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BAKAN SUNUġU 

Medeniyetlerin kesiĢim bölgesinde bulunan ülkemiz, sosyo-kültürel ve tarihi bağlarla 

birbirine bağlı toplumların ve devletlerin bulunduğu, stratejik açıdan önemli bir coğrafyada yer 

almaktadır.  Bu coğrafyada 200 milyonu varan, soydaĢ ve akraba topluluklarımız diye ifade 

ettiğimiz insanımız bulunmaktadır. Buna ek olarak, 5 kıtada dünyanın 192 ülkesinde 5 milyonu 

aĢkın vatandaĢımız yaĢamakta ve bu rakam ülkemizdeki yakınları ile birlikte 20 milyona 

ulaĢmaktadır.  

Bu konunun önemine binaen tüm hükümetler, yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımız ve 

soydaĢlarımız ile ilgili konularda koordinasyon görevi yapmak üzere, hemen hemen her dönemde 

bir Devlet Bakanını görevlendirmiĢtir.  

Ancak, vatandaĢlarımızın ve soydaĢlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu hizmetlere 

yönelik politikaların oluĢturulmasında, yurt içinde sayıları onu aĢan, farklı bakanlıklara bağlı 

kamu kurum ve kuruluĢlarından meydana gelen bir yapı bulunmaktadır. Bu nedenle, 

vatandaĢlarımız gerek kamu kurum ve kuruluĢlarının idari yapısından kaynaklanan sorunlarla, 

gerekse ilgili kurumların sunduğu hizmetlerin farklılık arz etmesinden dolayı çeĢitli sorunlarla 

karĢılaĢmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik, tek bir çatı altında toplanmıĢ merkezi bir 

yapılanmanın olmayıĢı kurumsal hafızanın oluĢmasını ve hizmetlerin etkin bir Ģekilde 

sürdürülebilirliğini engellemekte ve sorunların çözümü kiĢisel gayretlere bağlı kalmaktadır.  

Tüm güçlü ve büyük devletler eğitim için çekim merkezi olmuĢlardır. Türkiye‟nin, hem 

bölgesi ve soydaĢ ülkeleri için sorumlulukları çerçevesinde daha fazla ve kaliteli öğrenci çekme 

arzusu vardır hem de böyle bir görevi bulunmaktadır. Bu amaçla, farklı kurum ve kuruluĢların 

çatısı altında yapılan burslu yabancı öğrenci çalıĢmalarının bir koordinasyon çerçevesinde ele 

alınması, farklı uygulama ve metotlardaki uygulamalara standartlar belirlenmesi gerekmektedir. 

Tüm bu sorunlardan hareketle, daha önce konuya iliĢkin olarak yapılan çalıĢmalar ve diğer 

ülkelerin bu çerçevedeki yapılanmalarını dikkate alarak, ülkemizin daha güvenli bir coğrafyada 

yaĢamasının ancak bulunduğu bölgede pozitif çözüm üreten, çok parametreli iliĢkilerle hareket 

eden, barıĢ ve istikrarı önemseyen, bölgesel özelliklerle küresel iliĢkileri uzlaĢtırıcı bir yaklaĢım 

uygulayan ve pro-aktif bir anlayıĢla hareket etmeyi temel alan Hükümetimiz, 06.04.2010 tarih ve 

27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5978 sayılı Kanunla YurtdıĢı Türkler ve Akraba 

Topluluklar BaĢkanlığı‟nı kurmuĢtur. 

BaĢkanlığın kurulması ile birlikte, baĢta Batı Avrupa olmak üzere, Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nden  Avustralya‟ya kadar geniĢ bir coğrafyada yaĢayan vatandaĢımızla, tarihî ve 

kültürel birlikteliğimiz olan soydaĢ ve akraba toplulukların beklentilerini karĢılama adına son 

derece önemli bir adım atılmıĢtır.  

KuruluĢundan bugüne, KuruluĢ Kanununda belirtilen görevleri en iyi Ģekilde yerine 

getirebilmek için çalıĢan BaĢkanlığın, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan 2010 yılı 

faaliyet raporunun kamuoyunun bilgilendirilmesinde yararlı olmasını dilerim. 

 

Faruk ÇELĠK 

Devlet Bakanı 
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ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 

YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızla ilgili çalıĢmalar yapmak ve sorunlarına çözüm 

üretmek,  soydaĢ ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik iliĢkilerin bir plan 

dahilinde geliĢtirilmesi ve ülkemize eğitim amacıyla gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim 

süreçlerinin baĢarılı bir Ģekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar 

arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5978 sayılı Kanunla BaĢkanlığımız kurulmuĢtur. 

BaĢkanlığımız kurulduğu ilk günden itibaren kanunun kendisine verdiği büyük 

sorumluluğun ve yurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın beklentilerinin bilincinde olarak, 

teĢkilatlanmasına çok hızlı bir Ģekilde baĢlamıĢ ve kurumun insan kaynağının belirlenmesinde 

standartları yüksek tutarak personel seçiminde son derece titiz davranmıĢtır. Yeni hizmet binasını 

kiralayıp, hazırlıklarını kısa sürede tamamlayarak 2010 yılı sonu itibariyle hizmetlerin sunulacağı 

çalıĢma ortamına kavuĢmuĢtur.   

BaĢkanlığımız görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluĢturulmasına 

yardımcı olmak üzere kurulan DanıĢma Kurulları, kurumumuz çalıĢmaları açısından son derece 

önemli olup, BaĢkanlığımızın çalıĢmalarının olumlu bir Ģekilde yönlendirilmesinde, zamanında ve 

doğru kararların alınmasında etkili olacaklardır. Ġlgili Bakanın baĢkanlığında toplanan bu kurullar; 

kamu kurum ve kuruluĢlarının üst düzey yöneticileri ile sivil toplum kuruluĢlarının 

temsilcilerinden oluĢmakta, YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu‟nda ise bunlara ilave olarak 

Kurula yurtdıĢındaki vatandaĢlarımız da katılmaktadır. Bu çerçevede, 2010 yılı içerisinde 

kurulların çalıĢma usul ve esaslarının belirlenmesine dair mevzuat çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 

Bunlara ek olarak, ülkemizde eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili yapılacak 

çalıĢmalara yol göstermek ve koordinasyon sağlamak amacıyla “Yabancı Öğrenciler Strateji 

Belgesi” hazırlanmasına yönelik çalıĢmalara baĢlanmıĢ ve bu kapsamda, Yabancı Öğrenci 

Değerlendirme Kurulu toplanarak “Yabancı Öğrenciler Strateji Belgesi Taslağı” hazırlanmıĢtır. 

2011 yılının Almanya‟ya göçün 50. Yılı olması münasebetiyle BaĢkanlığımız, genelde 

yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın, özelde ise Almanya‟da yaĢayan vatandaĢlarımızın 

sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla bir eylem planı hazırlamıĢ ve Almanya Federal 

Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile çalıĢmalara baĢlamıĢtır.  

Kamu kurum ve kuruluĢlarının, faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmelerinin 

önemi çok açıktır. Bu doğrultuda daha etkili bir yönetim sistemi oluĢturmak, saydamlık ve hesap 

verebilirliği sağlamak amacıyla çıkarılmıĢ olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile kamu idarelerine yürüttükleri faaliyetler konusunda kamuoyunu bilgilendirme 

yükümlülüğü getirilmiĢ ve faaliyet raporu hazırlamaları öngörülmüĢtür. Bahse konu hesap verme 

sorumluluğunun bir gereği olarak BaĢkanlığımızın gerçekleĢtirdiği faaliyetler ve sonuçlarını 

gösteren 2010 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıĢtır. BaĢkanlığımızın ilk faaliyet raporu olma 

özelliğini de taĢıyan 2010 yılı Faaliyet Raporunun ilgili kurumlar ve kamuoyuna faydalı olmasını 

diler, raporun hazırlanmasında emeği geçen BaĢkanlık çalıĢanlarına teĢekkür ederim. 

Kemal YURTNAÇ 

BaĢkan 
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I - GENEL BĠLGĠLER 

 

A - VĠZYON VE MĠSYON 

YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığının stratejik plan oluĢturma 

çalıĢmaları devam ettiğinden bu bölümde vizyon ve misyona yer verilmemiĢtir. 

 

B - YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

BaĢkanlığımız 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5978 

sayılı Kanunla;  

 YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızla ilgili çalıĢmalar yapmak ve sorunlarına 

çözüm üretmek,  

 SoydaĢ ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,  

 Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum 

ve kuruluĢlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası 

anlaĢmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim 

süreçlerinin baĢarılı bir Ģekilde sonuçlandırılması için her türlü esası 

belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

üzere kurulmuĢtur.  

 

C - ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

1 - Fiziksel Yapı 

BaĢkanlığımız, 2010 yılı içerisinde geçici olarak “Paris Caddesi, Ali Dede Sokak, 

No:8 AĢağı Ayrancı/Çankaya/Ankara adresinde, ĠçiĢleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğü‟ne tahsisli 8 katlı binanın yaklaĢık 2.000 m² yüzölçümlü 4 katında faaliyet 

göstermiĢtir.  
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YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı Eski Hizmet Binası 

BaĢkanlığımız 2011 yılı içerisinde “Oğuzlar Mahallesi, Mevlana Bulvarı, No:145 

Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde bulunan 15 katlı yeni binasına taĢınmıĢ bulunmaktadır. 

BaĢkanlığımız kullanımında 9 araç bulunmakta ve  taĢıt ihtiyacı kiralanmak suretiyle 

karĢılanmaktadır.  

 

2 - Örgüt Yapısı 

BaĢkanlığımız, kamu tüzel kiĢiliğini haiz, özel bütçeli ve BaĢbakanlığa  bağlı olarak 

kurulmuĢtur. BaĢbakan, BaĢkanlık ile ilgili yetkilerini Devlet Bakanı vasıtasıyla 

kullanmaktadır. Kurum BaĢkanı, Devlet Bakanına karĢı sorumludur. BaĢkana yardımcı olmak 

üzere üç BaĢkan Yardımcısı görev yapmaktadır. 

BaĢkanlığımızın görevleriyle ilgili politikaların oluĢturulmasına yardımcı olmak üzere 

YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu, Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler EĢgüdüm Değerlendirme 

Kurulu ve Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu bulunmaktadır.  

BaĢkanlık bünyesinde; YurtdıĢı VatandaĢlar Daire BaĢkanlığı, Kültürel ve Sosyal 

ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı, Kurumsal ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Daire BaĢkanlığı, Yabancı Öğrenciler 

Daire BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ve Ġnsan Kaynakları ve Destek 

Hizmetleri Daire BaĢkanlığı olmak üzere 6 daire baĢkanlığı ve Hukuk MüĢavirliği 
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bulunmaktadır. KuruluĢ Kanununda da belirtildiği çerçevede BaĢkanlık, görevleri ve süresi 

belirtilmek kaydıyla özel ihtisas ve araĢtırma komisyonları kurabilir. Ayrıca BaĢkanlık 

bünyesinde, BaĢbakan oluruyla görev alanı ile ilgili olarak ülke ve bölge masaları kurulabilir.  

Diğer taraftan, BaĢkanın teklifi ve BaĢbakanın onayı ile BaĢkanlık hizmetlerini takip 

ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofisleri açılabilir. 

BaĢkanlık teĢkilat yapısı aĢağıdaki Ģemada gösterilmektedir. 
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Grafik 1 – YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı Organizasyon ġeması 
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3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

BaĢkanlığımızın iĢlemlerinin yürütülmesinde çeĢitli teknolojik kaynaklardan etkin bir 

Ģekilde faydalanılmaktadır. 

BaĢkanlığımız 7 adet sunucu, 1 adet yedekleme ünitesi, 2 adet fiber kanal anahtar 

(SAN Switch) ve 1 adet omurga anahtardan oluĢan teknik altyapıya sahiptir.  Ġnternet sitesi, e-

posta, virüs, güvenlik duvarı, ağ yazıcıları, ağ yönetimi yedekleme vb. hizmetler bu altyapıyla 

yerine getirilmektedir. 

BaĢkanlığımız, “www.ytb.gov.tr” web adresinde yapmıĢ olduğu faaliyetleri kamuoyu 

ile paylaĢmaktadır. 

BaĢkanlığımız envanterinde kayıtlı teknolojik kaynakların dağılımı aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Adet 

Masaüstü Bilgisayar 228 

Dizüstü Bilgisayar 30 

Sabit Telefon 130 

Analog Telefon 30 

Siyah-Beyaz Yazıcı 18 

Xerox Fotokopi Makinesi (Yazıcı) 9 

Toshiba Fotokopi Makinesi (Tarayıcı+Yazıcı) 1 

All in One Faks Cihazı (Faks+Tarayıcı+Yazıcı) 3 

HP Tarayıcı 1 

Renkli Yazıcı 1 

Telefon Santral Ünitesi 1 

Projektör 2 

Dijital Kamera 2 

Fotoğraf Makinesi 2 

Tripod 1 

Tablo 1 – Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Dağılımı (2010 yılında alımı yapılıp 2011 

yılında teslim alınan donanımlar dahil) 

 

4 - Ġnsan Kaynakları 

5978 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar BaĢkanlığımız 

kullanımına sunulmuĢ ve anılan Kanunun 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeleriyle de bu kadroların 

kullanımına iliĢkin düzenlemelere yer verilmiĢtir. 
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2010 yılı sonu itibariyle BaĢkanlığımızın 45 adet dolu, 56 adet boĢ olmak üzere toplam 

101 adet kadrosu bulunmaktadır. Buna göre, tahsis edilen kadrolardan % 45‟i kullanılmıĢtır. 

BaĢkanlığımızda görev yapan personelimizin unvanlarına göre dağılımı aĢağıdaki tablo ve 

grafikte gösterilmiĢtir. 

PERSONEL UNVANI 
2010 YILI DOLU 

KADRO SAYISI 

2010 YILI BOġ 

KADRO 

SAYISI 

TOPLAM 

KADRO SAYISI 

BAġKAN  1 0 1 

BAġKAN YARDIMCISI 3 0 3 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 0 1 

BAġKANLIK MÜġAVĠRĠ 2 1 3 

BASIN MÜġAVĠRĠ 0 1 1 

HUKUK MÜġAVĠRĠ 3 3 6 

DAĠRE BAġKANI 6 0 6 

UZMAN 26 9 35 

UZMAN YARDIMCISI 0 35 35 

MALĠ HĠZMETLER UZMANI 0 2 2 

V.H.K.Ġ. 3 5 8 

TOPLAM 45 56 101 

Tablo 2 – Dolu-BoĢ Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı 

 

Grafik 2 –Dolu Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı 
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Personelin birimlere göre dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir. 

Grafik 3 – Personelin Birimler Bazında Dağılımı 

BaĢkanlık personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımı; % 46,7‟si ilk dilim olan 

1-3 yıl, % 17,8‟i 4-5 yıl, %24,4‟ü 6-10 yıl ve % 11,1‟i de 11 yıl ve üstü Ģeklinde olup, 

aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir. 

Grafik 4 – Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı 

 

2010 yılı sonu itibariyle YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı‟nda görev 

yapan personelin eğitim durumuna göre detaylı dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir. 
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Grafik 5 – Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

2010 yılı itibariyle, BaĢkanlığımız personelinin % 29‟u 27-30 yaĢ, % 33‟ü 31-35 yaĢ, 

% 31‟i 36-40 yaĢ ve % 7‟si 41 ve üzeri yaĢ grubunda olup personele ait yaĢ dağılımı aĢağıdaki 

grafikte gösterilmiĢtir.  

 

Grafik 6 – Personelin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı 
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5 - BaĢkanlık Tarafından Sunulan Hizmetler 

YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı merkez teĢkilatından oluĢmaktadır.  

BaĢkanlık tarafından sunulan hizmetler Daire BaĢkanlıkları ve Hukuk MüĢavirliği vasıtasıyla 

yerine getirilmektedir. Ayrıca, YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu, Kültürel ve Sosyal 

ĠliĢkiler EĢgüdüm Değerlendirme Kurulu ve Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun 

sekretarya hizmetleri de ilgili daire BaĢkanlıklarınca ifa edilmektedir. 

Söz konusu Kurullar, Daire BaĢkanlıkları ve Hukuk MüĢavirliğinin görevleri ve 2010 

yılı faaliyetlerine yönelik açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

5.1 - Sürekli Kurullar 

 

5.1.1 - YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu 

BaĢkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluĢturulmasına 

yardımcı olmak üzere YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu oluĢturulması çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢtır. Bu Kurulun görev ve çalıĢmalarına iliĢkin usul ve esasları düzenleyen YurtdıĢı 

VatandaĢlar DanıĢma Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, KuruluĢ 

Kanunumuzun 20. maddesi uyarınca hazırlanmıĢ ve 24.12.2010 tarihli, 27795 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu BaĢbakanın veya ilgili Bakanın baĢkanlığında 

toplanır. Kurulun oluĢumu aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir.  
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YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu Üyelerinin Dağılımı 

Ayrıca bu Kurula; bilimsel, sanatsal, sportif ve toplumsal baĢarıları veya olağanüstü 

gayretleri ile yurtdıĢındaki vatandaĢlarımız ile ilgili örnek çalıĢmalar yapmıĢ yurtdıĢında 

yaĢayan vatandaĢlarımız arasından, BaĢkanın teklifi ve Kurul BaĢkanının onayı ile on kiĢiye 

kadar üye alınabilmektedir. Bunun yanında Kurul BaĢkanı, yapılacak çalıĢmalarda Kurula 

yardımcı olmak üzere Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluĢturabilir. 

YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğe göre Kurulun görev ve yetkileri aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir: 

 YurtdıĢında yaĢayan Türk vatandaĢlarının ve kaybettirme hâlleri dıĢında 

vatandaĢlıktan çıkmıĢ olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalıĢmaların 

koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak, 

 YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢların ve kaybettirme hâlleri dıĢında vatandaĢlıktan 

çıkmıĢ olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaĢamlarına eĢit 

katılımlarını sağlayacak öneriler geliĢtirmek, 

• Milli Savunma Bakanlığı 

• Maliye Bakanlığı 

• ĠçiĢleri Bakanlığı 

• DıĢiĢleri Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• UlaĢtırma Bakanlığı 

• ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı 

• Gümrük MüsteĢarlığı 

• Sosyal Güvenlik Kurumu 

En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci 

• YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanı 

• Diyanet ĠĢleri BaĢkanı 

• Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü 

• Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanı 

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürü 

• Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürü 

• Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temsilcisi 

 

 

Kurum Temsilcileri 

• Belirlenen Ģartları taĢıyanlar tarafından yapılan baĢvurular 
arasından, BaĢkanın teklifi ve Kurul BaĢkanının oluru ile 
dört yıllığına seçilecek üyeler 

 

Diğer Temsilciler 
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 YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢların ve kaybettirme hâlleri dıĢında vatandaĢlıktan 

çıkmıĢ olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karĢılanması gereken ihtiyaçlarını 

belirlemek, bu çerçevede yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek, 

 YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢların ve kaybettirme hâlleri dıĢında vatandaĢlıktan 

çıkmıĢ olanların yabancı düĢmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara 

duyarlılıklarını artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik 

önerilerini görüĢmek, 

 Kurulun görev alanına giren konularla ilgili toplantı, çalıĢtay,  konferans ve benzeri 

etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdıĢındaki diğer kurum ve kuruluĢlarca 

düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak. 

YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulunda görevlendirilmek üzere yurtdıĢında yaĢayan 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları veya kaybettirme halleri dıĢında vatandaĢlıktan çıkanlar 

arasından üye seçimine yönelik iĢlemlere baĢlanmıĢ olup bununla ilgili ulusal medyada ilan 

yayımlanmıĢtır. Üyelik için yapılan baĢvurular alınmaya devam edilmektedir. Ayrıca, 

DanıĢma Kuruluna diğer kamu kurumlarından katılacak üyeler için de ilgili kurumlarla 

yazıĢmalar ve görüĢmeler devam etmektedir.  

 

5.1.2 - Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler EĢgüdüm Değerlendirme Kurulu 

KuruluĢ Kanunumuzun 16. maddesi gereğince BaĢkanlığın görev alanına giren 

konularla ilgili politikaların belirlenmesine yardımcı olmak üzere Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler 

EĢgüdüm Değerlendirme Kurulu oluĢturulmuĢtur. Kurulun yönetmelik çalıĢmalarına 2010 yılı 

içerisinde baĢlanmıĢtır.
1
 Kurulun çalıĢmasına iliĢkin usul ve esaslar KuruluĢ Kanununun 18. 

maddesinde belirtilmiĢtir. Kurul, BaĢbakanın veya ilgili Bakanın baĢkanlığında toplanır. 

Kurulun oluĢumu aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. 

                                                           
1
 Söz konusu çalıĢmalar tamamlanarak “Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler EĢgüdüm Değerlendirme Kurulunun ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 26.02.2011 tarihli, 27858 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
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Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler EĢgüdüm Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı 

 

Kurul BaĢkanı tarafından, Kurul gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalıĢmalar 

yapmak üzere, gerektiğinde üyeler arasından üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları 

oluĢturulabilir.  

Kurul kararları kamu kurum ve kuruluĢlarınca öncelikle değerlendirilir ve sonuçları 

hakkında Kurula bilgi verilir. Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢları, Kurul üyesi temsilcilerinin 

isimlerini her yılın Ocak ayı içerisinde BaĢkanlığa bildirir. 

KuruluĢ Kanununa göre Kurulun görevleri Ģunlardır: 

 SoydaĢ ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda 

iliĢkilerin korunup geliĢtirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak, 

 Görev alanında ilgili kurum ve kuruluĢların yapacağı çalıĢmaların ortak 

stratejisini belirlemek. 

Kurul, Kurul BaĢkanının çağrısı üzerine her yıl en az bir kez toplanır. Gerekli 

görüldüğü hallerde Kurul BaĢkanının çağrısı ile Kurul olağanüstü toplanabilir. 

 

• YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanı 

• Adalet Bakanlığı 

• ĠçiĢleri Bakanlığı 

• DıĢiĢleri Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• UlaĢtırma Bakanlığı 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı 

En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci 

• DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı 

• Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

• Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

En Az Genel Müdür veya BaĢkan Düzeyinde 
Temsilci 

• Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanı 

• Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi temsilcisi 

• Konu hakkında çalıĢma yapan dernekler, üniversiteler, 
araĢtırma merkezleri ve düĢünce kuruluĢlarından, BaĢkanlığın 
teklifi ve Kurul BaĢkanının oluru ile seçilecek konu uzmanı 
en fazla  beĢ üye 

• Kurul BaĢkanı tarafından uygun görülen diğer  temsilciler 

 

Diğer Temsilciler 
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5.1.3 - Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu 

           Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu, KuruluĢ Kanununda kapsamı belirtilen 

yabancı öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin baĢarılı bir Ģekilde sonuçlandırılması 

için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlar. Kurul, 

BaĢbakanın veya ilgili Bakanın baĢkanlığında toplanır. 

 Kurulun oluĢumu aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir.  

 

Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı 

 

Kurul tarafından alınan kararlar kamu kurumları için bağlayıcı niteliktedir. Kurul 

kararları ilgili kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yürütülür. BaĢbakan, Kurul içinden üst 

ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluĢturabilir. 

KuruluĢ Kanununun 19. maddesinde belirtilen Kurulun görevleri aĢağıdaki Ģekilde 

sıralanmıĢtır: 

 Öğrenim görmek üzere, Türkiye‟ye gelecek olan ve hâlihazırda Türkiye‟de öğrenim 

gören yabancı öğrencilere iliĢkin genel politikaları belirlemek, 

•Maliye Bakanlığı 

• ĠçiĢleri Bakanlığı 

•DıĢiĢleri Bakanlığı 

•Milli Eğitim Bakanlığı 

En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci 

•YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanı 

•Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanı 

•Diyanet ĠĢleri BaĢkanı 

•Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü 

•Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek  
iki üye 

•Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu  
tarafından görevlendirilecek  iki üye 
 

 

KurumTemsilcileri 

•Konu ile ilgili çalıĢmalar yapan sivil toplum kuruluĢu 
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢu 
temsilcilerinden her yıl BaĢbakan tarafından seçilen 
altı kiĢi 

•BaĢbakan tarafından uygun görülecek diğer temsilciler 

 
 

 

DiğerTemsilciler 
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 Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek, 

 Türkiye‟de öğrenim gören yabancı öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve 

sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek, 

 Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak yükseköğretim kurumlarına 

alınacak öğrenci kontenjanlarını ve seçim esaslarına iliĢkin ilkeleri belirlemek, 

 Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye‟ye gelecek öğrencilere iliĢkin 

esasları belirlemek, 

 Öğrencilere iliĢkin uygulamaları değerlendirerek ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarını 

bilgilendirmek, 

 Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yurtdıĢındaki eğitim-öğretim kuruluĢlarının 

faaliyetlerinin hedeflenen baĢarıya ulaĢabilmesi için, yaĢadıkları sorunları kurumlar 

nezdinde takip etmek ve çalıĢma sonuçlarını analiz ederek değerlendirmek, 

 Ulusal ve uluslararası Ģartlara göre, burs verilecek öğrenci sayısını, burs miktarını, 

barınma, iaĢe ve diğer ödemeler ile ülkemizdeki genel uygulamalar dikkate alınarak 

tedavi giderlerine iliĢkin esasları belirlemek. 

Öğrenim görmek üzere Türkiye‟ye gelecek olan ve Türkiye‟de öğrenim gören 

öğrencilere iliĢkin politikaları belirleyen Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu 28.09.2010 

ve 23.12.2010 tarihlerinde iki kez toplanmıĢtır. 

 28.09.2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik baĢkanlığında toplanan 

Kurulda, öğrenci çalıĢmalarının düzenlenmesine yönelik ihtisas kurulları ve “Strateji Belgesi 

Hazırlık Komisyonu” oluĢturulmuĢtur. 

23.12.2010 tarihinde gerçekleĢtirilen toplantıda ise Strateji Belgesi Hazırlık 

Komisyonu tarafından hazırlanan taslak “Yabancı Öğrenci Strateji Belgesi” nin sunumu 

yapılmıĢtır. Ayrıca, Kurulun çalıĢma usul ve esaslarına iliĢkin mevzuat hazırlıkları da 

değerlendirilmiĢtir. 
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5.2 – Hizmet Birimleri 

5.2.1 - YurtdıĢı VatandaĢlar Daire BaĢkanlığı 

YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımız genel olarak üç gruba ayrılmaktadır: 

 YurtdıĢında çalıĢma veya oturma izni olan vatandaĢlar 

 Çifte vatandaĢlar 

 Mavi Kart
2
 sahibi olan veya olmayan eski vatandaĢlar  

Kurumumuzun faaliyet alanının büyüklüğü dünyanın değiĢik ülkelerinde yaĢayan 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarımızın sayıları
3
 incelediğinde daha iyi anlaĢılmaktadır. 

              
  

                                         

 

        

 

 

 

                                                           
2
 Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaĢı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaĢlığını kaybedenlere ve 

kendileri ile birlikte iĢlem gören çocuklarına; millî güvenliğe ve kamu düzenine iliĢkin hükümler saklı kalmak 

kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç 

veya ev eĢyası ithal etme hakları dıĢında, sosyal güvenliğe iliĢkin kazanılmıĢ hakları saklı kalmak ve bu hakların 

kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak Ģartıyla Türk vatandaĢlarına tanınan haklardan aynen 

yararlanmaları için verilen kartı ifade eder. 
3
 27.10.2010 tarihli T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü rakamlarıdır. 

Bulunduğu ülkenin vatandaĢlığını almıĢ olanlar bu sayıya dahil değildir. Bulundukları ülkenin vatandaĢlığını 

almıĢ olanlar da dahil edildiğinde 192 farklı ülkede 5 milyonu aĢkın vatandaĢımızın yaĢadığı tahmin 

edilmektedir. 

Almanya 

Fransa  

Hollanda 

Belçika 

Avusturya 

Ġsviçre 

KKTC 

Ġngiltere 

ABD 

Avustralya 

Danimarka 

Ġsveç 

Suudi Arabistan 

Kanada 

Ġtalya 

Rusya 

Federasyonu 

Norveç 

Yunanistan 

Bulgaristan 

Yandaki tabloda 

belirtilen 20 

ülkede 2010 yılı 

verilerine göre 

3.473.843 

vatandaĢımız 

yaĢamakla 

birlikte genel 

olarak 

incelediğimizde 

ise dünyanın 155 

farklı ülkesinde 

toplamda 

3.734.000 Türkiye 

Cumhuriyeti 

vatandaĢımız 

bulunmaktadır. 
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Türk vatandaĢlarının Batı ülkelerine yönelik göçleri 1960‟ların ilk yıllarında 

baĢlamıĢtır. Türkiye, Almanya ile 1961‟de, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile 1964‟te, 

Fransa ile 1965‟te ve Avustralya ile 1967‟de iĢgücü anlaĢmaları imzalamıĢtır. Türk iĢçilerin 

Batı Avrupa‟ya göçü 1974 yılına kadar devam etmiĢtir. 

1974‟ten itibaren, iĢgücü Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine, Sovyetler 

Birliği‟nin dağılmasının ardından ise Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu‟na 

yönelmiĢtir. Bu değiĢiklik, Türk müteahhitlerinin bu bölgelerde üstlendiği altyapı projelerine 

ve Türk ekonomisinin dıĢ dünyaya açılmasına bağlı olarak meydana gelmiĢtir.

 Böylesi geniĢ bir coğrafyaya yayılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarımızın 

yaĢadıkları ülkelere göre farklılık gösteren sorunları genel itibariyle aĢağıdaki gibidir.  

 Eğitim 

 Ġstihdam 

 Siyasi Haklar 

 Yabancılara Yönelik Ayrımcılık ve Önyargılar 

 Entegrasyon 

 Çifte VatandaĢlık 

 Din Hizmetleri 

Kurumumuz, yurt dıĢına sunulacak hizmetleri, hükümet tarafından tespit edilen Türk 

dıĢ politikası çerçevesinde, kurumların hizmetlerinin belirli hedeflere yönelik olarak 

yürütülmesi amacıyla, hedefler ortaya koyup, planlı hareket edilmesini sağlayacaktır. Bu 

amaçların gerçekleĢtirilmesi doğrultusunda KuruluĢ Kanunumuzun 8. maddesinde YurtdıĢı 

VatandaĢlar Daire BaĢkanlığına verilen görevler aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır: 

a) YurtdıĢında yaĢayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının, kaybettirme hâlleri 

dıĢında vatandaĢlıktan çıkmıĢ olanların ve 

29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk 

VatandaĢlığı Kanununun 28. maddesi gereği 

Türk vatandaĢlarına tanınan haklardan aynen 

yararlananların, ülkemizle sosyal, kültürel ve 

ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve 

geliĢtirmeleri için gerekli çalıĢmaların ilgili 

kurumlarla eĢgüdüm içinde yapılmasını 

sağlamak, 
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b) YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢların ve kaybettirme hâlleri dıĢında vatandaĢlıktan 

çıkmıĢ olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalıĢmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, 

hayat standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluĢlarla birlikte çalıĢmalar 

yapmak, ilgili kurumlar nezdinde bunları takip ederek uygulanmasını sağlamak, 

c) YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlar ve kaybettirme hâlleri dıĢında vatandaĢlıktan 

çıkmıĢ olanlarla ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak çalıĢmaların 

koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını sağlamak, 

ç) YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢların ve kaybettirme hâlleri dıĢında vatandaĢlıktan 

çıkmıĢ olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme 

faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yaĢadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını 

sürdürmelerini teminen, gereken her türlü çalıĢmaların ilgili birimler, meslekî yapılanmalar ve 

sivil toplum kuruluĢlarıyla birlikte yapılmasını sağlamak, 

d) YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢların ve kaybettirme hâlleri dıĢında vatandaĢlıktan 

çıkmıĢ olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için 

gerekli çalıĢmaları yapmak; ayrımcılık, asimilasyon, yabancı düĢmanlığına karĢı korunmaları 

için faaliyette bulunmak ve aynı amaç için çalıĢan kiĢi ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak, 

e) YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal, 

kültürel ve ticari bağları geliĢtirmek üzere, giriĢimciler ve profesyonellerin güçlerinin 

birleĢtirilmesi yoluyla yurtdıĢındaki Türkiye imajının güçlendirilerek, ülkemizin uluslararası 

düzeyde tanınması ve tanıtılması için yurtiçinde veya yurtdıĢında kurulmuĢ sivil toplum 

örgütleri, meslekî yapılanmalar, tüzel kiĢilikler ve ticari örgütlerle ortak planlı çalıĢmalar 

yapmak veya yapılan çalıĢmalara idarî ve malî destekte bulunmak, 

f) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 

analiz ederek araĢtırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaĢarak gereken 

çalıĢmaların baĢlatılmasını sağlamak, 

g) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve 

değerlendirmek, 

ğ) YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulunun sekretarya iĢlerini yürütmek, 

h) BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.  

YurtdıĢı VatandaĢlar Daire BaĢkanlığı bu görevler kapsamında 2010 yılı içerisinde 

aĢağıda belirtilen çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. 
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Almanya’ya Göçün 50. Yılı Etkinlikleri  

 Almanya‟ya Göçün 50. Yılı etkinlikleri kapsamında ilk olarak BaĢkanlığımız dahil 

aĢağıda belirtilen 11 kurumun katılımı ile bir Hazırlık Komitesi oluĢturulmuĢtur.  

 BaĢbakanlık Tanıtma Fonu 

 Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü 

 DıĢiĢleri Bakanlığı 

 Yunus Emre Enstitüsü 

 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

 Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü 

 Milli Eğitim Bakanlığı 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

 Hazırlık Komitesi ilk toplantısını 05.11.2010 tarihinde gerçekleĢtirmiĢ ve bu 

toplantıda hazırlıkların daha hızlı ve etkin bir Ģekilde sürdürülebilmesi için 

BaĢkanlığımız dahil 6 kurumun temsilcilerinden oluĢan bir alt komisyon 

oluĢturulmuĢtur. Bu komisyona Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, DıĢiĢleri 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 

TRT dahil edilmiĢtir. OluĢturulan alt komisyon ilk toplantısını 09.12.2010 tarihinde 

gerçekleĢtirmiĢ ve kurumlardan bu etkinlikler çerçevesinde gerçekleĢmesini 

öngördükleri faaliyet önerileri istenmiĢ ve bu çerçevede gelen görüĢ ve öneriler 

değerlendirilmiĢtir.  

 Almanya‟daki sivil toplum kuruluĢlarından 50. Yıl etkinlikleri çerçevesinde 

yapılmasını istedikleri projeler ile bunlara iliĢkin logo, slogan, öneri ve çalıĢmaları 

istenilmiĢtir. 

 50. Yıl etkinliklerinin ortak bir logosu olması için Almanya‟da düzenlenmesi 

planlanan bir logo yarıĢmasının hazırlıkları baĢlatılmıĢtır.
4
 

 

 

 

                                                           
4
 Söz konusu çalıĢmalar neticesinde düzenlenen logo yarıĢması sonucunda bu faaliyet raporunun 5. sayfasında 

yer alan logo, birincilik ödülüne layık görülmüĢtür. 
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Mavi Kart ve Çifte VatandaĢlık 

 YaĢadıkları ülkelerde çifte vatandaĢlık imkânı elde edemeyen vatandaĢlarımıza verilen 

Mavi Kart ile ilgili uygulama süreci ve bu süreçte yaĢanan sorunlar incelenerek 

bunlara yönelik çözüm önerileri geliĢtirilmesi 

amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü yetkilileri ile toplantılar yapılmıĢtır.  

 04.12.2010 tarihinde Ankara‟da yurtdıĢından ve 

yurtiçinden uzman hukukçuların katılımları ile „Çifte 

VatandaĢlık ÇalıĢtayı‟ gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢtayda 

çifte vatandaĢlık konusu ve çifte vatandaĢlığı kabul 

etmeyen ülkelerdeki vatandaĢlık hakları ile ilgili uygulamalar ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢtır. Bu çalıĢtayda kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri belirlenmiĢtir. Bu 

çözüm önerilerini içeren “ÇalıĢtay Sonuç Bildirgesi” hazırlanarak ilgili kurumlara ve 

katılımcılara gönderilmiĢtir. 

 Kısa vadeli çözüm önerisi olan “Mavi Kart” uygulamasının daha faydalı ve 

kullanılabilir olacak Ģekilde yeniden düzenlenmesi için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Mavi 

Kart uygulaması ile ilgili ilk yasa değiĢikliği tasarısı, gerekçesi ile birlikte hazırlanarak 

BaĢbakanlığa sunulmuĢtur. 

 

 

Seçimlerde YurtdıĢında YaĢayan VatandaĢlarımızın Bulundukları Ülkelerde Oy 

Kullanmaları 

 YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın, 2011 

yılında Türkiye‟de gerçekleĢtirilecek olan genel 

seçimlerde bulundukları ülkelerde oy 

kullanmaları ile ilgili mevzuat ve bununla ilgili 

günümüze kadar olan uygulamalar, konu ile 

ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ile 

uluslararası mahkeme kararları incelenmiĢtir. 

 KuruluĢ Kanununda da belirtildiği üzere, amacı 

yurtdıĢındaki vatandaĢlarımızın her türlü sorunuyla ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢlarıyla birlikte çalıĢmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek olan 

BaĢkanlığımızca, Yüksek Seçim Kurulu, DıĢiĢleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı 

yetkilileri ile yazılı ve sözlü görüĢmeler yapılarak konu detayları ile ele alınmıĢ ve 
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2011 yılında yapılacak genel seçimlerden baĢlamak üzere yurtdıĢındaki 

vatandaĢlarımıza oy kullandırılması için yapılması gerekenler tespit edilmiĢ ve 

bununla ilgili çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.  

 Almanya Federal Cumhuriyeti‟nin Ankara Büyükelçisi ile yapılan görüĢmede konu 

gündeme getirilerek Almanya Federal Cumhuriyeti‟nden bu konu ile ilgili resmi görüĢ 

istenmiĢ olup, konu ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 

YurtdıĢında YaĢayan Türk VatandaĢlarının Özel Araçları Ġle Türkiye'de 

Bulunma Sürelerinin Uzatılması  

 YurtdıĢında yaĢayan Türk vatandaĢlarının özel araçlarıyla Türkiye'de bulunmasına 

iliĢkin mevzuat ve uygulamalar ile karĢılaĢılan sorunlar tespit edilmiĢtir. Mevcut 

uygulamada 6 ay olan Türkiye‟de bulunma süresinin 2 yıla çıkartılması için Gümrük 

MüsteĢarlığı nezdinde çalıĢmalara baĢlanmıĢ olup yapılan görüĢmeler devam 

etmektedir.  

 

YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu’na ĠliĢkin ÇalıĢmalar 

 YurtdıĢı VatandaĢlar DanıĢma Kurulu‟nun görev ve çalıĢmalarına iliĢkin usul ve 

esaslarını düzenleyen yönetmelikle ilgili çalıĢmalar tamamlanmıĢ ve 24.12.2010 tarih 

ve 27795 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

  Ġlgili mevzuat çerçevesinde kurul üyelerinin seçimine iliĢkin çalıĢmalar baĢlatılmıĢ, 

ilgili kurumlarla yazıĢmalar yapılmıĢ ve seçilecek diğer üyeler için ulusal basında 

yayımlanmak üzere ilan verilmiĢtir. Üyelik için baĢvurular alınmaya devam 

edilmektedir.  

 

Resmi Ziyaret ve GörüĢmeler  

 22-24.10.2010 tarihleri arasında Hollanda‟ya bir ziyaret gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

ziyarette Hollanda‟da yaĢayan vatandaĢlarımızla görüĢülerek sorunları yerinde tespit 

edilmiĢtir. 

 23.09.2010‟da Almanya Federal Cumhuriyeti ĠçiĢleri Bakanı Sayın Thomas DE 

MAĠZĠERE ile yapılan ikili görüĢmelere iĢtirak edilerek, Almanya‟daki 

vatandaĢlarımızın yaĢadığı sorunlar Bakan nezdinde gündeme getirilmiĢtir. 

 25.01.2011‟de Berlin‟de Almanya Federal Cumhuriyeti Uyumdan Sorumlu Devlet 

Bakanı Sayın Maria BÖHMER ve diğer yetkililer ile yapılacak görüĢmelerde ele 

alınacak konular belirlenmiĢtir. Ayrıca bu görüĢmeden sonra Türkiye‟de yapılması 
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planlanan görüĢmeler için de Devlet Bakanı Sayın Faruk ÇELĠK adına Devlet Bakanı 

Sayın Maria BÖHMER‟e resmi davet mektubu gönderilmiĢtir. 

 

5.2.2 - Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı 

KuruluĢ Kanunumuzun 9. maddesinde Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığının 

görevleri aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır:  

a) SoydaĢ ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliĢtirilmesi 

için, ilgili kiĢi, kurum, sivil toplum kuruluĢu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak 

çalıĢmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak. 

b) Kamu kurum ve kuruluĢlarınca soydaĢ ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve 

faaliyetlere yönelik olarak, ilgili kuruluĢlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde 

koordine edilmesini sağlamak. 

c) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 

analiz ederek araĢtırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaĢarak gereken 

çalıĢmaların baĢlatılmasını sağlamak. 

ç) Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler EĢgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya iĢlerini 

yürütmek. 

d) BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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SoydaĢ ve Akraba Topluluklarının Genel Dağılımı 

 

 

 

 

             

Kültürel ve Sosyal ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı bu görevler kapsamında 2010 yılı 

içerisinde aĢağıda belirtilen çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

 

 

Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya 

bölgelerinde yaklaĢık olarak 200 Milyon 

soydaĢımız ve akraba topluluğumuz 

yaĢamaktadır. 
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Tarama ÇalıĢmaları  

 Dünyanın değiĢik bölgelerinde yaĢamakta olan soydaĢ ve akraba toplulukların kültürel 

ve sosyal durumlarına iliĢkin araĢtırma süreci baĢlatılmıĢtır. 

 Bulundukları ülkelerde azınlık durumunda olan soydaĢ ve akraba toplulukların 

kültürel ve sosyal haklarının güçlendirilmesine, kültürel kimliklerinin korunmasına, 

ülkemiz kamu kurumları ve sivil toplum kuruluĢları ile iliĢkilerinin geliĢtirilmesine 

yönelik çalıĢmalara destek verilmiĢtir. 

 

Koordinasyon ÇalıĢmaları  

 BaĢkanlığımızca KuruluĢ Kanununda belirtilen kamu 

kurum ve kuruluĢlarınca gerçekleĢtirilecek olan 

soydaĢ ve akraba toplulukları ile ilgili hizmet ve 

faaliyetlerin hedeflerinin belirlenip bir plan dahilinde 

koordine edilmesini sağlamak amacıyla çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda ilgili toplulukların 

sivil toplum kuruluĢları ile görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunulmuĢ, ülkemiz kamu kurumları ve sivil toplum kuruluĢları tarafından yapılan 

çalıĢmalara iĢtirak edilmiĢtir. 

 

Kültürel ve Sosyal ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi  

 KuruluĢ Kanununda da belirtildiği Ģekilde soydaĢ ve akraba topluluklar ile ekonomik, 

sosyal ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi çalıĢmaları çerçevesinde 2011 yılında 

yapılacak faaliyetlere iliĢkin taslak planlar hazırlanmıĢtır. 

 

5.2.3 - Kurumsal ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Daire BaĢkanlığı 

YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımız, bulundukları ülkelerde birlik ve beraberliklerini 

muhafaza etme ve dayanıĢma için, sivil toplum kuruluĢları çatısı altında örgütlenmiĢlerdir. 

YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımız tarafından kurulmuĢ olan sivil toplum kuruluĢları, okul 

aile birliklerinden, hemĢehri derneklerine, meslek ve iĢadamı derneklerinden cami 

derneklerine kadar geniĢ bir yelpazede faaliyette bulunmaktadır. 

Günümüzde dördüncü kuvvet olarak tanımlanan STK‟lar, devlet ve hükümetler 

nezdinde önemli görevler ifa etmektedirler. Yurt dıĢındaki STK‟larımızın güçlü olması, 

kabiliyetlerinin ve yeteneklerinin artırılması, hem temsil ettikleri kitlenin o ülkede dikkate 
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alınıp sorunlarının çözülmesine katkıda bulunur, hem de ülkemiz için önemli olan lobi ve 

iĢbirliği desteğini sağlar. 

Bu kapsamda BaĢkanlığımızca, yurtdıĢında yaĢayan 

vatandaĢlarımız tarafından kurulan sivil toplum kuruluĢları 

ile KuruluĢ Kanunumuzda belirtilen konularda faaliyette 

bulunan sivil toplum kuruluĢlarının baĢarılı çalıĢmalar 

yapabilmelerini sağlamak amacıyla kapasite geliĢtirme 

program ve projeleri uygulanacaktır. Söz konusu program 

ve projeler kapsamında ilgili sivil toplum kuruluĢlarına idari 

ve mali destek sağlanabilmesine imkan sağlayan bir yönetmelik hazırlanacak ve 

BaĢkanlığımızca verilecek idari ve mali destekler bu yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde 

yapılacaktır. BaĢkanlığımızca yürütülecek bütün bu çalıĢmaların kurumsal, hedefli ve hesap 

verilebilir hale getirilmesi sağlanacaktır. 

KuruluĢ Kanunumuzun 10. maddesinde Kurumsal ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Daire 

BaĢkanlığının görevleri aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır:  

a) YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢların ve kaybettirme hâlleri dıĢında vatandaĢlıktan 

çıkmıĢ olanların kurdukları sivil toplum kuruluĢları ile bu kanunda belirtilen konularda 

faaliyette bulunan sivil toplum kuruluĢlarının baĢarılı çalıĢmalar yapabilmeleri için kapasite 

geliĢtirme program ve projeleri geliĢtirmek, uygulamak ve benzeri çalıĢmalara ve projelere 

idarî ve malî destekte bulunmak,  

b) Bu kanunda belirtilen amaçların gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak, kiĢi ve 

kuruluĢlarca yurtiçinde ve yurtdıĢında planlanan faaliyetleri desteklemek,  

c) BaĢkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayınlamak 

veya yayınlatmak, 

ç) Görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya 

düzenletmek, 

d) BaĢkanlığın basın ve halkla iletiĢim çalıĢmalarını yürütmek, 

e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek, 

f) BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

            Kurumsal ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Daire BaĢkanlığı bu görevler kapsamında 2010 yılı 

içerisinde aĢağıda belirtilen çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. 
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 BaĢkanlığın görev alanı ile ilgili bölgelerde kurulan sivil toplum kuruluĢlarının tespit 

edilmesi, envanterlerinin çıkarılması ve irtibat listelerinin oluĢturulmasına yönelik 

çalıĢmalar yapılmıĢ, ayrıca bu bölgelere yapılan ziyaretlerle STK‟ların sorunları yüz 

yüze görüĢülmek suretiyle tespit edilmiĢtir.  

 Ġrtibat listelerinde yer alan Almanya‟daki Türk STK‟larına, “Almanya‟ya Göçün 50. 

Yılı” çerçevesinde logo önerilerinin ve faaliyet takvimlerine yönelik görüĢlerinin 

sorulduğu etkinlik formları gönderilmiĢtir.  

 09.12.2010 tarihinde “Almanya‟ya Göçün 50. Yılı” projesine yönelik yapılan 50. Yıl 

Alt Komisyon Toplantısı‟na katılım sağlanmıĢtır. 

 “Almanya‟ya Göçün 50. Yılı” projesi kapsamında uygulanabilecek proje fikirlerine 

yönelik olarak değerlendirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.  

 YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢların kurdukları sivil toplum kuruluĢları ile KuruluĢ 

Kanunumuzda belirtilen konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluĢlarının 

baĢarılı çalıĢmalar yapabilmeleri için uygulanacak kapasite geliĢtirme program ve 

projelerine yönelik yönetmelik hazırlıklarına baĢlanmıĢtır.  

 BaĢkanlığımızın basın ve halkla iletiĢim çalıĢmaları kapsamında yürütülmesi gereken 

faaliyetlere yönelik olarak bir yol haritası oluĢturulmuĢtur.   

 Daire BaĢkanlığımızın görev ve sorumlulukları kapsamında ileriye yönelik olarak 

yapılabilecek faaliyetlere iliĢkin çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.  

 BaĢkanlığımızca gerek yurt içindeki kurum ve kuruluĢlarla gerekse yurt dıĢında 

faaliyet gösteren uluslararası organizasyonlarla yürütülebilecek iĢbirliği faaliyetlerine 

yönelik değerlendirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.  

 Dairemiz bünyesine yeni katılan personele yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme 

eğitimleri verilmiĢtir.   

 

5.2.4 - Yabancı Öğrenciler Daire BaĢkanlığı 

5.2.4.1 - Dünyada Yabancı Öğrenci Uygulamaları 

  

KüreselleĢmenin getirdiği değiĢimlerle birlikte 

uluslararası öğrenci hareketliliği giderek artmaktadır. 

2008 yılı verilerine göre yabancı öğrencilerin bölgelere 

göre dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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     BÖLGE/KITA YABANCI ÖĞRENCĠ SAYISI ORAN(%) 

ARAP ÜLKELERĠ 132.752 4,5 

ORTA DOĞU VE DOĞU AVRUPA 228,753 7,7 

ORTA ASYA 51.375 1,7 

DOĞU ASYA VE PASĠFĠK 559.236 18,9 

LATĠN AMERĠKA VE KARAYĠPLER 57.709 1,9 

KUZEY AMERĠKA VE BATI AVRUPA 1.841.933 62,1 

GÜNEY VE BATI ASYA 14.665 0,5 

SAHRA ALTI AFRĠKA 79.417 2,7 

TOPLAM 2.965.840 100 

Kaynak: UNESCO, World Education Digest 2010 

Tablo 3 – Yabancı Öğrencilerin Bulundukları Bölgelere Göre Dağılımı 

 

2008 yılı verilerine göre ABD‟de yaklaĢık 625.000, Ġngiltere‟de 341.000, Fransa‟da 

245.000, Avustralya‟da 230.000 yabancı öğrenci öğrenim görürken, Türkiye‟de yaklaĢık 

20.000 yabancı öğrenci bulunmaktadır. Toplam yabancı öğrenci sayısı dikkate alındığında 

Türkiye % 0,6 pay ile 29. sırada yer almaktadır. 

2008 yılı verilerine göre bölgelerin yurtdıĢına gönderdikleri öğrenci sayıları aĢağıdaki 

tabloda gösterilmiĢtir. 

 

    KAYNAK BÖLGE/KITA BÖLGE DIġINA GĠDEN TOPLAM ÖĞRENCĠ 

ARAP ÜLKELERĠ 206.549 

ORTA VE DOĞU AVRUPA 339.563 

ORTA ASYA 96.314 

DOĞU ASYA VE PASĠFĠK 846.618 

LATĠN AMERĠKA VE KARAYĠPLER 177.995 

KUZEY AMERĠKA VE BATI AVRUPA 486.981 

GÜNEY VE BATI ASYA 275.840 

SAHRA ALTI AFRĠKA 223.181 

DĠĞER 321.799 

TOPLAM 2.965.840 

Kaynak: UNESCO, World Education Digest 2010. 

Tablo 4 – Bölgelerin YurtdıĢına Gönderdikleri Öğrenci Sayıları 
 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında yabancı öğrenci hareketliliğinin Doğu Asya ve Pasifik 

bölgesinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Dünyadaki yabancı öğrencilerin % 15‟i Çin uyruklu 

olup, Türkiye yurt dıĢına gönderdiği 41.120 öğrenciyle dünyadaki yabancı öğrencilerin % 

1,4‟üne sahiptir. 
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 5.2.4.2 - Türkiye’de Yabancı Öğrenci Uygulamaları 

Türkiye‟de yabancı öğrenci çalıĢmaları; kendi imkânlarıyla veya burslu olarak 

öğrenim görenler olmak üzere iki ana baĢlıkta toplanmaktadır. Kendi hesabına gelen 

öğrenciler 2010-2011 eğitim-öğretim yılına kadar Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)‟na girerek 

baĢarılı olduktan sonra Türkiye‟deki üniversitelere kayıt yaptırabilmekte iken 2010-2011 

eğitim-öğretim yılından itibaren YÖS‟ün kaldırılmasıyla birlikte yabancı öğrenci kabul 

kriterleri ve bu öğrencilerden alınacak harç miktarlarının belirlenmesinde üniversiteler yetkili 

kılınmıĢtır. 

Son on yıllık dönem değerlendirildiğinde, ülkemizdeki yabancı öğrenci sayısının 

yaklaĢık yüzde 30 oranında artıĢ gösterdiği gözlemlenmekte olup, aynı dönemde dünya 

genelindeki artıĢın yüzde 60‟lar civarında gerçekleĢtiği görülmüĢtür. 

 

YIL ÜNĠVERSĠTE 
DĠĞER EĞĠTĠM 

KURUMLARI 
TOPLAM 

2000 15.805 851 16.656 

2001 15.505 823 16.328 

2002 15.017 702 15.719 

2003 14.693 605 15.298 

2004 14.794 634 15.428 

2005 15.481 578 16.059 

2006 15.893 562 16.455 

2007 16.829 560 17.389 

2008 18.158 562 18.720 

2009 21.361 587 21.948 

  Kaynak: Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı, 2000-2010 

Tablo 5 – Yıllara Göre Türkiye’deki Yabancı Öğrenci Sayıları 

 

Türkiye‟deki yabancı öğrencilerin uyruklarına göre dağılımı incelendiğinde, 

yurtdıĢından gelen öğrencilerin özellikle Türk Cumhuriyetlerinden, Türk ve Akraba 

Topluluklardan ve bölgesel olarak yakın çevremizdeki ülkelerden geldikleri görülmektedir.  

Ülkemizde burslu olarak eğitim gören yabancı öğrencileri incelediğimizde, bu 

öğrencilerin devlet bursu (Büyük Öğrenci Projesi), hükümet ve bakanlık bursu ile çeĢitli 

kurumlar (Türkiye Diyanet Vakfı, Ġslam Kalkınma Bankası vb.) tarafından getirilen öğrenciler 

olarak üçe ayrıldığı görülmüĢtür. Türkiye‟de 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenim 

görmekte olan 21.948 öğrencinin % 47‟si (10.473) burslu olarak öğrenimine devam 

etmektedir. 
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Proje – Kurum Yıllar 

Tahsis 

Edilen 

Kontenjan 

Getirilen 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Devam 

Eden 

Öğrenci 

Sayısı 

Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) 1992-2010 42.304 30.931 8.718 6.641 

Hükümet ve Bakanlık 1960-2010  5.258 2.117 2.449 

Türkiye Diyanet Vakfı 1992-2010  2.922 834 1.383 

TOPLAM   39.111 11.669 10.473 

Kaynak: MEB Yurtdışı Eğitim Öğretim Gn.  Md.  17.12.2010,  MEB Dış İlişkiler Gn.  Md.  8.12.2010,  TDV 

02.12.2010 tarihli verileri. 

Tablo 6 – Türkiye’deki Burslu Yabancı Öğrenci Sayılarının Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana hedefi Türkiye‟nin yabancı öğrenciler için sunacağı yaĢam kalitesi, imkân ve 

fırsatlar bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasını sağlamak ve 

Türkiye‟deki yabancı öğrenci sayısını artırmak olan BaĢkanlığımız çalıĢmalarını eğitim 

öncesi, eğitim süreci ve eğitim sonrası olmak üzere üç aĢamalı bir Ģekilde gerçekleĢtirmeyi 

planlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Öğrenci ÇalıĢmalarına Bütüncül YaklaĢım 

 

Tüm bu bilgilerin ıĢığında yabancı öğrencilerle ilgili politika ve faaliyetlerimizin 

geliĢtirilmesi doğrultusunda KuruluĢ Kanunumuzun 11. maddesinde Yabancı Öğrenciler 

Daire BaĢkanlığına verilen görevler aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır: 

Ġstihdam 
Tanıtım 

Akademik-Mesleki 
Rehberlik 

Bursluluk 

Mezun Network 

Öğrenci Dernekleri 

Mezunlar 
Sosyo-Kültürel 

Rehberlik 

Rehberlik 

Kontenjan  

Planlama 

Barınma 

Akademik Hazırlık 

Türkçe Eğitimi 
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a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun sekretarya iĢlerini yürütmek, 

b) Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve 

iliĢkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurtiçinde ve yurtdıĢında çalıĢmalar yapmak veya benzeri 

çalıĢmalar yapan kamu kurum ve kuruluĢları, özel kuruluĢ ile sivil toplum kuruluĢlarının 

çalıĢmalarına katkıda bulunmak, 

c) Öğrencilere yönelik olarak Kurul 

tarafından alınan kararların uygulanmasını ve 

sonuçlarını takip etmek, 

ç) Kurula, kurum ve kuruluĢların 

yaptıkları çalıĢmalarla ilgili değerlendirmeler 

ve analizler yapmak, 

d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında 

yaĢadıkları ülkelerde iliĢkilerimizin devamını 

sağlamak, 

e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 

analiz ederek araĢtırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaĢarak gereken çalıĢmaların 

baĢlatılmasını sağlamak,  

f) Ġlgili kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri 

bankası oluĢturmak, 

g) BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Yabancı Öğrenciler Daire BaĢkanlığı Türkiye‟deki yabancı öğrenci uygulamalarının 

iyileĢtirilmesine iliĢkin olarak edindiği amaçlar ve KuruluĢ Kanunumuzun verdiği görevler 

kapsamında 2010 yılı içerisinde aĢağıda belirtilen çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

Yabancı Öğrenci Strateji Belgesi OluĢturma ÇalıĢmaları 

 28.09.2010 tarihli Değerlendirme Kurulu kararıyla oluĢturulan Yabancı Öğrenci 

Strateji Belgesi Ġhtisas Kurulu, paydaĢ kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum 

kuruluĢu temsilcilerinin katılımlarıyla 19-21.10.2010 tarihleri arasında Gebze‟de bir 

program gerçekleĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada, yabancı öğrenci politikasına iliĢkin mevcut 

durumla alakalı Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler (GZFT) analizi 

yapılmıĢtır. Strateji Belgesinde yabancı öğrenci hareketliliğinin; 
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 Kamu diplomasisi, 

 Kültürel tanıtım, 

 DıĢ politika, 

 Ekonomi 

alanlarında pozitif katkı sağlayacak bir anlayıĢla kavranması gereğinden hareketle, 

yabancı öğrenci çalıĢmalarına yeni, dinamik ve kurumların eĢgüdümüne dayanan bir 

yaklaĢım getirilmiĢtir. Ayrıca, ülkemizdeki yabancı öğrenci çalıĢmalarına yönelik 

olarak stratejik amaçlar, temel ilke ve değerler, vizyon ve bu çalıĢmaların geliĢimine 

yönelik proje ve faaliyetler ortaya çıkarılmıĢtır. Bu çerçevede oluĢturulan „Vizyon‟; 

“Türkiye’nin yabancı öğrenciler için eğitim kalitesi, sunacağı imkân ve fırsatlar 

bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasını sağlamak ve 

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısını artırmaktır.” 

Bütün katılımcıların tüm çalıĢmalara aktif katılımı ile yapılan toplantının sonucunda 

ortaya taslak “Yabancı Öğrenci Strateji Belgesi” çıkarılmıĢtır.  

 Gebze‟de gerçekleĢtirilen çalıĢmanın devamı niteliğindeki “PaydaĢ ve Konsolidasyon 

Toplantısı” 25.11.2010 tarihinde BaĢkanlığımızda gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu toplantıda 

nihai strateji dokümanı hazırlanmıĢ ve 23.12.2010 tarihinde Kurula sunulmuĢtur. 

 

Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu Yönetmelik ÇalıĢmaları 

 28.09.2010 tarihli Değerlendirme Kurulu 

kararıyla oluĢturulan Değerlendirme Kurulu 

Yönetmeliği Ġhtisas Kurulu, 09.12.2010 

tarihinde toplanmıĢ ve yönetmelik taslağı 

oluĢturulmuĢtur. Bir sonraki adımda, 

Değerlendirme Kurulu‟nda ele alınan yönetmelik 

taslağıyla ilgili kurumların görüĢ ve 

değerlendirmeleri alınmıĢtır. Nihai Ģekli verilen yönetmelik, Bakan oluru alındıktan 

sonra yayımlanmak üzere BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel 

Müdürlüğü‟ne gönderilmiĢtir.  
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Burs ve Kontenjan Ġhtisas Kurulu ÇalıĢmaları 

 Yabancı öğrenci uygulamalarının mevzuatı 

niteliğindeki Devlet ve Hükümet Bursları 

Yönergeleri KuruluĢ Kanunumuzla uyumlu hale 

getirilmiĢtir. Yönergelerdeki iĢ ve iĢlemlerde 

takvim uyumunu sağlamak amacıyla 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Öğrencilerin burs ve 

sınavlara baĢvuru sürecinde yaĢadıkları birtakım 

zorluklar ortadan kaldırılmıĢ ve baĢvuru süreci basitleĢtirilmiĢtir.  

 Devlet Bursu kapsamında ülkemizdeki üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim 

görecek öğrencilerin seçildiği Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları 

Sınavı (TCS)‟na iliĢkin uygulama hükümlerini içeren TCS Yönergesi 30.12.2010 

tarihinde yapılan Ġhtisas Kurulu toplantısında ele alınmıĢ ve KuruluĢ Kanunumuz 

çerçevesinde yeniden düzenlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada, TCS uygulamalarında 

BaĢkanlığımızın koordinasyon görevine atıfta bulunulmuĢtur.  

 

 Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) 

 TCS‟nin uygulandığı ülke sayısı 12‟den 14‟e çıkarılmıĢtır. 

 

 ÜLKE ġEHĠRLER 

1 ARNAVUTLUK Tiran 

2 AZERBAYCAN Bakü, Nahçıvan 

3 BOSNA-HERSEK Saraybosna 

4 KAZAKĠSTAN Astana, Almatı, Çimkent 

5 KIRGIZĠSTAN BiĢkek, OĢ 

6 KOSOVA Prizren, PriĢtina 

7 MAKEDONYA Üsküp 

8 MOĞOLĠSTAN Ulanbatur 

9 MOLDOVA KiĢinev 

10 RF (TATARĠSTAN) Kazan 

11 ROMANYA Köstence 

12 TACĠKĠSTAN DuĢanbe 

13 TÜRKMENĠSTAN AĢkabat 

14 UKRAYNA (KIRIM) Simferopol 
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 Sınav dili sayısı 2‟den 14‟e yükseltilmiĢtir. 

Daha önceki yıllarda sorular Türkiye‟den 

gidiyor ve ilgili ülkelerde tercüme edilip, 

orada basılıyordu. Bu yıl ilk defa Türkiye‟de 

hazırlanan sorular ilgili ülke diline çevrilerek 

Türkiye‟de basılmıĢ ve sınavın güvenliği 

sağlanmıĢtır. Tercümeler, merkezi sistemle 

Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılmıĢtır. 

 

1 ARAPÇA 8 MAKEDONCA 

2 ARNAVUTÇA 9 MOĞOLCA 

3 AZERĠCE 10 ROMENCE 

4 BOġNAKÇA 11 RUSÇA 

5 FARSÇA 12 TACĠKÇE 

6 KAZAKÇA 13 TÜRKÇE 

7 KIRGIZCA 14 TÜRKMENCE 

 

 TCS‟de online baĢvuru sistemine geçilmiĢtir. Adaylar dıĢ misyonlarımızda oluĢturulan 

baĢvuru bürolarına giderek baĢvurularını yapmıĢlardır. BaĢvurular online olarak 

ÖSYM BaĢkanlığı tarafından kaydedilmiĢtir.  

 Kontenjan ve program dağılımları, dıĢ 

misyonlardan ve ülkelerden gelen talepler ile  

önceki dönem kontenjan kullanımları dikkate 

alınarak ilgili kurumlarla eĢgüdüm içerisinde 

yapılmıĢtır. Program ve bölümlerin 

dağılımlarında, ülke ve bölgelerin ihtiyaçlarının 

yanında üniversitelerimizin kapasiteleri de dikkate 

alınmıĢtır. Devlet Bursu kapsamında 42 ülke ve 

özerk cumhuriyete toplam 1.614 kontenjan 

verilmiĢtir. Hükümet Bursu kapsamında ise 125 ülkeye toplam 1.929 kontenjan 

ayrılmıĢtır. Bunun dıĢında, kendi imkânlarıyla öğrenim gören ancak finansal desteğe 

ihtiyaç duyan baĢarılı öğrencilere verilmek üzere 100 kiĢilik Himaye Bursu kontenjanı 

ayrılmıĢtır. 
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Tanıtım Kampanyası 

 Tanıtım kampanyası çerçevesinde, dört dilde 

ve sekiz farklı tasarımda afiĢ ve tanıtıcı 

kartpostal bastırılmıĢtır. Bu tanıtım materyali 

TCS‟nin yapılacağı ülkelerdeki dıĢ 

misyonlara gönderilmiĢtir. Ayrıca sınav 

tanıtımına yardımcı olmak üzere bir web site 

hazırlanmıĢtır. Yurtiçi ve yurtdıĢındaki çeĢitli 

basın ve yayın organlarında TCS‟ye iliĢkin haber ve reklamlar yayınlanmıĢtır. 

 

5.2.5 - Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 

kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap 

verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini 

kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi, 

raporlaması ve mali kontrolü için Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı bünyesinde Stratejik 

Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans, Muhasebe ve Kesin Hesap, Ġç Kontrol ve Ön 

Mali Kontrol ile Bilgi ĠĢlem birimleri oluĢturulmuĢtur. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Strateji GeliĢtirme 

Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve BaĢkanlık onayları 

çerçevesinde Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı‟nın görevleri aĢağıda yer almaktadır: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık 

program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin 

orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, 

amaçlarını oluĢturmak üzere gerekli çalıĢmaları 

yapmak, 

b) Ġdarenin görev alanına giren konularda 

performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek ve bu 

kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

c) Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve 

verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 
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ç) Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin verimliliğini ve tatmin 

düzeyini analiz etmek ve genel araĢtırmalar yapmak, 

d) Yönetim bilgi sistemlerine iliĢkin hizmetleri yerine 

getirmek, 

 e) Ġdarenin stratejik plan ve performans programının 

hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 

edilmesi çalıĢmalarını yürütmek, 

 f) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare 

bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare 

faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

 g) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak, 

 ğ) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 

 h) Ġlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil iĢlemlerini yürütmek, 

 ı) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, 

 i) Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin 

icmal cetvellerini düzenlemek, 

 j) Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

 k) Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

 l) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak, 

 m) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 

 n) Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi 
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konularında çalıĢmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime 

yönelik iĢlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için 

gerekli hazırlıkları yapmak, 

 o) BaĢkanlığımız hizmetlerinin etkin ve verimli bir 

Ģekilde sunulmasında en önemli unsurlardan olan uzman ve 

uzman yardımcılarının  hizmet içi eğitimlerinin stratejik bir 

bakıĢ açısıyla planlanmasını yapmak ve koordinasyonunu 

sağlamak, 

ö) Bilgi iĢlem altyapısının kurulması ile yazılım ve donanım eksikliklerinin tespitine 

iliĢkin çalıĢmaları yürütmek. 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı bu görevler kapsamında 2010 yılı içerisinde 

aĢağıda belirtilen çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. 

 2011 yılı hedefleri dikkate alınarak BaĢkanlığımız 2011 yılı bütçesi hazırlanmıĢtır.  

 BaĢkanlığımız bilgi iĢlem alt yapısının oluĢturulabilmesi amacıyla aĢağıdaki 

faaliyetleri gerçekleĢtirmiĢtir. 

 BaĢkanlığın yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi amacıyla gerekli bütün 

donanım (sistem odası hariç) ihtiyacının temini ve kurulumu, 

 ĠletiĢim (ses ve data) altyapısının kurulumu, 

 Sistem odası ihalesi, (7 sunucu, 1 yedekleme ünitesi, 2 fiber kanal 

anahtar(SAN Switch) ve 1 omurga anahtardan oluĢmaktadır.)  

 Sistem odasının inĢa edilmesi, (Duvarların kaplanması ve boyanması, kenar 

anahtarlarının döĢenmesi, UPS, aydınlatma, güvenlik ve yangın hizmetlerini 

kapsamaktadır.) 

 Bilgisayarlar, diğer ekipmanlar ve bunlar için gerekli tüm yazılımların alımı. 

 BaĢkanlığımız uzman ve uzman yardımcılarının eğitimlerine iliĢkin planlama 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢ olup, BaĢkanlığımızın hizmet alanına paralel hizmet veren 

kamu kurumlarının eğitim programları ve stratejik 

araĢtırma merkezlerinin uluslararası iliĢkiler 

alanındaki eğitim ve çalıĢmaları incelenmiĢtir. Bu 

çerçevede, değerlendirilen eğitim programlarının 

ıĢığında gerekli değiĢiklikler yapılarak 

BaĢkanlığımızın ihtiyaçlarına cevap verecek 



  FAALİYET RAPORU 2010 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 39 

 

konuları içeren bir eğitim programı oluĢturulmuĢtur.  

  Söz konusu eğitimin programının “Aday Memur Temel Eğitim Programı” ile 

baĢlaması ve bunun devamında, BaĢkanlığımızın hedef kitlesinin çok geniĢ bir 

coğrafyaya yayıldığı gerçeğinden hareketle, “KiĢisel GeliĢim Eğitimi”, “Mesleki Alan 

Eğitimi” ve “Dil Eğitimi” baĢlıkları ile eğitimlere devam edilmesi planlanmaktadır.  

 Katılımcı yönetim ve stratejik planlamanın önemli olduğu anlayıĢından hareketle, 

5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde de belirtilen idarenin stratejik planının 

hazırlanmasına yönelik çalıĢmalar çerçevesinde, BaĢkanlığımızın misyon, vizyon, 

amaç, hedef ve stratejileri ile bunlara iliĢkin performans göstergelerinin belirlenmesi, 

konuya iliĢkin eğitimlerin alınması gibi hususlarda çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

 

5.2.6 - Hukuk MüĢavirliği 

Hukuk MüĢavirliği, KuruluĢ Kanunumuza göre hem 

bir danıĢma birimi hem de BaĢkanlığımızın yargı iĢlerini  

yürüten bir birim olarak faaliyet göstermektedir. Bu 

kapsamda KuruluĢ Kanunumuzun 13. maddesinde Hukuk 

MüĢavirliğinin görevleri aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır: 

a) BaĢkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar 

doğuracak iĢlemler hakkında görüĢ bildirmek, 

b) BaĢkanlığın menfaatlerini koruyan anlaĢmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri 

zamanında almak, anlaĢma ve sözleĢmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı 

olmak, 

c) Adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda 

ve icra takiplerinde BaĢkanlığı temsil etmek veya BaĢkanlığın hizmet satın alma yoluyla 

temsil edildiği davaları takip ve koordine etmek, 

ç) BaĢkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukukî çalıĢmalar yapmak, 

d) BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Hukuk MüĢavirliği‟nin hedefleri arasında aĢağıdaki hususlar yer almaktadır; 

 VatandaĢlık Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk kuralları çerçevesinde barolar, 

üniversiteler ve yurtdıĢındaki meslek kuruluĢları ile ortak faaliyetler yürütmek, 
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 YurtdıĢında yaĢayan Türk vatandaĢlarının AĠHM nezdindeki baĢvurularını 

kolaylaĢtırmak üzere çalıĢmalar yapmak, 

 YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın tabi olduğu devletlerin Yabancılar Hukukunu 

karĢılaĢtırmalı olarak inceleyerek bilgilendirme amaçlı dokümanlar hazırlamak, 

 YurtdıĢında faaliyet gösteren Türk vakıf, dernek ve Ģirketlerin hukuki konularda 

bilgilendirilmesi amacıyla çalıĢmalar yapmak, 

 BM ve AB ilke ve kuralları çerçevesinde ırkçılık ve kültürel ayrımcılıkla hukuki 

mücadele konusunda çalıĢmalar yapmak, 

 BaĢkanlığımız görev alanında TBMM bünyesinde yürütülen mevzuat çalıĢmalarını 

takip ederek gerekli düzenlemelerin yapılmasına destek olmak. 

Bu amaçların gerçekleĢtirilmesi doğrultusunda ve kanunla verilen görevler 

kapsamında Hukuk MüĢavirliği 2010 yılı içerisinde aĢağıda belirtilen çalıĢmaları 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

 YurtdıĢı VatandaĢlar Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan “YurtdıĢı VatandaĢlar 

DanıĢma Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çalıĢmalarına 

hukuki destek verilmiĢtir. 

 Yabancı Öğrenciler Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan “Yabancı Öğrenci 

Değerlendirme Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 

çalıĢmalarına hukuki katkı sağlanmıĢ ve çıkarılan yönetmeliklerin birbiriyle uyumlu 

olması sağlanmıĢtır. 

 MüĢavirliğimiz, YurtdıĢı VatandaĢlar Daire BaĢkanlığı tarafından 04.12.2010 

tarihinde Ankara'da organize edilen “Çifte VatandaĢlık” konulu çalıĢtaya katılmıĢtır. 

ÇalıĢtay sonrası baĢlatılan çalıĢmayla; 5901 sayılı Türk VatandaĢlığı Kanunu'nun 28. 

maddesi baĢta olmak üzere, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ilgili maddeleri 

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde değiĢiklik yapılması 

amacıyla bir kanun tasarısı taslağı hazırlanmıĢtır. 

 ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu Tasarısı Taslağı'na BaĢkanlığımızın resmi görüĢünün bildirilmesi amacıyla 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve ĠçiĢleri Bakanlığı ile konunun müzakeresi amacıyla yapılan 

toplantıya iĢtirak edilmiĢtir. 

 Daire BaĢkanlıkları personeli tarafından, çalıĢtıkları çeĢitli konularda karĢılaĢtıkları 

hukuki problemlerin çözümü amacıyla sordukları sorulara sözlü olarak cevap 

verilmiĢtir. 
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5.2.7 - Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 

KuruluĢ Kanununun 14. maddesinde Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire 

BaĢkanlığının görevleri aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır: 

a) BaĢkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalıĢmaları 

yapmak, personel sisteminin geliĢtirilmesi ve performans ölçütlerinin oluĢturulması ile ilgili 

tekliflerde bulunmak. 

b) BaĢkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

c) BaĢkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık iĢleriyle ilgili iĢleri 

yapmak. 

ç) BaĢkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

programlarını düzenlemek ve uygulamak. 

d) Kurumun tamamına iliĢkin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın 

alma iĢlerini yürütmek. 

e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taĢıma hizmetlerini yapmak. 

f) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

g) BaĢkanlık kütüphane ve arĢiv hizmetlerini yürütmek. 

ğ) BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı bu görevler kapsamında 2010 

yılı içerisinde aĢağıda belirtilen çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. 

 Kurumumuzda çalıĢacak olan uzman ve uzman 

yardımcılarının alımını ve çalıĢma usul ve 

esaslarını belirleyen “YurtdıĢı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Uzman ve Uzman Yardımcılığı 

Sınav, Atama, YerleĢtirme, Görev ve ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 

hazırlanmıĢ olup, 11.08.2010 tarih ve 27669 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır.  

 BaĢkanlığımızda istihdam edilecek olan yerli veya yabancı uzmanların alımına iliĢkin 

esasları belirlemek amacıyla “YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığında 

ÇalıĢacak SözleĢmeli Personel Hakkında Yönetmelik” ve BaĢkanlığımızda çalıĢan 
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personelin disiplin amirlerini belirlemek ve 

uyulacak esasları düzenlemek amacıyla 

“YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar 

BaĢkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği” 

hazırlanmaktadır. 

 KuruluĢ Kanununun geçici 1/5 maddesi 

gereğince 14 adet YurtdıĢı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Uzmanı alımı ile ilgili olarak sınav gerçekleĢtirilerek sınavda baĢarılı olan 

14 kiĢinin atamaları yapılmıĢtır. 

 KuruluĢ Kanununun 23. maddesi gereğince 35 adet YurtdıĢı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Uzman Yardımcısı alımıyla ilgili ilan 30.10.2010 tarihinden itibaren 

ulusal basında yayımlanmıĢtır. 11.12.2010 tarihinde yazılı sınav ve 24-27.12.2010 

tarihleri arasında ise sözlü sınav gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 BaĢkanlığımızın hizmet binası olarak kiralanan binanın kiralama iĢlemleri, onarımı ve 

tefriĢatı, temizlik, güvenlik hizmetleri ile hizmet aracı kiralama iĢlemleri 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 2010 yılı sonuna kadar BaĢkanlığımıza gelen 907 evrak ve giden 816 evrakın 

dağıtımıyla ilgili iĢlemler yapılmıĢtır.  

6 - Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 

BaĢkanlığımız, 5978 sayılı Kanun çerçevesinde görevlerini ilgili kanun ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektedir.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

ilgili maddeleri ile 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin 

Usul ve Esaslara uygun olarak iç kontrol ve ön mali kontrol 

süreci oluĢturulma çalıĢmaları devam etmektedir.  

BaĢkanlığımız idari yönden BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı denetimine tabi 

olup, mali yönden ise SayıĢtay denetimine tabidir. 

 



  FAALİYET RAPORU 2010 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 43 

 

II - AMAÇ VE HEDEFLER 

 

A - ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ  

      BaĢkanlığımız KuruluĢ Kanununda da belirtildiği Ģekilde; 

 YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızla ilgili çalıĢmalar yapmak ve sorunlarına 

çözüm üretmek, 

 SoydaĢ ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik iliĢkilerin 

geliĢtirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, 

 Ülkemize gelen ve hâlihazırda ülkemizde eğitim gören yabancı öğrencilerin, 

ülkemizdeki eğitim süreçlerinin baĢarılı bir Ģekilde sonuçlandırılması için her türlü 

esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

amacıyla kurulmuĢtur. Bu çerçevede BaĢkanlığımızın stratejik planının 

oluĢturulmasına iliĢkin çalıĢmalar devam etmektedir.   

 

B - TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 

YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığının stratejik plan oluĢturma 

çalıĢmaları devam ettiğinden bu bölüme yer verilmemiĢtir. 

 

III - FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 

 

A - MALĠ BĠLGĠLER 

BaĢkanlık bütçesinin 2010 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ait 

açıklamalar aĢağıda yer almaktadır. 

 

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 

BaĢkanlığımız 06.04.2010 tarihinde yayımlanan 5978 sayılı Kanun ile kurulduğundan 

2009 yılı sonunda 2010 yılı için çıkarılan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer almamıĢtır. 

Bundan dolayı, BaĢkanlığımıza bütçe kanunundan herhangi bir ödenek tahsis edilememiĢtir. 

KuruluĢ aĢamasında Maliye Bakanlığı tarafından BaĢkanlığımızın bütçesini oluĢturacak 

Ģekilde ilgili kalemlere ödenek aktarımı yapılmıĢtır. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve 

aktarmalar sonucunda 2010 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 10.419.456 TL olmuĢtur. Bu 

ödeneklerden toplamda 3.943.832 TL harcama yapılmıĢtır. Toplam harcamanın yılsonu 
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ödeneğe oranı % 37,85 olmuĢtur. Gider türleri itibariyle ekonomik kodlarına göre ödenek ve 

harcamaların dağılımı aĢağıda tablo halinde gösterilmiĢtir. 

 

EKONOMĠK KOD 

2010 

BAġLANGIÇ 

ÖDENEĞĠ 

2010 

YILSONU 

ÖDENEĞĠ 

HARCAMA 
GERÇEKLEġME 

(%) 

PERSONEL GĠDERLERĠ 350.000 540.000 444.220 82,26 

SOSYAL GÜV. KUR. 

DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 
150.000 150.000 39.414 26,27 

MAL VE HĠZMET ALIM 

GĠDERLERĠ 
2.919.456 2.919.456 1.012.402 34,68 

CARĠ TRANSFERLER 1.000.000 810.000 0 0 

SERMAYE GĠDERLERĠ 6.000.000 6.000.000 2.447.796 40,8 

TOPLAM 10.419.456 10.419.456 3.943.832 37,85 

Tablo 7 – Ekonomik Kod Ġtibariyle Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL) 
 
 

Grafik 7 – Ekonomik Kod Ġtibariyle Ödenek ve Harcamaların Dağılımı (TL) 

 

 Personel Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar memur ve sözleĢmeli 

personele ödenen maaĢ ödemelerini kapsamaktadır. 2010 yılı için BaĢkanlığımız bütçesine 

350.000 TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Yıl içinde 190.000 TL aktarım sonucu yılsonu ödeneği 

540.000 TL olmuĢtur. Bu ödeneğin 444.220 TL‟si harcanmıĢtır. Harcamanın yılsonu ödeneğe 

oranı % 82,26 olmuĢtur. 
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 Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri: Bu gider türünde yapılan 

harcamalar sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi ödemelerini kapsamaktadır. 

2010 yılı için BaĢkanlığımız bütçesine 150.000 TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Yıl içinde 

aktarma yapılmamıĢtır. Bu ödeneğin 39.414 TL‟si harcanmıĢtır. Harcamanın yılsonu ödeneğe 

oranı % 26,27 olmuĢtur.  

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar tüketime yönelik 

mal ve malzeme alımları; yolluklar; görev giderleri; hizmet alımları; temsil ve tanıtım 

giderleri ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerini kapsamaktadır. 

2010 yılı için BaĢkanlığımız bütçesine 2.919.456 TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Yıl içinde 

aktarma yapılmamıĢtır. Bu ödeneğin 1.012.402 TL‟si harcanmıĢtır. Harcamanın yılsonu 

ödeneğe oranı % 34,68 olmuĢtur. 

Cari Transferler: Bu gider türünde yapılan harcamalar; dernek, vakıf gibi sivil toplum 

kuruluĢlarına ve hane halklarına yapılan karĢılıksız ödemelerdir. 2010 yılı için BaĢkanlığımız 

bütçesine 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Yıl içinde 190.000 TL aktarma sonucu 

yılsonu ödeneği 810.000 TL olmuĢtur. Bu ödenekten harcama yapılmamıĢtır. 

Sermaye Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar menkul mal alımları, gayri 

maddi hak alımları ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini kapsamaktadır. 2010 yılı için 

BaĢkanlığımız bütçesine 6.000.000 TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Yıl içinde aktarma 

yapılmamıĢtır. Bu ödeneğin 2.447.496 TL‟si harcanmıĢtır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı 

% 40,8 olmuĢtur. 

YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı bütçesinden yapılan tüm 

harcamalar fonksiyonel olarak Genel Kamu Hizmetleri amacıyla kullanılmıĢtır. 

 

FONKSĠYONEL KOD 

2010 

BAġLANGIÇ 

ÖDENEĞĠ 

2010 

YILSONU 

ÖDENEĞĠ 

HARCAMA 
GERÇEKLEġME 

(%) 

GENEL KAMU 

HĠZMETLERĠ 
10.419.456 10.419.456 3.943.832 37,85 

Tablo 8 – Fonksiyonel Bazda Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL) 
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2 - Mali Denetim Sonuçları 

B - PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri 

17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan "Kamu Ġdarelerince 

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 iliĢkin bilgilere yer verirler." 

hükmü gereğince, BaĢkanlığımızın stratejik planı Ģuan hazırlanma aĢamasında olduğu için bu 

bölüm hazırlanmamıĢtır. 

2 - Performans Sonuçları Tablosu 

17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan "Kamu Ġdarelerince 

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 iliĢkin bilgilere yer verirler." 

hükmü gereğince, BaĢkanlığımızın stratejik planı Ģuan hazırlanma aĢamasında olduğu için bu 

bölüm hazırlanmamıĢtır. 

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan "Kamu Ġdarelerince 

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 iliĢkin bilgilere yer verirler." 

hükmü gereğince, BaĢkanlığımızın stratejik planı Ģuan hazırlanma aĢamasında olduğu için bu 

bölüm hazırlanmamıĢtır. 

4 - Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan "Kamu Ġdarelerince 

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 iliĢkin bilgilere yer verirler." 

hükmü gereğince, BaĢkanlığımızın stratejik planı Ģuan hazırlanma aĢamasında olduğu için bu 

bölüm hazırlanmamıĢtır. 
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IV - KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

A - ÜSTÜNLÜKLER 

 

B - ZAYIFLIKLAR 

 

V - ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 
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ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, 

planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 

kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli 

güvenceyi sağladığını bildiririm.  

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları
5
 gibi bilgim dâhilindeki hususlara 

dayanmaktadır.  

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.    /   /2011    ANKARA 

               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                Kemal YURTNAÇ 

                                                                   YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanı 

 

 

 

 

                                                           
5
 2010 yılı içerisinde herhangi bir iç denetçi ve SayıĢtay raporu hazırlanmamıĢtır. 
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MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI 

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata 

uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 

Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini
6
, izlendiğini 

ve gerekli tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 

raporlandığını beyan ederim. 

 

Ġdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer 

alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.    /   /2011   ANKARA 

                                                                                                                       

                                                                                                                   

  

  

                                                                                                       Serdar GÜNDOĞAN 

                                                                                             Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı 

                                                           
6
 Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslara uygun olarak iç kontrol ve ön mali kontrol süreci 

oluĢturulma çalıĢmaları devam etmektedir. 


