BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU
Ülkemizin, kamu diplomasisinin etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik faaliyette
bulunan kurumlarından birisi olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yürütmüş
olduğu çalışmalarla bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Bu bağlamda;
Başkanlık, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ve eğitim
amacıyla ülkemize gelen uluslararası öğrencilere yönelik yürütmüş olduğu çalışmalarla kamu
diplomasisinin araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktadır.
Ülkemizin farklı yerlerinden 1960'lı yıllarda Almanya'ya işçi göçü ile başlayan süreç
sonunda, ülkemiz dışında bugün artık sayıları 6 milyonu aşmış vatandaşımız yaşamaktadır.
Daha önce misafir işçi, geçici işçi gibi tanımlarla anılan bu vatandaşlarımızın birçoğu bugün
artık yaşadıkları ülkelerde işveren konumuna gelmişlerdir. Bununla birlikte vatandaşlarımızın
yaşadıkları ülkelerdeki sorunları da katlanarak büyümüş, başta yabancı düşmanlığı ve
ayrımcılık olmak üzere çeşitli sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Başkanlık bu
sorunların ilgili muhatapları ile çözümü noktasında kanunun da kendisine vermiş olduğu yetki
çerçevesinde koordinasyon görevini etkin bir şekilde yürütmektedir.
Başkanlık; Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına ve soydaşına sahip
çıkma düsturundan hareketle gerek tarihsel gerekse kültürel ve sosyal bağlarla birbirimize bağlı
olduğumuz soydaş ve akraba topluluklarla ülkemiz arasındaki bağların geliştirilmesi ve
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda; ülkeler arası kültürel
etkileşimin gelişimine katkı sağlayacak değişim programları, projeler ve ortak miras çalışmaları
gibi faaliyetlerle bu bağların daha da güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.
Yine kamu diplomasinin araçlarından birisi olan eğitim diplomasisi de son yıllarda
Başkanlığın yürütmüş olduğu çalışmalarda büyük ivme kat etmiştir. Bu hususta ülkemizin
uluslararası öğrenciler için çekim merkezi olmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüş, başta
“Türkiye Bursları” markası olmak üzere bu alanda öncü çalışmalarda bulunulmuştur. Kültür
Elçileri olarak adlandırdığımız uluslararası öğrencilerimizin, eğitimleri sonrası ülkelerine
döndüklerinde ülkemiz ile anavatanları arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaları için
çaba harcıyoruz.
Bu itibarla, Başkanlığın, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince hazırlanan
2015 Yılı Faaliyet Raporunun kamuoyunun bilgilendirilmesinde faydalı olacağını mülahaza
ediyor ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Doç. Dr. Yalçın AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Başkanlığımız yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile
Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine
etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenmiştir.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız; yabancı düşmanlığından, İslamofobia’ya,
Gençlik Daireleri tarafından ellerinden alınan çocuklarımızdan aile birleşimindeki sıkıntılara
ve eğitime kadar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. YTB, hazırladığı mali destek
programları ve doğrudan faaliyetleri ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı her alanda
desteklemektedir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı kendi kimlik ve kültürleri ile
bulundukları ülkelerde daha etkin hale getirmek için birçok program yürütülmektedir. Bu
programlardan bazıları Ayrımcılıkla Mücadele, Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım, Herkes İçin
Adalet, Çift Dilliliği Teşvik, Eğitim ve Akademik Destektir.
Soydaş ve akraba topluluklarımızla ilişkiler güçlendirilmekte, ekonomik, sosyal ve
kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis edilmektedir. Bu çerçevede, tarihi ve kültürel kimliğin
ve aidiyetin korunması amacıyla kültürel ve tarihi miras çalışmaları; kültürel coğrafyayla
işbirliği ve etkileşimin artırılması amacıyla Bürokrasi Akademisi Programı, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları ile tematik buluşmalar, Düşünce Kuruluşları
Buluşmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu alandaki STK’lara yönelik Mevlana
Kültürel Etkileşim, Gençlik Gelişim, Türkiye Mezunları İletişim ve İşbirliği gibi başlıklar
altında mali destek programları oluşturulmuştur.
Küresel rekabet ortamının etkisiyle günümüzde birçok ülke, siyasi-kültürel strateji ve
ekonomik getiri bağlamında öğrenci hareketliliği alanında ulusal politikalar uygulamaktadır.
Türkiye’nin uluslararası eğitim markası olan “Türkiye Bursları” kapsamında yürütülen
çalışmalar sonucunda, 2015 yılında 182 ülkeden yaklaşık 95 bin başvuru alınmıştır.
Uluslararası öğrencilerimize burs yardımı, barınma, sigorta, akademik ve sosyal rehberlik
hizmetleri gibi alanlarda geniş imkânlar sunulmaktadır. Düzenlenen öğrenci akademileri,
öğrenci buluşmaları, Türkçe eğitimi ve yaz okulları gibi programlar yoluyla öğrenciler bir araya
getirilmektedir. Türkiye Burslusu öğrencilerimiz, köklü ilişkilerimizin yeniden inşasında
önemli roller üstlenmekte, dünyanın dört bir yanında gönüllü elçilerimiz olmaktadırlar.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Başkanlığımızın
gerçekleştirdiği faaliyetler ve sonuçlarını göstermek üzere hazırlanan 2015 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 Fevzi Paşa Bulvarı No:2, 35250 Konak / İZMİR
adresinde koordinasyon ofisimiz hizmete geçmiştir. 2013 yılında ise Edirne Valiliği tarafından
Başkanlığımıza tahsis edilen “Paşa Kapısı Kuzey Köşkü” binasında tarihi doku korunmak
7

suretiyle gerekli tadilat çalışması yapılmış ve “Trakya Bölge Koordinatörlüğü” olarak
Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi No:19/A 22000 Merkez/EDİRNE adresinde Ekim 2013
tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
Başkanlığımızda 17 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, 11 adet sunucu, 1 adet tape ünitesi, 3 adet disk ünitesi, 16 adet
kenar anahtar, 2 adet fiber kanal anahtar (SAN Switch), 25 adet erişim noktasından (Access
Point) oluşan teknik altyapı ile gerçekleştirilmektedir. Başkanlık www.ytb.gov.tr web adresinde
yapmış olduğu faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmakta olup ayrıca www.ytat.gov.tr intranet sitesi
ile de kurum içi bilgi akışını sağlamaktadır.
Envanterde kayıtlı teknolojik kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1- Bilgi ve Teknolojik Kaynakların Dağılımı
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Başkanlığımızda yürütülen çalışmalara
katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda bilgi
birikimi, paylaşımı ve kullanımına destek olmak
amacıyla 2011 yılında kurulan Başkanlığımız
kütüphanesi 2015 yılında da faaliyetlerine devam
etmiştir. Başkanlık kütüphanesi;


Başkanlığımızın

eğitim

ve araştırma

çalışmalarına katkıda bulunma


Uzmanlarımızın tez, makale ve diğer
çalışmalarında yararlanabilecekleri bilgi
ve belgeleri sağlama



Ulusal

ve

uluslararası

alanda

bilgi

birikimi, paylaşımı ve kullanımına destek
olma


Aylık

kitap

bülteni

hazırlayarak

çalışma

Başkanlığımızın

alanındaki

konularda yayınlanan yeni kitaplardan
haberdar etme


Kitap ve süreli yayınların yanı sıra uzmanlık tezleri ve Resmi Gazete arşivini koruma

konularında hizmet sunmaktadır.
Kütüphanemizde; uluslararası ilişkiler, dış politika, Türkiye’nin soydaş ve akraba
toplulukları ile ilişkileri, kamu yönetimi,
tarih,

göç,

diaspora,

dünyadaki

Türk

toplulukları, sivil toplum ve uluslararası
öğrenciler üzerine yapılmış araştırmalar,
çeşitli ülkelerdeki Osmanlı izleri, uluslararası
hukuk,

sosyoloji,

disiplinlere

ait

din

vb.

bilgi

alanlardaki
kaynakları

bulunmaktadır. Kütüphane koleksiyonunda kitap, süreli yayın (uluslararası ve ülke genelinde
yayın yapan dergiler), DVD ve CD’ler bulunmaktadır.
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Başkanlığımızca yayınlanan veya yayın desteği verilen eserlerin envanter kaydının
tutulması ve başka kurumlara gönderilmesi görevi de Başkanlığımız kütüphanesine verilmiştir.
Bu kapsamda çeşitli üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, özel kurumlar ile vakıfların
kütüphanelerine birçok kitap gönderilmiştir.

4 - İnsan Kaynakları
Başkanlığımızda; 102 kadrolu, 52 sözleşmeli, 163 firma personeli ve 6 geçici görevli
personel olmak üzere, İzmir Koordinasyon Ofisi ve Trakya Bölge Koordinatörlüğü dâhil toplam
323 personel görev yapmaktadır. Başkanlığımızda toplam 185 kadro mevcut olup, 102 kadro
dolu, 83 kadro boştur. Başkanlığımızda görev yapan personelin cinsiyet durumuna göre
dağılımı ise 217’i erkek ve 106 bayandır.
Başkanlığımızda görev yapan personelimizin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo
ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 2- Dolu-Boş Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı
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Grafik 2- Dolu-Boş Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı

Başkanlığımızda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin cinsiyete göre dağılımı
aşağıdaki grafikte yer almaktadır.
CİNSİYETE GÖRE
KADROLU VE
SÖZLEŞMELİ
PERSONELİN
DAĞILIMI
ERKEK

113

BAYAN

41

TOPLAM

154

%27
ERKEK
BAYAN
%73

Grafik 3- Başkanlık Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Başkanlığımızda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin birimlere göre dağılımı
aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

13

Grafik 4- Başkanlık Personelinin Birimler Bazında Dağılımı

Kurumumuzda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin hizmet yılına göre
dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Grafik 5- Başkanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı
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Başkanlığımızda uzman, sözleşmeli uzman, uzman yardımcısı, araştırmacı, iç denetçi
ve VHKİ olarak 154 personel görev yapmakta olup, personelin eğitim durumuna göre dağılımı
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 6- Başkanlık Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Başkanlığımızda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin yaş gruplarına göre
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grafik 7- Başkanlık Personelinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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5 - Başkanlık Tarafından Sunulan Hizmetler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara’da bulunan merkez
teşkilatı, İzmir’de faaliyet gösteren koordinasyon ofisi ve Edirne’de bulunan 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.

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 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
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davet edilebilir. Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı, Kurul üyeleri veya temsilcilerinin
katılımı ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturabilir.

En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci ile Katılım Sağlayan Kurumlar
•

Adalet Bakanlığı

•

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

•

Avrupa Birliği Bakanlığı

•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

•

Dışişleri Bakanlığı

•

Ekonomi Bakanlığı

•

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

•

İçişleri Bakanlığı

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı

•

Maliye Bakanlığı

•

Milli Eğitim Bakanlığı

•

Milli Savunma Bakanlığı

•

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

•

Diyanet İşleri Başkanlığı

•

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Diğer Kurum Temsilcileri
•

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

•

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü

•

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü

•

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temsilcisi
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.
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b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını
sağlayacak öneriler geliştirmek.
c) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek,
bu çerçevede yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek.
ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan
çıkmış olanların yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını
artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek.
d) 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.

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.
Kurulun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Kuruluş Kanununun 18. maddesinde
belirtilmiştir. Kurul, Başbakanın veya ilgili Başbakan Yardımcısı başkanlığında toplanır.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ile birlikte Kurulda yer alan diğer kurum
temsilcileri aşağıda gösterilmiştir.
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En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci ile Katılım Sağlayan Kurumlar
•

Adalet Bakanlığı

•

İçişleri Bakanlığı

•

Dışişleri Bakanlığı

•

Ekonomi Bakanlığı

•

Milli Eğitim Bakanlığı

•

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

•

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı

•

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diğer Kurum Temsilcileri
•

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

•

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü

•

Vakıflar Genel Müdürü

Diğer Temsilciler
•

Konu hakkında çalışma yapan dernekler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve
düşünce kuruluşlarından, Başkanlığın teklifi ve Başbakan veya ilgili Başbakan
Yardımcısının oluru ile seçilecek konu uzmanı en fazla beş üye

•

Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı tarafından uygun görülen diğer
yetkililer

Tablo 4- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu Üyelerinin
Dağılımı
Ayrıca Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı, Kurul üyeleri veya temsilcilerinin
katılımı ile ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturabilir. Kurul kararları kamu kurum ve
kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.
Kuruluş Kanununa göre Kurulun görevleri şunlardır:
a) Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin
korunup geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak.
b) Görev alanında ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini
belirlemek.
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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.
En Az Genel Müdür Düzeyinde Temsilci ile Katılım Sağlayan Kurumlar
•

Maliye Bakanlığı

•

İçişleri Bakanlığı

•

Dışişleri Bakanlığı

•

Milli Eğitim Bakanlığı

•

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diğer Kurum Temsilcileri
•

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

•

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü

•

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilecek iki üye

Diğer Temsilciler
•

Konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcilerinden her yıl Başbakan veya ilgili Başbakan
Yardımcısı tarafından seçilen kişiler

•

Başbakan veya ilgili Başbakan Yardımcısı tarafından uygun görülecek diğer
yetkililer
Tablo 5- Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu Üyelerinin Dağılımı
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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.
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.

21

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.
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.
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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:
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
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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.
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.
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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
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesi ve diğer mevzuatla
strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak olarak belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen görevler
aşağıda sıralanmıştır:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
ç) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
e) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
f) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
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g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.
ğ) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
h) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
ı) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
i) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
j) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
k) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemek.
l) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
m) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
n) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
o) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
ö) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve
verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
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,
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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.
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.
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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:
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 2015 Yılı Faaliyetleri
06.04.2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5978 sayılı “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” da belirtilen
görevler kapsamında 2015 yılı içerisinde aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirmiştir.
5.3.1- Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara Yönelik Faaliyetler
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara Yönelik olarak aktif yurttaşlık ve eşit katılım,
ayrımcılık ve hak ihlalleriyle mücadele, kültürel ve sosyal çalışmalar başlıkları altında
faaliyetler yürütülmektedir.
5.3.1.1- Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Çalışmaları
Yurtdışında Siyasal Katılım
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız daha önce
oylarını

gümrük

kapılarında

kullanabilmekte

iken,

Başkanlığın 2011 yılında başlattığı çalışmalarla yurtdışında
yaşayan
yaşadıkları

vatandaşlarımızın
ülkelerde

oy

Türkiye’deki

seçimlerde

kullanabilmelerine

olanak

sağlanmıştır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız 2014
yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran ve 1 Kasım
2015 tarihlerinde yapılan Genel Seçimlerde bulundukları
ülkelerdeki en yakın konsoloslukta, belirlenen tarih
aralıklarında ve gümrük kapılarında kolaylıkla oylarını
kullanmışlardır.

Vatandaşlarımızın

yurtdışı

seçmen

kütüğüne güncel adres bilgisi ile kayıt olmalarına yönelik bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Yurtdışı Genç Liderler Programı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında ilki 2013 yılında başlayan ve
artık geleneksel hale gelen Yurtdışı Genç Liderler Programı bu yıl Bahar ve Yaz programları
olarak iki program olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda Bahar programında 16-22 Mart 2015
tarihleri arasından Ankara’da gerçekleştirilen organizasyona 8 ülkeden 43 gencimiz katılım
sağlamıştır. Almanya, Hollanda, Fransa, Danimarka, ABD, İngiltere, İsveç, İsviçre ve
Avusturalya olmak üzere 8 farklı ülkeden gelen genç liderler, alanlarında söz sahibi uzmanlarla
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bir araya gelerek çeşitli
konularda dersler almış,
düzenlenen

kültür

turlarıyla da Ankara ve
Konya’nın

tarihi

ve

önemli yerlerini gezme
fırsatı bulmuştur.
Yine

2015

yılı

“Yurtdışı Genç Liderler
Yaz Programı” 16-25 Ağustos 2015 tarihleri arasında Bursa, Çanakkale ve İstanbul’da
gerçekleştirilmiş, Programa Hollanda, Fransa, Danimarka, ABD, İngiltere, İsveç, İsviçre ve
Avusturalya ülkeden 40 gencimiz katılım sağlamıştır. Program kapsamında bir taraftan
katılımcılara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim hizmetleri sunulurken, diğer taraftan da kendi
kimlikleri kültürleri ile hayatın her alanında aktif birer yurttaş olmaları hedefiyle çeşitli kültürel
ve sosyal programlar düzenlenmiştir.
Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, siyasetten sanata her alanda aktif birer yurttaş
olmaları yaşadıkları ülke ve toplumla olan ilişkileri kadar, Türkiye ile olan ilişkilerini de olumlu
yönde etkiliyor. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde eşit katılım olanaklarının
geliştirilmesi ile sahip oldukları potansiyeli en üst düzeyde hayata geçirebilmeleri Türkiye için
de önemli bir kazanım oluyor. Buradan hareketle, Başkanlığımız tarafından destek sağlanan
projelerle, sivil toplumun güçlendirilip işbirliği platformları kurularak vatandaşlarımızın hayata
katılan aktif yurttaşlar olmalarını teşvik eden faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Cep Rehberi 2015
Başkanlığımız tarafından ilk olarak 2011 yılında hazırlanan “Yurtdışında Yaşayan
Vatandaşlarımız için Cep
Rehberi”,

güncel

gelişmeler ışığında 2015
yılında

yeniden

düzenlenmiştir. 2015 Cep
Rehberi’nde

seçim,

pasaport, gümrük, trafik, sağlık, emeklilik, eğitim, askerlik, vergi, tapu, nüfus, adalet ve Mavi
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Kart bölümleri yer almaktadır. Ayrıca cep rehberine daha rahat ve hızlı erişim sağlayabilmesi
için "Mobil Cep Rehberi" uygulaması geliştirilip yayına sunulmuştur.
5.3.1.2- Ayrımcılık ve Hak İhlalleri ile Mücadele Çalışmaları
VII. Uluslararası Hukuk Eğitim Programı
Yurtdışında yetişmiş hukukçularımızın etkin bir ağ oluşturmaları ve Türk hukuku ve
uluslararası hukuk konularında bilgi ve deneyimlerini artırmaları amacıyla 2012 yılından bu
yana “Yurtdışı Hukukçular Buluşması” düzenlemektedir. Bugüne dek, 3’ü Avrupa’da, 4’ü
Türkiye’de olmak üzere yedi buluşma gerçekleştirilmiş ve bu çalışma kapsamında hukuk eğitim
programları ve kurum ziyaretleri yapılmıştır.
Başkanlığımız tarafından 9-13 Eylül 2015 tarihleri arasında yurtdışından gelen 23
hukukçunun katılımıyla Yurtdışı Hukukçular Buluşması-Türkiye ve Uluslararası Hukuk Eğitim
Semineri gerçekleştirilmiştir. Seminer kapsamında ABD, Almanya, Avusturya, Belçika,
Fransa, İngiltere ve Danimarka’dan 23 hukukçunun bir araya getirilmesine ve vatandaşlarımızı
ilgilendiren olaylara yönelik istişare etmelerine olanak sağlanmıştır. Programda yapılan “Ülke
Uygulamalarında Tanıma ve Tenfiz” ile “İnsan Hakları İhlalleri, Ayrımcılık ve İslamofobi”
çalıştayları kapsamında, katılımcıların ülke hukuk analizleri, sorunlar ve çözüm öneriler
değerlendirilmiştir.
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Hukuk İşbirliği Komite Çalışmaları
Hukuk İşbirliği Komitesi 27 Ağustos 2013 tarihinde Başbakan Yardımcılığı, Adalet
Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı makamları arasında imzalanan
Protokol uyarınca, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren hukuki konularda komite
üyeleri arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
Hukuk İşbirliği Komitesi I. Toplantısı 3 Şubat 2015 tarihinde Başkanlığımızda
düzenlenmiş olup, toplantıya Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı
temsilcileri katılmıştır. Toplantıda; “İslamofobi, Yabancı Düşmanlığı ve Yurtdışı Hukukçular
Eğitimi” konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve işbirliği konuları ele alınmıştır.
Komitenin II. Toplantısı 20 Mayıs 2015 tarihinde Başkanlığımızda gerçekleştirilmiş
olup, komite üyesi bakanlık temsilcilerinin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin
katılımları ile; “AB üye ülkelerinde çocuk koruma sistemleri ve gençlik daireleri uygulamaları”
konuları ele alınmış ve işbirliği yolları müzakere edilmiştir.
2015 yılının III. Toplantısı 29 Aralık 2015 tarihinde Başkanlığımızda düzenlenmiş olup,
2016 yılı işbirliği faaliyetlerinin planlaması yapılmıştır.
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar İçin Hukuk Rehberi
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik kapsamlı bir hukuk rehberi hazırlanması
amacıyla, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılan proje ortakları ile birlikte Leonardo da Vinci
destekleri kapsamında Türkiye, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın vatandaşlık hukukuna
dair 4 adet rehber kitap hazırlanmıştır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülke
hakkında ve Türk vatandaşlığıyla ilgili işlemlerde kendilerine yol göstermesi amacıyla
hazırlanan rehber kitapların hazırlanması aşamasında, proje ortağı her ülkede en az bir kez
olmak üzere toplam 5 toplantı gerçekleştirilmiştir.
Hazırlanan

rehberler,

Türkiye-Almanya,

Türkiye-Hollanda,

Türkiye-Avusturya

vatandaşlık rehberleri olarak her ülke bakımından ayrı ayrı basılan 3 rehber kitabın yanı sıra,
bütün ülke bilgilerini kapsayan tek kitap şeklinde de basılmıştır. Hazırlanan kitapların biri bütün
ülkelerin hukuk sistemlerini, diğer üç kitap ise her paydaş ülke ile Türkiye vatandaşlık
hukukunu içerir şekilde Türkçe ve ilgili ülkenin dilinde hazırlanmıştır.
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Ayrımcılıkla Mücadele Programı
Son dönemde özellikle Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslamofobi karşısında,
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ortak bir bilinçle hareket etmesi ve kamuoyu
duyarlılığının artırılması

büyük önem

arz

ediyor.

Bu doğrultuda Başkanlığımız,

vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde hayatın her alanında karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili
mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, hak ve özgürlük ihlalleri ile
din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemlerinin izlenmesi ve yaşanan
ayrımcılıklarla ilgili kamuoyu duyarlılığının artırılmasına yönelik projelere mali destek
sağlamıştır.
Herkes İçin Adalet Programı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgi
eksikliği günlük hayatta yaşadıkları sorunları aşmalarının önündeki en büyük engellerdendir.
Bu doğrultuda, bilgi eksikliğinin giderilmesi, sıklıkla yaşanan hukuki sorunlara yönelik
farkındalığın artırılması ve hukuki sorunlara çözüm üretebilecek destek mekanizmalarının
geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımız tarafından ayrı bir mali destek programı başlatılmıştır.
5.3.1.3- Kültürel ve Sosyal Çalışmalar
Yurtdışı Vatandaşlar Bursları
5978 sayılı Kuruluş Kanununda Başkanlığımıza verilen görevler doğrultusunda,
Başkanlığımız tarafından Yurtdışı Vatandaşlar Bursları (YVB) programı oluşturulmuştur.
Yurtdışı Vatandaşlar Bursları, yurtdışında yaşayan toplumumuzun bulundukları ülkelerin
eğitim, kültür ve akademik hayata katılımlarını ve başarılarını desteklemek üzere hayata
geçirilmiştir. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları temel olarak aşağıdaki hususları hedeflemektedir:
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Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenler üzerine yapılan akademik araştırmaları
desteklemek,

niteliğini

arttırmak

ve

koordinesini
gerçekleştirmek,


Yurtdışında
Türk

yaşayan
toplumunun

akademik

başarılarını

desteklemek,


Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılımlarını
desteklemek,



Yurtdışında uzun vadeli olarak toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sahalarda yönlendirici
rol model insanların yetişmesini sağlamak,



Muhatap ülkelerle akademik ilişkileri geliştirmek ve araştırmaları paylaşmak.
Başkanlığımız,

yurtdışında

yaşayan

vatandaşlarımızı

bulundukları

ülkelerde

güçlendirerek eğitim ve akademik hayatlarına destek olunması maksadıyla, bu yıl ilk defa burs
imkânları sunmaya başlamıştır. Ülkeler düzeyinde ihtiyaç analizi yapılarak, belirlenen konu
başlıkları ile ilgili 21 ülkeden başvurular alınmıştır.
Farklı ülke ve bölgelerden başvuran adaylarla 10-22 Şubat tarihlerinde ABD, İngiltere,
Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde mülakatlar gerçekleştirilmiş
ve yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası olmak üzere üç düzeyde burslar verilmiştir. Burs
sayıları Yüksek Lisans 11, Doktora 23 Doktora Sonrası 17 olmak üzere toplam 51 olarak
gerçekleşmiştir.
İsveç’e Türk Göçü’nün 50. Yılı Etkinlikleri
2015 yılının İsveç’e Türkiye’den
ilk toplu işgücünün 50. yıl dönümü olması
nedeniyle 2015 yılı boyunca İsveç’teki
Türk

STK’ların,

Türkiye’deki

İsveç

makamları temsilcilerinin ve yurtdışında
yaşayan
çeşitli

vatandaşlarımızın
etkinlikler

katılımıyla

düzenlenmiştir.

Bu

kapsamda, 12.10.2015 tarihinde İsveç
Büyükelçiliği ve Hacettepe Üniversitesi
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Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi tarafından ‘Türkiye’den İsveç’e İşçi Göçünün 50 Yılı:
Geçmişe Bakış ve Çıkarımlar’ isimli bir panel programı gerçekleştirilmiştir.
Vatandaş Buluşmaları
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının yerinde tespiti ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesine yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Sayın
Başbakan Yardımcımızın katıldığı buluşmalar düzenlenmektedir.
Bin Yıllık Komşumuz Ermeniler Bir Asırlık Mesele, Demokratikleşme Sürecinde Yeni
Yaklaşımlar 1915-2015 Kitabı
Başkanlığımız tarafından hazırlanan “Bin Yıllık
Komşumuz

Ermeniler

Bir

Asırlık

Mesele,

Demokratikleşme Sürecinde Yeni Yaklaşımlar 1915-2015”
isimli çalışmanın Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca,
Arapça ve Ermenice olarak basımı tamamlanmıştır.
Çift Dilli Eğitimi Destek Programı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ve
gençlerimizin kimlik duygusunun geliştirilmesi, Türkiye ile bağları korunurken eğitim
seviyelerinin yükseltilmesi Başkanlığımızın öncelikli hedefleri arasında kabul ediliyor. Bu
hedefe ulaşılmasında yaşanan en büyük sorunların başında da dil kullanımı geliyor. Çift
Dilliliği Teşvik Programı ile yurtdışında yaşayan gençlerimizin ve çocukların hem ülke dilinde
hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla çift dilli eğitimi teşvik etmek, bu alana
yönelik eğitimci yetiştirmek, materyal ve müfredat geliştirmek ve gençlerimizin anadillerini
öğrenmelerini destekleyecek programların hazırlanması sağlamak üzere hazırlanan projeler
Başkanlığımız tarafından desteklenmektedir.
Eğitim ve Akademik Destek Programı
Başkanlığımız bu programla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okul
eğitimlerine destek olmak, ailelere rehberlik sağlamak, yükseköğretime devam eden
öğrencilerin akademik gelişimini teşvik etmek ve mesleki hayata geçişe yönelik çalışmaları
desteklenmektedir. Bu program kapsamında;


Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okul eğitimindeki başarılarını
artırmaya yönelik destekleyici programlar,



Mesleki eğitim alanında bilgilendirme çalışmaları,
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Çocukların dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,



Üniversite eğitimleri esnasında düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla
mesleki gelişim ve kişisel yetkinliklerin artırılmasına yönelik çalışmalar,



Üniversiteye giriş ve sonrası süreçte öğrencilere sunulacak rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri,



Eğitim ve yükseköğretimde okul başarısını etkileyen faktörler üzerine araştırmalar ve
bu alanlardaki bilimsel çalışmalar

desteklenmektedir.
Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aile bütünlüğü ve değerlerinin korunması ve
sosyal dezavantajlı grupların desteklenmesi amaçlanan bu mali destek programı kapsamında,


Aile ekseninde yaşanan sorunlara ilişkin hizmet verecek gençlik merkezi, aile
danışmanlık merkezi ve sosyal hizmet büroları vb. yapıların kurulması ve
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar,



Aile bireylerine yönelik eğitim ve bilgilendirme programları,



Ailelerinden alınan çocuklara ve çocukların ailelerine yönelik hizmet eksenli
çalışmalar,



Çocuk ve gençlerin bağımlılık ve suçtan korunmasına yönelik önlemler ile ihtiyaç
duyulan danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar,



Hükümlüler, yaşlılar, engelliler, madde bağımlıları gibi sosyal desteğe ihtiyaç duyan
gruplara yönelik çalışmalar,



Program kapsamındaki alanlara ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar

desteklenmektedir.
Kültürel Çalışmalar Destek Programı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi
içerisinde kimlik, kültür ve medeniyetlerini yaşatabilmeleri ve tanıtabilmeleri hem kendilerine
hem de yaşadıkları topluma değerli katkılar sağlamaktadır. Bu doğrultuda, kültürlerarası
etkileşimin teşvik edilerek toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Başkanlık, kültürel
etkinlikler, özel tanıtım ve anma programları, gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri ile
arşiv ve müzecilik çalışmaları gibi faaliyetleri desteklemektedir.
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Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programları ve Çanakkale 100. Yıl Özel Proje Destek
Programı
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile yurtdışında yaşayan gençlerimizin
Türkiye ile bağlarını güçlendirmeleri, kültürel değerleri tanımaları ve tarihi mekânları
görmeleri sağlanmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilecek programlarda;


Tarihi ve kültürel mekânların görülmesi,



Türkçe seminerlerinin gerçekleştirilmesi,



Tarih, kültür, sanat, edebiyat, medeniyet ve şehir tanıtım seminerlerinin düzenlenmesi,



Sanatsal atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Çanakkale 100. Yıl Özel Proje Destek Programı ile Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında

yapılan etkinliklere mali destek sağlanmıştır. Sağlanan desteklerle, yurtiçinde ve yurtdışında
çeşitli etkinlikler düzenlenerek tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin
genç nesillere her boyutuyla anlatılması, tarih bilinci ve kimlik duygusunun güçlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, anma programları, bilimsel konferans ve toplantılar, Çanakkale
gezi programları, yayın ve araştırmalar desteklenmiştir.
2015 yılında Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri kapsamında 9; Çanakkale 100. Yıl Özel
Destek Programı Kapsamında 20 adet proje desteklenmiştir. Bu bağlamda 2015 yılında 1500
öğrenci Türkiye’de kültürel ve tarihi mirasıyla ön plana çıkan 13 ilimizi ziyaret etmiş ve bu
şehirlerde eğitim, kültür, sanat ve gezi programlarına katılım sağlamışlardır.
5.3.2- Soydaş ve Akraba Topluluklara Yönelik Faaliyetler
Soydaş ve akraba topluluklara yönelik olarak entelektüel sermaye paylaşımı, işbirliği ve
etkileşim, tarihi ve kültürel miras başlıkları altında faaliyetler yürütülmektedir.
5.3.2.1- Entelektüel Sermaye Paylaşımına Yönelik Çalışmalar
Bürokrasi Akademisi
Türkiye’nin tarihi kültürel yakınlığı bulunan ülkelerle siyasal, kültürel ve sosyal
bağların güçlendirilmesini amaçlayan Başkanlık, 2015 yılında yeni bir çalışmaya imza atmıştır.
Bu çalışmalar kapsamında Akademi Programları organize edildi. Programlar kapsamında
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Liderlik
Akademisi,

Akademisi,
Yerel

Bürokrasi
Yönetimler

Akademisi, Sivil Toplum Akademisi ve
Medya Akademisi başlıklarında 5 farklı
akademi düzenlenmesi planlanmaktadır.
Bu
Bürokrasi

akademilerin

ilki

olan

Akademisi

programına

Balkanlar, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde göç
ve diaspora konularında çalışmalar yürütmekte olan 18 ülkenin bürokratları ve STK temsilcileri
katılım sağlamıştır. Akademi boyunca Göç ve Diaspora konularını işleyen bürokratların yanı
sıra büyükelçi, STK temsilcileri ve kamu görevlisi düzeyinde katılımlar gerçekleşti. Bürokrasi
Akademisinde yaklaşık 2 hafta boyunca göç ve diaspora konularını tartışan katılımcılar, kendi
ülkelerinin tecrübelerini paylaşmışlardır.
Düşünce Kuruluşları Buluşmaları
Balkanlar Düşünce Kuruluşları Buluşması
Başkanlık, 12 Haziran 2015 tarihinde ilk kez gerçekleştirilen, soydaş ve akraba
topluluklarda bulunan düşünce kuruluşları ile Türkiye’deki düşünce kuruluşlarını bir araya
getiren

organizasyon

düzenlenmiştir.
SETA,

Ankara’da

YTB

desteğiyle

Balkanlar’da

bulunan

düşünce kuruluşlarıyla aynı masa
etrafında buluşmuştur. Arnavutluk,
Sırbistan, Yunanistan, Bosna Hersek,
Makedonya, Kosova, Hırvatistan gibi
pek çok Balkan ülkesinde bulunan
düşünce
Ankara’ya gelmiştir.
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kuruluşlarının

temsilcisi

Orta Doğu Düşünce Kuruluşları Buluşması
Yurtdışı
Topluluklar
Düşünce

Türkler

ve

Başkanlığı
Enstitüsü

ve

Akraba
Stratejik

işbirliği

ile

gerçekleştirilen “Orta Doğu Düşünce
Kuruluşları

Buluşması”

kongresi

kapsamında, Orta Doğu’daki düşünce
kuruluşlarının temsilcileri Türkiye’de bir
araya gelmiştir. 15–16 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen kongreye, 17 ülkeden 85
uzman ve düşünce kuruluşları temsilcileri katılmıştır.
Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması
19-20 Aralık tarihlerinde İstanbul’da YTB ve ORDAF ortaklığıyla gerçekleştirilen
Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması’na Başbakan Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve
Başbakan

Yardımcısı

Sayın

Doç. Dr. Yalçın Akdoğan da
katılmışlardır.

Organizasyon

vesilesiyle 30’dan fazla Afrika
ülkesinden,
çeşitli

50’nin
sivil

üzerinde
toplum

kuruluşlarının temsilcileri bir
araya gelmiştir. Türkiye’de ilk
defa gerçekleştirilen bu buluşma
çerçevesinde iki gün boyunca üç
oturum, üç çalıştay ve bir değerlendirme oturumunda temsilciler Türk Afrika ilişkilerinin
geleceğini tartışarak, “Çok Yönlü İşbirliğini Geliştirme Arayışları” ana teması etrafında Türk
Afrika ilişkilerinin 2050 vizyonu belirlenmeye çalışılmıştır.
5.3.2.2- İşbirliği ve Etkileşim Çalışmaları
Mevlana Kültürel Etkileşim Programı
Başkanlığın görev alanı içinde bulunan Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta
Asya, Ortadoğu ve Uzak Asya ile sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi için tasarlanan bu program ile farklı ülke ve topluluklardan benzer alanlarda
faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin iletişim, işbirliği ve kapasitelerinin artırılması ile
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bu alanlara ilişkin araştırma ve yayınların desteklenmesi amaçlanmıştır. Program kapsamında
bu bölgeler ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar,
düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerin
projeleri desteklenmiştir.
Türkiye Mezunları İletişim ve İşbirliği Programı
Türkiye günümüzde önde gelen uluslararası eğitim merkezlerinden biri haline gelmiştir.
Her yıl binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu öğrencilerle kurduğu
güçlü bağın korunması büyük önem arz etmektedir. Bu program kapsamında verilecek
desteklerle, burslu ya da kendi imkânları ile yükseköğrenimlerini Türkiye’de tamamlamış
mezunlar ile ülkemiz arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması
hedeflenmektedir.
Gençlik Gelişim Programı
Başkanlığımız bu programla soydaş ve akraba topluluklara mensup gençlerin bilgi
birikimlerinin artırılması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ortak tarihi ve kültürel değerlerin
tanınması ve ülke ve topluluklar arasında tecrübe paylaşımının sağlanmasını amaçlamaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitim, staj, seminer ve değişim programları, materyal
geliştirme çalışmaları, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek seminer, çalıştay ve
benzeri bilimsel etkinliklere Başkanlığımız tarafından mali destek verilmektedir.
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programları ve Çanakkale 100. Yıl Özel Proje Destek
Programı
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile soydaş ve akraba topluluklara mensup
gençlerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmeleri, kültürel değerleri tanımaları ve tarihi mekânları
görmeleri sağlanmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilecek programlarda;


Tarihi ve kültürel mekânların görülmesi,



Türkçe seminerlerinin gerçekleştirilmesi,



Tarih, kültür, sanat, edebiyat, medeniyet ve şehir tanıtım seminerlerinin düzenlenmesi,



Sanatsal atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Çanakkale 100. Yıl Özel Proje Destek Programı ile Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında

yapılan etkinliklere mali destek sağlanmıştır. Sağlanan desteklerle, yurtiçinde ve yurtdışında
çeşitli etkinlikler düzenlenerek tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin
genç nesillere her boyutuyla anlatılması, tarih bilinci ve kimlik duygusunun güçlendirilmesi
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amaçlanmıştır. Bu kapsamda, anma programları, bilimsel konferans ve toplantılar, Çanakkale
gezi programları, yayın ve araştırmalar desteklenmiştir.
Bu mali destek programları kapsamında 2015 yılında desteklenen projelerin bir kısmına
aşağıda yer verilmiştir.
2. Türkçe Atölyesi
Başkanlığın geliştirdiği Türkçe Atölye Projesi ile 5 farklı ülkede bulunan soydaş
öğretmene Ağustos ayı içerisinde Edirne’de Türkçe eğitimi verilmiştir. 2015 yılında ikincisi
düzenlenen projeye Yunanistan’dan 6, Bulgaristan’dan 40, Kosova’dan 14, Moldova’dan 18,
Makedonya’dan 6 olmak üzere toplam 84 öğretmen katılım sağlamıştır. Edirne Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilen proje kapsamında soydaş öğretmenler; Diksiyon,
Öğretim Yöntem Teknikleri, Okuma-Yazma Öğretimi ve Materyal Geliştirme gibi alanlarda
eğitim almışlardır.
Balkanlarda Fikir Sanat Atölyesi Faaliyetleri (Akademi Rumeli 3)
16-25 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen programa 9 ülkeden 150 genç
katılım sağlamıştır. Türkiye, Kosova, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, Gagavuz yeri, Kırım
ve Bosna Hersek’ten gelen katılımcılar; edebiyat, güzel sanatlar, tiyatro, müzik ve tarih-kültür
alanlarında eğitim almışlardır. Projeyle; 17-25 yaş arası gençlerin Türk dilini aktif kullanmaları,
kurulacak fikir sanat atölyeleri vasıtasıyla kişisel vizyonlarının geliştirilmesi, sanat aracılığıyla
işbirliği ve dayanışma zemini oluşturularak sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi
amaçlanmıştır. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Edirne ve
Çanakkale’nin tarihi mekânlarını ziyaret etmişlerdir.
Gökoğuz Türkleri Çanakkale’de
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle Moldova’nın
Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nden 90 kişi Ekim ayı içerisinde Türkiye’ye gelmiştir. Aralarında
akademisyen, sanatçı, STK temsilcisi ve öğrencilerin de bulunduğu grup, Çanakkale Zaferi’nin
100’üncü yılında savaşın yaşandığı bölgeyi görme fırsatı bulmuştur. Ayrıca, katılımcılar
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde seminerlere ve çeşitli sanatsal etkinliklere de
katılmışlardır.
Balkanların Genç Romanları Gelecek İçin Bir Araya Geliyor Projesi
Balkan Romanları Birliği (BAROM) tarafından düzenlenen ve Başkanlık tarafından
desteklenen “Balkanların Genç Romanları Gelecek için Bir Araya Geliyor" projesi Ekim ayında
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Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Enstitüsü’nde açılışı
gerçekleşen proje kapsamında Balkan ülkelerinden gelen Roman gençler, "Liderlik ve Proje
hazırlama" eğitimleri alarak; şehir, tarih, kültür seminerlerine katılmış ve Türk akademisyenler,
STK temsilcileri ve gençlerle tanışma imkânı bulmuşlardır.
Lübnan Sivil Toplum Kapasite İnşası
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği
ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) işbirliğiyle
düzenlenen “Lübnan Sivil Toplum Kapasite İnşası Projesi”
kapsamında, eğitim programı 30 Kasım-15 Aralık 2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı kapsamında; başta
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TRT, Yunus Emre Enstitüsü
olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, düşünce kuruluşları
ve

STK’lara

ziyaretler

gerçekleştirilip

tecrübe

paylaşımı

sağlanmıştır.
Suriyeli Öğrencilere Yönelik Türkçe Eğitim Programı
Ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyelilere yönelik Başkanlık tarafından AFAD,
Gaziantep Üniversitesi ve UNICEF Türkiye Temsilciliği'nin işbirliği ile 2013 ve 2014
yıllarında gerçekleştirilen Türkçe eğitim programı, 2015 yılında AFAD ve UNHCR işbirliği ile
devam etmiştir. 10 ilimizdeki AFAD’a bağlı 21 kampta düzenlenen “2014-2015 İleri Düzey
Türkçe Eğitim Programına 1300 öğrencinin katılım sağlamıştır. 3 yıldır uygulanan eğitim
programından toplamda 4.448 öğrenci faydalanmıştır.
5.3.2.3- Tarihi ve Kültürel Miras Çalışmaları
Kırım Tatar Tarihi Eserleri Envanteri Projesi
Başkanlık tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen “Kırım
Tatar Tarihi Eserleri Envanteri Projesi” ile Kırım’da yıkılmış, dönüştürülmüş, tahrip edilmiş ve
yok olmaya terk edilmiş kısmen de olsa halen ayakta olan eserlerin tespit edilmesi
hedeflenmiştir. 11 şehir ve 44 köyde 200’e yakın eser tespit edilerek kayıt altına alınmış ve
büyük bir arşiv elde edilmiştir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte detaylı bir envanter raporu
hazırlanmıştır.
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1944 Kırım Tatar Sürgünü Sözlü Tarih Çalışması
Kırım Tatarlarının milli davasının bütün dünya kamuoyuna en objektif şekilde bizzat
trajedinin mağdurları tarafından anlatılmasını amaçlayan 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü Sözlü
Tarih Çalışması ile Kırım sürgününü yaşayan 246 kişi ile birebir mülakat yapılmıştır. Çalışma
kapsamında, Kırım’ın asli unsurlarından olan 430 bin Tatar’ın, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliğinin sürgün politikası sonucu 18 Mayıs 1944’te vagonlara doldurularak Ural dağlarıyla
Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgün edilmesi anlatılmıştır. Bu çalışma sayesinde tarihçilerin,
bilim adamlarının, belgesel ve haber programı yapımcılarının istifade edebileceği bir arşiv
oluşturulmuş ve sürgünün belgelendirilmesi açısından bir ilk olmuştur.
Lübnan’da Türk Varlığı ve Osmanlı Mirası
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle Ortadoğu Stratejik
Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, "Lübnan'da Türk Varlığı
ve Osmanlı Mirası" başlıklı
bir

rapor

Lübnanlı

hazırlanmıştır.
Türkmenlerin

durumunu ve özellikle 2009
yılından bugüne Lübnanlı
Türkmenler
arasındaki

ile

Türkiye

ilişkileri

çok

boyutlu olarak ele alan
rapor, bu yönüyle konunun
tüm

yönlerine

ışık

tutmaktadır. Saha çalışması sürecinde, Lübnan Türkmenlerinin yanı sıra Türkiye ile tarihsel
bağları olan Girit Türkleri, Anadolu kökenli aileler, Çerkezler ve Mardinliler gibi farklı
topluluklar da rapor kapsamında değerlendirilmiştir.
Osmanlı Arşivlerinde Filistin Belgeleri
Başkanlık yarım asırdır devam eden Filistin-İsrail meselesine ışık tutacak bir çalışmayı
hayata geçirmiştir. Araştırma projesi kapsamında 3 yıl boyunca uzman akademisyenlerce tarihi
yorumu yapılacak Filistin ile ilgili Osmanlı arşivleri belgelerinin katalog haline getirilip
uluslararası kamuoyunda Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve İngilizceye de çevrilerek paylaşılması
planlanmaktadır. Yapılan araştırmayla Filistin halkının hukuki dayanağı olan, kalıcı ve
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sürdürülebilir savunma zemini elde etmesi sağlanacaktır. Ayrıca, yapılan çalışmanın
Türkiye’nin Filistin konusunda üstleneceği çözüme de büyük katkı sunması beklenmektedir.
5.3.3- Uluslararası Öğrencilere Yönelik Faaliyetler
Uluslararası öğrencilere yönelik olarak Türkiye Bursları ile ilgili faaliyetler, akademik
ve kültürel rehberlik ile Türkiye mezunları başlıkları altında faaliyetler yürütülmektedir.
5.3.3.1- Türkiye Bursları Kapsamında Yapılan Çalışmalar
2012 yılında hayata geçirilen Türkiye Bursları kapsamında 2015 yılında gerçekleştirilen
faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:


2015-2016 eğitim dönemi Türkiye Bursları uygulamasına esas olmak üzere planlama
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, çoğunluğu yurtdışına yönelik faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşların görüşleri alınmıştır.



YÖK Başkanlığı ile birlikte üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü düzeylerdeki mevcut
bölüm ve programlar incelenmiş ve 2000’in üzerinde bölüm ve programın öğrenci
tercihine sunulmasına karar verilmiştir.



Türkiye Burslarının tanıtımı ve farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında;
o

İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 farklı dilde yayınlanan Türkiye Bursları web
sitesi güncellenmiş ve başvuru süreci, güncel duyurular, sıkça sorulan sorular ve
Türkiye’de eğitim hakkında birçok faydalı bilgi sunulmuştur.

o

Başvuru sistemi üzerinden Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça, Rusça,
Arnavutça ve Boşnakça olmak üzere 8 farkı dilde online başvuru alınmıştır.

o

Sosyal medya aracılığıyla Türkiye Bursları başvuru sistemi ve güncel duyurular
hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır.

o

Görsel medya görünürlüğü artırmak amacıyla çeşitli TV kanallarına ve haber
ajanslarına mülakat ve demeçler verilmiştir. Ayrıca, Suriyeli Maher’in hikayesinin
kısa filmi çekilmiştir.

o

Burs programlarının tanıtıldığı 11 çeşit afiş, broşür vb. tanıtım materyalleri
hazırlanmıştır.

o

Önde gelen burs programlarını yerinde incelemek amacıyla ABD, Birleşik Krallık,
Güney Kore, Japonya, Almanya ve Rusya ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Nijerya, Filipinler, Endonezya, Haiti ve Malezya’ya resmi temaslar ve çalışma
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

o

23-29 Ekim 2015 tarihleri arasında Çin Eğitim Fuarı’na katılım sağlanmıştır.
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o

10 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen ve 40'a yakın üniversite ve ilgili
kurumlardan temsilcilerin katıldığı Türk-Amerikan Üniversiteleri İşbirliği
Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.



Online Başvuru Sistemi Başkanlığımızın değerlendirme kriterleri esas alınarak yeniden
dizayn edilmiştir.



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

DÜZEY

2011

2012

2013

2014

2015

Lisans

325

500

500

550

600

Yüksek Lisans
Doktora

450
550

750
1.000

750
1.000

800
1.100

850
1.200

Tablo 6- 2011 – 2015 Burs Miktarları (TL)
Tüm bu faaliyetler sonucunda;


2014 Türkiye Bursları programlarına 176 farklı ülkeden yaklaşık 82.000 başvuru
olurken 2015 yılında Türkiye Bursları başvuru sistemine 182 ülkeden 155.000 kayıt
yapılmıştır.



Başvurular incelenmiş ve uzman değerlendirmesi neticesinde yaklaşık 13.000 aday
mülakata davet edilmiştir. 123 ülke ve merkezde adaylarla yüz yüze mülakatlar
gerçekleştirilmiştir.



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



2015 Türkiye Bursları mülakatları sonucunda toplam 5.366 öğrenci burslandırılmıştır.



Araştırma Bursları ve Başarı-Destek Bursları kapsamında yıl boyunca başvuru,
değerlendirme ve burslandırma süreci gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de öğrenim gören ve
başvuru yapan 3.013 uluslararası öğrenci arasından 400 aday, Başarı ve Destek Burs
Programından yararlanmaya hak kazanmıştır. Araştırma Burs Programı kapsamında
başvuru sahibi 76 uluslararası araştırmacı arasından 11 aday Araştırma Burslusu
olmaya hak kazanmıştır.



Türkiye Bursları kapsamında bu yıl ilk defa uygulanan Sanat ve Spor Burs
Programlarına 2015 yılında tüm dünyadan başvuru alınmış ve ülkemizin sanat ve spor
branşlarındaki tecrübelerini paylaşmak adına uluslararası 25 sanatçı ile 5 sporcu çeşitli
alan ve düzeylerde burslu olarak Türkiye’de okumaya hak kazanmıştır. Adayların
değerlendirme sürecinde sanat ve spor alanlarındaki başarılarını tescilleyen çalışmaları
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dikkate alınmış ve geleceğin seçkin sanatçı ve sporcuları olabilmeleri amacıyla
ülkemizde öğrenim görmek için kabul edilmişlerdir.


2015 yılında burslandırılan uluslararası öğrencilere yönelik karşılama ve oryantasyon
programları yapılmıştır. Ankara ve İstanbul illerinde havaalanlarında kurulan stantlarla,
diğer illerde Başkanlığın iletişim ofisleri ve ilgili TÖMER’ler tarafından uluslararası
öğrencilerin karşılamaları yapılmıştır.



Edirne-Trakya ve İzmir-Ege Bölgesindeki üniversitelere yerleşen Türkiye Burslusu
uluslararası öğrencilerin karşılanması, yurtlara yerleşimlerinin sağlanması ve eğitim
süreçleriyle ilgili diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bölge Koordinasyon
Ofisleri sürekli çalışmalar yürütmüştür.



2015 yılında burslandırılan öğrencilerin tercihleri doğrultusunda şehir, üniversite,
bölüm ve program yerleştirmeleri YÖK işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.



Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde eğitim gören öğrencilerin, kurumsal işbirliği
çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemeyle bursluluk belgelerine e-devlet üzerinden
ulaşabilmelerine imkân sağlanmıştır.



Bursluluk işlemleri dâhilinde; öğrenci bilgi sistemi üzerinden 32.000 talebe cevap
verilmiştir. 2014-2015 eğitim dönemine ait 12.000 transkript incelenmiş, 7.000
civarında bursluluk işlemi gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda 550
bursluluk belgesi hazırlanmıştır. Türkiye Bursları Çağrı Merkezine gelen 42.000 talep
cevaplanmıştır.

Suriyelilere Yönelik Eğitim Çalışmaları
2015 yılında 1000 Suriyeli öğrenci burslandırılmış
olup, mevcut durumda Başkanlığın 2000 civarında Suriyeli
burslu öğrencisi bulunmaktadır.
Suriyeliler için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK) ile birlikte gerçekleştirilen DAFİ
Burs Programının
öğrenciyle

2. uygulaması kapsamında, 150

Gaziantep

ve

Ankara’da

mülakatlar

gerçekleştirilmiştir. 70 öğrenci DAFİ Burs Programı
kapsamında burslandırılmıştır.
Devlet

üniversitelerinde

eğitim

alan

Suriyeli

öğrencilerin öğrenim harçları ilgili Bakanlar Kurulu Kararı
çerçevesinde Başkanlık tarafından karşılanmaktadır.
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Türkçe eğitim, bir taraftan Suriyeli öğrencilerin topluma uyum süreçlerini
hızlandırırken, özellikle yükseköğretime geçiş yapacak başarılı öğrencilerin seçimini
kolaylaştıran bir unsur ve bu öğrenciler için hazırlık eğitimi mahiyetinde olmaktadır. Bu
kapsamda, Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
akademik koordinatörlüğünde, Suriyeli misafirlerin ikamet etmekte olduğu merkezlerde
UNHCR ve AFAD’ın desteğiyle Türkçe kursları düzenlenmektedir.
5.3.3.2- Akademik ve Mesleki Rehberlik ile Sosyal ve Kültürel Rehberlik Çalışmaları
Uluslararası öğrencilere yönelik sosyal-kültürel faaliyetler ile Türkiye Bursları
kapsamında eğitim gören uluslararası öğrencilerin uyum sağlama süreçlerinin kolaylaştırılması,
öğrencilere yönelik çeşitli programlar düzenlenmesi ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Akademik ve mesleki rehberlik faaliyetleri ile Türkiye Burslusu öğrencilerin akademik
gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılması ve uluslararası öğrencilere çalışmalarıyla ilgili
akademik yayın desteği sunulması amaçlanmaktadır. Tamamlayıcı kültürel sosyal ve eğitim
programlarıyla öğrencilerin gelişimlerine her türlü katkının sağlanması ve kişisel gelişimlerini
arttırabilecek imkânlar sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, uluslararası öğrencilere
yönelik sunulan akademik ve mesleki rehberlik faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir:


Ülkemizde Türkiye Burslusu veya kendi imkânlarıyla öğrenim görmekte olan
öğrencilerin Başkanlığımızda veya başka mekânlarda bir araya gelmelerine yönelik
etkinlikler düzenlenmiştir:
o

YTB

İzmir

Bölge

Koordinatörlüğünce

uluslararası

öğrencilere

yönelik

4.Geleneksel Kurban Bayramı Yemeği ve Bayramlaşma Programı
o

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına uluslararası öğrencilerin katılımı

o

Konya’da düzenlenen Hz. Mevlâna’nın 742. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma
Törenlerine uluslararası öğrencilerin katılımı



o

Edirne'de uluslararası öğrencilere yönelik Mevlana Anma Programı

o

İstanbul’da Çanakkale temalı şiir ve müzik dinletisi

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

2-7 Şubat 2015 tarihleri arasında Ankara’da TRT işbirliğiyle Türkiye Bursları
TRT Kış Okulu Programı düzenlenmiştir. 60 Türkiye Burslusu öğrencinin
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katıldığı programda öğrenciler habercilik ve iletişim alanlarında uygulamalı eğitim
almıştır.
o

17 Şubat – 28 Mayıs 2015 tarihleri arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle Ankara ve İstanbul’da Osmanlı Dünyası Bahar Okulu düzenlenmiştir.
Osmanlı Türkçesi ve arşivcilik alanında uygulamalı eğitimin verildiği programa
102 uluslararası öğrenci katılmıştır.

o

15. Türk Dünyası ve Uluslararası Öğrenciler Şöleni, Başkanlığımızın
katkılarıyla 13 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 30'a yakın
ülkeden yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı programda öğrenciler kendi ülkelerinin
yerel müzik ve folklor gösterilerini yapmıştır.

o

24 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen geleneksel 3. Uluslararası Öğrenciler İftar
Programına 200 uluslararası öğrencinin yanı sıra basın yayın organlarının
temsilcileri, gazeteci ve yazarlar da katılım sağlamıştır.

o

27 Temmuz - 23 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen 2015 Türkçe Yaz
Okulu-Edirne programı Trakya Üniversitesi’nin katkılarıyla 11 farklı ülkeden 30
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

o

1 Ağustos-1 Eylül 2015 tarihleri arasında çeşitli Uluslararası Öğrenciler Akademisi
programlarını başarıyla tamamlamış öğrencilere yönelik olarak 5 farklı grup
halinde toplamda 275 uluslararası öğrencinin katıldığı Bolu Yaz Kampı
gerçekleştirilmiştir.

o

Başkanlığımız tarafından da desteklenen ve 60 ülkeden 500’e yakın öğrencinin
katıldığı 1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı kutlanmıştır. Programda Türkçe Yaz
Okulu katılımcılarından 30 uluslararası öğrenci yer almıştır.



1-4 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen
Uluslararası Öğrenci Treni ile 15 bin uluslararası
öğrenci içinden seçilen en başarılı 40 öğrenci 4
günlük tren yolculuğu yapmıştır. Uluslararası
Öğrenci Treni sırasıyla Eskişehir, Ankara, Kayseri
ve Konya illerine uğramıştır.



Başkanlığımız ile Yunus Emre Enstitüsü arasında 30
Haziran 2015 tarihinde bir protokol imzalanmış
olup,

Türkiye

Burslusu

öğrencilerin

kendi

ülkelerindeki Yunus Emre Enstitülerinde Türkçe öğrenmesini hedefleyen Yerinde
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Türkçe ve Oryantasyon Programı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu program
kapsamında; 15 Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde, 7 Temmuz - 4 Eylül 2015 tarihleri
arasında Türkiye Bursuna hak kazanan 216
öğrenciye Türkçe kursu, konuşma becerilerini
geliştirmek üzere konuşma kursu ve Türkiye’ye
uyum sağlamalarını kolaylaştırmak adına da
oryantasyon eğitimi verilmiştir.
I. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi
16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Başkanlığımız ve
Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen I.
Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi’ne 50
farklı üniversitede öğrenim gören 33 farklı ülke vatandaşı
uluslararası öğrenci 100 bildiri sunmuştur.
1. Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası
59 ülkenin temsil edildiği 1. Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası turnuvasında 176
takımın

katılımıyla

müsabakalar, 1 Nisan - 19
Mayıs
arasında

2015

tarihleri

9

şehirde

gerçekleştirilmiştir.
Mayıs

19

2015

tarihinde

gerçekleştirilen

final

müsabakasında Afganistan’ı
mağlup eden Türkmenistan
şampiyon

olmuştur.

Turnuvada dereceye giren
takımlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN vermiştir.
Kamu Görevlileri ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı (KATİP)
Türkiye Burslarının yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlere
yönelik olarak başlattığı Kamu Görevlileri ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı
(KATİP) 2015 yılında ilk kez uygulanmıştır. Bu program ile Arjantin’den Vietnam’a,
Afganistan’dan Laos’a, Bulgaristan’dan Afganistan’a uzanan geniş bir coğrafyadan Türkiye ile
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ilgili çalışmalarda bulunan ve kariyerlerinde belli bir başarı sağlamış olan 14 kamu görevlisi,
araştırmacı ve akademisyen burslandırılmıştır. Program kapsamında, 9 aylık Türkçe eğitiminin
yanı sıra çeşitli seminer, konferans, kurum ziyareti, gezi vb. etkinlikler ile katılımcıların
Türkiye’ye ilişkin bilgi birikimini arttırmaları ve Türkiye ile sürdürülebilir kalıcı bağlar
kurmaları hedeflenmiştir.
Uluslararası Öğrenciler Akademisi
Başkanlığımız, ülkemizde Türkiye Bursları kapsamında eğitim görmekte olan
uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi,
bulundukları üniversiteye, şehre, ülkemize, toplumumuza ve kültürümüze yakınlık sağlamaları
ve mezuniyetleri sonrasında ülkemiz ile kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmeleri amacıyla
“Uluslararası Öğrenciler Akademisi” programları geliştirilmiştir.
2015 yılında 16 şehirde yürütülen Uluslararası Öğrenciler Akademisi programlarına 4
binin üzerinde uluslararası öğrenci katılım sağlamıştır. Söz konusu illerdeki üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinin de katılım sağladığı programlarda çeşitli
tematik konularda eğitimler verilmiş ve kültürel geziler düzenlenmiştir. Ayrıca, düzenlenen
programlar Uluslararası Öğrenciler Akademisi Bülteni adı altında kitaplaştırılmıştır.
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programı
Başkanlığımız desteğiyle Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Edirne, Kayseri,
Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Adana, Antalya, Samsun, Isparta, Çanakkale ve
Gaziantep şehirlerinde uygulanacak eğitim programlarıyla ülkemizde yükseköğrenim gören
uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve
çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması amaçlanmaktadır. Bu sayede bu gençlerin,
toplumumuz ve kültürümüzle olan bağlarının kuvvetlendirilmesi ve mezuniyet sonrasında
ülkemiz ile öğrenciler arasında her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaları
hedeflenmektedir.
Uluslararası Öğrenciler Kültürel Sosyal Rehberlik Programı
Türkiye Burslusu öğrenciler başta olmak üzere ülkemizde yükseköğrenim gören
uluslararası öğrencilere kültürel ve sosyal rehberlik sağlanması başarılı bir eğitim almaları ve
ülkemizle bağlarını güçlendirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, içeriği
ve amacı önceden belirlenmiş faaliyetlerle öğrencilerin kültürel ve sosyal yönlerinin
geliştirilmesi, öğrencilerin Türkiye ve eğitim gördükleri şehirlere yönelik farkındalığının
artırılması ve eğitimlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projelere Başkanlığımız tarafından
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destek verilmektedir. Desteklenen projelerin Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir,
Balıkesir, Edirne, Kayseri, Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Samsun, Çanakkale ve
Gaziantep şehirlerinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Programı
Ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin başarısı Türkçe seviyeleriyle
doğru orantılı olmaktadır. Bu nedenle, Türkçe öğretimi konusunda yeni yöntemler geliştirilmesi
ve araştırmaların teşvik edilmesi, Türkçe öğretim merkezlerinde sunulan öğretim hizmetlerinin
geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması, Türkçe öğretimini destekleyici yayınların artırılması,
Türkçe öğretim metotlarının çeşitlendirilmesi ve eğitici niteliklerinin artırılması acil ihtiyaçlar
arasında

yer

almaktadır.

Başkanlığımız

bu

doğrultuda

geliştirilecek

çalışmaların

desteklenmektedir.
5.3.3.3- Türkiye Mezunlarına Yönelik Çalışmalar
Türkiye’deki üniversitelerden mezun uluslararası öğrencilere yönelik olarak 2015
yılında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:


15 Ekim 2015 tarihinde 16 farklı kamu kurumundan ve 5 farklı üniversiteden toplamda
21 temsilcinin katılımlarıyla Türkiye Mezunları Kamu Kurumları ve Üniversiteler
Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımızda Türkiye mezunlarına yönelik yapılan
çalışmalardaki iyileştirmeye açık alanlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri katılımcılar
tarafından belirlenmiştir.



Türkiye’de eğitimini tamamlamış uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek
faaliyet ve işbirliği alanları ile ilgili yol haritasını belirlemek amacıyla Türkiye
Mezunları İş Dünyası Çalıştayı da gerçekleştirilmiştir. DEİK işbirliği ile
gerçekleştirilen çalıştaya en çok Türkiye Mezunu bulunan ülke ve bölgelere yönelik
yatırım yapan iş dünyası temsilcilerinin katılımı sağlanmış ve mezun çalışmalarının
gelecek vizyonu hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.



13 Eylül 2015 tarihinde Katar’da, 9 Aralık 2015 tarihinde Endonezya’da, 20 Aralık
2015 tarihinde Malezya’da, 29 Aralık 2015 tarihinde Ürdün’de Başkanlığımızca
Türkiye Mezunları Buluşmaları gerçekleştirilmiştir.
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IV. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
11 Haziran 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
teşrifleriyle

Ankara’da

gerçekleştirilen
Uluslararası
Mezuniyet

4.
Öğrenciler
Töreni’ne

1.500’ü Türkiye Burslusu
olmak üzere yaklaşık 4.000
Türkiye

mezunu

uluslararası

öğrenci

katılmıştır.
5.3.4- Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Faaliyetler
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”:
20.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz
konusu yönetmelik kapsamında Başkanlığımızca gerçekleştirilen idari ve mali destekler
aşağıda sıralanmıştır:
 2015

yılı

Başkanlığımızca

içerisinde
doğrudan

proje

desteği “program bazlı” uygulanmaya
başlamıştır. Bu bağlamda program
başlıkları aşağıda yer almaktadır.
o Yurtdışı Vatandaşlar;
 Ayrımcılıkla Mücadele Programı,


Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı,



Herkes İçin Adalet Programı,



Çift Dilliliği Teşvik Programı,



Eğitim ve Akademik Destek Programı,



Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı,



Kültürel Çalışmalar Destek Programı olmak üzere 7 program
belirlenmiştir.
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o Soydaş ve akraba topluluklar;


Mevlana Kültürel Etkileşim Programı,



Gençlik Gelişim Programı,



Türkiye Mezunları İletişim ve İşbirliği Programı olmak üzere 3 program
belirlenmiştir.

o Uluslararası Öğrenciler;


Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programı



Uluslararası Öğrenciler Kültürel Sosyal Rehberlik Programı



Uluslararası Öğrenciler Türkçe Öğretim Programı olmak üzere 3
program belirlenmiştir.

o Ortak programlar;


Yıl Boyu Hızlı Destek Programı,



Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı



Çanakkale 100. Yıl Özel Destek Programı olmak üzere 3 program
belirlenmiştir.



612 (565 farklı kuruluş) kuruluştan 942 başvuru alınmış ve 227 proje desteklenmiştir.



2015 yılında yapılan 227 projeye toplam 21.367.453,00 TL tutarında mali destek
sağlanmıştır. En çok destek sağlanan beş ülke; Türkiye, Almanya, Fransa, Makedonya
ve Belçika olarak sıralanmıştır.



Desteklenen projelerin görev alanlarına göre dağılımına baktığımızda; soydaş ve akraba
topluluklara mali desteğin 45’i; yurtdışı vatandaşlara %34’ü, uluslararası öğrencilere ise
%21’i oranında destek sağlanmıştır.



Yeni mali destek programlarına geçiş için “Proje Değerlendirme ve Başlangıç İşlemleri
Rehberi” hazırlanmıştır.

5.3.5- Medya ve İletişim Çalışmaları
Başkanlığımızca yürütülecek faaliyetlere yönelik “Kurumsal Kimlik ve İletişim”
çalışmaları kapsamında 2015 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.


2015 yılı içerisinde Başkanlığımızca kurumsal yayınların koordinasyonu devam
etmiştir.
o YTB Sivil Toplum Destekler- Projeler Seçkileri Kitabı
o Bin Yıllık Komşumuz Ermeniler Kitabı (6 dilde)
o Kurum Tanıtım Kitapçığı (3 dilde)
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o Ülke Faaliyet ve Projeler Kitapları (6 ülke)
o Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslam) Mimari Yadigârları
o Vatandaşlık Rehberleri (4 ülke)
o Takvim Çalışmaları
o 50’den fazla kitapçık, broşür ve iç yayın


Başkanlık süreli yayınlarına devam etmektedir. 3 ayda bir yayınlanan ARTI 90 dergisi
12. sayısına ulaşmıştır.



YTB Bülten ve YTB Dünya Gündemi yayınlanmaktadır.



Yeni tasarımıyla www.ytb.gov.tr internet sitemiz devreye girmiş ve 6 dilde yayın
yapmaya

başlamıştır.

(Türkçe,

İngilizce,

Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça)


Dijital Arşiv Sistemimizde 50 bin fotoğraf ve
500 saat video çekimi bulunmaktadır.



YTB Buluşmaları 2015 yılında da devam etmiş
ve Başkanlığımız Prof. Dr. Ömer Dinçer ile
Prof. Dr. Bekir Karlığa’yı ağırlamıştır.



13 adet tanıtım filmi, 10 adet kamu spotu ve
reklam filmi yapılmıştır.



Kurumsal

yayınların

hazırlandığı

grafik

bölümünde 1 milyon baskı; grafik tasarım,
matbaa hazırlık, kitap-broşür basımı, sosyal
medya görselleri hazırlığı, sunum dosyaları, afiş tasarımları, stant ve roll-up tasarımları
yapılmıştır.
5.3.6- Toplantılar ve Organizasyonlar
2015 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.


Şubat ayında, Başkanlığımız ile Kırgızistan’ın diaspora ve göç alanında faaliyet
gösteren kurumları arasında tecrübe paylaşımı çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
Tiflis’te gerçekleştirilen 5. Uluslararası Eğitim Fuarı’na katılım sağlanmıştır.
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Mayıs ayında; Kırım Tatarları Sürgünü 71. Yılı anısına İstanbul'da "Devletlerarası
Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi" düzenlenmiştir.



10 Temmuz 2015 tarihinde Başkanlığımız heyetinin Yunanistan’a gerçekleştirdiği
ziyaret ile soydaş ve akraba topluluklarla bir araya gelinmiştir.



3 Ağustos 2015 tarihinde ilki 2009 yılında Kırım’da Akmescit’de yapılan Dünya Kırım
Tatar Kongresi’nin 2’incisi 6 yıl aranın ardından Ankara Bilkent Otel’de
gerçekleştirilmiştir. 12 ülkeden 180 STK’nın katıldığı kongreye TBMM Başkan Vekili
Naci Bostancı, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkler ve Akraba Topluluklar
(YTB) Başkanı Kudret Bülbül, Kırım Tatarları lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu,
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rifat Çubarov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo
Klimkin, siyasi parti temsilcileri, çeşitli ülkelerin Ankara'daki diplomatik misyon
temsilcileri ve diğer davetliler katılmıştır.

5.3.7- Hizmet İçi Eğitim Programları
Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitimine ilişkin olarak, hizmet içi eğitim
modülünün tasarlanması ve eğitimlerin planlaması çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılı
içerisinde hizmetlerde etkinliğin, verimliliğin ve kalitenin sağlanması için sonuç odaklı yönetim
anlayışı ile hareket etmek, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak,
görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak ve
ilerideki görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim çalışmaları
yapılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.
EĞİTİMİN ADI
Saha Çalışması, Bilgi Toplama Yöntemleri, Lobicilik Stratejileri
ve Teknikleri Eğitimi
Kullanıcı ve Bilgi Güvenliği Eğitimi
Devlet Memurları Kanunu ve Uygulaması Semineri
Konuşma Kulüpleri (İngilizce-Almanca)
Aday Memurluk ve Oryantasyon Eğitimi
İdari Yargılama Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulaması Semineri
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Mali Kontrol Semineri
6245 Sayılı Harcırah Kanunu Semineri
KBS Eğitimi
Kamu Diplomasisi Eğitim Programı
Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hiz. Semineri

KATILIMCI SAYISI

Tablo 7- 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Verileri
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26
20
2
12
9
7
2
2
4
2
1
1

Başkanlığımızda görev yapan yardımlarının tez hazırlama ve uzmanlığa atanma
süreçleri takip edilmiştir. Bu çerçevede, 2015 yılında 12 uzman yardımcısının tez ve yeterlik
sınav süreçleri tamamlanmış olup, toplamda 32 uzman yardımcısının tez savunması ve
yeterlilik sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş ve uzmanlığa atamaları yapılmıştır.
Diğer taraftan, Başkanlığımızda staj yapacaklara ilişkin hazırlanan Staj Yönergesi
kapsamında 2015 yılında 54 kişi staj yapmıştır. Başkanlığımızdaki hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için bir Eğitim Komisyonu oluşturulmuş olup, söz
konusu komisyon 2015 yılında 6 kez toplanmıştır. Böylece, yapılan eğitimlerin birlikte
değerlendirilmesi ve Daire Başkanlıklarından gelebilecek eğitim taleplerinin dikkate alınması
da hedeflenmiştir. Bunun yanında, çeşitli üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları ziyaret
edilerek hizmet içi eğitim ile staj ve kütüphane faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
5.3.8- Mali İşlemler, Planlama ve Mevzuat Çalışmaları
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,
raporlaması ve ön mali kontrol çalışmaları çerçevesinde ifa edilen görevler aşağıda
sıralanmıştır.


2014 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.



2016 mali yılı bütçe çalışmaları ve yatırım programı çalışmaları tamamlanmıştır.



2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.



2014 Kesin Hesap ve Yıllık Program İzleme Raporu hazırlanmıştır.



2016-2017 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.

5.3.9- Bilgi İşlem Faaliyetleri
Hizmet götürmekle sorumlu olduğumuz hedef kitlenin yurtdışında yerleşik olduğundan
hareketle Başkanlığımız, bilgi işlem alt yapısı çalışmalarına büyük önem vermekte olup, 2015
yılında bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:


YTB Sivil Toplum Destekleri Bilgi Sistemi
YTB Sivil Toplum Destekleri Bilgi Sistemi ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren
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sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve kamu kurumlarına ait bilgilerin tek
bir yerde toplanması ve bu sayede büyük bir bilgi paylaşım havuzu oluşturularak kendilerine
yönelik hizmetlerin (proje desteği, kapasite geliştirme vb.) hızlı ve etkin şekilde sunulması
amaçlanmaktadır.


Türkiye Bursları Bilgi Sistemi
2015 yılında Türkiye Bursları Bilgi Sistemi Projesinin analizi, yazılımı, tasarımı,

kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi, dokümantasyonu ve eğitimini kapsayan çalışmalar
yürütülmüştür. Farklı kaynaklardan derlenen, elle iletilen ve sistematik takibi yapılamayan
öğrenciler, burslar, okullar, TÖMER kurumları, ödemeler, işlemler, duyurular gibi sistem
bileşenlerine ait bilgilerin sistem aracılığıyla yapılan yetkilendirmeler doğrultusunda takibi ve
yönetilebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca burs alan öğrenciler sistem üzerinden kendileri ile
ilgili bilgileri düzenleyerek, akademik, bursluluk ve benzeri konuları takip edebilmekte,
dersleriyle

ilgili

çalışmalarını

saklayabilmekte

ve

belge

ve

işlem

taleplerinde

bulunabilmektelerdir. Sistem genel hatlarıyla; Başvuru Modülü, Değerlendirme Modülü, Takip
Modülü, Raporlama Modülü ve Mezun Modüllerinden oluşmaktadır. 2015 itibariyle Başvuru,
Takip ve Değerlendirme Modülleri tamamlanmış olup eksikliklerinin giderilmesine devam
edilmektedir. Türkiye Bursları Bilgi Sistemi’nin detaylı bir şekilde hizmet sağlaması adına
YÖK, KYK, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
SGK, TURKSAT gibi farklı kurumlarla entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir.


YTB Intranet (YTBNet)
Başkanlığımız intranet projesi olan YTBnet uzun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya

çıkmıştır. Akıllı arama, personel profilleri, faaliyet atlası ve dijital medya arşivi gibi içerikler
önceki intranet sisteminden farklı olarak burada yer almıştır. Geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.


Online Başvuru Yönetim Sistemi
Başkanlığımıza yapılan her türlü başvuru işleminin tek bir noktadan internet üzerinden

yapılmasına imkân sağlayan web tabanlı bir servistir. Sistem ile burs programlarına, etkinliklere
ve sınavlara başvuru kayıtları hızlı ve etkin bir şekilde alınabilmektedir. 2015 yılında OBYS ile
başvuru kaydı alınan programlar; Osmanlı Dünyası Bahar Okulu Programı, Türkiye Bursları Araştırma Burs Programı, Türk Dili Burs Programı, Yurtdışı Hukukçular Buluşması Programı,
Başarı-Destek Burs Programları, TBMM Yasama Eğitim Programı, 2. Uluslararası Öğrenciler
Sosyal Bilimler Kongresi, DAFİ Türkiye Bursları Programı, Suriyeliler için İleri Düzey Türkçe
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Eğitim Programı ve Suriyeliler için Şehir Merkezlerinde İleri Düzey Türkçe Eğitim
Programıdır.


DBL Siber Güvenlik Sistemi
Tüm dünyada kullanılan ortak bir IP engelleme sistemi olan DBL Başkanlığımıza

entegre edilerek olası siber saldırılara karşı daha etkili bir önlem alınmıştır.


GIT Sürüm Kontrol Sistemi
Yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan hız odaklı, dağıtık çalışan bir sürüm kontrol

ve kaynak kod yönetim sistemi olan GIT Sistemi, Başkanlığımız bünyesinde geliştirilen
yazılımların sürüm takiplerinin yapılması için kurulmuştur.


Faaliyet Atlası
Başkanlığımız personelinin görev aldığı faaliyetlerin, bir harita üzerinde güncel olarak

takip edilebileceği ve gerekli raporların alınabileceği web tabanlı bir sistemdir.


Ülke Eğitim Sistemi



Yurtdışı Vatandaşlar Araştırma Destek Bursları Başvuru Sistemi



Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi Web Sitesi (uokongresi.org)



Uluslararası Öğrenciler 2015 Dünya Kupası Web Sitesi (turnuva.turkiyeburslari.gov.tr)



Türkiye Bursları Web Sitesi



Vatandaşlık Hukuk Rehberi



YTB Cep Rehberi



Online Anketler



Dijital Görsel Arşiv Sistemi



Güvenli Geçiş Sistemi



Teknik destek talepleri



Network iyileştirme



Yazıcı bakımları



Mobil EBYS



EBYS üzerinde yeni modüller geliştirilmesi



EBYS üzerinden Dışişleri Bakanlığı ve YÖK ile e-yazışma gerçekleştirilmesi



Güvenlik duvarı geçiş çalışmaları



Bilgi işlem malzemelerinin koruyucu bakım hizmetleri



Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşması
58



Mail Sunucu Geçiş çalışmaları



Bakım Sözleşmelerinin Yenilenmesi



Felaket Kurtarma Merkezi



Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Bildirim Sistemi, ÖSYM Sınav Sonuç Sistemi, YÖK
Üniversite Bilgileri Paylaşım Sistemi ve SGK tarafından yabancı uyruklu öğrencilerin
sigorta tescil işlemleri için sağlanan sistemlerin Başkanlıkta kullanılan bilişim
sistemlerine entegre edilmesi



YTB Bilgi Sistemleri Altyapı Projesi başvuru işlemleri

5.3.10- 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.



2015 yılında 10 YTB Uzman Yardımcısı ve 11 Sözleşmeli Uzman alımı için yazılı sınav
ve mülakat yapılmıştır. Bununla birlikte, 8 YTB Uzman Yardımcısı ve 3 Sözleşmeli
Uzman sınavı kazanarak göreve başlamışlardır.



Tezlerini teslim eden ve yeterlik sınavında başarılı olan 12 YTB Uzman Yardımcısının
uzmanlığa atamaları yapılmıştır.



Başkanlığımız

organizasyonlarının

teknik

şartnamelerinin

hazırlanması,

ihale

süreçlerinin yürütülmesi ve organizasyon süresi boyunca operasyon işlerinin
yürütülmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.


Başkanlık hizmet binasında 2015 yılı boyunca gerekli tadilat işlemleri yapılmıştır.

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 oluşturma çalışmaları devam
etmektedir. Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelgesi ile tüm kamu
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idarelerinde olduğu gibi Başkanlığımızda da Kamu İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama
çalışmaları başlatılmıştı.
Bu

kapsamda,

Eylem

Planı

oluşturabilmek

amacıyla öncelikle bir İç Genelge yayımlanmıştır. Genelge
kapsamında; Başkanlığımızın organizasyon yapısını, iş,
yöntem ve süreçlerini inceleyerek iç kontrol çalışmalarını yönlendirecek bir “Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Bununla birlikte, iç kontrol
sisteminin kurulması, izlenmesi ve iç kontrol sistemiyle ilgili süreç ve yöntemlerin
geliştirilmesi yönünde değerlendirmeler yapacak ve politikalar geliştirecek, birim amirleri ve
üst yöneticilerden müteşekkil “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.
Belirlenen iş takvimine uygun olarak 2015 yılı içerisinde, Çalışma Grubu müteaddit defa ve
söz konusu İzleme Kurulu iki defa bir araya gelmiştir. Başkanlığımızın tüm birimlerinin de
katkısıyla değerlendirilmek üzere bir Eylem Planı Taslağı hazırlamıştır. İzleme ve Yönlendirme
Kurulu tarafından da değerlendirilen ve bunun neticesinde yapılan çeşitli değişikliklerden sonra
uygun görülen “YTB 2016-2017 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”, üst
yönetici tarafından onaylandıktan sonra Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
Başkanlığımız idari yönden Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı denetimine tabi olup,
mali yönden ise Sayıştay denetimine tabidir.

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
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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,
amaçlarıyla kurulmuştur.
Bu çerçevede, Başkanlığımızın Stratejik Plan 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 2015 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ait
açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı sonunda çıkarılan 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
Başkanlığımıza önceki yıla göre % 15 artışla 2015 yılı için 223.896.000 TL tutarında ödenek
tahsis edilmiştir. Yıl içinde ise başlangıç ödeneğinin % 102’sine karşılık gelen 228.922.816 TL
harcama yapılmıştır. Aradaki fark ise 2014 yılından kalan ödenekten likit karşılığı ödenek kaydı
yolu ile karşılanmıştır.
2015 yılında tahsis edilen ödeneklerin ve harcamaların yüzdelik olarak dağılımı aşağıda
grafikler halinde gösterilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ve toplam harcamaların çoğunlukla
mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferlerde yoğunlaştığı görülmektedir.
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Grafik 8- Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Kod İtibarıyla Dağılımı

Grafik 9- Toplam Harcamaların Ekonomik Kod İtibarıyla Dağılımı
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2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Gider türleri itibariyle ekonomik kodlarına göre ödenek ve harcamaların dağılımı
aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

EKONOMİK KOD
PERSONEL GİDERLERİ

2015
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2015
YILSONU
HARCAMA

GERÇEKLEŞME
(%)

10.435.000 TL

9.921.142 TL

95

SOSYAL
GÜV.
KUR.
DEVLET PRİMİ GİD.

1.560.000 TL

1.515.386 TL

97

MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ *

17.066.000 TL

25.541.168 TL

150

192.335.000 TL

186.803.621 TL

97

2.500.000 TL

5.141.498 TL

206

223.896.000 TL

228.922.816 TL

102

CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ *
TOPLAM

* 11.116.667 TL’lik fark 2014 yılından kalan likit karşılığı ödenekten karşılanmıştır.

Tablo 8- 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. 2015 yılı için
Başkanlığımız bütçesine 10.435.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 9.921.142 TL’si
harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 95 olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bu gider türünde yapılan
harcamalar Başkanlığımızda çalışan memur, kadro karşılığı sözleşmeli ve sözleşmeli personel
için sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi ödemelerini kapsamaktadır. 2015 yılı için
Başkanlığımız bütçesine 1.560.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 1.515.386 TL’si
harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise % 97 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
ile menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerini kapsamaktadır. 2015 yılı
için Başkanlığımız bütçesine 17.066.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekte ise
25.541.168 TL harcanmıştır. Bu tertipte oluşan 8.475.168 TL’lik harcama fazlası ise 2014
yılından kalan likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla karşılanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe
oranı % 150 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 şekilde
yapılan aylık burs, uçak bileti, TÖMER ücreti vb. her türlü harcamaları kapsamaktadır. 2015
yılı için Başkanlığımız bütçesine 192.335.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten
186.803.621 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise % 97 olmuştur.
Sermaye Giderleri: Bu gider türünde yapılan harcamalar Başkanlığımızın “Bilgi
Sistemleri Altyapı Projesi” kapsamında yapmış olduğu menkul mal alımları ve gayri maddi hak
alımları ile “Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Algı Analizi Projesi”
giderlerinden oluşmaktadır. 2015 yılı için Kalkınma Bakanlığı’nın da onayıyla Başkanlığımız
bütçesine 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 5.141.498 TL harcama
yapılmıştır. Bu tertipte oluşan 2.641.498 TL’lik harcama fazlası ise 2014 yılından kalan likit
karşılığı ödenek kaydı yoluyla karşılanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı % 206
olmuştur.
Yapılan tüm harcamalar incelendiğinde; 223.896.000 TL olan başlangıç ödeneğinin %
102’sine karşılık gelen 228.922.816 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 Hizmetleri
Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
TOPLAM

2015 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

2015 YILSONU
HARCAMA

GERÇEKLEŞME
(%)

53.446.000

66.737.076

124,87

450.000

556.234

123,61

170.000.000

161.629.506

95,08

223.896.000

228.922.816

92,30

Tablo 9- Fonksiyonel Kod İtibarıyla Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)

3 - Mali Denetim Sonuçları

B - PERFORMANS BİLGİLERİ
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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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-

KURUMSAL

KABİLİYET

DEĞERLENDİRİLMESİ

A - Üstünlükler

B - Zayıflıklar

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER
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VE

KAPASİTENİN

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.

/ /2016 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 2015 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

/ /2016 ANKARA

Zahide ERDOĞAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak iç kontrol ve ön mali kontrol süreci oluşturulma
çalışmaları devam etmektedir.
1
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