BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU
Birçok medeniyetin kesiştiği noktada yer alan ve aynı zamanda coğrafi olarak stratejik
bir öneme sahip olan Türkiye son 10 yılda büyük gelişme kaydetmiş; gerek ekonomik ve
kültürel alanda olsun gerekse dış politikada ortaya koymuş olduğu performansla uluslararası
alanda büyük bir saygınlık kazanmıştır.
Bugün dünyanın 155 ülkesinde 6 milyonu aşkın vatandaşımız yaşamaktadır.
Yurtdışında yaşayan vatandaşları ve akraba topluluklarıyla ilgilenmek ve onların sorunlarına
çözüm yolları bulmak büyük bir ülke olmanın gereğidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Avrupa’nın yeniden yapılanma sürecinde işgücüne duyulan ihtiyaç sebebiyle 1960’lı yıllar da
birçok Batı Avrupa ülkesiyle işgücü anlaşmaları imzalanmış ve Türkiye’den bu ülkelere işçi
göçü başlamıştır. Kalıcı hale gelen göçle birlikte geçmiş 50 yıl boyunca maalesef ülkemiz,
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerektiği kadar ilgilenememiş ve onların sorunlarına
çare bulamamıştır. Ancak 50 yıl sonra hükümetimiz döneminde, büyüyen Türkiye ile birlikte
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmak, soydaş ve akraba
topluluklarımız ile ülkemizde ağırladığımız eğitim gören uluslararası öğrencilerle daha
yakından ilgilenmek amacıyla 2010 yılında Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmuştur.
“Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa, biz oradayız.” düsturunu kendine ilke
edinen Başkanlık kurulduğu günden itibaren süratle çalışmalara başlamıştır. Yurtdışında
yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerine ve Mavi Kart
uygulamalarına

yönelik

sorunları,

ilgili

kurumlarla

koordine

edilerek

çözüme

kavuşturulmuştur. Soydaş ve akraba topluluklarımızla her alanda daha yakın işbirliğine
gidilmiş, ayrıca ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik Türkiye Bursları
yeniden yapılandırılarak daha fazla sayıda öğrencinin Türkiye’de eğitim alması sağlanmış ve
sivil toplum kuruluşları ile yürütülen çalışmalara ağırlık vererek çalışmalarını sürdürmüştür.
Bugüne kadar sorumluluklarının bilicinde olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlığın,
şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun
kamuoyunun bilgilendirilmesinde faydalı olacağını mülahaza ediyor ve bu raporun
hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Emrullah İŞLER
Başbakan Yardımcısı
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
2010 yılında faaliyetlerine başlayan Başkanlığımızın görevleri 5978 sayılı Kuruluş
Kanununda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla
ilgili çalışmalar yaparak sorunlarına çözüm bulma, soydaş ve akraba topluluklarla karşılıklı
sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkemize eğitim görmek için gelen
uluslararası öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması olarak
belirtilmiştir.
Başkanlığımız 2013 yılında yukarıda belirtilen görevler çerçevede yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızla ilgili olarak sorunların çözülmesi yönünde büyük çaba göstermiştir. Bu
çerçevede, Sayın Başbakanımızın katılımıyla Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu ilk
toplantısını gerçekleştirmiştir. Ayrıca yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili
çeşitli kurumlardan uzmanların katıldığı “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara Yönelik Sosyal
Politikalar Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, her sene farklı ülkelerden
öğrencilerin katılımıyla kültürlerarası iletişim, kişisel gelişim, kültür ve tarih konularında
gençlerin bulundukları toplumlarda başarılı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen “Yurtdışı
Genç Liderler Projesi“ hayata geçirilmiştir.
Soydaş ve akraba topluluklarımızla ilgili olarak ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve
kalıcı hale gelmesi için çaba gösterilmiştir. Bu doğrultuda, çeşitli çalıştaylar düzenlenmiş, söz
konusu topluluklarımızın yaşadığı coğrafyadan gelen öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel
programlar düzenlenmiştir.
Uluslararası öğrencilere yönelik olarak daha önce Başkanlığımızca yeniden
yapılandırılmış olan Türkiye Burslarına ilgi önceki yıllara göre daha fazla olmuş ve dünya
genelinde başvuru sayısı artış göstermiştir. Bununla birlikte, uluslararası öğrencilerimizle
ilgili sağlık sigortası ve çalışma izni gibi bazı bürokratik sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Başkanlığımızın
gerçekleştirdiği faaliyetler ve sonuçlarını göstermek üzere hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet
Raporunun kamuoyuna faydalı olmasını diler, raporun hazırlanmasında emeği geçen
Başkanlık çalışanlarına teşekkür ederim.

Doç. Dr. Kudret BÜLBÜL
Başkan
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I - GENEL BİLGİLER
A - VİZYON VE MİSYON
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın stratejik plan çalışmaları
devam ettiğinden bu bölümde vizyon ve misyona yer verilmemiştir.
B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
06.04.2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5978 sayılı “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” da
Başkanlığımızın kuruluş amacı;


Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına
çözüm üretmek,



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



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

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

“Oğuzlar

Mahallesi,

Mevlana

Bulvarı,

No:145

Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde bulunan, 16.500 metrekare toplam kapalı alana sahip, 15
katlı binasında hizmet vermektedir. Başkanlığımızda 25, 45 ve 170 kişi kapasiteli 3 adet
konferans salonu ile 6 adet toplantı salonu ve bir kütüphane bulunmaktadır.
Ayrıca, 2012 yılında İzmir’de koordinasyon ofisimiz hizmete geçmiştir. 2013 yılında
ise Edirne Valiliği tarafından Başkanlığımıza tahsis edilen “Paşa Kapısı Kuzey Köşkü”
binasında tarihi doku korunmak suretiyle gerekli tadilat çalışması yapılmış ve “Trakya Bölge
Koordinatörlüğü” olarak Ekim 2013 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
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Başkanlığımızda 16 adet araç bulunmaktadır ve taşıt ihtiyacı kiralama yoluyla
karşılanmaktadır.

2 - Örgüt Yapısı
5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun’a göre; Başkanlığımız kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve
Başbakanlığa bağlı kurulmuş olup, Başbakan Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı
ile kullanabilir. Kurum Başkanı Başkanlığın en üst amiri olup, Başbakana veya
görevlendireceği Bakana karşı sorumludur. Başkana yardımcı olmak üzere, üç başkan
yardımcısı atanabilir.
Başkanlığın görev alanına giren konulardaki politikaların belirlenmesine yardımcı
olmak üzere;
a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu,
b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu,
c) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu
oluşturulmuştur ve bu kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli
olarak değerlendirilir.
Bunun yanı sıra Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve
Başbakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilir, Başbakan oluruyla
Başkanlık bünyesinde görev alanı ile ilgili ülke ve bölge masaları oluşturulabilir.
Başkanlık bünyesinde; Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal
İlişkiler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası
Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak
üzere 8 daire başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği bulunmaktadır.
Başkanlığımızın teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
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YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT ŞEMASI

Grafik 1 – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Organizasyon Şeması
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3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Başkanlık görevlerinin ifası sırasında, teknolojik kaynaklardan etkin bir şekilde
faydalanmaktadır. İnternet sitesi, e-posta, virüs koruması, güvenlik duvarı, ağ yazıcıları, ağ
yönetimi, yedekleme, uygulama yazılımları, turnike sistemi vb. faaliyetleri; 2 adet güvenlik
duvarı, 1 adet log kayıt cihazı, 7 adet sunucu, 1 adet tape ünitesi, 2 adet yedekleme ünitesi, 2
adet fiber kanal anahtar (SAN Switch) ve 1 adet omurga anahtardan oluşan teknik altyapı ile
gerçekleştirilmektedir. Başkanlık “www.ytb.gov.tr” web adresinde yapmış olduğu faaliyetleri
kamuoyu ile paylaşmakta olup ayrıca intranet sitesi ile de kurum içi bilgi akışını
sağlamaktadır.
Envanterde kayıtlı teknolojik kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
DEMİRBAŞ ADI
Masaüstü Bilgisayar (Kasa)
Masaüstü Bilgisayar Monitörü
Dizüstü Bilgisayar
Tablet Bilgisayar
Sabit IP Telefon
Analog Telefon(Masa + Telsiz)
Sayısal Telefon
Cep Telefonu
Siyah-Beyaz Yazıcı
Fotokopi Makinesi (Yazıcı)
Fotokopi Makinesi (Tarayıcı+Yazıcı)
All in One Faks Cihazı (Faks+Tarayıcı+Yazıcı)
Tarayıcı
Renkli Yazıcı
Plotter
Digital Renkli Baskı Mak.
Siyah Beyaz Dig Baskı Mak.
Telefon Santral Ünitesi
Projektör
Dijital Kamera
Fotoğraf Makinesi
Televizyon
Tripod
Kağıt İmha Mak.
Güvenlik Kamera sistemi
Güvenlik Analog Kamera
Tablo 1 - Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Dağılımı
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ADET
255
252
115
12
217
47
44
11
23
11
1
6
8
3
1
1
1
3
13
2
5
19
3
14
4
60

Başkanlığımız kütüphanesi, Başkanlığımızda yürütülen çalışmalara katkı sağlamak,
ulusal ve uluslararası alanda bilgi birikimi, paylaşımı ve kullanımına destek olmak amacıyla
2011 yılında kurulmuş, her yıl olduğu gibi 2013 yılında da gelişmeye ve büyümeye devam
etmiştir. Kütüphanemiz koleksiyonunda uluslararası ilişkiler, dış politika, Türkiye’nin soydaş
ve akraba toplulukları ile ilişkileri, kamu yönetimi, tarih, göç, diaspora, dünyadaki Türk
toplulukları, sivil toplum, uluslararası öğrenciler üzerine yapılmış araştırmalar, çeşitli
ülkelerdeki Osmanlı izleri, uluslararası hukuk, sosyoloji, din vb. alanlardaki disiplinlere ait
bilgi kaynakları olmak üzere 3120 Türkçe, 629 İngilizce, 66 Almanca, 73 Arapça, 19
Fransızca, 27 Rusça toplam 3307 adet kitap mevcuttur. Ayrıca, 42 çeşit ve 423 adet süreli
yayın ile 100 adet referans kaynağı bulunmaktadır. Başkanlığımız 16 adet süreli yayına
abonedir.
4 - İnsan Kaynakları
2013 yılı sonu itibariyle Başkanlığımızda 116 kadrolu, 47 sözleşmeli, 152 firma
personeli ve 10 geçici görevli personel olmak üzere, İzmir Koordinasyon Ofisi ve Trakya
Bölge Koordinatörlüğü dâhil toplam 325 personel görev yapmaktadır. Başkanlığımıza toplam
185 kadro ihdas edilmiş olup, bunların 116 adedi dolu, 69 adedi boştur. Ayrıca, Başkanlığımız
uhdesinde toplam 59 sözleşmeli uzman kadrosu olup, 47 kadro dolu, 12 kadro boştur.
Başkanlığımızda görev yapan personelimizin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve
grafiklerde gösterilmiştir.

Unvanı

Kadro Adedi

Dolu

Boş

Erkek

Kadın

Başkan

1

1

0

1

0

Başkan Yardımcısı

3

3

0

3

0

Başkanlık Müşaviri

4

4

0

4

0

Daire Başkanı

8

7

1

6

1

1.Hukuk Müşaviri

1

1

0

1

0

Hukuk Müşaviri

5

4

1

2

2

Basın Müşaviri

1

1

0

0

1

Özel Kalem Müdürü

1

1

0

1

0

İç Denetçi

5

1

4

1

0

YTB Uzmanı

72

30

42

28

2

Uzman

11

11

0

8

3

YTB Uzman Yardımcısı

35

34

1

26

8

8

Mali Hizmetler Uzmanı

3

1

2

1

0

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

2

2

0

0

2

Araştırmacı
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni
Mühendis

2

2

0

2

0

13

13

0

6

7

6

0

6

0

0

Mühendis (Ö)

3

0

3

0

0

Tekniker (Ö)

3

0

3

0

0

Teknisyen (Ö)
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni (Ö)

3

0

3

0

0

3

0

3

0

0

TOPLAM

185

116

69

90

26

Sözleşmeli Uzman

59

47

12

36

11

Geçici Görevli Personel*

10

-

-

8

2

GENEL TOPLAM

244

163

81

221

104

*

Toplam kadroya dâhil edilmemiştir.

Tablo 2 - Dolu-Boş Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı

Grafik 2 - Dolu-Boş Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı
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Başkanlığımızda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin cinsiyete göre dağılımı
aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

CİNSİYETE GÖRE
KADROLU ve SÖZLEŞMELİ
PERSONEL DAĞILIMI
ERKEK
BAYAN
TOPLAM

126
37
163

Grafik 3 – Başkanlık Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı
Başkanlığımızda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin birimlere göre dağılımı
aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Grafik 4 – Başkanlık Personelinin Birimler Bazında Dağılımı

Kurumumuzda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin hizmet yılına göre
dağılımı aşağıdaki şekildedir. Hizmette bir yılını tamamlamayan 2 kişi, 1-3 yıl arası görev
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yapanlar 104 kişi, 4-5 yıl arası görev yapanlar 9, 6-10 yıl arası görev yapanlar 21 kişi, 11
yıldan fazla hizmeti olan 27 kişi mevcuttur.

HİZMET YILINA GÖRE
KADROLU ve
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
AY
1-3 YILLIK
4-5 YILLIK
6-10 YILLIK
11+
TOPLAM

2
104
9
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Grafik 5 - Başkanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda görev yapmakta olan
personelin eğitim durumuna göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Grafik 6 - Başkanlık Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Başkanlığımızda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin yaş gruplarına göre
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
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Grafik 7 – Başkanlık Personelinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

5 - Başkanlık Tarafından Sunulan Hizmetler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı merkez teşkilatı, İzmir’de faaliyet
gösteren İzmir Koordinasyon Ofisi ve Edirne’de bulunan Trakya Bölge Koordinatörlüğü ile
hizmet sunmaktadır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve
sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek, Avrupa Birliği
çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler hariç olmak üzere
kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası
anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı
bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki
koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuş olan Başkanlığımız, hizmetlerini Daire Başkanlıkları
ve Hukuk Müşavirliği ile koordinasyon ofisleri vasıtasıyla yerine getirmektedir. Ayrıca,
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme
Kurulu ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu’nun sekretarya hizmetleri de
Başkanlığımızca ifa edilmektedir.
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5.1- Sürekli Kurullar
5.1.1- Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik 24.12.2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Kurul Başbakanın veya ilgili Başbakan Yardımcısının başkanlığında toplanır.
Kurulda; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ile yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin Başkonsolosluklarına veya Başkanlığa,
yönetmelikte belirtilen şartları haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri
dışında vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan başvurular arasından Başkanın teklifi ve
Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı oluruyla beş yıllığına seçilecek en çok yetmiş
kişilerin yanı sıra aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcileri yer alır.
Ayrıca bu Kurula; Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı tarafından uygun
bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşları
temsilcileri de davet edilebilir. Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı, Kurul üyeleri veya
temsilcilerinin katılımı ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturabilir.
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Tablo 3 - Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyelerinin Dağılımı
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğe göre Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme hâlleri dışında
vatandaşlıktan çıkmış olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu
ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak.
b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını
sağlayacak öneriler geliştirmek.
c) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını
belirlemek, bu çerçevede yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek.
ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını
artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek.
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d) Kurulun görev alanına giren konularla ilgili toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri
etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen
etkinliklere katılım sağlamak.
e) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve kaybettirme halleri dışında
vatandaşlıktan çıkmış olanlara sunulan kamu hizmetlerinin standartları ile ilgili görüş ve
tavsiyelerde bulunmak.
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı 17-18 Haziran 2013 tarihleri
arasında Ankara’da yapılmıştır. İki gün süren toplantının ilk gününde Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve birçok bakanımız üyelere hitap etmişlerdir. Toplantının ikinci
gününde ise Kurulun çalışma sistemi üzerinde görüşülmüş ve kurul içerisinde yer alacak
çalışma grupları (komiteler) oluşturulmuştur.
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5.1.2- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik 26.02.2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

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

5.1.3- Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu
Uluslararası

Öğrenciler

Değerlendirme Kurulu, Avrupa Birliği
çerçevesinde

yürütülen

projeler

ile

Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler
hariç olmak üzere kamu kurum ve
kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi
uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin,
ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası
belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Kurul, Başbakanın veya ilgili Başbakan Yardımcısının başkanlığında ve Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanının katılımı ile toplanır. Kurulda yer alan diğer kurum
temsilcileri aşağıdaki gösterilmiştir.
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Tablo 5 - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı
Kurul tarafından alınan kararlar ilgili birimler için bağlayıcı niteliktedir. Kamu kurum
ve kuruluşları, Kurul üyesi temsilcilerinin isimlerini her yılın Temmuz ayı içerisinde
Başkanlığa bildirirler. Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı, Kurul üyeleri veya
temsilcilerinin katılımı ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturabilir.
Kuruluş Kanununun 19. maddesinde belirtilen Kurulun görevleri aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır:
a) Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler aracılığıyla öğrenim görmek üzere getirilen
yabancı öğrenciler hariç olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarınca temel eğitim giderleri
karşılanmak suretiyle öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim
gören öğrencilere ilişkin genel politikaları belirlemek.
b) Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek.
c) Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve sosyal
amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek.
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ç) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak Yükseköğretim Kurulu ve
üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca temel eğitim giderleri
karşılanmak suretiyle yükseköğretim kurumlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını ve seçim
esaslarına ilişkin ilkeleri belirlemek.
d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye’ye gelecek öğrencilere
ilişkin esasları belirlemek.
e) Öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını
bilgilendirmek.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtdışındaki eğitim-öğretim kuruluşlarının
faaliyetlerinin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için, yaşadıkları sorunları kurumlar nezdinde
takip etmek ve çalışma sonuçlarını analiz ederek değerlendirmek.
g) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, burs verilecek öğrenci sayısını, burs miktarını,
barınma, iaşe ve diğer ödemeler ile ülkemizdeki genel uygulamalar dikkate alınarak tedavi
giderlerine ilişkin esasları belirlemek.

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

5.2.2- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 9. maddesine göre, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire
Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
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a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi
için, ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak
çalışmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve
faaliyetlere yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde
koordine edilmesini sağlamak.
c) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken
çalışmaların başlatılmasını sağlamak.
ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini
yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

5.2.3- Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire
Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları ile bu kanunda belirtilen konularda
faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite
geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere
idarî ve malî destekte bulunmak.
b) Bu kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve
kuruluşlarca yurtiçinde ve yurtdışında planlanan faaliyetleri idari, mali veya hibe esaslı olarak
desteklemek.
c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayınlamak
veya yayınlatmak.
ç) Görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya
düzenletmek.
d) Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek.
e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek.
f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
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5.2.4 - Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 11. maddesine göre, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.
b) Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve
ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapmak veya benzeri
çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarına katkıda bulunmak.
c) Öğrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını ve
sonuçlarını takip etmek.
ç) Kurula, kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve
analizler yapmak.
d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını
sağlamak.
e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz ederek araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların
başlatılmasını sağlamak.
f) İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri
bankası oluşturmak.
g) Türkiye’ye çeşitli alanlarda eğitim, öğretim, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler için
gelecek yabancı uyruklu öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.
ğ) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere burs, barınma,
iaşe, sigorta, tedavi ve diğer giderlere ilişkin destek sağlamak.
h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

5.2.5- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kuruluş Kanununun 12. maddesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.12.2005 tarihli
ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
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Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesi ve diğer mevzuatla
strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak olarak belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen görevler
aşağıda sıralanmıştır:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
ç) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
e) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini
yürütmek.
f) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.
ğ) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.
h) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
ı) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
i) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
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j) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
k) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
l) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
m) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
n) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
o) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
ö) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve
verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap
verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve
işleyişini

kamu

bütçelerinin

hazırlanması,

uygulanması,

tüm

mali

işlemlerin

muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
bünyesinde Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans, Muhasebe ve Kesin Hesap,
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol birimleri oluşturulmuştur.

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

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

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire

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

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

5.2.9. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
5978 sayılı Kanunun 14/B maddesine göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri
aşağıda sıralanmıştır:
a) Başkanlık projelerinin Başkanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Başkanlık otomasyon
stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri
almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler
üretmek.
b) Başkanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile
ilgili teknik çalışmaları yapmak.
ç) Başkanlık görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik
çalışmaları yürütmek ve ortaya çıkan sistemi yönetmek.
d) Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak.
e) Başkanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda
görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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5.3– Başkanlığın 2013 Yılı Faaliyetleri
06.04.2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5978 sayılı “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” da
belirtilen

görevler

kapsamında

2013

yılı

içerisinde

aşağıda

belirtilen

çalışmalar

gerçekleştirmiştir.

5.3.1- Yurtdışı Genç Liderler Programı
Başkanlığımız tarafından 3-10
Mart 2013 tarihleri arasında Ankara’da,
yurtdışında

doğup,

büyüyen

ve

üniversitede

okuyan

gençlerin

öz

kültürlerine bağlı kalarak bulundukları
toplumlarda

başarılı

bireyler

olarak

yetişmelerini hedefleyen Yurtdışı Genç
Liderler

Programı

düzenlenmiştir.

Programa 8 ülkeden (Almanya, Amerika, Avusturalya, Avusturya, İngiltere, Fransa, Hollanda
ve Danimarka) 40 başarılı üniversite öğrencisi katılmıştır. Program çerçevesinde gençlerle,
kişisel gelişim ve liderlik seminerleri, tarih ve kültür seminerleri,

kurum ziyaretleri ve

uluslararası ilişkiler seminerleri, müzâkereli toplantılar, kültür gezileri ve sosyal etkinlikler
yapılmıştır.
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Programın ikinci bölümü, 16-25 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir.

5.3.2 - Aile Sorunları ve Gençlik Daireleri Çalışmaları
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aile sorunları ve Gençlik Daireleri ile ilgili
çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
16-22 Haziran 2013 tarihleri arasında
TBMM

İnsan

Haklarını

İnceleme

Komisyonu ve Başkanlığımızdan bir heyet
tarafından Avrupa ülkelerindeki ayrımcılık
ve hak ihlalleri konularını içeren çalışma
ziyaretleri

kapsamında

Belçika

ve

Hollanda’ya çeşitli ziyaretler yapılmıştır.
Ziyaret kapsamında Belçika’nın Brüksel ve
Anvers

şehirlerindeki

cezaevlerinde

ve

Gençlik

Dairelerinde yaşanan sorunlar yerinde incelenmiştir.
Bununla birlikte, Hollanda’da farklı şehirlerde Gençlik
Daireleri ve ayrımcı muamelelere maruz kalan mağdur
aile ziyaretleri, muhatap Hollanda resmi makamları ve
Hollanda Türk toplumunu temsil eden STK’lar ile
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

5.3.3 - Yurtdışı Vatandaşlar Hukukî Farkındalık ve İşbirliği Toplantısı
Başkanlığımızca, yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın
hukuki

boyutları

karşılaştıkları

sorunların

hakkında

farkındalık

oluşturulması, yurtdışına yönelik faaliyetlerde
bulunan kamu kurumlarının hukuk alanında
işbirliklerinin artırılması ve hukuk alanında
yürütülebilecek ortak faaliyetler konusunda
görüş
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alış

verişi

ortamının

oluşturulması

amacıyla 7-8 Mart 2013 tarihlerinde “Hukukî Farkındalık ve İşbirliği Toplantısı”
düzenlenmiştir.


Çalıştaya, yurtdışında yaşayan
Türk vatandaşları ile ilgili görev
ve çalışmaları bulunan kamu
kurumlarından
yönetici

ve

40

üst

hukuk

düzey

müşaviri

katılmıştır. Toplantıda Dışişleri
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, AB
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra,
yurtdışında hukuk alanında başarılı çalışmaları bulunan hukukçular, uzman
akademisyenler ve yurtdışından gelen Türk kökenli milletvekilleri de yer almıştır.


Çeşitli kamu kurumları temsilcileri ve akademisyenler tarafından yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunların hukuki boyutları tartışılmıştır. Çalıştayda
yurtdışında yaşayan vatandaşların hukuki sorunlarına ilişkin mevcut durum tespitinin
ardından sorunların çözümlerine yönelik öneri geliştirme çalışması yapılmıştır.



Toplantıda tespit edilen belirli konularda, karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması ve
uygulamaya dönük somut eylem planları ve bunlara yönelik işbirlikleri görüşülmüştür.



Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Yönelik Hukuki Çalışmalara İlişkin İşbirliği
Protokolü, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ, Adalet Bakanı Sayın
Sadullah ERGİN, AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ve Dışişleri
Bakan Yardımcısı Sayın Naci
KORU tarafından imzalanmıştır.
Bu

protokol,

dönemde

önümüzdeki

yurtdışında

vatandaşlarımızın

yaşayan
hukuki

sorunlarına çözüm bulmak için
ortaklaşa yapılacak çalışmaların
çerçevesini
protokolle

oluşturmuştur.

Bu

vatandaşlarımızın

sorunlarına koordineli bir şekilde çözüm arayışı imkânı oluştuğu gibi yurtdışındaki
Türk kökenli hukukçularımıza yönelik staj, eğitim programları, çalışma ziyaretleri vb.
işbirlikleri için dört Bakanlığın da iradesi ortaya konulmuştur.
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5.3.4 – Avrupalı Hukukçular Eğitim Programları
5.3.4.1 - I. Avrupalı Hukukçular Eğitim Programı
Başkanlığımızca 26-28 Nisan 2013
tarihleri arasında Adalet Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın da
katkılarıyla Almanya’nın Frankfurt şehrinde,
“Uluslararası Hukuksal İşlemler: Türkiye –
Avrupa İncelemesi” başlıklı eğitim programı düzenlenmiştir.
 Program, Avrupa’nın farklı ülkelerinde hukuk eğitimi almış ve hali hazırda yüksek
lisans, doktora ve avukatlık yapmakta olan Türk hukukçuların katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Programa, Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden her biri farklı kariyer
aşamalarında bulunan 60 hukukçu katılım sağlamıştır.
 Gerçekleştirilen eğitimde; ulusal ve
bölgesel

hukuk

sistemleri,

uluslararası hukuk sistemi ve yargı
mercilerinin

yorum

ve

uygulamasında işbirliği usullerine
geniş

yer

verilmiş,

Türk

vatandaşlarının uluslararası hukuk
ve AB hukukundan doğan hakları
detaylı olarak ele alınmıştır.
 Büyük çoğunluğu kendi ülkelerinde avukatlık mesleğini icra eden katılımcılara
özellikle uluslararası adli yardımlaşma, istinabe, tebligat, yabancı mahkeme
kararlarının tanınması ve tenfizi, Türkiye ve Avrupa uygulama örnekleri konularında
detaylı bilgiler sunulmuştur.
 Programda ayrıca tüm katılımcılarla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hukuki
sorunları ve çözüm yolları ile yürütülebilecek proje çalışmaları konusunda kapsamlı
bir "Hukuki Perspektifler Çalıştayı" düzenlenmiştir.
 Katılımcı hukukçular, "Avrupalı Hukukçular Frankfurt 2013 Deklarasyonu" başlıklı
bir "Sonuç Bildirgesi" duyurmuştur.
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5.3.4.2 - II. Avrupalı Hukukçular Eğitim Programı
Başkanlığımızca, Avrupa ülkelerinde yaşayan genç hukukçuların deneyimlerinin
artırılmasına yönelik olarak 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde
“Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku: Ankara Anlaşması, Yargı Kararları ve Uygulama”
başlıklı eğitim programı düzenlenmiştir.


Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın da katkılarıyla
organize edilen programa, Avrupa'nın 10 farklı ülkesinden olmak üzere, Avrupa'nın
farklı ülkelerinde hukuk eğitimi almış ve hali hazırda yüksek lisans, doktora ve
avukatlık yapmakta olan 65 hukukçu katılım sağlamıştır.



Programa Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katılarak hukukun önemi ve
hukukçulara düşen görevlerin irdelendiği kapsamlı bir konuşma yapmıştır.



Gerçekleştirilen teorik eğitimlerde Türkiye-AB Ortaklık Hukuku'nun oluşumu ve
temel belgelerinin içerikleri, AB hukuk sistemi ve ortaklık hukuku alanında Avrupa
Adalet Divanı ve yargı mercilerinin yorum ve uygulamasına geniş yer verilmiş, Türk
vatandaşlarının AB hukukundan doğan hakları incelenmiştir.



Büyük çoğunluğu kendi ülkelerinde avukatlık mesleğini icra eden katılımcılara
özellikle serbest dolaşım hakkı, çalışma ve sosyal güvenlik hakları, aile birleşimi,
öğrencilerin hakları konularındaki ABAD ve ülke içtihatları ile Türkiye ve Avrupa
Uygulama Örnekleri hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur.



Programda ayrıca tüm katılımcılarla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hukuki
sorunları ve çözüm yolları ile yürütülebilecek proje çalışmaları konusunda kapsamlı
bir "Hukuki Perspektifler Çalıştayı" düzenlenmiştir.
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Katılımcı hukukçular, "Avrupalı Hukukçular Brüksel 2013 Deklarasyonu" başlıklı bir
"Sonuç Bildirgesi" duyurmuştur.

5.3.4.3 - III. Avrupalı Hukukçular Eğitim Programı
Başkanlığımızca 29 Kasım-1 Aralık 2013 tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana
şehrinde, “Aile Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Temel Uygulama Sorunları”
başlıklı eğitim programı düzenlenmiştir.
Yurtdışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkelerde yerel ve uluslararası hukuktan
kaynaklanan haklarının bilinirliğinin arttırılması ve vatandaşlarımızın yaşadıkları çeşitli
hukuksal sorunların ele alınarak çözüm yolları geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim
programına Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Danimarka ve
Belçika'dan 75 Avrupalı Türk hukukçu katılmıştır.
Programda
bütünlüğünün
velayet

aile
korunması,

hakkının

sınırları,

çocuk kaçırma eylemi, aile
birleşimi vizesinde dil sınavı
şartı,

opsiyon

modeli,

Avusturya İdari Sistemi, Avusturya'da yabancı ülke vatandaşlarının hukuki statüleri, Türkiye
ile AB ülkeleri arasındaki sosyal güvenlik sözleşmeleri ve uygulanması, sosyal güvenlik
ödeneklerinin transferi, mevcut hukuki durum ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, sosyal
güvenlik haklarıyla ilgili 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, AB Adalet Divanı Akdaş
Kararı, yurtdışı hizmet borçlanması, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları,
uygulama deneyimleri ve tecrübe paylaşımları ele alınmıştır.

5.3.5- II. Uluslararası Hukuk Eğitim Programı
Başkanlığımızca, 10-19 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen, büyük ilgi gören ve
talep edilen “Uluslararası Hukuk Eğitim Programı” nın ikincisi 25 Ağustos-1 Eylül 2013
tarihleri

arasında

“Temel

Hakların

Uluslararası

Düzeyde

Korunması”

başlığıyla

gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim programı, Türk kökenli hukukçularımızın AİHM, AB Adalet
Divanı, Uluslararası Tahkim Mahkemeleri vb. uluslarüstü yargı mercilerindeki davaların
takibi konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
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Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet
Bakanı

Sayın

Ergin,

Dışişleri

Yardımcısı
Koru,

Sadullah
Bakan

Sayın

AB

Naci

Bakanı

Başmüzakereci

ve

Sayın

Egemen Bağış’ın da resmi
açılışına

katıldığı

eğitim

programına 20 farklı ülkeden 75 hukukçu katılım sağlamıştır.


Eğitim Programı, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu
Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin
iştirakiyle ortaklaşa olarak gerçekleştirilmiş ve sertifikalandırılmıştır.



Program
milletlerarası

kapsamında
tebligat

öncelikle
ve

adli

yardımlaşma, kanunlar ihtilafı, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde
temel hak ve özgürlükler ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin yapısı
incelenmiş;

Avrupa

İnsan

Hakları

Mahkemesi Kararları ışığında temel
hak ve özgürlüklerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca, Türk Vatandaşlarının AB
Hukukundan doğan hakları ve AB Adalet Divanı’nın konuyla ilgili kararlarının
tahlilleri yapılmıştır.


Program süresince katılımcılara birbirleriyle ve çeşitli kamu kurumu temsilcileri ile
yakından tanışma imkânı oluşturulmuş ve birçok kurum ziyareti yapılmıştır.
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5.3.6 – Work and Travel Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar


08.02.2013 tarihinde Work and Travel programı konusunda ABD Büyükelçiliği ve
Dışişleri Başkanlığımız ile ortaklaşa bir program düzenlenmiş ve sektörü temsilen 63
şirket yetkilisi ve birçok kamu kurum temsilcisi de programa katılım sağlamıştır.



15.02.2013 tarihinde Work and Travel kültürel değişim programı kapsamında gelen
şikâyetlere

çözüm

Başkanlığımızca

üretmek
yapılan

amacıyla
eşgüdüm

çalışmaları ve programda 2013 yılı için
geçerli

olacak

hakkında

yeni

düzenlemeler

Başkanlığımız,

Dışişleri

Bakanlığı ve ABD Ankara Büyükelçiliği
ile ortaklaşa bir program düzenlemiştir.
Programa danışmanlık sektörünü temsilen
47 şirket yetkilisi katılım sağlamış ve programla ilgili şikâyetler ve yeni düzenlemeler
hakkında karşılıklı görüş alışverişi imkânı olmuştur.


Başkanlığımızda 08.03.2013 tarihinde, 2013 yılında Work and Travel programına
katılacak yaklaşık 100 üniversite öğrencisini bilgilendirmek amacıyla ilgili kamu
kurum temsilcilerinin de katılım sağladığı program
gerçekleştirilmiştir.



ABD’nin düzenlediği bir kültürel değişim programı olan
“Work and Travel” programı kapsamında ABD’ye giden
öğrencilerin bilgilendirilmesi adına Türk Amerikan
Dernekleri

Federasyonu

hazırlanmıştır.

Hazırlanan

ile

birlikte
kitapçıkta,

bir

kitapçık

Amerika’nın

günlük yaşamına ilişkin bilgilerden, Work and Travel
programına ilişkin detaylara kadar bir takım faydalı
bilgilere yer verilmiştir.

5.3.7 - Kültürel - Sosyal İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Tarihi Mirasın Korunması Çalışmaları
Başkanlığımız soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin
bir plan dâhilinde geliştirilmesi, bulundukları ülkelerde azınlık durumunda olan soydaş ve
akraba toplulukların kültürel kimliklerinin korunması ile kültürel ve sosyal haklarının
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güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara destek olmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır:


Balkanlar, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan öğrencilere yönelik kültürel değişim
ve eğitim programları ile konferans, panel, sempozyum vb. etkinlikler düzenlenmiştir.



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



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



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

kültür

günleri,

kütüphanelerin

desteklenmesi

gibi

çalışmalarda

bulunulmaktadır.


24-25 Ocak 2013 tarihlerinde Bakü’de birincisi gerçekleştirilen “Türk Keneşi
(Konseyi) Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları” toplantısına
katılım gerçekleştirilmiştir.



18-19 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da Türk Konseyi üyesi ülkelerin diaspora
kuruluşları temsilcileri ile gerçekleştirilen “Türk Keneşi (Konseyi) Diaspora Temas
Grubu I. Toplantısı” na katılım gerçekleştirilmiştir.



14 Mayıs 2013 tarihinde
Başkanlığımızın

ev

sahipliğinde “Türk Keneşi
Diaspora İşlerinden Sorumlu
Bakanlar

ve

Kuruluş

Başkanları İkinci Toplantısı”
gerçekleştirilmiştir. Başbakan
Yardımcımız

Sayın

Bekir

BOZDAĞ’ın da katıldığı programda ortak çalışmaların yapılması için prensipler kabul
edilmiştir.


21 Haziran 2013 tarihinde Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Türk
Konseyi Diaspora Teşkilatları 1. Forumu’nda Türkiye, dünyanın çeşitli ülkelerinde
yaşayan STK temsilcileri, işadamları ve akademisyenlerden oluşan 150 kişilik bir
heyet dâhilinde Başkanlığımızca da temsil edilmiştir.
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21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen “Türk Keneşi Eğitim
Bakanları İkinci Toplantısı” ve “Türk Keneşi Eğitim Bakanlıkları Kıdemli Memurlar
İkinci Toplantısı” na katılım gerçekleştirilmiştir.



30 Mayıs 2013 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışında görevlendirdiği
personele yönelik “Avrasya Ülkeleriyle Kültürel ve Sosyal İlişkiler” konulu bir
seminer düzenlenmiştir.



Kültür gezi kampı projesi kapsamında ülkemizde öğrenci statüsünde bulunan 400
uluslararası öğrenciye yönelik kültür gezi programı düzenlenmiştir.



2013 yılı yaz döneminde Başkanlığımız tarafından Balkanlardan lise öğrencilerine
yönelik olarak kültürel gezi ve eğitim programları yürütülmüştür. STK’ların yürüttüğü
projeler kapsamında, yaklaşık 1000 öğrenci çeşitli eğitimlerle Ankara, Bolu, Bursa,
Edirne, Kocaeli ve İstanbul illerini kapsayan kültürel gezi programlarına katılmıştır.



Proje destekleri kapsamında Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Tacikistan ve
Pakistan’dan toplam 185 öğrenciye 1 yıl süre ile ülkemizde dil ve kültür eğitimi
verilmesine başlanmıştır.



“Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Bursu Başvuruları” duyurusu hazırlanarak
Başkanlığımız web sitesinde yayınlanmış ve online başvurular alınmıştır. Alınan
başvurular üzerinden belge ve beyan kontrolleri yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından adayların üniversite-bölüm yerleştirmeleri yapılmıştır.



Kırım'da bulunan, Kırım Tatarları için tarihi ve kültürel öneme haiz yapıların
envanterinin çıkarılması, muhafazasının sağlanması, Ukrayna, Türkiye ve UNESCO
kayıtlarına alınması, mevcut mimari durumlarının tespit edilmesi ve restorasyonu
öncelik arz eden eserlerin belirlenmesi amacıyla, Başkanlığımız koordinatörlüğünde,
ülkemiz ve Kırım'da bulunan Akademisyenler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
uzmanları işbirliği ile Kırım Tarihi ve Kültürel Miras Projesi başlatılmıştır. Bu
kapsamda, projenin saha çalışması aşaması tamamlanmış olup, Kırım Mühendislik ve
Pedagoji Üniversitesi'nde, 17 Mayıs 2013 tarihinde 118 parça eserden oluşan fotoğraf
sergisi gerçekleştirilmiştir.
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Genç nesil tarafından kullanımı giderek azalan ve UNESCO’nun ‘ciddi derecede
kaybolma tehlikesi altında olan diller’ listesinde yer alan Kırım Tatar dilinin
geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Kırım Tatarca edebi,
dini, kültürel eserlerin basımı için çalışmalar yapılmıştır.

5.3.8 - Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Çalışmaların Desteklenmesi


“Tarihe Not Düşmek: 1989 Göçü isimli 5 kitap serisi” çalışmaları Başkanlığımız
desteği ile tamamlanmıştır.



25 kişilik Arnavutluk Sayıştay heyeti, Türkiye’de Sayıştay tarafından 25 Şubat-1 Mart
2013 tarihleri arasında düzenlenen mali denetim eğitim programına katılmak üzere
ülkemize

gelmiş,

heyet

için

oluşturulan programa

Başkanlığımızca

destek

sağlanmıştır.


2-4 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “III. Arap-Türk Sosyal
Bilimler

Kongresi”

Başkanlığımız

tarafından

desteklenmiş ve katılım sağlanmıştır. Bu kongre,
Ortadoğu ülkeleri ile ilgili sosyal bilimler alanında
çalışan

araştırmacıların

katılımı

ile

gerçekleştirilmiştir.


3-5 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen “I.
Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk
İlişkileri”

sempozyumuna

destek

ve

katılım

sağlanmıştır.


12-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ürdün’de
düzenlenen ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından
organize edilen ‘’Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim’’
adlı sempozyum Başkanlığımızca desteklenmiş ve katılım sağlanmıştır.



16-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ve Başbakan
Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’ın da iştirak ettikleri “Balkan Ülkeleri Gençlik
Forumu” na Başkanlığımızca destek ve katılım sağlanmıştır.



7-10 Mart 2013 tarihleri arasında Türkiye’de öğrenim gören yaklaşık 420 Balkanlı
öğrencinin ve 160 STK temsilcisinin katıldığı “6. Balkanlı Öğrenciler Kampı”
gerçekleştirilmiş ve Başkanlığımızca organizasyona destek sağlanmıştır.
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Edirne Valiliği tarafından
yürütülen ve Başkanlığımız
tarafından

desteklenen

Akademi Rumeli Projesi ile
Balkan

ülkelerinden

yetenekli gençlerin kişisel
gelişimlerine yönelik atölye
çalışmaları kapsamında yaklaşık 150 gence yönelik kişisel gelişim seminerleri ve
atölye çalışmaları yürütülmüştür.


Türkiye-Afrika ilişkilerini konu alan ve ülkeler arası işbirliği ve fırsatların ele alındığı
bir dizi çalıştaya Başkanlığımızca destek verilmiş ve katılım sağlanmıştır:
 10 Mayıs 2013 tarihinde TürkiyeMısır Çalıştayı
 8 Ekim 2013 tarihinde TürkiyeMoritanya Çalıştayı
 10 Ekim 2013 tarihinde TürkiyeTunus Çalıştayı
 7 Kasım 2013 tarihinde TürkiyeCezayir Çalıştayı
 9 Kasım 2013 tarihinde Türkiye-Fas Çalıştayı



Türkiye-Orta Doğu ilişkilerini konu alan ve ülkeler arası işbirliği ve fırsatların ele
alındığı bir dizi çalıştaya Başkanlığımızca destek verilmiş ve katılım sağlanmıştır:
 3 Mart 2013 tarihinde Türkiye-Yemen Çalıştayı
 5 Nisan 2013 tarihinde Türkiye-Kuveyt Çalıştayı
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UNESCO’nun 2013 yılında anılması gereken kültür insanları arasına aldığı Yahya
Şirvani ve eserleri hakkında kitap basımı, seminerler ve konferansları içeren “Büyük
Türk Mutasavvıfı Seyyid Yahya Şirvani’nin Türk Dünyası ve Balkanlara Etkileri” adlı
projeye Başkanlığımızca destek sağlanmıştır.



Batı ve Doğu Afrika ülkelerinden gelen kursiyerlere mesleki eğitim ve girişimcilik
eğitimleri verilmiştir.



Gökoğuzlar (Gagavuzlar) ile kültürel münasebetlerin korunması ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde
ve Ukrayna sınırları içinde bulunan Gökoğuzlar ile kültürel münasebetlerin korunması,
geliştirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş Gökoğuz Türkçesinin gençler arasında
kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kitap, takvim vb. bastırılmasına destek
sağlanmıştır. Bu kapsamda, 19.500 adet kitap ve 2013-2014 tarihli takvim basımının
yapılması sağlanmıştır.

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

Topluluklarla

ilişkileri

daha

da

Türkiye

arasındaki

geliştirmek

amacıyla

başlatılan Büyük Öğrenci Projesi, 57 devlet ve
topluluğun dâhil olduğu önemli bir yabancı
öğrenci programıdır. Bu kapsamda, daha önce öğrenci seçiminin yapıldığı TCS kaldırılarak
Türkiye Bursları adı altında yeniden yapılandırılmış, akademik yeterlilik ve mülakata dayalı
seçim sistemi oluşturulmuş, bürokrasinin azaltılması yönünde pratik düzenlemeler yapılarak
online başvuru sistemi devreye girmiştir. Türkiye Bursları kapsamında 2013 yılında
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:


63 ülke ile yapılan ikili eğitim anlaşmaları gözden geçirilmiştir. Türkiye Bursları ile
ortaya konulan vizyonu da yansıtan bir anlayışla, yeni yapılacak anlaşmalara esas
olmak üzere taslak anlaşma kuralları belirlenmiştir.



2013-2014 Türkiye Bursları hazırlık çalışmaları kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı,
Türkiye Diyanet Vakfı, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile planlama çalışmaları
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yürütülmüş ve bu kapsamda
2013

Türkiye

Bursları

Uygulama ve Usul Esasları
belirlenmiştir.


Uluslararası öğrenci sayıları,
Türkçe

öğretim

merkezi

varlığı, yurt kapasitesi ve
benzeri diğer faktörler göz
önünde bulundurularak tercihe sunulan,
 Şehir sayısı 49’dan 32’ye indirilmiştir.
 Üniversite sayısı özellikle lisansüstü düzeyde 65’ten 48’e indirilmiştir.
 Bölümler

özellikle

ülke

analizleri

göz

önüne

alınarak

yeniden

değerlendirilmiştir.
 Lisans düzeyinde 79 üniversite; 384 bölüm tercihe sunulmuştur.
 Lisansüstü düzeyinde 48 üniversite; 567 bölüm tercihe sunulmuştur.


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



8-10 Nisan 2013 tarihleri arasında Çin’e yapılan çalışma ziyareti kapsamında; Eğitim
Bakanlığı, Çin Burs Komitesi, Uluslararası Değişim Derneği, Çin İslam Cemiyeti,
Beijing Foreign Studies Üniversitesi Türkçe Bölümü, Communication University of
China – Türkçe Bölümü, Shanghai International Studies Üniversitesi – Türkçe
Bölümü ve Shanghai Üniversitesi - Türkiye Araştırmalar Merkezi ve Peking
Üniversitesi ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen üniversitelerin bünyesinde faaliyet
gösteren Türkçe bölümleri ve Türkiye Araştırmalar Merkezi hakkında bilgi alınmış,
Başkanlığımız tarafından verilen Türkiye Bursları ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.



Çin ve Hong Kong çalışma ziyaretleri
kapsamında, 25 Ekim 2013 tarihinde
Şanghay’da ikamet eden iş adamlarımız
ile tanışma toplantısı, 26 Ekim 2013
tarihinde Şanghay’da eğitim gören Türk
öğrencilerle tanışma toplantısı ve 27-29
Ekim 2013 tarihleri arasında Hong
Kong’da bulunan STK’lara ziyaretler
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gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde Türkiye Bursları ile ilgili bilgi verilmiştir.


14-18 Aralık 2013 tarihleri arasında Malezya ve Singapur’a Başkanlığımız heyeti
tarafından çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Ziyaret kapsamında Malezya’da, Malezya
Yüksek Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi, Malezya İslam
Geliştirme Başkanlığı (Jakim) yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Singapur’da ise
Singapur Eğitim Bakanlığı, Ulusal Singapur Üniversitesi, Singapur Nanyang
Teknoloji Üniversitesi, Singapur İslam Konseyi (Muis), Ba’alwie Camisi ve her iki
ülkede vatandaşlarımız tarafından faaliyet gösteren STK’lar ziyaret edilmiştir.



Türkiye Burslarının tanıtımı ve farkındalık oluşturma
çalışmaları kapsamında;


Türkiye Bursları web sitesi güncellenmiş ve başvuru
süreci

ve

Türkiye’de

eğitim

hakkında

bilgi

sunulmuştur.
 4 dilde afiş ve tanıtım broşürü hazırlanmış ve sosyal
medya kullanımı artırılmıştır.
 Başvuru sistemi, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca,
Farsça, Rusça, Arnavutça ve Boşnakça olmak üzere 8
dilde hizmet vermektedir.
 18 ülkede saha bilgilendirme çalışmaları yapılmış, 5 ülkedeki (Lübnan, Yemen,
Fas,

Çin

ve

Rusya)

eğitim

fuarlarına katılım sağlanmıştır.
 Büyükelçiler

Konferansı’na

katılım sağlanmış ve bilgilendirme
yapılmıştır.
 10 farklı üniversiteye tanıtım ve
bilgilendirme

ziyareti

gerçekleştirilmiştir.
 İzmir Üniversiteler Birliği ile “Uluslararası Öğrenci Hareketliği” temalı toplantı
gerçekleştirilmiştir.
 Latin Amerika ve Karayip Uluslararası Çalışmalar Federasyonu’nun XVI.
Kongresi’ne katılım sağlanmış ve bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.
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 Çin’in Chengdu şehrinde 10. Asya Eğitim
Forumu’na

katılım

ve

bilgilendirme

gerçekleştirilmiştir.


Online

Başvuru

Sistemi

Başkanlığımızın

değerlendirme kriterleri esas alınarak yeniden
dizayn edilmiştir.


Uluslararası öğrenci sayıları, Türkçe Öğretim Merkezi varlığı, yurt kapasitesi ve
benzeri diğer faktörler göz önünde bulundurularak tercihe sunulan şehir, üniversite ve
bölümlerde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.



Uluslararası öğrencilere aşağıda belirtilen miktarlarda aylık burs ödemeleri yapılmaya
devam edilmiştir.
DÜZEY

2011 (TL)

2012 (TL)

2013 (TL)

Lisans

325

500

500

Yüksek Lisans

450

750

750

Doktora

550

1.000

1.000

Tablo 6 – 2011 – 2013 Burs Miktarları


Alan çalışmaları kapsamında, Kayseri ve Konya illerinde üniversiteler, yerel
yönetimler, yurtlar, TÖMER merkezleri, İl Emniyet Müdürlükleri ve öğrenci STK’ları
ile birebir görüşmelerde bulunulmuştur.



Toplam online kullanıcı kaydı 68.000’e ulaşmış ve online başvuru sayısı lisans
programlarında 30.000 ve lisansüstü programlarda 23.975 olmak üzere toplam 53.975
olarak gerçekleşmiştir.



Öğrenci mülakatları, lisans düzeyinde 57 ülkede 4.758 aday ve lisansüstü düzeyde 49
ülkede 6.425 aday ile olmak üzere toplam 11.183 aday ile yapılmıştır.



Mülakat yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin seçimi telefon ve online mülakat
şeklinde gerçekleştirilmiştir.



Başarı ve Destek Burs Programlarına 3.745 adayın başvurusu alınmış ve 310 adaya
burs tahsis edilmiştir. Araştırma Burslarına ise toplam 81 araştırmacının başvurusu
alınmış olup 36 araştırmacıya burs tahsis edilmiştir.
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Türkçe Eğitimi alacak öğrencilerle ilgili 2.160 öğrencinin TÖMER yerleştirmeleri
Türkçe öğretim merkezleri ile işbirliği halinde yapılmıştır. Türkçe Öğretim Merkezi
olmayan üniversitelere yerleştirme yapılmayarak öğrencilerimizin bir yılsonunda yer
değiştirmelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.



2012-2013 yılı Türkçe hazırlık eğitiminde başarılı olan öğrenciler için Yunus Emre
Enstitüsü ile birlikte 265 uluslararası öğrenciye Türkçe Yaz Kursu programı
düzenlenmiştir.



4 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Koordinasyon Ofisleri Yönetmeliği ve Uluslararası Öğrenciler Mahalli
Heyetlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.



29 Mayıs 2013 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren

ve

tüm

öğrencilerin
Sigortası

uluslararası

Genel
(GSS)

Sağlık
kapsamına

girmelerine imkân tanıyan yeni düzenlemeye ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.


4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince
çalışma izni alamayan uluslararası öğrenciler, Nisan 2013'te kabul edilen ve 11 Nisan
2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu uyarınca Türkiye'de çalışma izni alma hakkına kavuşmuştur.



Üniversiteler bünyesinde kurulması planlanan Uluslararası Öğrenci Ofisleri ile ilgili
protokol taslağı YÖK Başkanlığı ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.



Türkiye

Bursları

çağrı

merkezimiz 6 Mayıs 2013
tarihinde İstanbul’da 6 dilde
hizmet vermeye başlamıştır.


Başkanlığa gelen öğrencileri
karşılamak

ve

doğru

bir

şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak üzere Başkanlık bünyesinde Danışma Merkezi
oluşturulmuştur.
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5.3.10 - Uluslararası Öğrencilere Yönelik Sosyal-Kültürel Faaliyetler
Uluslararası öğrencilere yönelik sunulan sosyal ve kültürel faaliyetlere aşağıda yer
verilmiştir:
 6.

Uluslararası

Öğrenci

Buluşması Başkanlığımızın
desteği ile 14 farklı şehirde
gerçekleştirilmiştir.
 2013-2014
Burslusu

Türkiye
öğrencilere

İstanbul,

Ankara

ve

İzmir’de

karşılama

ve

danışmanlık hizmeti sunulmuştur.
 Farklı ülkelerden gelen TÖMER öğrencileri için tanışma ve kaynaşma toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
 Öğrenci

temsilcileri

toplantısı

gerçekleştirilmiştir.
 2013-2014

eğitim

döneminde

burslandırılan öğrencilerimiz için İzmir
Koordinasyon Ofisi tarafından öğrenci
buluşması gerçekleştirilmiştir.
 Ramazan ayında Başkanlığımızca Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere
yönelik bir iftar programı düzenlenmiştir.
 2. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet
Programı 850 uluslararası öğrencinin
katılımıyla 27 Haziran 2013 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 28-29 Mart 2013 tarihlerinde İstanbul
Uluslararası

Öğrenci

Rehberlik

ve

Danışma Merkezine ziyaret gerçekleştirilmiştir.
 28-31 Mart 2013 tarihlerinde Antalya’da, 41 TÖMER şubesi temsilcileri ile ilgili
akademisyenler ve kamu kurumu yetkililerinin katılımıyla “Uluslararası Öğrencilere
Türkçe Öğretimi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
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 Kenya, Tanzanya ve Tacikistan’da Türkiye Mezunları Buluşması programları
düzenlenmiştir.


Türkiye’de öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen
projelere destek verilmiş ve katılım sağlanmıştır:


45 ülke öğrencisinin katılımı ile gerçekleşen Ankara 2. Evrensel Kardeşlik Halı
Saha Futbol Turnuvası



13-17 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul'da “1. Uluslararası Türkiye Sağlık
Mezunları Kurultayı”



Türkiye Burslusu öğrencilerimize yönelik
8 haftalık yaz kampı programı



Arnavutluk, Makedonya, Irak, Kosova,
Etiyopya, Afganistan, Endonezya gibi
farklı ülkelerden gelen 80 uluslararası
öğrenci Çanakkale gezisi



10 Mart 2013 tarihinde Adıyaman’da
düzenlenen “GAP Genç Festivali”



28 Haziran 2013 tarihinde “Üçüncü Nijerli Öğrenciler Buluşması”



29 Ekim-7 Kasım 2013 tarihlerinde “Türkiye-Akdeniz Gençlik Barış Gemisi
Projesi” kapsamında 800 gencin katıldığı ve gemiyle Tunus, Hırvatistan ve
Bosna-Hersek'i kapsayan “Uluslararası Öğrenciler Akdeniz Kültür ve Barış Turu”



Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik
gelişimlerine katkı
sağlamak;
toplum,

sivil
lobicilik,

medya

gibi

alanlarda bilgi ve
farkındalıklarını
artırmak,
öğrencilerin Türk kültür ve medeniyeti ile Türkiye’nin küresel vizyonu hakkında
bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ve
araştırma merkezleriyle koordineli olarak “Uluslararası Öğrenci Akademisi”
adıyla aşağıdaki programlar düzenlenmiştir.
o

12 Nisan-30 Haziran 2013 tarihleri arasında Bursa Akademi Programı

o

12 Nisan-15 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul Akademi Programı
45



o

13 Nisan-29 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara Akademi Programı

o

15 Nisan-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında Sakarya Akademi Programı

o

16 Nisan-6 Temmuz 2013 tarihleri arasında İzmir Akademi Programı

200 öğrenciye yönelik olarak hazırlanan Ankara Türkçe Hazırlık Programı

5.3.11 - Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Faaliyetler
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ikamet ettikleri ülkelerde ve soydaş ve akraba
topluluklara ilişkin olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile uluslararası öğrencilere
yönelik kurulmuş olan STK’lara yönelik 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda
sıralanmıştır.


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

5.3.11.1 – STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri


I. STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programı:



10-17 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen “STK Kapasite
Geliştirme Programı” na Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve
İsviçre'den 44 STK temsilcisi katılmıştır. Program kapsamında çatı kuruluş özelliği
taşıyan ve farklı ülkelerde aktif olarak faaliyet yürüten STK'lara eğitim verilmesi ve
STK'lar arası iletişim ve işbirliğinin arttırılması amaçlanmış, öte yandan STK Eğitim
Programları aracılığıyla proje hazırlama eğitimi çerçevesinde STK'ların yerel ve
uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaları için gerekli olan alt yapının
oluşturulması da hedeflenmiştir.
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Almanya Bochum Proje Eğitim Semineri:



3-5 Mayıs 2013 tarihlerinde Almanya’nın Bochum şehrinde, Almanya, Fransa,
Hollanda, Belçika, Avusturya ülkelerinden bir araya gelen yaklaşık 90 STK
temsilcisine Başkanlığımızın proje öncelikleri, proje hazırlama yöntemleri (PCM
Eğitimi), proje hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ve bütçe hazırlanması gibi
konularda eğitim verilmiştir.



İzmir STK Buluşması ve Eğitim Semineri:



11 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen “İzmir STK Buluşması” programında ağırlıklı
olarak İzmir ve civarında bulunan Balkan dernekleri ve vatandaşlarla bir araya
gelinmiştir. Programa yaklaşık 210 STK temsilcisi katılmış ve vatandaşlarımıza
Kurumumuz tanıtılmıştır.



Ankara Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri:



19-21 Haziran 2013 tarihleri arasında Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan STK
temsilcilerine

Başkanlığımızın

mali

destek

programları

hakkında

ve

proje

hazırlanması konusunda eğitim verilmiştir. 12 katılımcının hazır bulunduğu eğitim
boyunca yapılan grup çalışmalarıyla, katılımcılar proje konusunda pratiklerini
geliştirmişlerdir.


Hollanda Proje Eğitim Semineri:



13-15 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında Almanya,
Hollanda, Fransa, Avusturya ve Belçika'da bulunan Türk STK’ların temsilcileri ile
Hollanda’da bir araya gelinmiştir. Bu kapsamda, Avrupa'da faaliyet gösteren yaklaşık
200 STK temsilcilerine “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” verilmiştir.



II. STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programı:



30 Eylül-3 Ekim 2013 tarihlerinde
Ankara’da

düzenlenen

“STK

Kapasite Geliştirme Programı” na
16 ülkeden 65 STK ve 117
temsilci katılmıştır. Bu programla,
katılımcıların çeşitli kurum ve
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kuruluşlar tarafından sağlanan hibe desteklerine yönelik proje hazırlama kabiliyetlerini
geliştirmelerinin yanı sıra "Savunuculuk ve Lobicilik, STK'lar Arası İşbirliği ve
Uluslararası Kuruluşlarla Etkileşim, Kampanya Yürütme ve Sosyal Medya Araçları
Kullanımı" gibi önemli konularda bilgi ve beceri edinmeleri amaçlamıştır.


III. STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programı:



6-8 Aralık 2013 tarihleri arasında
Almanya’nın Düsseldorf şehrinde
gerçekleştirilen

ve

Almanya,

Avusturya ve İsviçre'den gelen 60
STK temsilcisinin katıldığı “STK
Kapasite
Programı”

Geliştirme

Eğitim

kapsamında

proje

hazırlama, proje değerlendirme ve
uygulama, raporlama konularında
sunumlar gerçekleştirilmiştir.


IV. STK Kapasite Geliştirme Eğitim Programı:



21-22

Aralık

arasında

2013

tarihleri

Başkanlığımız

tarafından Belçika'nın Brüksel
şehrinde

düzenlenen

“STK

Kapasite

Geliştirme

Eğitim

Programı” na 6 ülkeden 37 STK
temsilcisi
Belçika,

katılmıştır.
Hollanda,

Fransa,
İngiltere,

İsveç ve Danimarka'dan gelen
STK temsilcilerine program kapsamında proje hazırlama, proje değerlendirme,
uygulama ve raporlama konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

5.3.11.2 - Türkiye'den Dünyaya Uzanan Dost Eli-İnsani Yardım Organizasyonları Çalıştayı


29-31 Mart 2013 tarihleri arasında, ihtiyaç sahiplerine insani yardım, eğitim ve sağlık
hizmetleri götüren sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapılan “Türkiye'den Dünyaya
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Uzanan

Dost

Eli-İnsani

Yardım

Organizasyonları

Çalıştayı” nda ortak akıl
platformu

yöntemiyle

sorunların

tespiti

çözümü

için

konuların

gelişimi

ve
farklı
ele

alınmıştır. 89 katılımcının
hazır bulunduğu çalıştay
kapsamında, insani yardım organizasyonlarının hem yardım topladıkları hem de
yardım dağıttıkları ülkelerdeki mevcut durum analizi, stratejik gelişim alanları ile
öneri geliştirme ve detaylandırma çalışmaları yapılmış, katılımcılar fikir alışverişinde
bulunmuştur.

5.3.11.3 – Ortak Akıl Platformu Çalıştayı


"Ortak Akıl Platformu Çalıştayı" 11-13 Ocak 2013 tarihlerinde Antalya'da
gerçekleşmiştir. 2 gün süren "Ortak Akıl Platformu Çalıştayı"na 20 ülkeden
vatandaşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katılmıştır. Çalıştayda
stratejik yönetim modelleri uygulanırken, mevcut durum analizi, stratejik gelişim
alanları ile proje ve öneri geliştirme çalışmaları yapılmıştır. ABD, Almanya,
Avusturya, Avustralya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İsveç, İsviçre, Japonya ve Kanada’dan gelen katılımcılardan alınan fikirler
stratejik yönetim modelleri çerçevesinde değerlendirilerek raporlaştırılmıştır.

5.3.12 - İdari ve Mali Destekler
5978 Sayılı Kanun’un 10. maddesinin (e) bendi ile verilmiş
“Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını
belirlemek” görevine istinaden hazırlanan “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler
Hakkında Yönetmelik”, 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik
kapsamında Başkanlığımızca gerçekleştirilen idari ve mali destekler aşağıda sıralanmıştır:
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2013 yılında Başkanlığımıza doğrudan ve çağrı esaslı proje destek programları
kapsamında toplam 798 proje başvurusu yapılmış ve yapılan başvurular kapsamında
toplam 158.843.993 TL mali destek talebinde bulunulmuştur.



Başkanlığımız 73 ülkeden 208 farklı proje ve faaliyeti desteklemiş, çağrı esaslı destek
ve doğrudan proje desteği yoluyla toplam 19.734.760 TL mali destek sağlanmıştır.



Sağlanan desteklerin % 50’si olan 9.960.925 TL’si eğitim ve burs desteklerine yönelik
olmuştur. Bu desteklerden 121 proje ile 64 ülkeden 10.963 öğrenci faydalanmıştır.



STK’ların kapasite geliştirme faaliyetlerine, bilimsel araştırmalara, yayınlara, sosyal
programlara konferans ve sempozyumlara, rehberlik faaliyetlerine, lobicilik ve
kültürel etkinlik faaliyetlerine proje yoluyla mali destek sağlanmıştır.
Toplam Başvuru Sayısı

798

Desteklenen Başvuru Sayısı

208

Desteklenmeyen Başvuru Sayısı

590

Tablo 7 - 2013 Yılında Yapılan Başvuruların İstatistiki Dağılımı

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


Kurumumuzun web sayfası etkin şekilde yönetilerek güncel haber, program ve
faaliyetlerin web sayfasında yayınlanması gerçekleştirilmiştir.



Kurumun kendi bünyesinde hazırlamış olduğu kitap, broşür, afiş, web sayfası, roll-up
ve örümcek pano gibi tanıtım materyalleri tasarlanmakta ve dağıtımı yapılmaktadır.
2013 yılı boyunca yaklaşık 75.000 adet broşür, 1300 adet kitapçık, 5500 adet kitap
basılmıştır. Bu materyaller Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Amerika bölgelerinde 45
farklı ülkeye ulaştırılmıştır.



Başkanlığımız tarafından dünyanın dört
bir yanında sayıları beş bini bulan sivil
toplum

kuruluşlarımızın

yönetime

katılmaları, toplumsal çalışmalarda rol
almaları

ve

kurumsal

kapasitelerini

arttırmaya yönelik sunulan idari ve mali destekler, "İMECE Sivil Toplum Destekleri"
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adıyla markalaştırılmıştır. Ayrıca, Başkanlığımızın 2011-2013 yılları içerisinde 73
farklı ülkede sivil toplum kuruluşları ile birlikte yurtdışında ve yurtiçinde geliştirdiği
projelerle ilgili bilgilerin yer aldığı "İMECE Sivil Toplum Destekleri" kitabı
yayınlanmıştır.


2013 yılı boyunca Başkanlığın kendi yayınladığı ve desteklemiş olduğu yayınların
takip ve dağıtımı yapılmıştır. Kurumsal Yayın kataloğu hazırlanarak intranet adresinde
envanter olarak yayınlanmıştır. Yaklaşık 40.000 adet yayın yurt içinde ve
Başkanlığımızın görev alanına giren farklı ülkelere ulaştırılmıştır.



Başkanlığımızın organize ettiği programların tanıtım ve duyuru işleri yapılmıştır. Bu
programlarda yapılan çekim ve röportajlar Kurum tanıtım filminde kullanılmıştır.
Bunun yanı sıra, bu görsel ve işitsel kaynaklar arşivlenerek Başkanlık yayınlarının
hazırlanmasında kullanılmaktadır.



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

5.3.14 - Toplantılar, Organizasyonlar ve Vatandaşlarla Buluşma Programları
2013 yılında Başkanlığımızca gerçekleştirilen resmi ziyaretler, yapılan heyetler arası
görüşmeler, toplantılar, vatandaşlarla buluşma programları, katılım ve/veya destek sağlanan
organizasyonlar ile Başkanlığımızda düzenlenen çalıştay, konferans ve toplantılara ilişkin
bilgiler aşağıda sıralanmıştır:


8-9 Mart 2013 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen ve yurtdışında seçimlerin
düzenlenmesi, Gençlik Daireleri ve eğitim gibi Almanya Türk toplumunu yakından
ilgilendiren konuların görüşüldüğü Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsoloslar
Toplantısı’na katılım,



9-10 Mart 2013 tarihleri arasında Yunanistan’da gerçekleşen “Uluslararası Eğitim
Fuarı” na katılım,



10-13 Mart 2013 tarihleri arasında
Cumhurbaşkanımız
GÜL’ün

İsveç

Sayın

Ziyareti

Abdullah
kapsamında

Başkanlık heyetimizce, İsveç’te yerleşik
STK temsilcileri ve İsveç’teki Süryani
toplumuyla buluşmalar,
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17 Mart 2013 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferinin 98. yıl dönümü münasebetiyle Batı
Avrupa’daki tek Türk şehitliği olan Fransa'nın Marsilya bölgesi Carcassonne
şehrindeki St. Michel Mezarlığında ve ardından Narbonne şehrinde bir dizi etkinlik,



3-7 Nisan 2013 tarihleri arasında Belçika’nın Genk şehrinde Türkiye – Belçika Kültür
Festivaline katılım ve burada yaşayan vatandaşlarımızla buluşma,



24-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Bişkek’te düzenlenen "Kırgızistan – Türkiye
İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu” na katılım,


31 Mayıs- 2 Haziran 2013
tarihleri arasında Fransa’nın
Paris

şehrinde

düzenlenen

Anadolu

Festivali

etkinliklerine
standı

bilgilendirme

kurulmak

suretiyle

katılım,


18-19 Haziran 2013 tarihleri arasında Uluslararası Göç Örgütü tarafından Göç
Konusunda Uluslararası Diyalog çerçevesinde ilk kez düzenlenen “Diaspora Bakanlar
Konferansı” na katılım,



4-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen “Yurt Dışındaki Türk
Bilim İnsanları 2. Kurultayı” na katılım sağlanarak Başkanlığımız ve faaliyetleri
hakkında bilgilendirme,



19-23 Temmuz 2013 tarihleri arasında
vatandaşlarımızca yoğun olarak kullanılan
Sırbistan’ın
üzerindeki

Belgrad-Niş
tesislerde

Otoyolu

Başkanlığımız

hakkında bilgilendirme standı açılarak
çalışma ziyareti,


6-8 Ağustos 2013 tarihleri arasında
Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ başkanlığındaki heyet ile Bulgaristan’a
çalışma ziyareti,



Polonya’nın Varşova şehrinde düzenlenen “AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısı”
çerçevesinde, 23-26 Eylül 2013 tarihleri arasında ve ayrımcılık, ırkçılık, hoşgörü, ifade
özgürlüğü, nefret suçları ve İslamofobi gibi oturumların ve etkinliklerin takibi,
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10-13 Ekim 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen “TürkAlman Karma Uzmanlar Komisyonu Toplantısı” na katılım sağlanarak gençliğe
yönelik politikalarda işbirliği hakkında yıllık toplantı,



1-2

Kasım

2013

tarihlerinde Almatı’da
düzenlenen
"Kazakistan-Türkiye
İlişkilerinin

Geleceği

Uluslararası
Sempozyumu"

na

katılım,


8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Başbakanlık BasınYayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Kırgızistan Kültür ve Enformasyon
Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen “3. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar
Medya Forumu” na katılım,



14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Kırgızistan’da gerçekleştirilen “Cengiz Aytmatov
ve Isıkgöl Forumu: Kültürlerin Diyaloğu ve Uygarlıkların Yakınlaşması” adlı
uluslararası foruma katılım,



19-21 Aralık 2013 tarihlerinde
Eskişehir 2013 Türk
Kültür

Başkenti

İnternet

Medya

Dünyası
Ajansı

ve

ve

Bilişim

Federasyonu (İMEF) işbirliğiyle
gerçekleştirilen ve 27 ülkeden
yaklaşık 260 medya çalışanının
katıldığı "Türk Dünyası Medya
Buluşmaları" na katılım,


27 Aralık 2013 tarihinde Almanya’nın Duisburg şehrinde başlayan “Duisburg Türkçe
Kitap ve Kültür Fuarı” etkinliklerine Başkanlığımız standı kurulmak suretiyle katılım,
gerçekleştirilmiştir.
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5.3.14 - Başkanlığımıza Yapılan Ziyaretler
Çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile heyetlerden Başkanlığımıza yapılan
ziyaretlerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:


28 Ocak 2013 tarihinde Kosova Kamu Yönetimi Bakanı,



31 Ocak 2013 tarihinde Moro İslami
Kurtuluş Cephesi Lideri,



11 Mart 2013 tarihinde Somaliland
Milli Eğitim Bakanı,



22 Nisan 2013 tarihinde Afganistan
Halk Meclisi Başkanı,



4 Mayıs 2013 tarihinde BM Daimi
Büyükelçileri,



7 Mayıs 2013 tarihinde Cibuti Araştırma ve Yüksek Öğretim Bakanı,



8 Mayıs 2013 tarihinde Karadağ
Başbakan Yardımcısı,



14 Mayıs 2013 tarihinde Kosovalı
öğrenciler,



17 Mayıs 2013 tarihinde Somali
Sosyal

Hizmetler

ve

Kalkınma

Bakanı,


23 Mayıs

2013 tarihinde Irak

Âlimleri Konseyi Başkanı,


26 Haziran 2013 tarihinde Romanya Heyeti,



1 Temmuz 2013 tarihinde Filistin Kültür Bakanı,



19 Ağustos 2013 tarihinde Hollanda BM Gençlik Temsilcisi,



28

Ağustos

Balkan

2013

tarihinde

Gençlik

Kampı

öğrencileri,


28

Ağustos

2013

tarihinde

Bulgaristanlı öğrenciler,


4

Eylül

2013

tarihinde

Amerika'dan gelen Türk öğrenciler,
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26 Eylül 2013 tarihinde Somali Başbakanı,



1

Kasım

2013

tarihinde

Türkiye'nin

çeşitli

üniversitelerinden mezun olmuş
Afgan heyeti,


25

Kasım

2013

tarihinde

Almanya'da CDU'nun ilk Türk
Milletvekili,


14 Aralık 2013 tarihinde Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği,
Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.

5.3.15 - Basım – Yayın Çalışmaları
5.3.15.1 - Cep Rehberi
Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın
Türkiye’ye girişlerinden itibaren ne tür
bilgilere

ihtiyacı

kurumlara

nasıl

ulaşacaklarına
bilgileri

olacağına,

içeren

ve

yönelik

hangi

ne

şekilde

çeşitli

pratik

kitapçıkta;

pasaport,

gümrük, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik,
Mavi Kart, vergiler, askerlik, eğitim ve nüfus işlemleri gibi ana başlıklar yer almaktadır.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için Cep Rehberi gözden geçirilerek 2013 yılı için
yeniden bastırılmıştır.

5.3.16 - Hizmet İçi Eğitim Programları
Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitimine ilişkin olarak, hizmet içi eğitim
modülünün tasarlanması ve eğitimlerin planlaması çalışmaları devam etmektedir. 2013 yılı
içerisinde hizmetlerde etkinliğin, verimliliğin ve kalitenin sağlanması için sonuç odaklı
yönetim anlayışı ile hareket etmek, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini
sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını
sağlamak ve ilerdeki görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim
çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:
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 Moderatörlük Temel Becerilerini Kazandırma Eğitimleri (2 adet)
 Türk Dış Politikası Sertifika Programları (2 adet)

 Microsoft Office İleri Eğitim Programları (5 adet)
 Kurum Kültürünü Geliştirme Semineri
 Destek Hizmetleri Eğitimi
 TODAİE Tarafından Verilen Eğitimler (Kurumsal İnovasyon ve Yenilikçi Düşünme,
Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri, 5018 Sayılı Kamu
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi, Uygulamalı E –
İmza, Harcama Yönetimi Sistemi, Etkili Konuşma, Ekip Yönetimi ve Liderlik, Kamu
Muhasebesi, Kamu Zararı)
 Kamu Yönetiminde Etik Semineri
 Kurum Kültürünü Geliştirme Semineri
 Protokol Kuralları Eğitimi
 Kamu Mali Yönetimi Semineri
 Yönetişim

ve

Toplam

Kalite

Yönetimi Semineri
 Tez Metodolojisi Eğitimi
 Müzakere Teknikleri Semineri
 Etkili İletişim ve Beden Dili Semineri
 Not Tutma ve Sunum Teknikleri Semineri
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EĞİTİMİN ADI

KATILAN PERSONEL SAYISI

Tez Metodolojisi Semineri

32

Moderatörlük Temel Becerileri Kazandırma Eğitimleri

32

Türk Dış Politikası Sertifika Programı
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Microsoft Office İleri Eğitim Programı

76

Kurum Kültürünü Geliştirme Semineri

25

Destek Hizmetleri Eğitimi

25

TODAİE Tarafından Verilen Eğitimler
Kamu Yönetiminde Etik Semineri

14
16

Kurum Kültürünü Geliştirme Semineri

13

Protokol Kuralları Eğitimi

16

Tablo 8 – Hizmet İçi Eğitim Verileri
Başkanlığımızda düzenlenecek hizmet içi eğitimlerin ilkelerini, planlanma esaslarını,
uygulanma, değerlendirme ve izleme usullerini belirlemek amacıyla hazırlanan "Hizmet İçi
Eğitim Yönergesi" yayınlanmıştır. 2013 yılı içerisinde toplam 24 eğitim gerçekleştirilmiş
olup, bu eğitimlere toplamda 493 kişi katılım sağlamıştır.
Diğer taraftan, Başkanlığımızda staj yapacaklar için staj yönergesi hazırlanmış ve
2013 yılında Başkanlığımızda 30 kişinin staj yapmasına imkân tanınmıştır.
Başkanlığımızın yurtiçi ve yurtdışında yaptığı çeşitli faaliyetlerde (toplantı, çalıştay
vb.) etkin ve verimli bir hizmet sunulabilmesi için “Görev Rehberi” hazırlanarak personelin
hizmetine sunulmuştur.
Başkanlığımız uzmanlarınca hazırlanan uzmanlık tezleri Başkanlığımızca kabul
edilmiştir. Uzman yardımcılarının tez süreci için danışman atamaları gerçekleştirilerek tez
yazım süreci başlatılmıştır.

5.3.17 - Plan, Program İşleri ve Mevzuat Çalışmaları
2013 yılı içerisinde planlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara dair
bilgiler aşağıda belirtilmiştir:


23-24 Mart tarihlerinde iç paydaşların Stratejik Plan hazırlama sürecinde yeterli
düzeyde

temsil

edilmelerini

ve

farklı

görüşlerin

planlama

çalışmalarına

yansıtılabilmesini sağlayabilmek amacıyla Başkanlık çalışanlarının katılımıyla bir
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çalıştay gerçekleştirildi. Bu çalıştay ile Başkanlık birimleri planlamada kullanılmak
üzere durum analizi, amaç, hedef ve strateji belirleme çalışmalarına katkıda
bulunmuşlardır.


2 Temmuz 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Onuncu Kalkınma
Planında Başkanlığın hedef ve politikalarını ilgilendiren hususlar incelenerek stratejik
plan taslağında gerekli güncellemeler yapılmıştır.



Stratejik Planlama Ekibi stratejik plan taslak metnini oluşturmuş ve taslak metni
değerlendirilmek üzere Başkanlık makamına sunulmuştur.



Uygulamalı
Eğitimi,

Süreç

23-27

Analizi

Aralık

2013

tarihlerinde teorik ve uygulamalı
olarak

gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılara
ISO

Sürecin

9000,

Tanımı,
WFQM

(Mükemmellik) Modeli ve Süreç
Yönetimi, Fonksiyonel Yönetim,
Süreçlerle Yönetim, Süreç Sınıflama, Süreçler Hiyerarşisi, Süreçlerin Belirlenmesi vb.
konularda bilgi verilmiştir.


Yürütülecek çalışmaların bir plan çerçevesinde düzenli olarak izlenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla her Daire Başkanlığı için 2013 Yılı İş Planı hazırlatılmış ve
faaliyetlerin bütçe açısından da takibi sağlanmıştır.



Başkanlığımızın çalışma alanında ihtiyaç duyduğu verileri toplamak ve analiz etmek
amacıyla İstatistik Çalışma Grubu oluşturulmuştur. İstatistiklerin toplanması ve
analizine ilişkin olarak çalışmalar, Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulması
çerçevesinde devam etmektedir.

5.3.18 - Mali İşlemler
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap
verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi,
kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi,
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raporlaması ve ön mali kontrol çalışmaları çerçevesinde ifa edilen görevler aşağıda
sıralanmıştır.


2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme
Raporu hazırlanmıştır.



2014 mali yılı bütçe çalışmaları ve yatırım programı
çalışmaları tamamlanmıştır.



2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
tamamlanmıştır.



Başkanlığımız iç kontrol sisteminin oluşturulmasına
ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda süreç
analizi ve iç kontrol eğitimleri alınmıştır.



2012 Yılı Kesin Hesap Raporu ve üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık program izleme
raporları hazırlanmıştır.

5.3.19 - Bilgi İşlem Faaliyetleri
Hizmet götürmekle sorumlu
olduğumuz hedef kitlenin yurtdışında
yerleşik

olduğundan

hareketle

Başkanlığımız, bilgi işlem alt yapısı
çalışmalarına büyük önem vermekte olup, 2013 yılında bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirmiştir:


Demirbaş ve gerekli yazılım temini



Santral ve telefon sisteminin yenilenmesi çalışması



Bilgi ve çevresinin güvenliği çalışması



Online Öğrenci Kayıt Sistemi Dış Temsilci Modülü



Türkiye Bursları Online Kayıt Değerlendirme Sistemi (OKDS)



Türkiye Bursları Mobil Uygulaması ve WEB sayfası,



Türkiye Bursları Takip Sistemi,



Türkiye Bursları Gönüllü Öğrenci Sistemi,



Türkiye Bursları Bilgi Sistemi ve Bilgi Güncelleme Modülü,



Başarı Destek Bursu Başvuru Değerlendirme Sistemi



İOS YTB ve Artı90 Uygulama Geliştirme ve Tasarım Çalışması
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Android YTB ve Artı90 Uygulama Geliştirme ve Tasarım Çalışması



T.C. Dışişleri Bakanlığı ile Entegrasyon Çalışmaları



Türkçe Yaz Okulu Başvuru ve Değerlendirme Sistemi



Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Web Sayfası



Yurtdışındaki T.C. Vatandaşları için Online Staj Programı Başvuru Sistemi



Genç Liderler Projesi Online Başvuru ve Bilgilendirme Sistemi



Gençlik Kampları ve Seyyah Projesi



Hukuk Envanteri Sistemi



Uluslararası Hukuk Programı Online Başvuru Sistemi



Avrupalı Hukukçular Eğitim Programı



STK Bilgi Envanteri Sistemi Analiz Çalışması



YTB Faaliyet yazılımı,



Web ve Web Servis Uygulamaları için Saldırı Koruma ve Yük Dengeleme Sistemi



Siber güvenlik tatbikatı hazırlıkları ve yönetimi



Sızma testi çalışmaları



Güvenlik stratejisinin oluşturulması



Bilgi ve İletişim Teknolojileri Proje Başvurusu



Kurum koordinasyon ofisleri BT ve iletişim altyapıları çalışması



X-RAY Güvenlik Sistemi



www.ytb.gov.tr Versiyon 2 Tasarımı,



YTB Bilişim Sistemleri Pentest çalışmaları,

5.3.20 - Personel İşlemleri ve İdari Hizmetler
Personelin tüm özlük, atama, istifa, terfi, izin, hastalık raporu, askerlik, disiplin,
pasaport işlemleri yürütülmeye devam edilmiştir. Yabancı uyruklu personelden çalışma izni
ve ikamet izni süresini (1 yıl) dolduranların izinleri yeniden alınmıştır.
2013 yılında 11 sözleşmeli personelin 6495 Sayılı Kanun gereğince ve 657 Sayılı
Kanunun Geçici 41 inci maddesi gereğince kadroya geçmeleri ile 10 kadrolu personel olmak
üzere toplam 21 personelin ataması yapılmıştır.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, Başkanlığımıza toplam 331
başvuru gelmiştir. Bunların % 24’ü Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı’na, % 17’si
Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’na, % 17’si İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire
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Başkanlığı’na ve kalan % 18’i diğer birimlere sevk edilmiş olup, % 24’ü ise diğer kurumlara
sevk edilmiştir.

Grafik 8 – Bilgi Edinme Başvurularının Birimler Bazında Dağılımı

BİMER aracılığıyla Başkanlığımıza gelen 141 başvuru olmuştur. Bunların % 33’ü
Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’na, % 28’i Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire
Başkanlığı’na, % 19’u Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı’na ve kalan % 16’sı diğer
birimlere sevk edilmiş olup, kalan % 4’ü ise diğer kurumlara sevk edilmiştir.
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Grafik 9 – BİMER Başvurularının Birimler Bazında Dağılımı

6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Başkanlığımız, 5978 sayılı Kuruluş Kanunu çerçevesinde görevlerini ilgili kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun ilgili maddeleri ile 31.12.2005 tarihli ve
26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol
ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara uygun
olarak iç kontrol ve ön mali kontrol süreci oluşturulma
çalışmaları devam etmektedir.
Başkanlığımız idari yönden Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı denetimine tabi
olup, mali yönden ise Sayıştay denetimine tabidir.
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II - AMAÇ VE HEDEFLER
A - İdarenin Amaç ve Hedefleri
Başkanlığımız Kuruluş Kanununda da belirtildiği şekilde;


Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm
üretmek,



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



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

devam etmektedir.
B - Temel Politikalar ve Öncelikler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın stratejik plan oluşturma
çalışmaları devam ettiğinden bu bölüme yer verilmemiştir.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - MALİ BİLGİLER
Başkanlık bütçesinin 2013 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ait
açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları
2012 yılı sonunda çıkarılan 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
Başkanlığımıza önceki yıla göre % 402,39 artışla 167.211.000 TL tutarında ödenek tahsis
edilmiştir. 2013 yılı içinde ise toplam 23.258.918 TL ekleme ve aktarma ile 941.000 TL
tenkis yapılmıştır. Toplamda 189.528.918 TL olan bu ödeneklerin % 81’ine karşılık gelen
153.770.529 TL harcama yapılmıştır.
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2013 yılında tahsis edilen ödeneklerin ve harcamaların yüzdelik olarak dağılımı
aşağıda grafik halinde gösterilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ve toplam harcamaların
çoğunlukla mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferlerde yoğunlaştığı görülmektedir.
%5

%1

% 10

% 85

PERSONEL GİDERLERİ
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER

Grafik 10 – Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Kod İtibarıyla Dağılımı

% 81
% 11

%1

%0

%6
PERSONEL GİDERLERİ
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ

Grafik 11 – Toplam Harcamaların Ekonomik Kod İtibarıyla Dağılımı

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

2013
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2013
YILSONU
ÖDENEĞİ

2013
YILSONU
HARCAMA

GERÇEKLEŞME
(%)

PERSONEL GİDERLERİ

8.315.000

9.807.358

9.779.641

99,72

SGK DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ

1.086.000

1.556.253

1.469.913

94,45

16.000.000

19.052.671

17.518.855

91,95

141.810.000

158.473.354

124.552.548

78,60

0

639.282

449.572

70,32

167.211.000

189.528.918

153.770.529

81,13

MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM

Tablo 9 - Ekonomik Kod İtibarıyla Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)
Personel Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar memur, kadro karşılığı
sözleşmeli ve sözleşmeli personele ödenen maaş ödemelerini kapsamaktadır. 2013 yılı için
Başkanlığımız bütçesine 8.315.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılında kabul edilen 666
Sayılı KHK ile maaş ödemelerinde değişiklikler meydana gelmiş, bunun sonucunda 2013
yılında bu tertip için olan ödenek ihtiyacı artmıştır. Yıl içinde yapılan 1.492.358 TL ekleme
ve aktarma sonucu yılsonu ödeneği 9.807.358 TL olmuştur. Bu ödeneğin 9.779.641 TL’si
harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 99,72 olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri: Bu gider türünde yapılan
harcamalar Başkanlığımızda çalışan memur, kadro karşılığı sözleşmeli ve sözleşmeli personel
için sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi ödemelerini kapsamaktadır. 2013 yılı
için Başkanlığımız bütçesine 1.086.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılında kabul edilen
666 Sayılı KHK ile prim ödemelerinde değişiklikler meydana gelmiş, bunun sonucunda 2013
yılında bu tertip için olan ödenek ihtiyacı artmıştır. Bu sebeple, yıl içinde yapılan 470.253 TL
ekleme sonucu yılsonu ödeneği 1.556.253 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.469.913 TL’si
harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise % 94,45 olmuştur.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar tüketime yönelik
mal ve malzeme alımları; yolluklar; görev giderleri; hizmet alımları; temsil ve tanıtım
giderleri ve menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerini kapsamaktadır.
2013 yılı için Başkanlığımız bütçesine 16.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde
yapılan 3.052.671 TL ekleme sonucu bu tertibin yılsonu ödeneği 19.052.671 TL olmuştur. Bu
ödeneğin ise 17.518.855 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 91,95
olmuştur.
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Cari Transferler: Bu gider türünde yapılan harcamalar; dernek ve vakıf gibi sivil
toplum kuruluşlarına proje yardım talepleri doğrultusunda yapılan karşılıksız ödemeleri ve
ayrıca ülkemize burslu olarak eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilere karşılıksız bir
şekilde yapılan aylık burs, uçak bileti, TÖMER ücreti vb. her türlü harcamaları
kapsamaktadır. 2013 yılı için Başkanlığımız bütçesine 141.810.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içinde hem önceki yıldan kalan proje ödemelerinin devam etmesi hem de yıl
içinde STK’lara verilen proje yardım taleplerinin artmasıyla birlikte Başkanlığımız bütçesine
yapılan 17.604.354 TL ekleme sonucu yılsonu ödeneği 158.473.354 TL olmuştur. Bu
ödenekten 124.552.548 TL harcama yapılmıştır. Projelerin tamamlanamaması ve öğrencilerle
ilgili bazı ödemelerin 2014 yılına kalması nedeniyle harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise %
78,60 olmuştur.
Sermaye Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar menkul mal alımları, gayri
maddi hak alımları ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini kapsamaktadır. 2013 yılı için
Başkanlığımız bütçesine herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir. Bu tertipte doğan ihtiyaca
göre yıl içinde yapılan 639.282 TL ekleme sonucu yılsonu ödeneği aynı şekilde olmuştur. Bu
ödeneğin ise 449.572 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 70,32
olmuştur.
Yapılan tüm harcamalar incelendiğinde; 167.211.000 TL olan başlangıç ödeneği yıl
içinde farklı ihtiyaçlara binaen yapılan toplam 23.258.918 TL ekleme ve aktarma ile toplam
189.528.918 TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ise % 81’ine karşılık gelen 153.770.529 TL
harcanmıştır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden yapılan
harcamalar fonksiyonel olarak Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
ve Eğitim Hizmetleri amaçlarıyla kullanılmıştır.
FONKSİYONEL KOD
GENEL KAMU
HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE
GÜVENLİK HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
TOPLAM

2013
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2013
YILSONU
ÖDENEĞİ

2013
YILSONU
HARCAMA

GERÇEKLEŞME
(%)

44.011.000

67.184.918

53.318.462

79,36

300.000

385.000

376.990

97,91

122.900.000

121.959.000

100.075.077

82,05

167.211.000

189.528.918

153.770.529

81,13

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

A - Üstünlükler

B - Zayıflıklar

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

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

/ /2014 ANKARA

Doç. Dr. Kudret BÜLBÜL
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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

İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

/ /2014 ANKARA

Zahide ERDOĞAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

1

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