldu.

7

İnsan Kaynakları Eğitim ve Daire Başkanlığı’na, Başkanlığımız Kütüphanesinin hizmet sunumunda
çalışma usul ve esasları ile görevli personelin ve kullanıcıların görev ve sorumluluklarını belirlemek
amacıyla Başkanlık Kütüphanesi Yönergesi incelendi ve görüş verilmiştir.

8

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na, 11. Kalkınma Planı ve 2019 Yılı Programı kapsamında gerek 10.
Kalkınma Planı gerek Özel İhtisas Komisyon Raporları taranarak hukuki görüş bildirilmiştir.

9

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı’na, Başkanlığımızca verilecek İdari ve Mali Destek Yönetmeliğinin
yürürlükten kaldırılması sonrası, hâlihazırda Başbakan Yardımcılığı Olur'u alınmış projeler ile bundan
sonraki verilecek mali desteklere ilişkin uygulanacak mevzuatın ne olacağına dair hukuki görüş yazılmıştır.

10

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı’na, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve Mavi Kartlı gençlere yönelik
düzenlenen çeşitli hareketlilik programlar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak ortak
çalışmaların çerçevesini belirlemek üzere imzalanan iş birliği protokolü incelendi ve görüş verilmiştir.

11

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’na Türkiye'de Misafir Öğrenci Olmak” konulu yarışmaya ilişkin
hazırlanan şartname ve ödül yönergesi incelendi ve görüş verilmiştir.

HK

12

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı’na Başkanlığımız ile TÜBİTAK arasında gerçekleştirilecek olan bir
dizi ortak çalışmanın çerçevesini belirlemek üzere İşbirliği Protokolü incelendi ve görüş verilmiştir.

13

Başkanlık Makamına, Başkanlığımız ile Türkiye Maarif vakfı arasında imzalanacak iş birliği protokolü
incelendi ve görüş sunulmuştur.

14

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na “Zimmet İşlemleri” hakkında görüş verilmiştir.

15

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hukuk Müşavirliği’ne “Yeni yasama yılında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler” hakkında görüş sunulmuştur.

16

Personel Daire Başkanlığı’na, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi hakkında görüş
verilmiştir.

17

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Çankaya Şubesi ile Başkanlığımız
arasında imzalanması planlanan protokol incelenerek hukuki görüş verilmiştir.

18

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’na, Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi taslak metnine ilişkin hukuki görüş verilmiştir.

19

Başkanlık Makamına, Başkanlığımız hizmet birimlerinin koordinatörlükleri ve görev tanımlarının belirlendiği, hizmet birimlerinin koordinatörlükleri ve tanımlarının 2018 yılı çerçevesinde yeniden revize
edilmesi kapsamdaki öneri ve teklifler hakkında hukuki görüş sunulmuştur.

20

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Güvenlik Talimatnamesi" müşavirliğimizce incelenerek hukuki görüş verilmiştir.

21

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’na, Başkanlığımızca yapılan Barınma Yardımına ilişkin usul ve
esasları belirlemek amacıyla "Türkiye Burslusu Öğrencilere Yapılacak Barınma Yardımına İlişkin Usul ve
Esaslar" Taslak metninin Müşavirliğimizce incelenerek hukuki görüş verilmiştir.

22

23

24

Mevzuat Çalışmaları ve Mevzuat İşleri

1

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Destekleri (YTB Destekleri) Usul ve Esasları Taslağı
çalışmalarında bütün dairelerden görüş talep edilmiştir.

2

Yurtdışı Vatandaşları ilgilendiren hususlarda ilgili bakanlıkların mevzuat taraması yapılmıştır.

Diğer Faaliyetler

1

“703 sayılı KHK” Hakkında Başkanlık makamına bilgi notu sunulmuştur.

2

Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.

3

Strateji Daire Başkanlığı’na “2018 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”na ilişkin görüş bildirilmiştir.

4

Başkanlık makamına “Yeni yasama yılında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler” hakkında dairelerden
gelen cevapları içeren bilgi notu sunulmuştur.

5

06 - 07 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından "İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek" temalı "Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu"na katılım sağlanmıştır.

6

İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU'na ait (7/22341) ve (7/22342) esas numaralı yazılı soru önergeleri
kapsamında Müşavirliğimizle ilgili olan kısımların cevaplandırılarak Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire
Başkanlığı’na iletilmiştir.

7

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na, AHP ve AFP Vize Çalışmaları kapsamında Müşavirliğimize ayrılan
bütçe ödeneğine ait aylar itibarıyla planlanan harcama cetveli bildirilmiştir.

8

Başkanlığımız görev alanına giren konularda hukuki araştırma yapmak, davalarda örnek teşkil edebilecek kararlara ulaşım sağlamak ve mevzuatın eski ve yeni hükümlerini bir arada takip edebilmek
amacıyla Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programına üyelik gerçekleştirilmiştir.

9

Başbakan Yardımcılığı’nın (Sn. Hakan ÇAVUŞOĞLU) 07.02.2018 tarihli ve 56453462-9540 sayılı yazılarına istinaden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığına, 6698 sayılı kanunun uygulanması ve koordinasyon sağlayacak yönetici belirlenmesine ilişkin hukuki değerlendirme Başkanlık Makamına bilgi notu
olarak sunuldu ve belirlenen personel cevabi yazı ile bildirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne "Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi
Kanunu Taslağı" hakkında görüş sunulmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hukuk Müşavirliği’ne “Somut Olamayan Kültürel Mirası Koruma Kanunu”
taslağı hakkında hukuki görüş sunulmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hukuk Müşavirliği’ne 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında
hukuki görüş sunulmuştur.

25

Personel Daire Başkanlığı’na, Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik "Yerli veya yabancı sözleşmeli
personel istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik taslağı " hakkında hukuki görüş
verilmiştir.

26

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İmza yetkileri
yönergesi hakkında hukuki görüş verilmiştir.

27

Personel Daire Başkanlığı’na, 5978 sayılı Kanun’un Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı Kadrolarına Atananlar Hakkında Uygulanacak Usul ve Esaslar Taslak metni hakkında hukuki görüş verilmiştir.

28

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’nca hazırlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Bütçesi’nden Karşılanacak Öğrenim Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar" taslak metni hazırlanarak hukuki
görüş verilmiştir.
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Destek Hizmetlerine Yönelik Çalışmalar

DESTEK HİZMETLERİ
ALANINDA YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

»»

İaşe ve ibate, sağlık, eğitim, ulaşım ve konaklama hizmetleri kapsamında %15-%30 arası indirimli hizmet alınması için anlaşmalar sağlanmıştır.

»»

Başkanlığımız faaliyetlerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla; Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren toplam 77 adet Turizm ve Seyahat acentesi ile irtibata geçilerek Kurumumuza sağlayacakları indirim miktarı, esnek bilet koşulları hakkında bilgi talebinde bulunulmuş, yurtiçi karayolu ile ulaşım hizmetlerine yönelik toplam 18 otobüs firması ile görüşülerek
envanter oluşturulmuştur.

»»

Kurum dış cephe camları temizliği, makam ve personel girişi bahçe düzenlemeleri ile binanın
rutin ilaçlaması yaptırılmıştır.

»»

Temizlik personeline yeni temizlik kıyafetleri tasarımı yapılarak; sabah temizliği esnasında iş
kıyafeti, sonrasında ise pantolon, yelek ve gömlek giyecek şekilde kıyafetleri temin edilmiştir.

»»

2018 yılında daha kaliteli yemek hizmet alımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile anlaşılmış ve
bu sayede personel memnuniyeti büyük ölçüde sağlanmıştır.

»»

Kafeteryada yer alan ürünlerin çeşitliliği arttırılmış, bina içerisindeki çay kazanları ve kahve
makinaları yenilenmiştir.

»»

Yenilenmesi gereken hizmet sözleşmeleri için görüşmeler yapılarak geçmiş yıllara göre maliyeti daha düşük rakamlar üzerinden sözleşmeler imzalanmıştır.

»»

Bina iç ve dışında gerekli tasarım, onarım, boya, yalıtım, yenileme ve ışıklandırma işlemleri
tamamlanmıştır. Başkanlığın güvenlik sistemlerine yönelik iyileştirmeler yapılmıştır.

»»

Asansör bakımı, kompanzasyon bakımı, yangın sistemi bakımı gibi standart bakımlara ilişkin
yeni sözleşmeler daha uygun maliyetlerle imzalanmıştır.

»»

Hizmet alımı yoluyla 14 adet araç Başkanlığımızın kullanımı için tahsis edilmiş ve Başkanlığımıza ait resmi plakalı araçların yıllık rutin bakımları yapılmıştır.

»»

Güvenlik sorununa neden olabilecek kargo teslim işleri yeniden düzenlenmiştir. İlaveten şehir
içi evrak tesliminde yeni düzenleme yapılarak araçla evrak teslimi sayısı azaltılmıştır.

FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER

YTB
Mali Bilgiler
Başkanlık bütçesinin 2018 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ait açıklamalar
aşağıda yer almaktadır.

Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Kod Itibarıyla Dağılımı

Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 yılı başında çıkarılan 7066 Sayılı 2018 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza önceki yıla göre yaklaşık %2,9 artışla
2018 yılı için 285.828.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı içinde ise toplam
80.307.480,67 TL ekleme yapılmıştır. Toplamda
356.583.463,78 TL olan bu ödeneklerin yaklaşık
%98‘ine karşılık gelen 350.079.270,44 TL harcama yapılmıştır.

0.77

2018 yılında tahsis edilen ödeneklerin ve harcamaların yüzdelik olarak dağılımı aşağıda grafikler ve tablolar halinde gösterilmiştir. Başlangıç
ödeneklerinin ve toplam harcamaların çoğunlukla mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferlerde yoğunlaştığı görülmektedir.

4.88 0.716.26

87.39

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ

13.941.000,00

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ

2.020.000,00

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

17.895.000,00

CARİ TRANSFERLER

249.772.000,00

SERMAYE GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ

Toplam
Ekonomik Kod
Itibarıyla Dağılımı
Grafik
6.Harcamaların
Toplam Harcamaların
Ekonomik
Kod İtibariyle Dağılımı
2.25 5.99 1.01

3.97

285.828.000,00

86.79

2018 YILI HARCAMA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ

SERMAYE GİDERLERİ

2.200.000,00

TOPLAM

PERSONEL GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

20.967.582,48
3.548.112,46
13.880.961,41
303.818.569,27
7.864.044,82

PERSONEL GİDERLERİ
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TOPLAM
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YTB
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Gider türleri itibarıyla ekonomik kodlarına göre ödenek ve harcamaların dağılımı aşağıda tablo
halinde gösterilmiştir.
Ekonomik Kod Itibarıyla Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)
2018
KODU

01

02

ÖDENEK TÜRÜ

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet
Primleri

KBÖ

TOPLAM
ÖDENEK

TOPLAM
HARCAMA

13.941.000,00

20.967.582,89

20.967.582,48

2.020.000,00

3.852.834,00

3.548.112,46

03

Mal ve Hizmet Alım
Giderleri

17.895.000,00

14.846.300,00

13.880.961,41

04

Cari Transferler

249.772.000,00

308.091.583,11

303.818.569,27

05

Sermaye Giderleri

2.200.000,00

8.825.163,78

7.864.044,82

285.828.000

356.583.463,78

350.079.270,44

TOPLAM

Personel Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli personele ve sürekli işçi kadrosunda bulunan personele yapılan maaş ödemelerini kapsamaktadır.2018 yılı için Başkanlığımız bütçesine 13.941.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde
yapılan eklemeler ile toplam ödenek 20.967.582,89 TL olmuştur. Bu ödeneğin 20.967.582,48 TL’si
harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı %100 olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar Başkanlığımızda çalışan memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda bulunan personel için sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi ödemelerini kapsamaktadır. 2018 yılı için Başkanlığımız bütçesine 2.020.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde
yapılan eklemeler ile toplam ödenek 3.852.834,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 3.548.112,46 TL’si
harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise %92,09 olmuştur.
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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. 2018 yılı için Başkanlığımız
bütçesine 17.895.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeler ve düşmelerle ile
toplam ödenek 14.846.300,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 13.880.961,41 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı %93,49 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.
2018 yılı için Başkanlığımız bütçesine 249.772.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl
içinde yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 308.091.583,11 TL olmuştur. Bu ödenekten
303.818.569,27 TL harcama yapılmıştır. Projelerin tamamlanamaması ve öğrencilerle ilgili bazı
ödemelerin 2018 yılına kalması nedeniyle harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise %98,61 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. 2018 yılı için Kalkınma Bakanlığı’nın da
onayıyla Başkanlığımız bütçesine 2.200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeler ile toplam ödenek 8.825.163,78 TL olmuştur. Bu ödeneğin 7.864.044,82 TL’si harcanmıştır.
Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı %89,10 olmuştur.
Yapılan tüm harcamalar incelendiğinde; 285.828.000 TL olan başlangıç ödeneğine 80.307.480,67
TL ödenek eklenmiş, 9.552.016,89 TL ödenek düşülmüş ve toplam 356.583.463,78 TL ödeneğin
%98,17 sine karşılık gelen 350.079.270,44 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 Kod Itibarıyla Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)
Fonksiyonel
kodu

2018 KBÖ

2018 Yılsonu
Ödeneği

2018 Yılsonu
Harcama

Gerçekleşme (%)

Genel Kamu
Hizmetleri

65.206.000

138.610.880,67

134.693619,84

97,17

Kamu Düzeni
ve Güvenlik
Hizmetleri

622.000

193.000

192.607,26

99,79

Eğitim
Hizmetleri

220.000.000

217.779.583,11

215.193.043,34

98,81

Toplam

285.828.000

356.583.463,78

350.079.270,44

98,17
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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 henüz yayımlanmadığı için bu bölüm hazırlanmamıştır.

Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS
BİLGİLERİ

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 henüz yayımlanmadığı 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 henüz yayımlanmadığı 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 henüz yayımlanmadığı için bu bölüm hazırlanmamıştır.

KURUMSAL KABİLİYET
VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

YTB

Güçlü Alanlar
•

Saha ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi elde edilmiş olması

•

Uluslararası düzeyde faaliyet göstermesi

•

Karar alma mekanizmalarını etkileyecek bilgi akışının hızlı olması

•

Hızlı ve nitelikli organizasyon kapasitesi

•

Mali destek sağlayan bir kurum olması

•

Hem anavatan hem de kardeş diasporalarla ortak çalışabilme kapasitesi

•

Kurumun çalışma alanlarında koordinasyon yetkisine sahip olması

•

Gelişen teknolojiye kolay uyum sağlayan bir personel profiline sahip olması

•

Katı hiyerarşik yapının bulunmaması

•

Genç, dinamik, eğitim düzeyi yüksek ve farklı dilleri bilen personel yapısı

•

Kurum çalışma alanının stratejik öneminin oluşturduğu motivasyon

•

Kurumun uluslararası öğrenciler, akademisyenler, uzman ve gönüllülerden oluşan
zengin insan kaynağına erişebilme imkânı

•

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilmesi

•

Kurumun değerlerini içselleştirmiş, idealist ve yeniliğe açık personel yapısı

Değerlendirme

Gelişmeye Açık Alanlar
•

Proje ve desteklerin sürekliliğinin olmaması

•

Kurumsal bilinirliğin yetersiz olması

•

Ülkemiz kurumlarında mevcut olan hafızadan yararlanılamaması

•

Uzmanlaşma ve saha çalışmasında veri eksikliği

•

Uluslararası öğrenciler konusunda yurt içi üniversite ofislerinin bulunmaması

•

Kurumun ortak dilinin olmaması ve terminoloji birliği oluşturulamaması

•

İnsan kaynağının az olması

•

Tanıtım amaçlı faaliyetlerin arttırılma ihtiyacı

•

Yurtdışı teşkilatının olmaması
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ÖNERİ VE TEDBİRLER

YTB
İç Kontrol Güvence Beyanı

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

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

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 işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

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

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

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

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

Ankara
......../......../2019

Melik ÖZSÖZ
Ankara
......../......../2019

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Abdullah EREN
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
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