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Tanımlar
Diaspora: Herhangi bir milletin ya da inanç 

grubunun, anavatanlarının dışında yerleştikleri 

ülkelerde, bir topluluk bilinci ve kökenlerine iliş-

kin güçlü bir aidiyet duygusu ile kültürel, sosyal, 

ekonomik ve siyasal etkileşimlerini sürdürerek 

hakların ve ortak çıkarların savunulmasında bir-

likte hareket edebilen üyelerine denir. 

Geleneksel Diaspora: Vatandaşlık, Diaspora 

kavramı içersinde en önde gelen bağ olarak de-

ğerlendirilmektedir. Bununla birlikte günümüz-

de Diaspora kavramının sadece vatandaşları 

değil, tarihî ve kültürel bağlara sahip daha geniş 

bir kitleyi kapsadığına dair tatbik edilen görüşler 

de bulunmaktadır. Türkiye, Diaspora tanımla-

malarına yönelik bu yaklaşımların ikisini birden 

sahiplenmektedir.

Geleneksel anlamdaki Türk Diasporasının ana 

gövdesini, Türkiye’nin yurtdışında yaşayan va-

tandaşları oluşturmakta ve bunlara Yurtdışı 

Vatandaşlar denilmektedir. Yurtdışı Türkler, Va-

tandaş Diasporası veya Yurtdışında Yaşayan Va-

tandaşlar isimleriyle de anılmaktadırlar. Türkiye 

vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülkenin va-

tandaşlığına sahip kişiler de Yurtdışı Vatandaşlar 

kapsamındadır. 

Mavi Kart: Özellikle çifte vatandaşlığın müm-

kün olmadığı hâllerde uygulanan doğumla Türk 

vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle 

Türk vatandaşlığını kaybedenlere ve bunların 

5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanunun 28’inci 

maddesinde belirtilen altsoylarına verilen, ha-

millerinin Türk vatandaşlığının birçok hakkın-

dan yararlanabileceklerini gösteren bir uygula-

madır. Mavi Kart sahipleri, Yurtdışı Vatandaşlar 

kapsamında değerlendirilmektedirler. 

Kardeş Topluluklar: Türkiye’ye tarih ve kültür 

itibarıyla yakınlığı bulunan, sahip oldukları 

maddî ve manevî değerlerin Türkiye ile karşılıklı 

ilişkilerini kuvvetlendirecek nitelikte olduğu, 

Türkiye’nin Kardeş Topluluklarının vatandaş 

diasporasını oluşturan bu kişilerin geneline 

Kardeş Topluluk Diasporaları adı verilmektedir. 

Kardeş Topluluk Diasporalarıyla işbirliği 

yapılması fayda sağlamakta olup bu kapsamda 

Kardeş Topluluk Diasporalarının anavatanlarını 

da içerecek şekilde yapılan işbirliklerine 

Diasporalararası Işbirliği adı verilmektedir.

Uluslararası Öğrenciler: Türkiye’de resmî bir 

kurum ve/veya eğitim programı kapsamında 

öğrenim gören ve Türk vatandaşlığına sahip ol-

mayan kişiler şeklinde tanımlanmaktadır. 

Türkiye Bursları: Uluslararası öğrencilerin ülke-

miz yükseköğrenim kurumlarına yerleştirilme-

lerini ve kendilerine tahsis edilen imkânlardan 

yararlanabilmelerini sağlayan, Türkiye tarafın-

dan verilip koordinasyonunu Başkanlığın üst-

lendiği kamu kaynaklı bursların genel ismidir . 

Türkiye Mezunu: Türkiye Bursları’ndan yarar-

lansın veya yararlanmasın, Türkiye’de resmî bir 

kurum ve/veya eğitim programı kapsamında 

gördüğü öğrenimi tamamlayan uluslararası öğ-

renciler Türkiye Mezunu olarak anılırlar. 
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Mehmet Nuri ERSOY  

Bakan

Bakan Sunuşu

Günümüzde diaspora politikaları uluslararası 

ilişkilerin ve diplomasinin ayrılmaz bir parçası 

haline gelmiştir. Türkiye, diaspora varlığıyla sahip 

olduğu gücün bilincinde olarak tüm dünyaya 

yayılmış vatandaşlarının hak ve çıkarları için 

gerekli adımları atmıştır ve atmaya devam 

edecektir. Dokuz yıl önce kurulan Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 

(YTB) bu vizyonu, her türlü koşula en güçlü ve 

çabuk şekilde uyum sağlayarak başarıyla yerine 

getirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da artan 

ırkçılık ve nefret söylemelerinden ne yazık ki 

yurtdışında yaşayan 6,5 milyonun üzerindeki 

diasporamız da etkilenmiştir. 

Türkiye, diaspora varlığıyla sahip olduğu gücün bilincinde, uluslararası etkiye ve saygınlığa 

sahip bir devlet olarak, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının hak ve çıkarlarını 

korumak için gerekli tüm adımları atmaktadır. ‘Güçlü Diaspora, Güçlü Türkiye’ vizyonu ile YTB 

bu iradenin bir teşekkülüdür.

Sadece göçmen ve Müslüman olmaları 

sebebiyle gerek vatandaşlarımızın gerekse 

onlara ait mesken ve ibadethanelerinin her 

yıl artarak saldırıya maruz kaldığını üzülerek 

görüyoruz. Vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının 

korunması noktasında YTB, nefret suçlarının 

mağdurları ile derhal iletişime geçmekte, destek 

vermekte ve rehberlik etmektedir. Sivil toplum 

kuruluşları vasıtası ile yapılan bilinçlendirme 

toplantılarında bugüne kadar 1 milyon 200 bin 

kişiye ulaşılmıştır. Vatandaşlarımızı hedef alan 

saldırılara ilişkin bilgiler “2018 Yurtdışındaki 

Türk Vatandaşları Hedef Alan Saldırılar” adıyla 

Ingilizce olarak raporlanarak uluslararası kurum 

ve kuruluşlara gönderilmiştir. 

Orta Asya’dan Balkanlara, Orta Doğudan 

Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada köklü 

tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu 

ülkelerin sadece kardeş topluluklar içinde değil 

aynı zamanda diaspora olarak nitelenmesine 

ve diaspora denildiğinde bunun sadece 

vatandaşlıkla sınırlandırılmaması gerektiğine 

inanıyorum. Bu bakış açısıyla Yurtdışı Türkler 

ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2019 yılında; 

eğitim destekleri programı, kültürel miras 

çalışmaları ve yerinde burslandırma faaliyetlerini 

içeren bir dizi program gerçekleştirmiştir. 

Bu alana gösterilen önemi, YTB’nin 2018 

yılında kardeş topluluklara yönelik olarak 

gerçekleştirdiği projeleri yüzde 200 artırarak 

2019 yılında 194 projeye çıkardığını belirterek 

vurgulamak istiyorum.

Farklı coğrafyalardan, dilleri, inançları, kültürleri 

farklı insanların hayata dair ortak yaşanmışlıkları 

ve deneyimleri üzerinden birbirleriyle kurdukları 

ilişkiler toplumlar arasında kurulabilecek en 

güçlü bağları oluşturmaktadır. Bu bağların 

kurulmasında, Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığınca yürütülen ve 

uluslararası öğrencilere ülkemizde burs imkânı 

sunan Türkiye Bursları Programına gösterilen 

yoğun ilgi aynı zamanda Türkiye’nin yüksek 

öğrenimde geldiği nokta açısından önemli bir 

göstergedir. Türkiye’nin ‘sempati diasporası’nı 

teşkil eden uluslararası öğrencilerin gerek 

ülkemizde geçirdikleri süre zarfında Başkanlığın 

yürüttüğü akademik, sosyal ve kültürel 

oryantasyon programları gerekse mezuniyetleri 

sonrasında mezun dernekleri vasıtasıyla 

yürütülen faaliyetler ile Türkiye ve kendi ülkeleri 

arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere 

katkı sağlayacak birer gönüllü elçi olacaklarına 

inanıyorum. 

Şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince 

ve “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı 2019-2023 Strateji Planı” çerçevesinde 

hazırlanan, Başkanlığın faaliyetlerinin 

ayrıntılarını bulabileceğiniz 2019 Yılı Faaliyet 

Raporu’nun kamuoyunun bilgilendirilmesinde 

faydalı olacağına inanıyor ve bu raporun 

hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum.
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Faaliyet sahasını neredeyse “tüm yeryüzü” 

olarak tasvir edebileceğimiz YTB, Türk dış 

politikasında Türk diasporasının sahip olduğu 

önemin farkında olarak, “Güçlü Diaspora, 

Güçlü Türkiye” şiarıyla çalışmalarını Türkiye 

ile gönül bağını kaybetmeyen, kendi ayakları 

üzerinde duran bir diaspora oluşumuna yönelik 

yoğunlaştırmaktadır.

2019 yılını “Terörizmle Savaş”, küresel 

ekonomik kriz ve mülteci krizi şartları altında 

Kıta Avrupa’sında yabancı düşmanlığı ve 

Islamofobinin ivme kazandığı bir yıl olarak 

geride bıraktık. Avrupa Birliği sınırları içerisinde 

yaşayan yaklaşık 6,5 milyon diasporamız ne 

yazık ki Islamofobiden en fazla etkilenen grup 

olmuştur. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’nin nispeten genç kurumlarından  

bir tanesi olmakla birlikte, alanda çok önemli bir boşluğu doldurmuş ve kabul görmüştür.

Başkan Sunuşu

Abdullah EREN 

Başkan

YTB olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza, 

maruz kaldıkları ayrımcı tavır ve davranışlara 

karşı bilinçlendirmek ve hukuki farkındalık 

sağlamak üzere sivil toplum kuruluşlarının 

katkılarıyla hukuki eğitimler verilmiştir. Ayrıca, 

vatandaşlarımıza ve STK’lara yönelik saldırıları 

tespit eden “2018 Yurtdışındaki Türk Vatandaşları 

Hedef Alan Saldırılar” raporu Ingilizce ve Türkçe 

olarak 2019 yılında hazırlanmıştır. 

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimiz çok 

dilli ve çok kültürlü ortamlarda büyümekte, 

bu süreçte hem Türkçe ve Türk kültürü hem 

de yaşadıkları ülkelerin dilsel ve kültürel 

kaynaklarından beslenerek kendilerine has bir 

kültürel kimlik inşa etmektedirler. Bu noktada 

Başkanlığımız, vatandaşlarımızın güçlü bir Türkçe 

dil donanımına sahip olması arzusuyla Okul 

Öncesi Çift Dilli Eğitim Programı ve Türkçe Saati 

Destek Programıyla eğitime ve Türkçe öğrenimine 

destek olmuştur.

Diğer taraftan, tarihî, dinî, siyasî, coğrafî ve kültürel 

hususiyetlerine binaen ülkemiz ile köklü ilişkilere 

ve derin bağlara sahip kardeş topluluklarımızın 

Türkiye ile irtibatlarını güçlendirmek, ortak 

kültürümüzü yeniden canlandırmak, tarihsel 

mirasımızı korumak, eğitimlerine katkıda 

bulunmak amacıyla Başkanlık tarafından kapsamlı 

çalışmalar yürütülmektedir.

Bu şuur ile, bulundukları ülkelerde azınlık 

olarak yaşayan kardeş toplulukların somut ve 

somut olmayan kültürel miraslarının korunması 

çalışmaları kapsamında “Ahıska Bölgesi Türk Islam 

Eserleri” envanter kitabı ile “Uygurların Somut 

Olmayan Kültürel Mirası: Kazakistan Örneği” kitabı 

basılmıştır. 

Kardeş toplulukların kültürel miraslarının 

korunmasına yönelik yürüttüğümüz faaliyetleri 

önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz.

Türkiye Bursları programıyla dünyanın dört 

bir yanından gelerek ülkemizde eğitim alan 

uluslararası öğrencilerin 8’inci mezuniyet törenini 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’ın 

da teşrifleriyle gerçekleştirdik. YTB olarak, 

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi uluslararası 

öğrencilerimizin ve mezunlarımızın her birini 

büyük Türkiye ailesinin birer mensubu ve aynı 

zamanda kendi ülkelerindeki doğal temsilcileri 

olarak görüyoruz. Ülkemize geldikleri ilk yıldan 

itibaren intibaklarının kolaylaştırılmasına; 

akademik, sosyal ve kültürel kapasitelerinin 

arttırılmasına katkı sunulması amacıyla sivil 

toplum kuruluşları ile iş birliği halinde “Uluslararası 

Öğrenci Akademisi” programlarını hayata 

geçirmiş bulunuyoruz. Memnuniyetle ifade 

etmek istediğim bir başka husus ise Türkiye’nin 

uluslararası öğrenci hareketliliğinde Türkiye 

Burslarına olan ilginin her yıl artarak devam 

etmesidir. 2018 yılında 132 bin olan başvuru sayısı 

2019 yılında %10,6 artış göstererek 146 bin 600’e 

ulaşmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

çerçevesinde, Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik 

Planını yayımlamış bulunuyor. 2019 yılı Idare 

Faaliyet Raporu bu anlamda Stratejik Planda ilan 

ettiğimiz amaç, hedef ve performans göstergeleri 

doğrultusunda ilk kez hazırlanmıştır. 2019 Yılı 

Idare Faaliyet Raporunun kamuoyuna faydalı 

olmasını diler, raporun hazırlanmasında emeği 

geçen Başkanlık çalışanlarına teşekkür ederim.



GENEL BILGILER
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Türkiye’nin diasporası ile bağlarını güçlendirmek ve diasporanın etkinliğini artırarak, 

Türkiye’nin uluslararası ilişkiler vizyonuna katkı sağlayacak politikaları üretmek.  

Vizyoner diaspora politikaları oluşturmak ve etkin programları hayata geçirerek küresel bir 

kurum olmak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı (YTB), 6 Nisan 2010 tarihinde 

yürürlüğe giren 5978 sayılı yasa ile kurulmuş 

ve 15 Temmuz 2018 tarihli “Bakanlıklara Bağlı, 

Ilgili, Ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname 

Numarası: 4)” ile yeniden düzenlenmiştir. 

Başkanlığımız halihazırda iş ve işlemlerini  

4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

51 inci bölümü uyarınca yürütmektedir. 

Vizyon

Misyon

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlık, Kuruluş Kanunu ve diğer mevzu-

atla verilen görevleri yerine getirmek ama-

cıyla merkez teşkilatı olarak kurulmuştur.

Başkanlığımız, “Oğuzlar Mahallesi Mevlana 

Bulvarı No:145 Balgat / Çankaya - Ankara” 

adresinde bulunan 15 katlı, 16.500 metre-

kare toplam kapalı alana sahip kiralık bina-

sında hizmet vermektedir. Başkanlığımızda 

25, 45 ve 170 kişi kapasiteli 3 adet konferans 

salonu ile 6 adet toplantı salonu ve bir kü-

tüphane bulunmaktadır.

Başkanlığımızın araç ihtiyacı taşıt kiralama 

yöntemi ile karşılanmakta olup, Başkanlık 

mülkiyetinde 4 adet araç bulunmaktadır. 

Idareye Ilişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı

Teşkilat ŞemasıBu kapsamda Başkanlığımız;

a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla 

ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına 

çözüm üretmek,

b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, 

kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 

amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler 

yürütmek,

c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen 

projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve 

üniversiteler hariç olmak üzere kamu kurum 

ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi 

uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar 

çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, 

ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı 

bir şekilde sonuçlandırılması için her 

türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar 

arasındaki koordinasyonu sağlamak, ile 

görevlendirilmiştir. 
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Hızlı bilgi akışına bağlı olarak her alanda sürekli gelişmelerin meydana geldiği günümüzde Baş-

kanlığımız da bu değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek, teknolojik kaynakları etkin ve ve-

rimli şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

Web Sitesi ve Internet Erişimi: Başkanlık web sitesi ve projelere yönelik oluşturulan içeriği zengin 

farklı dillerde yayına açılan web sayfaları ile hizmetlerimiz tanıtılmaktadır. 

Türkiye Bursları Bilgi Sistemi: Ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilere ülkemizin 

tanıtımı ve Türkiye Bursları hakkında bilgi aktarımı sağlanmaktadır.  Aynı zamanda aday öğrenci-

lerin başvuru, değerlendirme süreçleri ile birlikte tüm burslandırma süreç yönetimi sistem üzerin-

den yürütülmektedir. Birçok kamu kurumu ile entegrasyon sağlanmış olup, anlık bilgi akışları ve 

raporlama altyapıları ile birlikte hizmet sürdürülmektedir. 

Türkiye Mezunları Bilgi Sistemi: Ülkemizce sağlanan burslar veya başka imkânlarla Türkiye’de eği-

tim alarak mezun olmuş öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında ülkemiz ile irtibatlarını korumaları, 

mezunların birbirlerinden haberdar olarak dayanışma içinde olmaları ve ülkelerine döndüklerinde 

Türkiye mezunları olarak ülkemizle aralarındaki ilişkileri geliştirilmeleri amacı doğrultusunda, bilgi 

akışının sağlanması ve mezunlarımıza ait kayıtların düzenli bir şekilde işlenmesi sağlanmaktadır. 

Proje Bilgi Sistemi: Idari ve mali destek başvuruları ile birlikte Başkanlık tarafından yürütülen pek 

çok çalışmaya ilişkin proje başvuruları Proje Bilgi Sistemi (PBS)’nden online olarak alınmaktadır.

Insan Kaynakları Yönetim Sistemi; Başkanlığın insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesine ve in-

san kaynakları profilinden en verimli şekilde faydalanmasına imkan sağlamaktadır.

Mobil Uygulamalar: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilgi, belge ve duyuruların bu-

lunduğu Cep Rehberi, burs alan uluslararası öğrencilerin burslulukla ilgili gerekli işlemleri hızlı, 

kolay ve etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlayacak Türkiye Bursları Mobil Uygulaması ile mobil 

uygulama alanında hizmet verilmektedir. 

Kurumsal Sistemler: Başkanlık bünyesinde yürütülen faaliyetlere yönelik, Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi, Dijital Arşiv Sistemi gibi kurumsal sistemlerin yanı sıra, iletişim ve verimliliği artıracak uy-

gulamalar yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Insan Kaynakları

Başkanlığımızda 146 devlet memuru, 26 sözleşmeli personel, 5 sözleşmeli bilişim personeli ve 

135 sürekli işçi olmak üzere toplam 312 personel görev yapmaktadır. Başkanlığımızda toplam 447 

kadro mevcut olup; 312 kadro dolu, 135 kadro ise boştur. Başkanlığımızda görev yapan personelin 

cinsiyet durumuna göre dağılımı ise 207 erkek ve 105 kadın şeklindedir.

Başkanlığımızda görev yapan personelimizin cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine göre dağılımı aşa-

ğıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Personelin Yaş Grubuna Göre Dağılımı

21-26 y

27-30 y

31-35 y

36-40 y

41+ y

Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Eğitim 
Durumuna Göre Dağılımı   

Kadrolu ve Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

ERKEK  

207

KADIN 

105

Toplam

Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
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• Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriye-

ti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dı-

şında vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatan-

daşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereği 

Türk vatandaşlarına tanınan haklardan ay-

nen yararlananların ülkemizle sosyal, kültü-

rel ve ekonomik bağlarını muhafaza etme-

leri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların 

ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde yapılması-

nı sağlamak. 

• Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kay-

bettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan 

çıkmış olanların her türlü sorunları ile ilgi-

li çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm 

üretmek, hayat standartlarının yükseltilme-

si için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte 

çalışmalar yapmak, ilgili kurumlar nezdinde 

bunları takip ederek uygulanmasını sağla-

mak.  

• Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybet-

tirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 

olanlarla ilgili, yetkili kamu kurum ve ku-

ruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordi-

nasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını 

sağlamak. 

• Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kay-

bettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çık-

mış olanların, öz kültürlerini kaybetmeden 

toplumsal hayata katılmaları için bilinçlen-

dirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, 

yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde var-

lıklarını sürdürmelerini teminen, gereken 

her türlü çalışmaların ilgili birimler, meslekî 

yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla 

birlikte yapılmasını sağlamak. 

• Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kay-

bettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çık-

mış olanların bulundukları toplumda kanunî 

haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için 

gerekli çalışmaları yapmak; ayrımcılık, asi-

milasyon, yabancı düşmanlığına karşı ko-

runmaları için faaliyette bulunmak ve aynı 

amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla iş bir-

liği yapmak. 

• Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu-

lunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal, kül-

türel ve ticari bağlarını geliştirmek üzere 

girişimciler ve profesyonellerin güçlerinin 

birleştirilmesi yoluyla yurtdışındaki Türkiye 

imajının güçlendirilerek ülkemizin ulusla-

rarası düzeyde tanınması ve tanıtılması için 

yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş sivil 

toplum örgütleri, meslekî yapılanmalar, tü-

zel kişilikler ve ticari örgütlerle ortak planlı 

çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara 

idarî ve malî destekte bulunmak. 

• Görev alanına giren konularda hizmetle-

rin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 

analiz ederek araştırmak ve bunların sonuç-

larını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken 

çalışmaların başlatılmasını sağlamak. 

• Görev alanına giren konularla ilgili her türlü 

veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek. 

• Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybet-

tirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış 

olanlar ve çocukları için yurt içinde ve yurt 

dışında eğitim, burs ve barınma desteği 

sağlamak. 

• Başkan tarafından verilecek diğer görevleri 

yerine getirmek. 

Sunulan Hizmetler

15 Temmuz 2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Başkanlığımızın hizmet 

birimleri ve görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı

• Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, 

sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi 

için ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu 

ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak 

çalışmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin 

bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağ-

lamak. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve 

akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyet-

lere yönelik olarak ilgili kuruluşlarla birlikte 

hedefleri belirleyerek bir plan dâhilinde ko-

ordine edilmesini sağlamak. 

• Görev alanına giren konularda hizmetle-

rin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 

analiz ederek araştırmak ve bunların sonuç-

larını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken 

çalışmaların başlatılmasını sağlamak. 

• Başkan tarafından verilecek diğer görevleri 

yerine getirmek. 

Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı 

• Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kay-

bettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çık-

mış olanların kurdukları sivil toplum kuru-

luşları ile bu Bölümde belirtilen konularda 

faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşla-

rının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için 

kapasite geliştirme program ve projeleri 

geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışma-

lara ve projelere idarî ve malî destekte bu-

lunmak. 

• Bu Bölümde belirtilen amaçların gerçekleş-

tirilmesine yönelik olarak kişi ve kuruluşlar-

ca yurtiçinde ve yurtdışında planlanan fa-

aliyetleri idari, mali veya hibe esaslı olarak 

desteklemek. 

• Başkanlığın görev alanı ile ilgili süreli ve sü-

resiz yayınları planlayıp yayımlamak veya 

yayımlatmak. 

• Görev alanı ile ilgili konularda panel, kon-

ferans ve sempozyumlar düzenlemek veya 

düzenletmek. 

• Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışma-

larını yürütmek. 

• Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak des-

teklerin esaslarını belirlemek. 

• Başkan tarafından verilecek diğer görevleri 

yerine getirmek

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı 
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• 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 

tarihli ve 5436 sayılı Kanun, Cumhurbaş-

kanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla 

strateji geliştirme ve malî hizmetler birimle-

rine verilen görevleri yapmak. 

• Başkan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

• Başkanlığın insan gücü planlaması ve per-

sonel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, 

personel sisteminin geliştirilmesi ve perfor-

mans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tek-

liflerde bulunmak. 

• Başkanlık personelinin atama, özlük, emek-

lilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak. 

• Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hiz-

met öncesi ve hizmet içi eğitim programla-

rını düzenlemek ve uygulamak. 

• Başkanlık kütüphane hizmetlerini yürütmek. 

• Başkanlığın görev alanı ile ilgili diğer kamu 

kurumları ve kişilere yönelik sürekli eğitim 

merkezi bünyesinde ilgili daire başkanlıkları 

ile koordineli olarak eğitim programları dü-

zenlemek. 

• Eğitim materyalleri hazırlamak veya hazır-

latmak. 

• Başkan tarafından verilecek diğer görevleri 

yerine getirmek. 

Personel Daire Başkanlığı 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın 

alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlat-

ma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hiz-

metleri yapmak veya yaptırmak. 

• Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve 

yürütmek. 

• Başkanlık arşiv hizmetlerini yürütmek. 

• Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hiz-

metlerini planlamak ve yürütmek. 

• Başkan tarafından verilecek diğer görevleri 

yerine getirmek. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

• Başkanlık projelerinin Başkanlık bilişim alt-

yapısına uygun olarak tasarlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak, teknolojik geliş-

meleri takip etmek ve Başkanlık otomasyon 

stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve 

güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlem-

leri almak, kamu bilişim standartlarına uy-

gun çözümler üretmek. 

• Başkanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürüt-

mek. 

• Başkanlığın internet sayfaları, elektronik 

imza ve elektronik belge uygulamaları ile 

ilgili teknik çalışmaları yapmak. 

• Başkanlık görev alanıyla ilgili bilgi banka-

larının oluşturulmasına yönelik teknik ça-

lışmaları yürütmek ve ortaya çıkan sistemi 

yönetmek. 

• Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri topla-

mak ve sul tabanları oluşturmak. 

• Başkanlığın mevcut bilişim altyapısının 

kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve 

güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, ha-

berleşme güvenliğini sağlamak ve bu ko-

nularda görev üstlenen personelin bilgi 

teknolojilerindeki gelişmelere sulü el olarak 

düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını 

sağlamak. 

• Başkan tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

• 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname hükümlerine göre hu-
kuk birimlerine verilen görevleri yapmak. 

• Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

Hukuk Müşavirliği 

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı 
• Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve son-

rasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve 

ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurtiçinde ve 

yurtdışında çalışmalar yapmak veya benzeri 

çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşla-

rı, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının 

çalışmalarına katkıda bulunmak. 

• Öğrencilere yönelik olarak alınan kararların 

uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek. 

• Kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalar-

la ilgili değerlendirmeler ve analizler yap-

mak. 

• Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşa-

dıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını 

sağlamak. 

• Görev alanına giren konularda hizmetle-

rin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 

analiz ederek araştırmak ve sonuçlarını ilgili 

kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların 

başlatılmasını sağlamak. 

• Ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının 

değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası 

oluşturmak. 

• Türkiye’ye çeşitli alanlarda eğitim, öğretim, 

seminer, kurs ve benzeri faaliyetler için ge-

lecek yabancı uyruklu öğrencilere ihtiyaçla-

rı doğrultusunda destek vermek. 

• Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla 

ülkemize gelen öğrencilere burs, barınma, 

iaşe, sigorta, tedavi ve diğer giderlere ilişkin 

destek sağlamak. 

• Başkan tarafından verilecek diğer görevleri 

yerine getirmek. 

Yönetim ve Iç Kontrol Sistemi

4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığımızın teşkilat yapısının değişmesi ve bu 

süreçte yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle 2019 yılında iç kontrol sistemi oluşturulmasına 

yönelik çalışmalar tamamlanamamış olup, konuyla ilgili mevzuat ve düzenleme çalışmalarına 

devam edilmektedir.
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Başkanlığın Stratejik Amaç ve Hedefleri

Amaç 1: Yurtdışı vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal bağları güçlendirilecektir.

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

değerlerimizi tanımaları sağlanacaktır.

A1.H2 Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek 

olunacaktır. 

Amaç 2: Ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla tarihî ve kültürel bağlarımız 

olan kişi ve topluluklarla işbirlikleri geliştirilecektir.

A2.H1 Türkiye Mezunlarının birbirleriyle ve ülkemizle ilişkileri geliştirilecektir. 

A2.H2 Kardeş topluluklarla kültürel etkileşimi güçlendirecek çalışmalar yapılacaktır.

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

Amaç 3: Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrencilere yönelik burs ve rehberlik 

programları ile Türkiye’nin uluslararası ilişkiler vizyonuna uygun nitelikte öğrencilerin 

yetişmeleri sağlanacaktır.

A3.H1. Türkiye Bursları ülke stratejileri kapsamında planlama, tanıtım ve seçim çalışmaları 

geliştirilerek burslandırmanın niteliği artırılacaktır.    

A3.H2 Türkiye Burslusu öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesi artırılarak öğrencilerin sosyal, 

kültürel ve mesleki donanımları güçlendirilecektir.

Amaç 4: Başkanlığın görev alanında belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkin, verimli 

ve sürekli hizmet sunacak kapasite geliştirilecektir.  

A4.H1. Başkanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmete ilişkin tedarik süreçlerinin geliştirilmesi ve 

kurumun fiziki altyapı ve çalışma ortamının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

A4. H2. Başkanlığın amaçlarını gerçekleştirmek için etkin, güvenli, verimli ve güncel bilişim 

teknolojisi imkânlarının oluşturulması ve kullanılması sağlanacaktır.

A4. H3. Başkanlığın amaçlarını gerçekleştirebilecek nitelikli insan kaynağı temin edilecek ve 

mevzuat alt yapısı geliştirilecektir.

A4.H4. Başkanlığın amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama anlayışı geliştirilecek, 

oluşturulan planların uygulama süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacak, etkin mali 

hizmet sunulması sağlanacaktır.

A4.H5. Kapsayıcı ve etkin iletişim vasıtaları ile Başkanlığın görev alanına ilişkin konularda 

bilgilendirici ve kurumsal iş birliğini teşvik eden çalışmalar yapılacaktır.

Amaç 5: Ulusal öncelikler doğrultusunda uluslararası kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmek.

A5.H1.  Ulusal öncelikler doğrultusunda BM ve diğer çok taraflı kalkınma iş birliği kuruluşlarıyla 

yapılan iş birlikleri geliştirilerek uluslararası kalkınma çalışmalarına etkin katılım sağlanacaktır.

Temel Politika ve Öncelikler

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

• Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bütün farklılıklarını sahiplenerek, menfaatlerini ko-

ruyabilmek, dil ile kültür birikimini geliştirmek ve yurtdışına yönelik hizmetlerimizi 

kalıcı ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmek

• Türkiye’nin sahip olduğu barışçıl ve uluslararası kalkınmayı temel alan dış politika an-

layışı ve tarihi sorumlulukları çerçevesinde, ülkemiz ile köklü ilişkilere ve derin bağla-

ra sahip kardeş topluluklara yönelik hizmetleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilmek

• Ülkemizin uluslararası alanda geliştirdiği kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkileri ülke-

mizde eğitim almış uluslararası öğrenciler tarafından tesis edilecek bağlar ile güç-

lendirmek, Türk kültür ve medeniyeti ile ülkemizin yükseköğretim alanında sağladığı 

birikimin küresel düzeyde tanıtım ve paylaşımını sağlamak

Stratejik bakış  
 /perspektif  

Öncü, yenilikçi 
ve yönlendirici 

yaklaşımlar 

Tarafsızlık

Kaynak 
kullanımında 

etkinlik ve 
verimlilik  

Tutarlılık ve 
süreklilik

Paydaş 
odaklılık

Organizasyonel 
uyum

Sonuç 
odaklılık

Etkin bilgi 
üretimi ve 
paylaşım
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2019 yılı başında çıkarılan 7156 Sayılı 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza 

önceki yıla göre yaklaşık %12,3 artışla 2019 yılı için 321.046.000 TL tutarında ödenek tahsis edil-

miştir. 2019 yılı içinde ise toplam 43.630.761,43 TL ekleme yapılmıştır. Toplamda 354.828.961,43 TL 

olan bu ödeneklerin yaklaşık %99‘una karşılık gelen 353.148.417,64 TL harcama yapılmıştır.

2019 yılında tahsis edilen ödeneklerin ve harcamaların yüzdelik olarak dağılımı aşağıda grafikler ve 

tablolar halinde gösterilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ve toplam harcamaların çoğunlukla perso-

nel giderleri ile cari transferlerde yoğunlaştığı görülmektedir.

Mali Bilgiler
Başkanlık bütçesinin 2019 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ait açıklamalar 

aşağıda yer almaktadır.

Bütçe Uygulama Sonuçları

2019 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)

Personel Giderleri 25.207.000,00

Sosyal Güvenlik Kurumlarına  
Devlet Primi Giderleri

4.303.000,00

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 9.225.000,00

Cari Transferler 281.013.000,00

Sermaye Giderleri 1.298.000,00

Toplam 321.046.000,00

2019 Yılı Harcama (TL)

Personel Giderleri 27.153.325,67

Sosyal Güvenlik Kurumlarına  
Devlet Primi Giderleri

4.451.409,90

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 12.103.351,37

Cari Transferler 304.956.983,55

Sermaye Giderleri 4.483.347,15

Toplam 353.148.417,64

Temel Mali Tablolara Ilişkin Açıklamalar

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

Ekonomik Kod Itibarıyla Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)

KODU ÖDENEK TÜRÜ

2019

KBÖ
TOPLAM  
ÖDENEK

TOPLAM  
HARCAMA

01 Personel Giderleri 25.207.000,00 27.158.400,00 27.153.325,67

02
Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına  
Devlet Primleri

4.303.000,00 4.591.400,00 4.451.409,90

03
Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri
9.225.000,00 12.234.565,43 12.103.351,37

05 Cari Transferler 281.013.000,00 305.036.596,00 304.956.983,55

06 Sermaye Giderleri 1.298.000,00 5.808.000,00 4.483.347,15

Toplam 321.046.000,00 354.828.961,43 353.148.417,64

Personel Giderleri

Bu gider türünde yapılan harcamalar memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli personele ve 

sürekli işçi kadrosunda bulunan personele yapılan maaş ödemelerini kapsamaktadır. 2019 yılı 

için Başkanlığımız bütçesine 25.207.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan ekleme-

ler ile toplam ödenek 27.158.400,00 TL olmuştur.  Bu ödeneğin 27.153.325,67 TL’si harcanmıştır. 

Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı %100 olmuştur.  

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bu gider türünde yapılan harcamalar Başkanlığımızda çalışan memur, kadro karşılığı sözleş-

meli, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda bulunan personel için sosyal güvenlik ku-

rumlarına ödenen devlet primi ödemelerini kapsamaktadır. 2019 yılı için Başkanlığımız bütçe-

sine 4.303.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.  Yıl içinde yapılan eklemeler ile toplam ödenek 

4.591.400,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 4.451.409,90 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu öde-

neğe oranı ise %96,95 olmuştur.
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Fonksiyonel Kodu 2019 KBÖ
2019 Yılsonu 

Ödeneği
2019 Yılsonu 

Harcama
Gerçekleşme (%)

Genel Kamu 
Hizmetleri

74.151.000,00 109.539.365,43 107.890.478,20 98,49

Eğitim Hizmetleri 246.895.000,00 245.289.596,00 245.257.939,44 99,99

Toplam 321.046.000,00 354.828.961,43 353.148.417,64 99,53

Fonksiyonel Kod Itibarıyla Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)

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. 2019 yılı için Başkanlığımız bütçesine 9.225.000,00 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeler ve düşmelerle ile toplam ödenek 12.234.565,43 TL ol-

muştur. Bu ödeneğin 12.103.351,37 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı %98,93 

olmuştur.

Cari Transferler

Bu gider türünde yapılan harcamalar; dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına proje yardım 

talepleri doğrultusunda yapılan karşılıksız ödemeleri ve ayrıca ülkemize burslu olarak eğitim ama-

cıyla gelen uluslararası öğrencilere karşılıksız şekilde yapılan aylık burs, uçak bileti, TÖMER ücreti 

vb. her türlü harcamaları kapsamaktadır.

2019 yılı için Başkanlığımız bütçesine 281.013.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl 

içinde yapılan eklemeler ve düşmeler sonucunda toplam ödenek 305.036.596,00 TL olmuştur. Bu 

ödenekten 304.956.983,55 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı ise %99,97 

olmuştur.

Sermaye Giderleri

Bu gider türünde yapılan harcamalar Başkanlığımızın sermaye giderleri kapsamında yapmış ol-

duğu menkul mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul büyük onarım giderleri ve diğer 

sermaye giderlerinden oluşmaktadır. 2019 yılı için Başkanlığımız bütçesine 1.298.000,00 TL öde-

nek tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeler ile toplam ödenek 5.808.000,00 TL olmuştur. Bu 

ödeneğin 4.483.347,15 TL’si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğe oranı %77,19 olmuştur. 

Yapılan tüm harcamalar incelendiğinde; 321.046.000,00 TL olan başlangıç ödeneğine 43.630.761,43 

TL ödenek eklenmiş, 9.847.800,00 TL ödenek düşülmüş ve toplam 354.828.961,43 TL ödeneğin 

%99,53’üne karşılık gelen 353.148.417,64 TL’si harcanmıştır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden yapılan harcamalar fonksiyonel ola-

rak Genel Kamu Hizmetleri ve Eğitim amaçlarıyla kullanılmıştır.

Kurumsal Kod Itibarıyla Ödenek ve Harcama Dağılımı (TL)

Kurumsal Kodu 2019 KBÖ
2019 Yılsonu 

Ödeneği
2019 Yılsonu 

Harcama
Gerçekleşme 

(%)

40.51.00.02-Özel Kalem 
Müdürlüğü

454.000 499.000,00 496.422,73 99,4

40.51.00.04-Destek 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığı

6.428.000 8.193.365,43 8.150.887,62 99,48

40.51.00.05-Personel 
Daire Başkanlığı

30.164.000 32.373.000,00 32.189.254,94 99,43

40.51.00.10-Bilgi Işlem 
Daire Başkanlığı

1.123.000 4.588.100,00 4.580.211,15 99,83

40.51.00.23-Strateji  
Geliştirme Daire 
Başkanlığı

155.000 154.000,00 151.307,26 98,25

40.51.00.24-Hukuk 
Müşavirliği

39.000 72.800,00 56.213,55 77,22

40.51.30.00-Kurumsal 
Iliş-kiler ve Iletişim 
Daire Başkanlığı

501.000 509.000,00 432.939,59 85,06

40.51.31.00-Kültürel ve 
Sosyal Ilişkiler Daire 
Başkanlığı

10.054.000 10.027.900,00 9.966.449,00 99,39

40.51.32.00-Uluslararası 
Öğrenciler Daire 
Başkanlığı

247.746.000 245.850.996,00 245.839.669,53 100,00

40.51.33.00-Yurtdışı 
Vatandaşlar Daire 
Başkanlığı

24.382.000 52.560.800,00 51.285.062,27 97,57

Toplam 321.046.000 354.828.961,43 353.148.417,64 99,53

Mali Denetim Sonuçları

5018 sayılı Kanun’a ekli II sayılı cetvelde yer alan 

Başkanlığımızın tüm gelir ve gider hesapları ile 

2018 yılı harcamalarına ilişkin mali denetimi, 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 38 inci mad-

desi uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından her 

yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

Başkanlığımızın 2018 mali yılı hesapları Sayış-

tay Başkanlığınca yerinde incelemeye tabi tu-

tulmuş olup yapılan incelemeler sonucunda 

tanzim olunan 2018 Yılı Sayıştay Denetim Ra-

porunun “Denetim Görüşü” bölümünde, Yurt-

dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 

2018 yılına ilişkin raporda belirtilen ve ekinde 

yer alan, geçerli finansal raporlama çerçeve-

si kapsamındaki Başkanlığın Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliğinden ve Higher 

and Further Education Opportunities and Pers-

pectives for Syrians fonundan temin ederek 

kullandığı kaynakları da içeren mali rapor ve 

tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve 

güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı belir-

tilmiştir. Başkanlığın 2019 mali yılı hesaplarının 

Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 

yerinde inceleme süreci ise devam etmektedir.

Başkanlığımızda harcama birimi olarak Özel Kalem Müdürlüğü, 8 Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşa-

virliği olmak üzere 10 ayrı harcama birimi bulunmakta olup, kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe 

giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Gençlik Kampları

Gençlik kampı programları ile yurt dışında fark-

lı bir kültür ortamında yetişen Türk gençlerinin 

anavatanları Türkiye’de kültürel ve eğitsel akti-

vitelere katılımları sağlanmaktadır. Programlar 

vasıtasıyla, yurt dışında yaşayan genç vatandaş-

larımızın anavatanlarıyla ve kültürel kimlikleriyle 

olan aidiyetleri pekiştirilmekte, Türk diasporası-

nın farklı ülkelerde yaşayan bireyleriyle iletişim-

lerini geliştirip, birlikte hareket etme duygusu 

edinmeleri teşvik edilmektedir. 2019 yılında 4 

farklı dönemde gerçekleştirilen kamplara top-

lamda 471 kişi katılmıştır.

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri

Yurt dışında kurulu Türk sivil toplum kuruluşla-

rına, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin ülke-

mizin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetmelerine 

yönelik düzenledikleri gezi programları için des-

tekler sağlanmaktadır. Program kapsamında Türk 

gençleri milli, manevi ve kültürel değerlerimiz ile 

tarihi köklerimizi yerinde tanıma imkânı bulmak-

tadır. 2019 yılında gerçekleştirilen 70 proje ile 

yaklaşık 3.200 gencimiz Türkiye’yi farklı rotalar 

üzerinden deneyimleme fırsatını bulmuştur.

Türkiye Stajları

Yurt dışında yükseköğrenim gören gençlerimizin 

Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarında staj 

yapmaları sağlanmaktadır. Program, yurt dışında 

yaşayan gençlerimize ülkemizin kamu yönetim 

yapısını, kamu kurum ve kuruluşlarını doğrudan 

tanıma fırsatı sunmakta, Türkçe yazma becerile-

rini geliştirmekte ve farklı ülkelerde yaşayan yük-

sek eğitimli Türk gençliğinin aralarında güçlü ile-

tişim ağları oluşturmalarına katkı sağlamaktadır. 

2019 yılında 3 dönem olarak Ocak, Temmuz ve 

Ağustos aylarında düzenlenen YTB Türkiye Staj-

ları programlarına toplamda 144 gencimiz katı-

lım sağlamıştır.

Performans Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yurtdışı Vatandaşlara Yönelik Faaliyetler

Yurtdışı Vatandaşlara 
Yönelik Faaliyetler

Kardeş Topluluklara 
Yönelik Faaliyetler

Türkiye Bursları 
Kapsamında 

Yürütülen Faaliyetler

Kurumsal Kimlik ve 
Iletişim Faaliyetleri

Diğer Alanlarda 
Yürütülen Faaliyetler
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Genç Liderler Programı

Yurt dışındaki toplumumuzun her katmanında 

yönlendirici ve etki sahibi rol modellerin yetiş-

mesi, yeni nesillerin eğitimi ve sosyal hayatların-

daki başarılarının desteklenmesi amacıyla hazır-

lanan ve 2013 yılından beri gerçekleştirilen Genç 

Liderler Programına bugüne kadar 400 gencimiz 

katılım sağlamıştır. Genç Liderler 2019 yılı prog-

ramı ise Istanbul ve Ankara’da 8 ülkeden 56 gen-

cimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Diaspora Gençlik Akademisi

Diaspora Gençlik Akademisi, altı milyonu aşkın 

insanımızın bulundukları ülkelerdeki kültürel ve 

sosyal hayata eşit katılımları, yeni nesil gençleri-

mizin eğitim hayatlarındaki başarılarının destek-

lenmesi düşüncesini temel alarak yurt dışındaki 

yeni nesil Türklerin başarılı rol modelleri olarak 

yetişebilmeleri, sosyal ve kültürel hayata katkıda 

bulunabilmeleri amacıyla hazırlanmış bir eğitim 

programıdır. 21-26 Nisan 2019 tarihleri arasında 

Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen 

programa Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik 

Krallık, Fransa, Isveç ve Kanada’dan toplam 42 

öğrenci katılım sağlamıştır.

YTB Gençlik Buluşmaları

Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz eski 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Prof. 

Dr. Ahmet Haluk Dursun ile diasporadaki genç-

lerimiz Viyana ve Strazburg şehirlerinde düzen-

lenen YTB Gençlik Buluşmaları kapsamında bir 

araya gelmiştir. “Anadolu Kültür ve Tarih Birliği” 

temalı iki programa toplam 350 gencimiz katılım 

sağlamıştır. Ayrıca New York, Amsterdam, Isviçre, 

Berlin ve Stuttgart’ta gerçekleştirilen gençlik bu-

luşmaları ile toplam 7 programda 518 gencimiz 

ile bir araya gelinmiştir.

YTB Gençlik Iftarları 

2019 yılı Ramazan ayında Brüksel, Köln, Paris ve 

Viyana şehirlerinde iftar programları düzenlen-

miştir. 4 farklı programa 250 katılımcımız iştirak 

etmiştir.

Teknofest

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleş-

tirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüş-

mesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye 

Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde, 

Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarını bir ara-

ya getiren TEKNOFEST’e 2019 yılında toplam 20 

gencimiz katılım sağlamıştır.

Tecrübe Paylaşım Programı (TPP) 

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan Türk 

gençlerinin, gönüllü faaliyetlere katılarak tecrü-

be kazanmaları sağlanmaktadır. Türk gençleri 30 

farklı ülkede Türkiye ve Türk sivil toplum kuru-

luşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek yü-

rütülen proje ve faaliyetlere katılma imkânı bul-

maktadırlar. 2019 yılında 20 gencimizin katılım 

sağladığı programda gençlerimiz okul, yetimha-

ne, kütüphane ve ibadethane gibi mekânların ta-

dilat ve tamiratlarına katılmış, sosyal, kültürel ve 

insani yardım aktivitelerinde bulunmuşlardır.

YTB Sosyal Girişimcilik ve Iletişim Eğitimleri 

(SOGIL)

Yurt dışında yaşayan gençlerimizin Türkçe 

ifade yeteneklerinin pekiştirilmesi, anadil 

farkındalıklarının oluşması ve hitabetlerinin 

güçlenmesi Başkanlığımızın faaliyet alanı içinde 

yer almaktadır.

Bu kapsamda, yurt dışında yaşayan gençlerimizin 

hitabet ve ikna kabiliyetlerini geliştirmek, sosyal 

girişimcilik ve iletişim alanında çalışmalarını 

teşvik etmek amacıyla Almanya’da Köln ve 

Stuttgart, Hollanda’da Amsterdam ve Belçika’da 

Brüksel olmak üzere 4 farklı şehirde Sosyal 

Girişimcilik ve Iletişim (SOGIL) Akademisi 

programları düzenlenmiş, programlara toplamda 

120 genç katılım sağlamıştır.
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Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı 

(CDEDP)

Yurt dışında yaşayan 6 yaş altındaki çocuklarımı-

zın hem ülke dilinde hem de anadillerinde yet-

kinlik kazanmaları, okul öncesi çift dilli eğitimin 

teşvik edilmesi ve Türkçelerini geliştirmeleri için 

oyun gruplarının oluşturulması amacıyla yurtdı-

şındaki dernekler bünyesinde uygulanmak üzere 

geliştirilmiş bir okul öncesi eğitim destek progra-

mıdır. Bu program kapsamında 2019 yılı içinde 36 

proje desteklenmiş, 1080 katılımcı eğitimlerden 

istifade etmiştir.

Türkçe Saati (Anadolu Haftasonu Okulları) 

Destek Programı 

Başkanlığımız yurt dışında yaşayan çocuk ve 

gençlerimizin Türk kültürünün ortak duygu ve 

düşünce dünyasından doğan değerleri, gelenek-

leri ve yaşam tarzlarını doğru anlamlandırması-

na imkân sunacak, böylelikle hem Türk, hem de 

içinde yaşadığı toplumun kültüründen aldığı çe-

şitlilikleri birbiriyle çatıştırmaksızın tamamlayıcı 

birer zenginlik olarak görebilme yeteneği kazan-

masında fayda sağlayacak Türkçe ve Türk kültü-

rü eğitim çalışmalarını, “Türkçe Saati Proje Des-

tek Programı” kapsamında teşvik etmektedir. Bu 

çerçevede 2019 yılı içerisinde 201 projeye destek 

vermiş ve 11.355 katılımcı eğitimlerden istifade 

etmiştir.

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları

2019 yılı içerisinde çeşitli programlar kapsamın-

da (Tez ve Araştırma Bursları, Türkçe Öğretimi 

Yüksek Lisans Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bursu, Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri ve Lise 

Bitirme Başarı Ödülleri) 106 öğrenciye 12 aylık 

burs desteği verilmiştir.

Anadolu Okuma Evi

Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları yer-

lerde Türkçe kaynaklara erişimlerinin kolaylaştı-

rılması ve gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları 

için 7 ayrı ülkede toplam 30 kütüphane açılmıştır. 

Başkanlığımızca özel olarak geliştirilen “anado-

luokumaevi.com.tr” kütüphanecilik sistemi üze-

rinden kitap ödünç alma-verme, okuma grupları 

oluşturma ve diğer kültürel etkinliklerin duyurul-

ması çalışmaları yürütülmektedir.

Anadolu Okuma Evi kütüphanelerinde çocuk, 

din, düşünce, edebiyat, kültür ve tarih olmak 

üzere toplam 6 kategoride her yaştan insana hi-

tap edebilecek 1001 kitap bulunmaktadır.

ASKFest Organizasyonu

Almanya ve Türkiye arasındaki dostluğu 

pekiştirmek amacıyla Almanya’daki 

vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Kuzey 

Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Hamm şehrinde, 

28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında; Gençlik ve 

Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, 

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Hamm Belediye Başkanlığı ve Başkanlığımız 

ortaklığında ASKFest (Avrupa Spor ve Kültür 

Festivali) düzenlenmiştir. Programa 60 binden 

fazla Alman ve Türk vatandaşı katılım sağlamıştır.

Rafadan Tayfa Gösterileri

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının anadil ve 

kültür gelişimine katkı sağlamak amacıyla TRT 

Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Rafadan Tay-

fa’nın kahramanları ile 8 ülke 27 şehirde çeşitli 

gösteriler gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 100.000 

kişinin izlediği etkinliklerde katılımcılara; Tübitak 

Çocuk Dergisi, YTB Hacivat Karagöz kukla seti, 

TRT Çocuk Dergisi ve Rafadan Tayfa logolu YTB 

çantaları armağan edilmiştir.

Ramazan Programları

Başkanlığımızca Isveç- Stockholm, Norveç-Oslo, 

Almanya-Münih, Almanya-Marl, Hollanda-Venlo 

ve Belçika-Maasmechelen’de vatandaşlarımızın 

katılımlarıyla iftar programları düzenlenmiştir.
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Karşılama ve Uğurlama Programları

1 Temmuz- 15 Eylül tarihleri arasında yurt dışında yaşayan ve tatillerini ülkemizde geçirmek üzere 

gelen vatandaşlarımıza yönelik karşılama ve uğurlama programı kapsamında Kapıkule ve Ipsala 

sınır kapılarında Kurumumuzun standı kurulmuş, 25 YTB personeli 7/24 vatandaşlarımıza gümrük 

bekleme alanında hizmet etmiştir. 

Başkanlığımız ayrıca güzergâh üzerinde belirlenen noktalara ücretsiz su dağıtımı merkezi, mobil 

tuvaletler, çöp konteynerleri ve elektronik bilgilendirme tabelaları yerleştirilerek Avrupa’da yaşayan 

Türk vatandaşlarının yolculuklarını daha rahat hale getirecek çalışmalar yapmıştır.

Kapıkule sınır kapısından çıkacak vatandaşlarımıza yönelik dinlenme ve çocuk oyun alanı oluştu-

rulmuş; oyun alanında limonata, su, lokum, kolonya ve bilgilendirici materyal takdim edilmiştir. 

300 bin çocuk ve vatandaşımız bu alandan yararlanmıştır.

Ülkemizde yürütülen çalışmaların yanı sıra, vatandaşlarımızın çok önemli bir bölümünün geçiş 

güzergahında bulunan Sırbistan’daki sınır kapılarında ve Niş şehrinde; Içişleri Bakanlığı marifetiyle 

Türk polisleri, Başkanlığımız marifetiyle ise Türkçe ve Sırpça bilen personeller görevlendirilerek, va-

tandaşlarımızın Sırbistan’da yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlanmıştır. Program süresin-

ce Sırbistan’da kaza yapan, hastaneye kaldırılan, aracı arızalanan, mahkemeye çıkan vatandaşları-

mızın yanlarında olunmuştur. 2019 yılında Türkiye’de ve Sırbistan’da gerçekleştirilen programlarla 

1,5 milyon vatandaşımıza ulaşılmıştır. 

Ayrıca vatandaşlarımızın tatillerini yoğun olarak geçirdikleri il ve ilçelerde belediye ve valiliklerle 

koordineli bir şekilde ev ziyaretleri, kültürel geziler, billboard çalışmaları yürütülmüştür. Faaliyetler 

kapsamında 28 ildeki vali ve belediye başkanları ile görüşmek üzere ziyaretlerde bulunulmuştur. 

‘Hoş geldin’ temalı billboard çalışmaları, illerde yurtdışı vatandaşlar danışma masaları oluşturul-

muş, dini ve tarihi mekanlara kültürel gezi düzenlenmiş, ev ziyaretleri yapılmış, çocuk ve gençlere 

yönelik eğitimler yapılmıştır. 

STK Buluşmaları 

Başkanlığımız ile Türk Amerikan Ulusal 

Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliğiyle ABD’nin 

New York şehrinde düzenlenen Türk, Soydaş 

ve Müslüman Toplumuyla Buluşma Programı 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli 

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 

katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Programa yaklaşık 

3.000 kişi katılım göstermiş, yurt dışında yaşayan 

vatandaşlarımızın sorunları ve bunlara yönelik 

çözüm önerileri istişare edilmiştir.

Ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier’in daveti üzerine “ilk devlet ziyareti” için 

Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, buradaki Türk sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcilerini kabul etmiştir. Programa 

Başkanlığımızdan da katılım sağlanmıştır.

2019 yılı içerisinde Başkanlığımız toplam 32 farklı 

şehirde 36 STK buluşması gerçekleştirmiştir.

Türkçe Öğretici Yetiştirme Programları

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadillerini 

öğretecek ve Türk kültürünü tanıtacak öğreticileri 

yetiştirmek amacıyla geliştirilen “Yurt Dışında 

Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Burslu 

Yüksek Lisans Programı (YLP)” ile Yıldız Teknik 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sakarya 

Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Necmettin 

Erbakan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi 

verilmektedir. YLP programına 2019 yılı içerisinde 

20 öğrenci kabul edilmiştir. 

Ayrıca Uluslararası Ilahiyat Programı (UIP) mezunu 

ve Avrupa’da aktif görev üstlenen sözleşmeli din 

görevlilerine Türkçe öğreticiliği eğitimi verilmiştir. 

Program çerçevesinde katılımcıların seçimi ile 

ilgili Diyanet Işleri Başkanlığı, eğitim içeriklerinin 

oluşturulması ve uygulanmasında ise Yunus Emre 

Enstitüsü ile çalışılmıştır. UIP programına 120 kişi 

katılım sağlamıştır.
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YTB Türkçe Ödülleri

Program kapsamında yurt dışında yaşayan ço-

cuklara ve gençlere edebiyatı sevdirmek, anadil-

lerinde düşünme ve düş kurabilme becerilerini 

geliştirmek ve edebiyat alanında güçlü kalem-

ler çıkarabilmek hedeflenmektedir. Seçici kurul 

üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 16 kişi 

öykü, şiir, deneme ve kitap desteği kategorilerin-

de ödüle layık görülmüştür.

Çocuklara Türkçe Öğretimine Ilişkin 

Çalışmalar 

Londra MEB Müşavirliğine bağlı Türkçe öğret-

menlerinin hazırlamış olduğu 1000 adet müfre-

dat kitabı Başkanlığımız tarafından basılıp dağıtıl-

mış, Evliya Çelebi Gençlik köprüleri programları 

çerçevesinde Türkiye’ye gelen gençlere verilmek 

üzere “Gençlere Yönelik Kitap Seti” hazırlanmış, 

Rafadan Tayfa gösterileri ile katılım sağlanan ki-

tap fuarlarında TRT Çocuk ve TUBITAK Çocuk 

dergileri armağan edilmiş, yurtdışındaki kütüp-

hanelerin okuma grupları oluşturmaları ve oku-

yucuların edebiyat hakkında farkındalık kazan-

malarını sağlamak için çalışmalar yürütülmüş, 

yine kütüphane görevlilerine Ekim 2019’da Straz-

burg’da verilen birebir ve ayrıntılı bir eğitimle kü-

tüphanelerin internet portali olan ‘anadoluoku-

maevi.com’ hakkında bilgi verilmiştir.

Yazarlık Akademisi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kültür ve 

sanat çalışmalarındaki çeşitliliği artırmak, diaspo-

ra yazın dünyasına yeni kalemler kazandırmak, 

genç kalemlerimizin dil beceri ve yetkinliklerini 

artırmalarını ve bir yazma planına sahip olmala-

rını sağlamak amacıyla, bu alanda kendini geliş-

tirmek isteyen gençlerimize yönelik Avrupa’nın 

8 farklı ülkesinden 40 katılımcıya yazarlık eğitimi 

verilmiştir.

Insan Hakları Eğitim Programı ve YTB 

Hukukçular Buluşması

“Insan Hakları Eğitim Programı” kapsamında 10 

ülkeden gelen 56 üniversite öğrencimiz uluslara-

rası hukuk konularında eğitim alarak, uluslararası 

kuruluşları tanıma imkânı bulmuştur.   

‘YTB Hukukçular Buluşmasına’ ise 12 ülkeden 64 

avukat ve hukukçu katılmış, gündemdeki önemli 

hukuki sorunlar ve gelişmelere ilişkin istişareler-

de bulunmuş ve eğitim almışlardır.

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşları Hedef Alan 

Saldırılar Raporu

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve STK’lara 

yönelik tespit edilen saldırıları kapsayan ve 

147 sayfadan oluşan “2018 Yurtdışındaki Türk 

Vatandaşları Hedef Alan Saldırılar” raporu 

Ingilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Mavi Kartlılara Yönelik Hizmetler

11 kamu kurumundan 39 temsilcinin katılımıyla 

gerçekleştirilen Mavi Kart Istişare Toplantısında 

akademisyen ve hukukçuların yanı sıra, kamu 

kurumu temsilcileri de mavi karta ilişkin uygula-

malar ve mevzuata ilişkin bilgi aktarmıştır.

Kamu Hizmetlerinin Iyileştirilmesi Projesi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

tarafından desteklenen “Yurtdışındaki Vatandaş-

lara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi” 

projesinin açılış toplantısı 30 kamu kurum ve ku-

ruluşundan 135 üst düzey temsilcinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Almanya ve Isviçre’nin farklı 

şehirlerinde vatandaşlar, hukukçular ve STK tem-

silcileriyle Türkiye’deki kamu hizmetlerinin geliş-

tirilmesine yönelik 340 anket ve görüşme ger-

çekleştirilmiş, Almanya’da ASTEC Kitap Fuarı ve 

Hamm ASKFEST Festivali kapsamında vatandaş-

lar, hukukçular ve STK temsilcileriyle Türkiye’deki 

kamu hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik 

280 anket ve görüşme yapılmıştır. Ayrıca yurtdışı 

vatandaşların yasal haklarına dair 46 kamu ku-

rumunun mevzuatını içeren 1288 sayfalık Kamu 

Hizmetleri Envanteri hazırlanmıştır.



YTB Faaliyet Raporu 
2019

36 / 37

Cep Rehberi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için kamu 

hizmetlerine dair bilgilerin aktarıldığı “2019 Yılı 

Cep Rehberi” 50 bin adet basılarak dış temsilci-

likler, valilikler, gümrük kapıları, havalimanları, 

yurtdışındaki STK’lar ve vatandaşlara iletilmiştir.

Ebeveynlere ve Eğitimde Zorluk Yaşayan 

Çocuklara Yönelik Çalışmalar 

Türk Okul-Aile Birlikleri ve Veli Dernekleri proje 

programları kapsamında desteklenmekte, ayrıca 

psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmetine 

ihtiyaç duyan ailelere gerekli hizmetlere daha ra-

hat ulaşabilmeleri için katkıda bulunulmaktadır.

Yine yerel paydaşlarla yürütülen projeler kap-

samında, eğitimde dezavantajlı Türk çocukları-

na yönelik olarak psikolojik danışmanlar, aile ve 

eğitim terapistleri eşliğinde öncelikle karşılaşılan 

sorunların çözümüne ilişkin eğitim programları, 

rehberlik ve rehabilitasyon desteği sağlanmakta-

dır. Bu kapsamda 2 yıl içerisinde özel eğitim ve 

desteğe ihtiyaç duyan 200 öğrenciye ulaşılması 

hedeflenmektedir.

YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında 

Uzmanlık Bursu 

Ailenin ve bireylerin desteklenmesine katkı sağ-

lanması, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 

yönelik aile ve sosyal hizmetler konusunda da-

nışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin çe-

şitliliğinin artırılması ve hizmet sağlayacak insan 

kaynağının yetiştirilmesine ilişkin ihtiyaçların gi-

derilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler ala-

nında uzmanlık bursları verilmektedir.

Mezun Buluşmaları 

Türkiye Mezunlarının bulundukları ülkelerde kendi araların-

da, ülkemiz temsilcilikleriyle, Başkanlığımızla ve genel olarak 

Türkiye ile olan ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla mezun 

buluşmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında 

Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Özbekistan, Mali ve Moritan-

ya’da mezun buluşmaları gerçekleştirilmiş; Somali, Arnavutluk 

ve Filistin’de mezunların katılımı ile iftar programları düzenlen-

miştir.

Ayrıca 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Programı kap-

samında 20 ülkeden 32 üst düzey (bakan, milletvekili, rektör, 

akademisyen, iş insanı vb.) mezunumuzun katılımı organize 

edilerek yeni mezunlara tecrübelerini aktarmaları sağlanmıştır.

Mezunların yeni öğrencilere rehberlik etmeleri amacıyla Sudan, 

Filistin, Sırbistan, Arnavutluk, Senegal, Karadağ, Somali, Nijer ve 

Gürcistan’da Mezun Dernekleri marifeti ile Türkiye oryantasyon 

programları düzenlenmiştir.

Mezun Dernekleri Kurumsallaşma Çalışmaları

Mezun Derneklerinin kurumsal çatılar altında örgütlenmesi 

amacıyla Başkanlığımızca destek verilmektedir.  Bu kapsamda 

2019 yılında Tanzanya, Zanzibar (Tanzanya), Endonezya, Mali, 

Moritanya, Kenya, Pakistan, Bangladeş’te mezun derneklerinin 

kurulumu sağlanmıştır. 2019 yılında kurulan bu derneklerle 

birlikte 28 ülkede 29 Türkiye Mezunları Derneği çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Yine bu kapsamda mezun derneklerinin faaliyetlerini yerinde 

görmek ve teşvik etmek amacı ile Bosna-Hersek, Arnavutluk, 

Sırbistan ve Filistin mezun derneklerine ziyaretler gerçekleşti-

rilmiştir. Cezayir, Tunus, Tanzanya, Zanzibar, Pakistan, Lübnan, 

Ürdün gibi yeni mezun yapılanması gerçekleştirilen ülkelerde 

çalışma programları ve toplantılar düzenlenmiştir.

Türkiye Mezunları Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı

4 günlük program çerçevesinde Türkiye Mezunları Dernek-

leri’nin daha profesyonel bir yapıya kavuşturulması ve Türki-

ye’nin kurum ve kuruluş temsilcileriyle tecrübe paylaşımı ya-

pabilmeleri amaçlanmıştır. Program kapsamında mezunlara 

kurumsallaşmaya yönelik seminerler düzenlenmiş, Dışişleri 

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TIM, 

MÜSIAD, TIKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi ku-

rumlar tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Kardeş Topluluklara Yönelik Faaliyetler
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Balkan Gençlik Okulları  

Kapsamında Kültürel Geziler 

2015 yılında Balkan ülkelerindeki sivil toplum 

kuruluşlarıyla iş birliği ile yürütülen seminer ve 

atölye programları, 2019 yılında güncellenerek 

alanında uzman isimlerin edebiyat, sanat, tarih, 

kültür gibi alanlarda dersler verdiği programlara 

dönüştürülmüştür. Bu kapsamda 2019 yılında 

8 Balkan ülkesinde (Arnavutluk, Bosna-Hersek, 

Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, 

Sırbistan, Yunanistan) 10 farklı program düzen-

lenmiştir.  Balkan Gençlik Okullarına katılan 300 

öğrenci Türkiye gezilerine de katılmıştır. 

 Türkiye Ukrayna Dostluk Köprüsü

Türkiye Ukrayna Dostluk Köprüsü Projesi; Baş-

kanlığımız desteği, Çanakkale Kırım ve Dobruca 

Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği ile Ukray-

na Kiev merkezli Hayat Vakfı iş birliğinde 20-25 

Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında 10 Kırım Tatarı ve 10 Ukraynalı 

olmak üzere toplam 20 genç ile Ukrayna Gençlik 

Bakanlığı temsilcisi ve proje koordinatörleri ül-

kemizi ziyaret etmişlerdir. Ankara, Çanakkale ve 

Istanbul’da ülkemiz açısından önemli mekânları 

ziyaret eden katılımcılar, 21 Mayıs’ta Başkanlığı-

mızca düzenlenen Kırım Tatar Sürgününün 75. 

Yılı Anma Programına da katılım sağlamıştır.

Türk Edebiyatı Rotası

Türk Edebiyatı Rotası, Rusya Federasyonu’nda 

Türkçeye ilgi duyan öğrencilere yönelik bilgi ak-

tarımı, Türkoloji bölümlerine olan ilginin artırıl-

ması ve kardeş topluluklara mensup gençlerin 

ülkemizi yakından tanıması amaçlarıyla 2019 

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çer-

çevesinde faaliyetler düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Kazan Federal Üniversitesi tara-

fından Rusya genelinde yapılan “Türkçe Bayra-

mı”nda dereceye giren 21 öğrenci ve 2 akade-

misyenin katılımıyla, Başkanlığımızca Istanbul ve 

Ankara’da 2 Eylül-8 Eylül 2019 tarihleri arasında 

bir program gerçekleştirilmiştir.

Köprü Akademi Öğrencilerinin Türkiye Kültürel 

Gezisi

Kuzey Makedonya’da farklı üniversitelerde eğitim 

gören soydaş öğrencilerin, Türkiye’yi daha yakından 

tanımaları,  ortak tarih ve kültür noktasında bilinç 

kazanmalarının hedeflendiği proje ile soydaş öğren-

ciler tarafından Istanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale 

illerinin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilmiştir. 

Köprü Akademi tarafından yürütülen projeye 50 öğ-

renci katılım sağlamıştır.

 “Ankara’yı Yakından Tanı “ Projesi 

Proje kapsamında Yunanistan Batı Trakya Bölgesi’n-

de (Gümülcine, Iskeçe, Dedeağaç) yaşayan soydaş 

lise öğrencilerinin 28 Nisan – 2 Mayıs 2019 tarihle-

rinde Ankara’da bulunan üniversiteleri ziyaret etme-

leri sağlanmıştır.

Programa 100 Batı Trakyalı soydaş öğrenci katılır-

ken, program kapsamında ayrıca günübirlik bir Ka-

padokya gezisi düzenlenmiştir. 

Uluslararası Balkan Türkologları Buluşması

Trakya Üniversitesi tarafından organize edilen ve 

Başkanlığımızca destek sağlanan proje kapsamında 

‘’Uluslararası Balkan Türkologları Buluşması: Balkan-

larda Türkolojinin Dünü Bugünü Ve Geleceği Çalış-

tayı’’  başlıklı uluslararası bir çalıştay düzenlenmiştir. 

2-3 Mayıs 2019 tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan 

Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Türk Dil 

Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle 10 Bal-

kan üniversitesinden Türkoloji alanında uzman 20 

akademisyen katılım sağlamış ve çalıştay  sonucun-

da ortak bir bildiri yayımlanmıştır.

Irak, Ürdün ve Filistin Türkmenlerine Yönelik 

Profil Araştırması

Irak, Ürdün ve Filistin’de sayıları net olmamakla be-

raber ciddi bir Türkmen nüfusun olduğu tahmin 

edilmektedir. Ancak ilgili ülkelerde siyasi gerekçeler-

le açıklanan resmi rakamlar, diğer açık kaynaklardan 

elde edilen tahmini verilerle örtüşmemektedir. 
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Bu nedenle Başkanlığımız destekleriyle Ortado-

ğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından yü-

rütülen proje ile bahse konu 3 ülkede Türkmen 

nüfusun yaşadıkları bölgelerde; demografik da-

ğılımları, eğitim durumları, siyasi örgütlenmeleri 

ve sosyo-kültürel yapılarına dair bir saha çalış-

ması yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda 

“Ürdün” ile ilgili rapor yayımlanmış olup, Irak ve 

Filistin raporları yayım aşamasındadır. 

Uluslararası Rodos ve Istanköy Türk Vakıfları 

Sempozyumu 

Başkanlığımız desteği ile Rodos, Istanköy ve 

Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 

(ROISDER) tarafından; Rodos ve Istanköy 

Türklerinin vatandaşlık, eğitim ve Türkçe 

öğrenme hakkı, din ve ibadet, örgütlenme, 

nefret ve baskı ortamı gibi karşılaştığı sorunlar 

ile Türk-Müslüman vakıflarının karşı karşıya 

kaldığı sıkıntılara çözüm önerileri sunmak, 

ayrıca Osmanlı Türklerinden kalan kültür 

mirasının korunmasına yönelik ulusal ve 

uluslararası farkındalık oluşturmak amacıyla 10 

Ekim’de Izmir’de düzenlenen konferansa Avrupa 

Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı 

Gösta Toft, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil 

Tuğay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa Iduğ 

ile ilgililer katılmıştır. 

Türk Dünyası Kültür Elçileri: Nesimi-Kadı 

Burhaneddin Sempozyumu

Proje kapsamında Ekim ayında Azerbaycan’da, 

Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden şair 

Imadeddin Nesimi’nin doğumunun 650. yılı mü-

nasebetiyle “Uluslararası Türk Dünyası Elçileri: 

Nesimi” konulu sempozyum ve Kasım ayında Si-

vas’ta “Kadı Burhaneddin” temalı bir sempozyum 

düzenlenmiştir. 

Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) ve Sivas Cumhu-

riyet Üniversitesi iş birliğinde, Türk Işbirliği ve Ko-

ordinasyon Ajansı (TIKA), Türkiye-Azerbaycan Iş 

Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜIB) ve Başkan-

lığımız katkılarıyla düzenlenen sempozyumlara 

üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğren-

ciler katılmıştır.

Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Forumu;  

‘Göç ve Diaspora’

Başkanlığımız ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi 

(ORSAM) iş birliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Ile-

tişim Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen, “Göç 

ve Diaspora” temalı “Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

Düşünce Kuruluşları Buluşması” adlı forum 9-10 

Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleş-

miştir. Göç, diaspora, kimlik, dünya genelindeki 

göç politikaları, beyin göçü, entegrasyon, dün-

yadaki Müslüman diasporalar, krizler ve göç gibi 

konuların masaya yatırıldığı forum için Arapça, 

Ingilizce ve Türkçe konuşan 700 akademisyen-

den bildiri toplanmış ve yapılan değerlendirme-

ler sonucunda 60 bildiri sahibine davet gönde-

rilmiştir. Forumun açılış oturumuna, Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, YTB Başkan 

Yardımcısı Abdulhadi Turus ve ORSAM Başkanı 

Ahmet Uysal’ın yanı sıra çok sayıda davetli ka-

tılmıştır.

 “Onlar Da Insandı” Kırım Sözlü Tarih 

Çalışması

Kırım Tatarlarının 1944’te yaşadıkları sürgün acı-

sının kayıt altına alınması amacıyla “1944 Kırım 

Tatar Sürgünü Sözlü Tarih Çalışması” gerçekleş-

tirilmiştir. Sürgünü yaşayan 250’ye yakın Kırım 

Tatarı ile görüşmeler yapılarak, yaşadıklarının 

gelecek nesillere aktarılması, belgesellere ve bi-

limsel çalışmalara konu olması için kayıt altına 

alınmıştır.

1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar

“Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı” do-

layısıyla sürgün anılarını canlı tutmak ve gelecek 

nesillere aktarmak amacıyla birçok projeye imza 

atılmıştır. Çalışmalar kapsamında ilk olarak “Söz-

lü Tarih Çalışması Belgesel Kitabı” hazırlanmış-

tır. Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve 

Azerbaycan gibi ülkelerde yaşayan Ahıska Sür-

gününe tanık olmuş Ahıska Türkleri ile mülakat-

lar gerçekleştirilerek hazırlanan belgesel kitap ile 

Ahıska Türklerine ait kültürel mirasın korunması 

ve gelecek nesillere aktarılması planlanmaktadır. 
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Bunun yanı sıra “Ahıska Bölgesi Türk-Islam Eserleri 

Envanter Kitabı” ile Osmanlı ve Gürcü arşivlerinde 

geniş çalışmalar yapılarak, Ahıska şehir merkezi ile 

Aspinza şehir merkezi arasındaki Türk eserleri tes-

pit edilmiş, bu eserlerin fotoğraflanması sağlanmış 

ve mimari çizimleri kayıt altına alınmıştır. Proje çer-

çevesinde oluşturulan mimari yadigarlar envanteri 

akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarının kul-

lanımına sunulmuştur.

Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası: 

Kazakistan Örneği

Proje ile Kazakistan’da yaşayan Uygurların UNESCO 

tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak ad-

landırılan sözlü gelenekleri ve anlatımlarının, gösteri 

sanatlarının, toplumsal uygulamalarının, ritüelleri ve 

şölenlerinin, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygula-

malarının, el sanatları geleneklerinin; tespiti, derlen-

mesi, arşivlenmesi, sergilenmesi, yayımlanması ve 

tanıtılması sağlanmıştır. Proje sonucunda hazırla-

nan kitap ve belgeselin yanı sıra “Kazakistan’da Ya-

yımlanmış Uygurca Eserler Kataloğu” da yayımlan-

mıştır.

Kazakistan’da Yayımlanan Uygurca Eserler 

Kataloğu

Başkanlığımızca desteklenen proje kapsamında Ka-

zakistan’daki enstitü, kütüphaneler ve şahsi kütüp-

hanelerin taranmasıyla elde edilen Uygurca kitapla-

rın envanteri çıkarılmıştır. Kazakistan’da gerek SSCB 

döneminde gerekse Kazakistan’ın bağımsızlığını ka-

zanması sonrasında yayımlanan Uygurca eserlerin 

sayısı oldukça fazladır. Uygurca dergi, gazete, kitap 

gibi eserlerin yayım süreci günümüzde de devam 

etmektedir. Bu çalışmada, Kazakistan’da Arap, Latin 

ve Kiril alfabesiyle Uygurca olarak yayımlanan 607 

kitap yer almaktadır. 

Gagauz Yeri Özerkliğine Giden Yol Belgesel 

Kitabı

Gagauz Yeri’nin özerkliğinin 25. yıldönümü kapsa-

mında, bölgenin özerklik kazanması ve sonrasındaki 

sürecin dönemin gazete haberleri ve fotoğraflarla 

anlatıldığı belgesel kitap niteliğindeki çalışma Baş-

kanlığımızca desteklenmiştir.

Kuzey Makedonya’da Soydaş Gençlerin Eğitim 

Seviyelerinin Yükseltilmesi 

Kuzey Makedonya’daki liselerin üçüncü ve dör-

düncü sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik 

olarak, hafta içi ve hafta sonu takviye kursları 

ile devlet okullarındaki yetersizliği tamamlama-

nın yanı sıra Kuzey Makedonya Devlet Olgunluk 

Sınavı (Ekster Sınavı: Anadili, Matematik ve In-

gilizce; Inter Sınavı: Bilgisayar, Fizik, Kimya, Bi-

yoloji) ile Türkiye’deki üniversitelerin giriş sınav-

larına hazırlık amacıyla, Başkanlığımız desteğiyle 

ADEKSAM (Abdülhakim Hikmet Doğan Kültür ve 

Sanat Merkezi) tarafından yürütülen projeden 40 

öğrenci yararlanmıştır.

Bulgaristan Türkçe ve Kur’an Kursu Haftaiçi 

ve Hafta Sonu Okulları 

“Bulgaristan Türkçe ve Kur’an Kursu Hafta Içi ve 

Hafta Sonu Okulları” başlıklı proje  kapsamında, 

Bulgaristan’da 4 farklı gruba (esnaflar, imamlar, 

üniversite öğrencileri, lise öğrencileri) yönelik 10 

aylık Türkçe ve Kur’an eğitimi verilmiştir. Ayrıca, 

söz konusu projede yer alan başarılı katılımcılar 

düzenlenen kültürel gezi programı kapsamında 

ülkemizde ağırlanmıştır. 

Konispol ve Kukes Türkçe Kursları

Arnavutluk’un Konispol ve Kukes bölgelerindeki 

kardeş topluluklardan genç bireylere yönelik ger-

çekleştirilen Türkçe dil kurslarına destek sağlan-

mıştır.

Kuzey ve Doğu Bulgaristan’da Türkçe Ana Dili 

Eğitimi ve Yaygınlaştırılması

“Kuzey ve Doğu Bulgaristan’da Türkçe Ana Dili 

Eğitimi ve Yaygınlaştırılması” başlıklı proje kap-

samında; Bulgaristan’daki soydaş topluluklara 

mensup çocuk ve gençlerin sosyal ve akademik 

açıdan gelişimlerinin desteklenmesi, ortak de-

ğerlerimizi tanımaları, ülkemiz ile kültürel ve tari-

hi bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 8 bölgede 

Türkçe kursu ile 70 köyde bilgilendirme toplantı-

ları gerçekleştirilmiştir. 
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Türkçe kurslarına katılan soydaş çocukların kül-

türel gezi kapsamında Türkiye’ye getirilmesi ile 

bölgede Türkçe’ye olan ilginin artırılması, ülke-

miz ve tarihimize yönelik olumlu ve sağlıklı bir 

bakış açısının kazandırılması sağlanmaya çalışıl-

mıştır. Proje T.C. Burgaz Başkonsolosluğumuz ile 

koordineli şekilde yürütülmüştür.

Ipek Yolunun Türkçe Kervanı

Zhejiang Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Tür-

koloji Bölümünde eğitim görmekte olan öğren-

cilere yönelik Istanbul’da iki haftalık Türkçe dil 

eğitimi gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 

Türkçe dil eğitimi alan öğrenciler aynı zamanda 

Istanbul’da çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerine de 

katılım göstermişlerdir. 

Kültür Coğrafyamızda Türk Çocuklarına 

Yönelik Türkçe Öğretimi Mesleki Gelişim 

Programı – Balkanlar 

Başkanlığımız desteği ve T.C. Milli Eğitim Bakan-

lığı katkılarıyla 19-28 Ağustos 2019 tarihlerinde 

Eskişehir’de, Balkan ülkelerinde yaşayan soy-

daş öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitim 

programı düzenlenmiştir. Programa; Bulgaris-

tan’dan 29, Kuzey Makedonya’dan 16, Kosova’dan 

16, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 15 ve 

Yunanistan’dan 10 olmak üzere toplam 86 öğret-

men katılım göstermiştir.

Kitaplar, Filmler, Ziyaretler Projesi

Proje ile kardeş topluluklar ile ülkemiz arasında-

ki ortak tarihi ve kültürel mirasın muhafaza edil-

mesi ve geliştirilmesini teminen nitelikli insan 

kaynağının yetiştirilmesi kapsamında 50 lise ve 

üniversite öğrencisine muhtelif alanlarda eğitim-

ler verilmiş ve akabinde bir Türkiye gezisi düzen-

lenmiştir. 

Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı

Anadolu Ajansı (AA), Afrika Araştırmacıları Derne-

ği (AFAM), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi 

(AKEM) ve Başkanlığımız iş birliğiyle düzenlenen 

Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programına 13 

Afrika ülkesinden gazeteciler katılım sağlamıştır. 

Üç hafta süren program çerçevesinde katılımcı-

lara medyaya ilişkin farklı alanlarda Istanbul ve 

Ankara’da eğitimler verilmiş, ayrıca Türkiye’nin 

önde gelen medya kuruluşlarında tecrübe pay-

laşımı ve staj imkanı sunulmuştur.

Rohingya Medya Eğitim Programı

Başkanlığımız ve TRT’nin iş birliği ile 21 Nisan 

– 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara ve Is-

tanbul’da düzenlenen programa dünyanın çe-

şitli ülkelerinden 100’e yakın başvuru yapılmıştır. 

Mülakatlar neticesinde medya alanında tecrübeli 

veya gelecek vadeden 20 Rohingya Müslümanı 

programa katılmaya hak kazanmıştır. Rohingya 

diasporasının ihtiyaçlarına göre tasarlanan prog-

ram çerçevesinde eğitimerin yanı sıra Ankara ve 

Istanbul’da kültürel faaliyetler ile kamu kurum zi-

yaretleri düzenlenmiştir.

Özbekistan Acil Tıp Eğitimi Programı

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği tarafından yürütülen 

ve Başkanlığımızca desteklenen “Türk Dünyası 

Acil Tıp Eğitimi Projesi” kapsamında, 7 Nisan 2019 

tarihinde Kazakistan’da Ahmet Yesevi Üniversite-

sinde “Türkiye’de Tıpta Kariyer Söyleşisi” ve 9-12 

Nisan 2019 tarihleri arasında Özbekistan’ın Taş-

kent ve Buhara şehirlerinde Özbekistan’da ihtiyaç 

duyulan acil tıp konusunda teorik ve pratik uygu-

lamayı içeren “Acil Tıp Eğitimi” gerçekleştirilmiş-

tir. Projeye 200 sağlık personelinin yanı sıra 500 

öğrenci katılım sağlamıştır.



YTB Faaliyet Raporu 
2019

46 / 47

Kırım Tatar Gençlik Kurultayı

Geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen Kırım 

Tatar Gençlik Kurultayının 9’uncusu Başkanlı-

ğımız desteği ile 20-23 Mayıs 2019 tarihlerinde 

Ankara Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilmiş-

tir. 9 ülkeden 110 Kırım Tatar gencinin katıldığı 

kurultayda sunumlar ve konuşmalar dışında Kı-

rım Tatar gençlerinin güncel sorunlarına yönelik 

çalıştay düzenlenmiş,  katılımcılar tarafından ön-

ceden hazırlanmış projelerin sunumu gerçekleş-

tirilmiş, seçilen projelerle ilerleyen dönemler için 

somut hareket planı oluşturulmuştur. Katılımcılar 

ayrıca Başkanlığımız tarafından düzenlenen Kı-

rım tatar Sürgününün 75. Yılı Anma Programı ile 

iftar programına iştirak etmişlerdir. 

Çocuk Kitaplarının Basım ve Dağıtımı

Kardeş Toplulukların kurmuş olduğu sivil toplum 

kuruluşları aracılığıyla çeşitli ülkelerde Türkçe ko-

nuşan 7-12 yaş arası öğrencilere dağıtılmak üze-

re, belirlenen kitapların basımı sağlanmış ve ilgili 

STK’lara ulaştırılmıştır.

Eğitim Materyalleri ve Kitap Temini, Basımı ve 

Gönderimi 

Gagavuz bölgesinde bulunan soydaş eğitimcilere, 

öğrencilerin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere toplam 5000 adet kitap ve materyal desteği 

verilmiştir.

Ayrıca 415 kitaptan oluşan bir kitap seti 

KKTC Lefkoşa şehrinde bulunan Hala Sultan 

Camii’ndeki Külliye’ye gönderilmiştir.

Gürcistan’daki STK’lara kitap temini çalışmaları 

kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nın kitap setlerine ilaveten 800’e 

yakın kitap; Marneuli’de Kâin Kreatif Gençler 

Merkezi, Yeni Düşünce Enstitüsü, Kosali Islam 

Medresesi, Tiflis’te yerleşik Tiflis Türkiye Mezunlar 

Derneği, Ahıska’da Yerinde Burslandırma projesi 

kapsamında okuyan Ahıskalı öğrenciler ve 

Batum’da bulunan Batum Türkiye Mezunlar 

Derneğine gönderilmek üzere satın alınmıştır.

Yerinde Burslandırma Çalışmaları 

Kardeş toplulukların ihtiyaç duyduğu nitelikli in-

san kaynağının yetiştirilmesi, bölgeden yaşanan 

beyin ve işgücü göçünün önlenmesi, kardeş top-

luluklara mensup gençlerin bulundukları ülkeler-

de yükseköğretime erişimlerinin kolaylaştırılması 

gibi hedefler kapsamında;  kardeş topluluklara 

yönelik yerinde burslandırma çalışmaları ile 2019 

yılı itibariyle 150 öğrenciye burs verilmiştir.

Ahıska Sürgünü 75. Yıl Anma Programı

Başkanlığımız tarafından 2019 yılı içerisinde 

Ahıska Türkleri’nin maruz kaldıkları 

acıların unutulmaması ve paylaşılması 

amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 

Bu etkinlikler kapsamında 10 Aralık 2019 

tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 

Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, yabancı ülke 

temsilcileri, akademisyenler, yurtdışından 

ülkemizin farklı şehirlerinden gelen Ahıska Türkleri 

ile toplamda 3 bin kişinin katıldığı anma programı 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine sürgünün 75. Yılı 

için düzenlenen resim yarışmasında dereceye 

giren eserlerle, Ahıskalı ressam Canpolat 

Qahramanov tarafından çizilen tablolar ve Ahıska 

Türklerine ait arşiv fotoğraflarından seçmelerin 

yer aldığı sergi düzenlenmiştir.

Nevruz Şenlikleri

2019 yılı Nevruz kutlamaları çerçevesinde; 

Eskişehir’de Türk dünyasından öğrencilerin 

ve temsilcilerin bir araya geldiği kutlamalarla 

geleneksel keşkek kazanı, nevruz ateşi ve 

örste çekiçle demir dövme gibi etkinlikler 

yapılmış,  bunun yanı sıra Türk Konseyi Genel 

Sekreterliği ve Başkanlığımız himayesinde 

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde Türk Keneşi 

Nevruz Konseri ile Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Türkiye, Başkurdistan, Saha-Yakut 

ve Gagauz Özerk Yeri’nden gelen Türk dünyası 

sanatçılarının katılımıyla 3 günlük bir program 

gerçekleştirilmiştir. 
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1944 Kırım Tatar Sürgünü Anma Programı

Anma programı ile 1944 Kırım Tatar Sürgünü’nde 

yaşanan acılara dikkat çekilerek, Kırım Tatarlarının 

hak ve menfaatlerinin her koşulda korunması 

noktasındaki duyarlılığın sürdürüleceği vurgusu 

yapılmıştır. Programda Başkanlığımız desteğiyle 

oluşturulan ve sürgünü anlatan belgeselin 

gösterimi gerçekleştirilmiş ve sürgüne tanık olan 

nesil ile yeni nesil Kırım Tatar gençlerinin görüşleri 

paylaşılmıştır. 

Bulgaristan Zorunlu Göç 30. Yıl Anma 

Programı

Başkanlığımızca, 1989 Bulgaristan zorunlu 

göçünün 30. yılı münasebetiyle birçok anma 

programı ve etkinliğe destek verilmiştir. Bu 

kapsamda, ilk olarak 28-29 Eylül 2019 tarihinde 

Kocaeli’nde Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve 

Dayanışma Derneği ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı ortaklığı ile “Bulgaristan 

Zorunlu Göçün 30. Yılı” sempozyum ve anma 

programı gerçekleştirilmiştir. Yine Başkanlığımızın 

desteği ile 8 Ekim 2019 tarihinde  Balkan Türkleri 

Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ile 

Uludağ Üniversitesi’nde ikinci anma programı ve  

fotoğraf sergisi gerçekleştirilmiş, ayrıca zorunlu 

göçe ilişkin oturumlar düzenlenmiştir. 

Türkiye Bursları Tanıtım Faaliyetleri

Türkiye Bursları’nın dünya genelinde bilinirliğinin artırıl-

ması ve daha fazla sayıda nitelikli adayın başvurusunun 

sağlanması amacıyla 2019 yılı boyunca tanıtım faaliyet-

leri yürütülmüştür. 

Bu kapsamda Türkiye Bursları internet adresi güncellene-

rek yeni yüzü ile ziyaret edenlerin hizmetine sunulmuş-

tur. Yenilenen internet sitesinde hem aday öğrencilerin 

hem de mevcut Türkiye Burslusu öğrencilerin ihtiyaç du-

yabilecekleri tüm bilgilere yer verilmiştir.  

Türkiye Bursları; Twitter, Facebook, Instagram hesapları 

üzerinden sosyal medyada aktif bir şekilde yer almakta-

dır. Bu mecralarda aday öğrencilerin merak ettikleri tüm 

sorular yanıtlanmakta, Türkiye Bursları kapsamında yapı-

lan tüm aktiviteler takipçilerle paylaşılmaktadır. 

Ayrıca Türkçe, Ingilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Boş-

nakça, Farsça ve Ispanyolca başta olmak üzere 16 farklı 

dilde broşür ve afiş hazırlanmıştır.

Yine tanıtım faaliyetleri kapsamında çeşitli ülke ve eği-

tim kurumlarına ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Başvuru 

döneminde Makedonya’da resmî kurumlar ve eğitim ku-

rumları ziyaret edilmiş, Bulgaristan resmî makamlarıyla 

birlikte Sofya’da Türkiye Bursları tanıtım etkinliği gerçek-

leştirilmiştir.

Uluslararası öğrenci hareketliliğine yönelik Kazakistan 

Bolashak Fuarı, Istanbul’da düzenlenen Avrasya Yükse-

köğretim Zirvesi (EURIE), Islam Dünyası STK’lar Birliği Fu-

arı ve Türkiye Maarif Vakfının Sudan’da düzenlediği Eği-

tim ve Kültür Fuarı gibi eğitim fuarı organizasyonlarına 

katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’n-

de düzenlenen ICNA-MAS Kongresine Türkiye Bursları 

tanıtımı için materyal gönderimi yapılmıştır.

29 Ekim 2019’da Dünya Ticaret Örgütü tarafından düzen-

lenen ve En Az Gelişmiş Ülkelerin hizmet ticaretine katı-

lımı konusunu ele alan çalıştayda, Türkiye Bursları ekibi 

Türkiye Delegasyonunun bir parçası olarak yer almış ve 

Türkiye Burslarının tanıtımını yapmıştır.

Ayrıca Karakas, Maputo ve Ljubjana Büyükelçiliklerimiz-

ce katılım sağlanan uluslararası eğitim fuarlarında Türki-

ye Bursları özel olarak tanıtılmıştır. 

Türkiye Bursları Kapsamında Yürütülen Faaliyetler



YTB Faaliyet Raporu 
2019

50 / 51

2019 Yılı Başvuru ve Seçim Işlemleri 

Türkiye Bursları, gerek uluslararası öğrenci hareketliliğinde Türkiye’nin yükselen değeri gerekse 

öğrenci dostu kullanışlı başvuru sistemi ile dünyanın dört bir yanından öğrencilerin ilgi odağı ol-

muştur. Türkiye Bursları’na başvurular her yıl yükselen bir eğilim göstermektedir.

Buna göre; 2018 yılında 132 bin olan başvuru sayısı 2019 yılında %10,6 artış göstererek 146 bin 

600’e ulaşmıştır. Söz konusu adayların başvurularının 55 bin 590’ı ön değerlendirme aşamasından 

geçerek uzman değerlendirme aşamasına kalmış; 10 bin 815 başvurunun sahibi ise uzman değer-

lendirme aşamasında olumlu bulunarak mülakata davet edilmiştir. Mülakat sürecinde gerçekleş-

tirilen çok boyutlu değerlendirmeler neticesinde uzun dönem burs programları için 4.183 adayın 

burslandırılması uygun görülmüştür.

Başvuruların Düzeylere Göre Dağılımı (%)

DoktoraLisans Yüksek Lisans

2019 yılında uzun dönem burs programları çerçevesinde adayların 2.175’i lisans, 1.286’sı yüksek 

lisans ve 722’si doktora düzeyinde burslandırılmıştır. 

2019 yılında kısa dönem burs programları arasından; KÂTIP Bursu çerçevesinde 22 kişi desteklen-

miştir. Araştırma Bursu kapsamında yapılan 129 başvurudan 30’u, Başarı Bursu kapsamında ise 

gerçekleştirilen 1.140 başvurudan 213’ü burslandırılmaya layık görülmüştür. Nihai olarak ise kısa 

dönem burs programları başlığı altında desteklenen adayların 37’si dil kursu, 366’sı lisans, 60’ı yük-

sek lisans, 44’ü doktora ve 30’u araştırma düzeyindedir.

Lisans
Yüksek 

Lisans
Doktora

Ön  

Lisans

Dil 

Kursu
Araştırma Toplam

Uzun 
Dönem Burs 
Programları

2.175 1.286 722 - - - 4.183

Kısa Dönem 
Burs 

Programları
366 60 44 11 37 30 548

Düzeylere Göre Uzun Dönem Burslandırma

Düzeylere Göre Kısa Dönem Burslandırma

DoktoraLisansYüksek Lisans

Doktora Dil KursuLisans AraştırmaYüksek Lisans Ön Lisans

DoktoraLisansYüksek Lisans

Doktora Dil KursuLisans AraştırmaYüksek Lisans

DoktoraLisans Yüksek Lisans



YTB Faaliyet Raporu 
2019

52 / 53

Bölge Burslandırma

Asya Pasifik 316

Avrupa 179

Balkanlar 561

Güney Asya 590

Kuzey Afrika 326

Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler 56

Orta Asya ve Kafkasya 624

Orta Doğu 1.066

Sahra Altı Afrika 1.013

Genel Toplam 4.731

Bölge Bazında Burslandırma Sayıları

Cinsiyete Göre Dağılım 

Uzun Dönem Burs Programları Kısa Dönem Burs Programları

Türkiye Bursları Programı, “toplumsal kapsayıcılık” prensibini göz önünde bulundurmakta ve eği-

timde cinsiyet eşitliğini desteklemektedir. 2019 yılında uzun dönem burs programları çerçevesinde 

burslandırılan adayların 1.863’ü kadın, 2.320’si erkektir. Kısa dönem burs programları kapsamında 

desteklenen adayların ise 279’u kadın, 269’u erkektir. 

2.320

269

1.863

279

Erkek Kadın

Sürdürülebilir kalkınmanın önündeki ciddi yapısal engellerle karşı karşıya kalan, ekonomik ve çev-

resel durumlara karşı savunmasız ve yeterli insan kaynağına sahip olmayan ülkelerin eğitimli insan 

kapasitesine katkıda bulunmak, Türkiye Bursları’nın temel amaçlarından biridir.

Bu kapsamda,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Politikası Komitesi tarafından “En Az Gelişmiş Ülkeler” 

olarak belirlenen 47 ülkenin %88’ine Türkiye Bursları programı kapsamında burs imkânı sağlan-

mıştır. En az gelişmiş ülkelerden başvuran seçkin ve umut vaat eden öğrencilere verilen burs, 2019 

yılında dünya genelinde sağlanan toplam burs sayısının %32’sini oluşturmaktadır.  

Türkiye Bursları programı; temel hak ve hürriyetlerin yok edildiği ya da tehdit altında olduğu, ciddi 

seviyede insani kriz durumunun mevcut olduğu ülkelerde yükseköğretim düzeyinde eğitim al-

makta olan öğrencilere yönelik olarak ayrıcalıklı burslandırma yaklaşımını benimsemektedir. 

Bu kapsamda; 2019 yılında uzun dönem burs programlarına yapılan 4.183 burslandırmanın 356’sı 

(%8,5) Suriye ve Yemen’de insani kriz bölgesindeki öğrencilere yapılmıştır. Genel burslandırmanın 

ülke başına %1-2 sınırında olduğu burs programı, insani kriz yaşayan ülke uyruklu öğrencilere po-

zitif ayrımcılık yapmayı bir ilke olarak kabul eder.

Türkiye Bursları programı kapsamındaki burslandırmaya ilave olarak, yükseköğrenimlerini kesin-

tisiz ve başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri adına Suriye uyruklu 8.500 öğrenciye harç desteği 

sağlanmaktadır.

Yazılı Skor Sınavları

Lisans düzeyinde Türkiye Bursları programı-

na başvuran aday sayısının çok yüksek olduğu 

ülkelerde değerlendirme sürecine objektif bir 

aşama olarak “Yazılı Skor Sınavı”nın dâhil edil-

mesine karar verilmiştir.

Kademeli olarak dünya geneline yaygınlaştı-

rılması amaçlanan söz konusu sınavlar kapsa-

mında 2019 yılında pilot uygulama olarak Af-

ganistan uyruklu 5.600 aday için Afganistan’ın 

dört farklı şehrinde ve Suriye uyruklu 10 bin 500 

aday için Türkiye’nin 14 ilinde ilk kez skor sınavı 

gerçekleştirilmiştir.

Mülakat Öncesi Test Sınavları

2019 yılından itibaren; lisans düzeyinde Türkiye 

Bursları programına başvuran adayların temel 

yeterliliklerini ölçmek üzere, mülakat aşamasın-

dan önce 12 sorudan oluşan 30 dakika süreli bir 

test sınavına tabi tutulması kararlaştırılmıştır. Bu 

kapsamda, yüz yüze mülakatın gerçekleştirildiği 

87 ülkede toplam 4.187 lisans adayına test sınavı 

uygulanmıştır.
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Türkiye Bursları Bursluluk Işlemleri 

Yönergesinin Yenilenmesi

Türkiye Bursları Bursluluk Işlemleri Yönergesi ye-

nilenerek güncel hâliyle yayımlanmıştır. Ayrıca 

bursluluk kurallarını belirleyen yönergenin daha 

iyi anlaşılması için farklı dillerde rehber ve video-

lar hazırlanmıştır.

Barınma Yardımları

Türkiye Burslusu öğrencilerden iletilen talepler 

ile gerçekleştirilen anket ve durum analizi çalış-

maları dikkate alınarak, yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde eğitim almakta olan Türkiye Burslusu 

öğrencilere (Türkiye’de ilk yılı olanlar ile Türkiye 

Cumhuriyeti Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü-

ne ait yurtlarda barınmayı tercih edenler hariç 

olmak üzere) nakdî barınma yardımı yapılması 

uygulamasına geçilmiştir. 

2019 Yılı Türkiye Bursları Mezuniyet Töreni

Türkiye Bursları programı kapsamında lisans ve 

lisansüstü düzeyde eğitim alarak mezun olan 

uluslararası öğrencilere yönelik olarak 8 yıldır 

geleneksel olarak düzenlenen “Türkiye Bursları 

Mezuniyet Töreni”, 2019 yılında Cumhurbaşkanı 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile gör-

kemli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

1.500 mezunun katıldığı törende, eğitim aldıkları 

üniversitelerde dereceye girme başarısı gösteren 

Türkiye Burslusu öğrencilere ödül ve mezuniyet 

belgeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 

takdim edilmiştir.

Uluslararası Öğrenci Akademisi 

Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğ-

rencilerin akademik, sosyal ve kültürel kapasite-

lerinin güçlendirilmesi ve eğitim gördükleri alan-

lardaki akademisyenler başta olmak üzere yazar 

ve sanatçılarla etkileşim kurabilmelerine katkı su-

nulması amaçlanarak sivil toplum kurumları ile iş 

birliği hâlinde “Uluslararası Öğrenci Akademisi” 

programları oluşturulmuştur.

2019 yılında “Uluslararası Öğrenci Akademisi”, 

Türkiye’nin 9 farklı şehrinde “Giriş Seminerleri” ve 

“Ihtisas Programları” başlıkları altında düzenlen-

miş olup söz konusu programlara 3.000 öğrenci 

başvuru yapmıştır. 

Türkiye Söyleşileri

Siyaset, sanat, tarih, edebiyat, spor ve benzeri 

alanlarda önde gelen isimlerin katılımıyla çeşitli 

şehirlerde “Türkiye Söyleşileri” gerçekleştirilmiştir. 

Söyleşiler vasıtasıyla öğrenciler konukların tec-

rübe paylaşımlarından faydalanmıştır. 2019 yılın-

da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. Ibrahim 

Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski 

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı gibi devlet 

adamları ile bürokratlar, sanatçılar ve sporcuların 

yer aldığı programlar kapsamında 7 ilde 12 söy-

leşi gerçekleştirilmiş olup yaklaşık 6.000 öğrenci 

bu söyleşilere katılım sağlamıştır.

Sosyal Bilimler Kongresi 

Türkiye’de lisansüstü düzeyinde eğitim gören 

uluslararası öğrencilerin akademik donanımla-

rının artırılması, entelektüel birikimlerine katkı 

sağlanması ve kendilerini geliştirme fırsatları su-

nulması Türkiye Bursları’nın öncelikleri arasında 

yer almaktadır. 

Bu kapsamda, Türkiye’de sosyal bilimler alanında 

öğrenim gören uluslararası lisansüstü öğrencile-

rinin çalışmalarını sunabilecekleri ve bilgi payla-

şımında bulunabilecekleri bir akademik ortamın 

temin edilmesi amacıyla Sosyal Bilimler Kongre-

si’nin beşincisi 7-9 Kasım 2019 tarihlerinde Kara-

deniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ger-

çekleştirilmiştir. Kongrede 48 farklı ülkeden 108 

öğrenci bildirisini sunmuş ve kongre sürecinde 

düzenlenen oturumlara toplam 400 öğrenci ka-

tılım sağlamıştır.
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Suriye Proje Çalıştayları

Türkiye’deki Suriyeli öğrencilere yönelik olarak, Avrupa Birliği fon des-

teği ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğ (BMMYK) or-

taklığında yürütülen burs programları kapsamında; öğrencilerin sosyal 

ve kültürel gelişimlerini desteklemek, eğitimlerine devam etmelerini 

sağlamak ve topluma uyumlarını arttırmak amacıyla düzenli olarak ça-

lıştaylar düzenlenmekte ve kültürlerarası iletişim, girişimcilik, liderlik, 

gönüllülük vb. konularda eğitimler verilmektedir. Bu çerçevede 2019 

yılında Ankara, Istanbul ve Gaziantep’te toplam altı çalıştay gerçekleş-

tirilmiş olup, çalıştaylara toplam 700 öğrenci katılım sağlamıştır.

Öğrenci Dernek/Birlik Etkinlikleri

Sosyal bütünleşmelerine yardımcı olmak adına; Türkiye’de burslu ola-

rak ya da kendi imkânları ile eğitimlerine devam etmekte olan ulus-

lararası öğrencilerin kurmuş oldukları dernekler ve birlikler tarafından 

gerçekleştirilen etkinliklere talepleri doğrultusunda Başkanlığımızca 

destek verilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında; Ankara, Konya ve Is-

tanbul’da düzenlenmiş olan 20’ye yakın etkinliğe destek sağlanmıştır.

Ülke Buluşmaları

Türkiye’de yükseköğrenim görmekte olan Türkiye Burslusu öğrencile-

rin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimleri takip edilmekte ve söz konusu 

alanlardaki sorunların çözüm sürecinde öğrencilerle iletişim, doğru-

dan ve aracısız bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Bu doğrultuda, Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görmekte olan aynı 

ülke uyruklu Türkiye Burslusu öğrencilerin kendi aralarında sosyal et-

kileşimde bulunması, soru, görüş ve önerilerini dile getirmesi amacıyla 

rutin “ülke buluşmaları” gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı içerisinde 47 

ülkeden 700 öğrenci, “Ülke Buluşmaları” kapsamında bir araya gelmiş-

tir.

Ülke Iftar Programları

Uluslararası öğrencilerin milli ve dinî günlerinde ana vatanlarında icra 

ettikleri kültür ve âdetleri, Türkiye’deki eğitim süreçlerinde de yaşa-

yabilmeleri ve sergileyebilmeleri adına YTB ve Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi iş birliğinde ve uluslararası öğrencilerin katkısı ile Ramazan 

ayı süresince 23 farklı “ülke iftar programı” düzenlenmiştir.

Ülke iftar programları kapsamında, o güne özel ev sahipliği yapan ülke 

öğrencileri tarafından, kültürel obje ve fotoğraflar sergilenmiştir. Ayrıca 

sahne gösterileri (şiir, müzik ve folklorik dans) gerçekleştirilmiş, iftar 

masasında ülke mutfaklarından ikramlar yer almıştır. Bu etkinliklerde; 

iftar konuğu diğer ülke öğrencilerinin, o güne özel ev sahipliği yapan 

ülke hakkında sosyal ve kültürel olarak bilgilenmesi ve etkileşime gir-

mesi amaçlanmıştır. Ramazan ayı boyunca devam eden bu etkinliklere 

toplam 6 bin uluslararası öğrenci katılım sağlamıştır.

YTB Iletişim Akademisi

Başkanlığımızca yurtdışındaki vatandaşlarımızın yo-

ğun olarak yaşadıkları ülke ve bölgelerdeki medya 

ağının güçlendirilmesi ve diaspora medya ağının 

daha faal ve koordineli bir yapıya kavuşturulması 

amacıyla planlanan “2019 YTB Iletişim Akademisi” 

programı kapsamında; 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde 

Fransa’nın Strazburg kentindeki DITIB yerleşkesinde, 

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde görev 

yapan Türk vatandaşı basın mensupları, alanlarında 

uzman meslek mensupları ve akademisyenler bir 

araya getirilmiştir. Katılımcılarda Başkanlığımızın, yurt 

dışı vatandaşlar başta olmak üzere, faaliyet gösterdi-

ği bütün alanlara yönelik farkındalık oluşturulması ve 

“güçlü medya-güçlü diaspora” algısının yerleşmesine 

yönelik, gerek eğitimciler vasıtasıyla gerekse birebir 

ve toplu görüşmelerde muhtelif faaliyetlerde bulu-

nulmuştur. 

Türkiye’nin Güzellikleri Fotoğraf Sergisi

Başkanlığımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 

anavatanlarıyla ilişkilerini canlı tutmak ve kuvvetlen-

dirmek maksadıyla, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği 

(TFMD) ile birlikte Amsterdam’da “Türkiye’nin Güzel-

likleri” adlı fotoğraf sergisini gerçekleştirmiştir. Ams-

terdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen 

fotoğraf sergisinde, 27 foto muhabirinin Türkiye’nin 

çeşitli bölgelerinde çekilmiş 41 eseri sergilenmiştir. 

Sandıktaki Fotoğraflar

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile soydaş ve 

akraba topluluk mensuplarımızın geçmişte çekilmiş 

hatıra fotoğrafları ve hikâyelerini içeren göç temalı 

“Sandıktaki Fotoğraflar” adlı ödüllü bir yarışma dü-

zenlenmiştir. 15 Şubat-31 Ekim 2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen söz konusu yarışmayla, çeşitli coğ-

rafyalardan en değerli göç hatıralarının gün yüzüne 

çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflen-

miştir. Yarışma kapsamında gönderilen fotoğrafların 

envanter kaydı yapılmış, bahse konu fotoğraflar de-

ğerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu yarışmayla bir-

likte Başkanlığımız bünyesinde Göç Fotoğrafları Arşi-

vi ve Göç Sergisi çalışması başlatılmıştır.  

Kurumsal Kimlik ve İletişim Faaliyetleri
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Uluslararası Öğrencilerin Gözünden  

15 Temmuz Kitapçığı

Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin 15 

Temmuz hain darbe girişimine ilişkin görüş ve 

izlenimlerinin yer aldığı bir kitapçık Ingilizce’ye 

çevrilerek dış misyonlara dağıtılmıştır. Ayrıca 

uluslararası öğrenciler ile söz konusu darbe te-

şebbüsüne ilişkin çekilen videolar yayına hazır-

lanmış, kurumsal web sitesi ve sosyal medya 

hesaplarıyla bahse konu röportaj videolarının 

uluslararası kamuoyuna ulaşması sağlanmıştır. 

Karsu Dönmez Konserine Destek

Türk diasporasının genç ve ünlü mensuplarından 

piyanist ve besteci Karsu Dönmez, Başkanlığımı-

zın desteği ile Litvanya’da 25. Klaipeda Caz Festi-

vali’nde konser vermiştir.

Kurumsal Kimlik Revizyonları

Kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında Başkan-

lığımızın kurumsal kimlik kılavuzu güncellenmiş-

tir. Kurum içi görsel kimlik çalışmaları çerçeve-

sinde, Başkanlığımız çalışma alanları kurumsal 

görünüme uygun hale getirilmiş, Istanbul ve 

Ankara Ofislerine ilişkin kurumsal görünüm ça-

lışmaları yürütülmüştür.

Yayın Veri Tabanı ve Arşiv Envanteri

Başkanlık Yayın Veri Tabanı oluşturulmasına iliş-

kin çalışmalar tamamlanmış, bu kapsamda Baş-

kanlığımızca daha önce destek verilen yayınları 

içeren envanter çalışması dahilinde 27 adet yayın 

Başkanlık envanterine alınmıştır. Bununla birlikte, 

Kültürel ve Sosyal Ilişkiler Daire Başkanlığımızca 

hazırlanan ve 1989 Zorunlu Göçünü konu alan iki 

ayrı kitap için ISBN numaraları alınmıştır.

Stratejik Yönetim ve Planlama Faaliyetleri

Başkanlık 2019-2023 Stratejik Planı hazırlana-

rak kamuoyu bilgisine sunulmuş ayrıca strate-

jik planımız çerçevesinde 2019 Yılı Performans 

Programı hazırlanmıştır.

Uluslararası kuruluşlar ve fonlar tarafından sağ-

lanan kaynaklarla burslandırılan öğrencilere yö-

nelik işlemler 2019 yılında da devam etmiştir.

Proje ve Süreç Yönetimi çalışmaları kapsa-

mında; ön hazırlık ve oryantasyon çalışmaları, 

mevcut durum analizi, süreç kartlarının oluş-

turulması, süreç akışlarının oluşturulması, ilişki 

haritaları ve süreç seviyelerinin oluşturulması, 

performans kriterlerinin oluşturulması ve değer 

üretmeyen süreçlerin analizi aşamaları gerçek-

leştirilmiştir.

Iş zekası uygulamalarının gerçekleştirilmesine 

yönelik olarak koordinasyon toplantıları yapıla-

rak bir yol haritası oluşturulmuştur.

Başkanlığın son 4 yıllık gösterge ve veri çalış-

maları tamamlanmıştır. Ayrıca Başkanlığın Idari 

ve Mali Destekler Yönetmeliği ile Ofis Yönetme-

liği çalışmaları yapılmış, makam talimatları doğ-

rultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cum-

hurbaşkanlığı’nın Başkanlığımızdan talep etmiş 

olduğu çalışmalar yürütülmüştür.

Personele Yönelik Eğitimler

Uzman yardımcısı yetiştirme programı Başkan-

lık ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmış, 

personelin sürekli eğitimine yönelik hizmet 

içi eğitim programları kapsamında; Kurum-

sal Temsil ve Protokol, Iş Sağlığı ve Güvenliği, 

Kamu Ihale Süreçleri, Proje Yönetimi ve Iş Akış, 

Diksiyon, Hitabet ve Sahne Hakimiyeti eğitimle-

ri gerçekleştirilmiştir.

Personele Ilişkin Mevzuat Çalışmaları

Başkanlığımızda sözleşmeli uzman personel is-

tihdamına dayanak teşkil eden 5978 sayılı Yurt-

dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına 

Ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrasının mülga olma-

sı ve bu personelin 375 sayılı KHK’nın ek 26 ncı 

maddesi kapsamına alınması nedeniyle mülga 

Devlet Personel Başkanlığının talebi doğrultu-

sunda sözleşmeli uzman personel alım usulü 

ve diğer esasları belirlemek üzere bir yönetme-

lik hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmak 

üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Kütüphane Çalışmaları

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kap-

samında Başkanlığımız kütüphanesine Prof. 

Dr. Fuat Sezgin’in adı verilmiş olup; yıl içinde 

toplamda 500 kitap, 10 süreli yayın temin edil-

miştir. Aralık 2019 itibariyle kütüphanede kayıtlı 

toplam 5300 eser bulunmaktadır.

Destek Hizmetleri

Maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar 

devam ettirilmiş, mal ve hizmet alımlarında fir-

ma envanterine kayıtlı firma sayıları arttırılarak 

rekabetçi ve şeffaf bir ortam sağlanmıştır. Ayrıca 

tedarik süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebil-

mesi için de gerekli tedbirler alınmıştır.

Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda çeşitli kurum-

sal anlaşmalar yapılmış ve personelimizin bu 

imkanlardan uygun şartlarda faydalanması sağ-

lanarak memnuniyet oranları artırılmıştır.

Hamamönü ve Istanbul Ofisi, uluslararası öğ-

rencilerin rahat bir ortamda ders çalışmaları ve 

Başkanlığımız faaliyetleri için yenilenerek daha 

modern bir hale getirilmiştir.

Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS)

Türkiye Bursları Bilgi Sistemi; “Başvuru, Takip, 

Değerlendirme, Yönetim ve Raporlama” ana 

modüllerinden oluşan 9 farklı dış sistemle bü-

tünleşik çalışmaktadır. Dinamik yapıya sahip 

olan modüller sayesinde sistem, Türkiye Bursla-

Diğer Alanlarda Yürütülen Faaliyetler
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rının yanı sıra paydaşlarımıza ait burs program-

larının da başvuru ve değerlendirme süreçlerini 

yürütebilmeye olanak sağlamaktadır. 

2019 yılında Göç Idaresi Genel Müdürlüğü ile 

entegrasyon sağlanmış olup, ilk kez bursiyer 

öğrencilerin henüz ülkemize giriş yapmadan 

sistemden Yabancı Uyruk numaralarının tahsis 

edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile mevcutta bulunan 

entegrasyon yenilenerek, öğrencilerin Yabancı 

Uyruk numaraları üzerinden yurt atamalarının 

yapılması ve mevcut yurt barınma durumları 

hakkında bilgi akışı sağlanmıştır.

Proje Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS)

PBYS ile Başkanlığımızın belirlemiş olduğu hibe 

ve çağrı programlarına proje başvurusu yapma 

hakkına sahip kuruluşların işlemlerini yürütme-

leri, ayrıca tüm proje yönetim süreçlerine ilişkin 

iş ve raporlamaların Başkanlığımızca yapılması 

mümkündür. 2019 yılında, sistem aktif olmadan 

Başkanlık tarafından desteklenen proje bilgileri 

hazırlanan ara yüz aracılığı ile PBYS veri tabanı-

na entegre edilmiştir.

Insan Kaynakları Yönetim Sistemi (IKYS)

Insan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin analizi ve 

ilk sürüm yazılım geliştirmesi 2017-2018 yılları 

arasında tamamlanmıştır. Test, entegrasyon ve 

canlıya alma aşamaları 2019 yılı Ağustos ayında 

tamamlanarak sistem uygulamaya geçmiştir.

Sisteme gerçek verilerin işlenmesi sonucu, ara-

lık ayında özet rapor alınabilmesini sağlayan 

Power BI ekranları oluşturulmuş ve bu ekran-

lar sayesinde verilerin ayıklanması, düzeltilmesi 

ve sistemin sürekli iyileştirilmesi mümkün hale 

gelmiştir.

Türkiye Mezunları Iletişim & Bilgi Sistemi 

Ülkemizce sağlanan burslar veya başka im-

kânlarla Türkiye’de eğitim alarak mezun olmuş 

öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında irtibatın 

korunması ve ülkelerine döndüklerinde Türki-

ye mezunları olarak dayanışma içinde olmaları, 

kendi ülkeleri ile ülkemiz ilişkilerinin geliştiril-

mesine katkı sağlamaları amacıyla Başkanlığı-

mızca başlatılan “Türkiye Mezunları Programı” 

kapsamında; mezun öğrencilere dair istatistik-

lerin sağlıklı bir veri tabanında derlenmesi ve 

yeni mezun öğrencilerin bilgilerinin tasnif edi-

lerek raporlanabilmesi adına Türkiye Mezunları 

Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. 

Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmet-

leri

Başkanlığımız hizmet birimleri ile aralarında 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakan-

lığı, Türkiye Istatistik Kurumu, Kamu Ihale Ku-

rumu gibi çeşitli kurumların kanun, yönetmelik 

ve kararnameler hakkındaki görüş taleplerine 

cevap verilmiş, ayrıca Başkanlığın muhakemat 

hizmetleri yürütülmüştür.

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ A1: Yurtdışı vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal bağları güçlendirilecektir.

Stratejik Hedef 
A1.H1.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Yurtdışında 
yaşayan çocuk 
ve gençlerimizin 
anadillerini 
öğrenmeleri 
ve kültürel 
değerlerimizi 
tanımaları 
sağlanacaktır.

PG1.1.1. Okul 
Öncesi Çift Dilli 
Eğitim projelerinden 
faydalanan öğrenci 
sayısı

1.000 1.080 % 108

Projelere yeterli sayıda başvuru 
alınmış ve olumlu değerlendirilen 
başvurular neticesinde hedeflenen 
yararlanıcı sayısı aşılmıştır.  

PG1.1.2. Anadolu 
Hafta Sonu 
projelerinden 
faydalanan öğrenci 
sayısı

5.000 11.355 % 227

Programa ilginin tüm ülkelerde 
yüksek olmasından ötürü 
başvurular önemli derecede artmış 
ve hedeflenen gösterge aşılmıştır.

PG1.1.3. 
Desteklenen 
kütüphane sayısı 70 30 % 42,9

2019 yılı içinde 70 adet açılması 
planlanan kütüphanelerden, 
döviz kurlarındaki artış ve bütçe 
kısıtları nedeniyle sadece 30’u 
açılabilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ A1: Yurtdışı vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal bağları güçlendirilecektir.

Stratejik Hedef 
A1.H2.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Yurtdışında 
yaşayan 
vatandaşlarımızın 
akademik, sosyal 
ve kültürel 
gelişimlerine 
destek 
olunacaktır.

PG1.2.1. Kültürel 
Hareketlilik 
Programları 
katılımcı 
sayısı

4.000 4.841 % 121

Başkanlığımız 10 ayrı program 
kapsamında hem Türkiye hem de 
vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadığı ülkelerde faaliyetler 
gerçekleştirerek hedefini aşmıştır.

PG1.2.2. Yurtdışı 
Vatandaş Bursları 
kapsamında 
desteklenen öğrenci 
sayısı

250 106 % 42,4
Başvuruların yetersiz olması 
nedeniyle performans gösterge 
hedefine ulaşılamamıştır.
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STRATEJİK AMAÇ A2: Ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla tarihî ve kültürel bağlarımız olan topluluklarla iş 
birlikleri geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 
A2.H1.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Türkiye 
Mezunlarının 
birbirleriyle 
ve ülkemizle 
ilişkileri 
geliştirilecektir.

PG2.1.1. 
Mezun veri 
tabanı kayıt 
sayısı

120.000 70.000 % 58,3

Belirlenen hedef doğrultusunda yeni mezun olan 
veya bilgilerine Başkanlığımızca yeni ulaşılan 
5.000 Türkiye Mezunu veri tabanına eklenmiştir. 
Veri tabanındaki kayıtlı mezunlar 2019 yılında 
gözden geçirilmiş ve eksik bilgi bulunan kayıtlar 
listeden düşülmüştür. Bu sebeple toplam kayıt 
sayısı 70.000 olarak gerçekleşmiştir. 

PG2.1.2. 
Kurulan 
Mezun 
Derneği sayısı

30 29 % 96,6

2019 yılı için planlanan 5 ülkenin 4’ünde 
kurulum sağlanmıştır. 2019 yılında daha önce 
kurulma aşaması başlatılan 4 derneğin gerekli 
kurulum işlemleri de tamamlanmıştır. 

PG2.1.3. 
Düzenlenecek 
Türkiye 
Mezunları 
Buluşmaları 
sayısı

45 6 % 13,3

Mezun buluşmalarının içerik geliştirmeleri devam 
ettiği için yalnızca 6 program gerçekleştirilmiştir. 
Ülkemizdeki paydaşlarla ve hedef coğrafyadaki 
muhataplarımızla 2019 yılında başlatılan alt 
yapı çalışmaları ile ilerleyen yıllarda mezun 
buluşmalarının daha nitelikli ve hedef odaklı 
olarak düzenlenmesine devam edilecektir. 

STRATEJİK AMAÇ A2: Ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla tarihî ve kültürel bağlarımız olan topluluklarla iş 
birlikleri geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 
A2.H2.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Kardeş 
topluluklarla 
kültürel etkileşimi 
güçlendirecek 
çalışmalar 
yapılacaktır.

PG2.2.1. 
Kültürel 
hareketlilik 
programları 
katılımcı sayısı

500 1.100 % 220

Planlanan kültürel hareketlilik 
çalışmaların tamamı gerçekleştirilmiştir. 
Benzer mahiyetteki projelere (gençlik 
okulları vb.) eklenen kültürel hareketlilik 
modülleriyle planlanan sayının üstünde 
hedeflere ulaşılmıştır. 

PG2.2.2. 
Akademik 
ve saha 
araştırmaları 
sayısı

12 15 % 125

2019 yılı için planlanan akademik 
ve saha araştırmalarının tamamı 
gerçekleştirilmiştir. 2019 öncesi 
başlatılan projelerin tamamlanmasıyla 
planlanan sayı aşılmıştır. 

PG2.2.3. Sözlü 
tarih çalışmaları 
sayısı

2 3 % 150
2019 yılı için planlanan sözlü tarih 
çalışmaları, 2018 yılında başlatılan bir 
çalışmaya birlikte tamamlanmıştır.

PG2.2.4. Tarihî 
ve kültürel miras 
çalışmaları 
sayısı

3 4 % 133,3

2019 yılında planlanan kültürel miras 
çalışmaları tamamlanmıştır. Alandan 
gelen talep doğrultusunda bir çalışma 
daha tamamlanarak hedeflenen sayı 
aşılmıştır.

STRATEJİK AMAÇ A2: Ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla tarihî ve kültürel bağlarımız olan topluluklarla iş 
birlikleri geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 
A2.H3.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Kardeş topluluklara 
yönelik eğitim iş 
birliği çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.

PG2.3.1. Hafta 
sonu okullarına 
katılan öğrenci 
sayısı

500 400 % 80

Planlanan yaz okullarından Lübnan’da 
gerçekleştirilecek olan yaz okulu, okul 
bina inşaatının yetişmemesi sebebiyle 
başlatılamamıştır. Bunun dışındaki hafta 
sonu okulları tamamlanmıştır. 

PG2.3.2. Türkçe 
Eğitim ve yaz 
okulları katılımcı 
sayısı

100 250 % 250

Alanda planlanan çalışmaların tamamı 
gerçekleştirilmiştir. Benzer mahiyetteki 
projelere eklenen Türkçe eğitim 
programları sayesinde planlanan rakamın 
çok üstünde öğrenciye ulaşılmıştır. 

PG2.3.3. 
Yurtiçi ve 
Yurtdışı Öğrenci 
Akademilerine 
katılımcı sayısı

300 500 % 160 Alanda planlanan çalışmaların tamamı 
gerçekleştirilmiştir. 

PG2.3.4. 
Geliştirilen ve 
desteklenen 
Türkçe ders 
kitabı ve yardımcı 
kaynak sayısı

5.000 11.000 % 220

Planlanan materyallerin dağıtımı 
tamamen sağlanmıştır. 2018 yılında 
başlatılan çalışmalar 2019 yılında 
nihayete erdirilerek hedeflenen sayının 
çok üstünde Türkçe kaynak dağılımı 
sağlanmıştır. 

PG2.3.5. 
Yurtdışında 
burslandırılan 
yükseköğretim 
öğrenci sayısı

150 152 % 101,3
Planlanan yerinde burslandırma 
programları 2019 yılında istikrarlı bir 
şekilde tamamlanmıştır. 
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STRATEJİK AMAÇ A3: Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrencilere yönelik burs ve rehberlik programları ile Türkiye’nin 
uluslararası ilişkiler vizyonuna uygun nitelikte öğrencilerin yetişmeleri sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 
A3.H1.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Türkiye Bursları 
ülke stratejileri 
kapsamında 
planlama, tanıtım ve 
seçim çalışmaları 
geliştirilerek 
burslandırmanın 
niteliği arttırılacaktır.

PG3.1.1. 
Ülke özelinde 
hazırlanmış 
planlama raporu 
sayısı

35 35 % 100

Türkiye Bursları sürecinin daha planlı ve 
stratejik çerçeveye uygun ilerleyebilmesi 
adına ülke özelinde planlama raporları 
hazırlanmıştır. Bu bağlamda, 2019 yılında 
benimsenen hedef gerçekleştirilmiştir. 

PG3.1.2. Tanıtım 
faaliyeti sayısı 35 30 % 85,7

Bütçe tasarruflarına bağlı olarak Türkiye 
Bursları programının tanıtılması ve 
bilinirliğinin arttırılmasına yönelik 
tanıtım faaliyeti sayısında hedef 
gerçekleştirilememiştir. 

PG3.1.3. Bursu 
kabul eden 
öğrenci oranı

% 72,5 % 75 % 103,4

Planlı ve doğru öğrenci seçimi ile 
uluslararası öğrenci hareketliliğindeki 
durumsal şartların da katkısı ile bu 
hedefte %103’lük bir gerçekleşme oranı 
yakalanmıştır.  

PG3.1.4. 
Burslandırılan 
lisansüstü 
öğrenci 
sayısının yıllık 
burslandırmadaki 
oranı

% 45 % 47 % 104,4
Planlı ve stratejik burslandırma ilkelerine 
uyularak bu hedefte %104’lük bir 
gerçekleşme oranı elde edilmiştir. 

PG3.1.5. 
İstatistik 
Altyapısını 
Geliştirme 
Projesinin 
Tamamlanması

% 100 % 100 % 100

Başkanlığımız tarafından, Başkanlığımızın 
uluslararası öğrencilere yönelik daha 
verimli çalışmalar yürütebilmesine zemin 
teşkil edebilmek adına başlanan “İstatistik 
Altyapısını Geliştirme Projesi” 2019 
yılında tamamlanarak sonlandırılmıştır.  

STRATEJİK AMAÇ A3: Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrencilere yönelik burs ve rehberlik programları ile Türkiye’nin 
uluslararası ilişkiler vizyonuna uygun nitelikte öğrencilerin yetişmeleri sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 
A3.H2.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Türkiye Burslusu 
öğrencilere sunulan 
hizmetlerin 
kalitesi arttırılarak 
öğrencilerin sosyal, 
kültürel ve mesleki 
donanımları 
güçlendirilecektir.

PG3.2.1. Yerinde 
hizmet sunulan 
öğrenci oranı

% 60 % 62 % 103,3
Kapasite geliştirme çalışmalarında 
sağlanan kolaylıklar neticesinde 
gerçekleşme oranı hedefi aşmıştır.

PG3.2.2. 
Hizmetlere ilişkin 
memnuniyet 
oranı

% 70 % 70 % 100

Yerinde hizmet sunulan öğrenci oranı, 
akademik, sosyal ve kültürel faaliyet 
sayısı ile entegrasyon sağlanan hizmet 
sayısının doğrudan etkisi ile hedefe 
ulaşılmıştır. 

PG3.2.3. 
Entegrasyon 
sağlanan hizmet 
sayısı

7 8 % 114,2

Başkanlığımız, Türkiye Burslusu 
öğrencilerin yaşam kalitesini iyileştirme 
ve eğitim hayatlarını kolaylaştırma adına 
ve olası bürokratik yavaşlıkların önüne 
geçebilmek için 2019 yılında toplam 8 
hizmete entegrasyon sağlayarak hedefini 
aşmıştır.  

PG3.2.4. 
Akademik, 
sosyal ve kültürel 
faaliyet sayısı

60 80 % 133,3

Başkanlığımız sadece Türkiye Burslusu 
değil, Türkiye’de eğitim alan tüm 
uluslararası öğrencilerin gerek akademik 
gerek sosyo-kültürel entegrasyonuna 
büyük önem vermiş ve özellikle sivil 
toplum ve düşünce kuruluşları ile 
gerçekleştirilen iş birliklerinin de etkisi 
ile birçok şehirde çok sayıda etkinlik 
gerçekleştirerek hedefin üstünde bir 
başarı yakalamıştır. 

PG3.2.5. 
Nitelikli işgücü 
oluşturmak üzere 
seçilen öğrenci 
sayısı

0 0 0

Başkanlığımızın 2019-2023 Stratejik 
Planı’na göre nitelikli işgücü oluşturmak 
üzere yapılacak çalışmalara 2020 yılından 
itibaren başlanılacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ A4: Başkanlığın görev alanında belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkin, verimli ve sürekli hizmet 
sunacak kapasite geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 
A4.H1. Performans Göstergesi 2019 Yılı 

Hedefi
2019 Yılı 

Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

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

PG4.1.1. Tedarik 
süreçlerinin tanımlı 
zamanlarda bitirilme 
oranı

%80 %80 %100

Tedarik süreçleri birimlerden 
gelen talepler doğrultusunda 
zamanında karşılanmıştır. 
Hedefte sapma oranı 
bulunmamaktadır. 

PG4.1.2. Teknik destek 
taleplerinin zamanında 
karşılanma oranı ile 
hizmet binasında 
sağlanan genel 
hizmetlerdeki süreklilik 
oranı

%90 %90 %100

Teknik destek talepleri tam 
ve zamanında karşılanmış, 
sağlanan hizmetlerin 
sürekliğinde bir aksama 
olmaması için periyodik 
kontroller gerçekleştirilmiştir.  

PG4.1.3. Sunulan 
hizmetlerden personelin 
memnuniyet oranı

%85 %85 %100

Personelden gelen talep, öneri 
ve şikayet konuları en kısa 
sürede çözümlenerek ilgililerine 
geri dönüş yapılmıştır. 

PG4.1.4. Yurt içinde 
ve yurt dışında mal 
ve hizmet alımına 
ilişkin alanlarda 
(ulaştırma, konaklama, 
organizasyon vb.) 
oluşturulan firma 
envanteri

91 115 %126
2019 yılında envanterde 
kayıtlı firma sayısı 115 olarak 
gerçekleşmiştir.  

PG4.1.5. Maliyetlerin 
düşürülmesine yönelik 
yapılan kurumsal 
anlaşma sayısı

15 9 %60

Maliyetlerin düşürülmesi 
yönünde beklenen oranda 
teklifler alınamadığından 
hedeflenen anlaşma sayısına 
ulaşılamamıştır.  

STRATEJİK AMAÇ A4: Başkanlığın görev alanında belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkin, verimli ve sürekli hizmet 
sunacak kapasite geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 
A4.H2. Performans Göstergesi 2019 Yılı 

Hedefi
2019 Yılı 

Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

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

PG4.2.1. Başkanlık 
ihtiyaçları doğrultusunda 
talep edilen sistemlerin 
gerçekleştirilme oranı

% 60 % 60 % 100
Mevcut ve ek kaynaklar etkin ve 
verimli bir şekilde kullanılarak 
hedeflenen değere ulaşılmıştır.

PG4.2.2. Teknik 
destek taleplerinin 
karşılanmasında 
otomasyonlaştırma oranı

% 40 % 40 % 100

Teknik destek taleplerinin daha 
hızlı, etkin ve kontrol edilebilir 
niteliklerde sağlanması için 
Yardım Masası uygulaması 
hizmete açılmıştır.  Uygulama ile 
2019 yılı sonu için hedeflenen 
otomasyonlaştırma oranına 
ulaşılmıştır.

PG4.2.3. Teknik altyapıyı 
geliştirmeye yönelik 
yapılan modernizasyon 
çalışma sayısı (SOA, ISO 
27001, Pentest, Bulut, Veri 
Sözlüğü)

5 5 % 100

Teknik altyapıyı geliştirmeye 
yönelik olarak siber güvenlik, 
sızma testleri (Pentest) 
çalışmaları yapılarak hedeflenen 
değere ulaşılmıştır.  

PG4.1.4. Sistem 
yönetiminde iş sürekliliği 
oranı

% 83 % 83 % 100
Mevcut ve ek kaynaklar etkin ve 
verimli bir şekilde kullanılarak 
hedeflenen değere ulaşılmıştır.
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STRATEJİK AMAÇ A4: Başkanlığın görev alanında belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkin, verimli ve sürekli hizmet sunacak 
kapasite geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 
A4.H3. Performans Göstergesi 2019 Yılı 

Hedefi
2019 Yılı 

Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

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

PG4.3.1. Düzenlenen 
hizmet içi eğitim programı 
sayısı

10 45 % 450

Eğitim programı Başkanlık 
ihtiyaçlarına göre yeniden 
yapılandırılarak konusunda 
uzman kişiler tarafından verilen 
eğitimlerin sayısı artırılmıştır.

PG4.3.2. Hizmet içi 
eğitime katılan personel 
sayısının eğitim verilmesi 
planlanan personel 
sayısına oranı

% 65 % 65 % 100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

PG4.3.3. İş ve işlemlere 
yönelik iç mevzuat sayısı 6 7 % 116 

Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 
Bununla birlikte sözleşmeli 
personelin kadroya geçirilmesi 
nedeniyle ilave iç mevzuat 
hazırlanmasına ihtiyaç duyulması 
sebebiyle hedef aşılmıştır.

PG4.3.4. Başkanlık görev 
alanları ile ilgili ihtiyaç 
duyulan mevzuat çalışma 
sayısı

10 7 % 70

Cumhurbaşkanlığı sistemine 
geçişle birlikte yaşanan geçiş 
ve uyum sürecinin uzunluğu ve 
sözleşmeli personelin tabi olduğu 
mevzuatın değişmesi nedeniyle 
2019’da gerçekleşmesi öngörülen 
mevzuat çalışmaları 2020 yılına 
sarkmıştır.

STRATEJİK AMAÇ A4: Başkanlığın görev alanında belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkin, verimli ve sürekli hizmet sunacak 
kapasite geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 
A4.H4.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

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

PG4.4.1. Proje ve 
Süreç Yönetimi 
aşamalarının 
uygulanması

% 30 % 60 % 200

Söz konusu çalışmaya ilişkin; ön hazırlık 
ve oryantasyon çalışmaları, mevcut durum 
analizi, süreç kartlarının oluşturulması, 
süreç akışlarının oluşturulması, 
ilişki haritaları ve süreç seviyelerinin 
oluşturulması, performans kriterlerinin 
oluşturulması, değer üretmeyen süreçlerin 
analizi aşamaları gerçekleştirilmiştir. 

PG4.4.2. İş Zekası 
Uygulamalarının 
Gerçekleştirilmesi

% 30 % 15 % 50

Birimlerle yapılan koordinasyon toplantıları 
neticesinde bir yol haritası oluşturulmuş 
olup, birimler arası veri akışında yaşanan 
aksaklıklar nedeniyle süreçte hedeflenen 
noktaya gelinememiştir.

STRATEJİK AMAÇ A4: Başkanlığın görev alanında belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkin, verimli ve sürekli hizmet sunacak 
kapasite geliştirilecektir.

Stratejik Hedef 
A4.H5.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Kapsayıcı ve etkin 
iletişim vasıtaları 
ile Başkanlığın 
görev alanına 
ilişkin konularda 
bilgilendirici 
ve kurumsal iş 
birliğini teşvik 
eden çalışmalar 
yapılacaktır

PG4.5.1. 
İletişim 
Çalışması 
Yapılan Ülke 
Sayısı

6 6 % 100
2019 yılında Avusturya, Almanya, Fransa, 
Hollanda, Litvanya ve Rusya'da iletişim çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

PG4.5.2. İş 
Birliği Yapılan 
Ulusal Paydaş 
Sayısı

8 11 % 137,5

Ülkemiz sınırları içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 
İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, RTÜK, 
ASELSAN, Anadolu Ajansı, TRT, Türkiye Foto 
Muhabirleri Derneği (TFMD), Ankara Üniversitesi ve 
TÜBİTAK ile iş birliği yapılmıştır. 

PG4.5.3. İş 
Birliği Yapılan 
Yabancı 
Paydaş Sayısı

5 5 % 100

Yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetlerde Strazburg 
DİTİB, Bonn Belediyesi, Klaipeda Belediyesi, 
Avusturya İslam Federasyonu ve ASTEC Almanya ile 
iş birliği yapılmıştır. 

STRATEJİK AMAÇ A5: Ulusal öncelikler doğrultusunda uluslararası kuruluşlarla iş birliklerini geliştirmek.

Stratejik Hedef 
A5.H1.

Performans 
Göstergesi

2019 Yılı 
Hedefi

2019 Yılı 
Gerçekleşme

2019 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı
Açıklamalar

Ulusal öncelikler 
doğrultusunda BM 
ve diğer çok taraflı 
kalkınma iş birliği 
kuruluşlarıyla 
yapılan iş birlikleri 
geliştirilerek 
uluslararası 
kalkınma 
çalışmalarına 
etkin katılım 
sağlanacaktır.

PG5.5.1. Uluslararası 
kuruluşlar ve 
fonlar tarafından 
sağlanan kaynaklarla 
burslandırılan öğrenci 
sayısı

1.043 1.308 % 125,4 Hedeflenenin üzerinde bir burslandırma 
sayısına ulaşılarak hedef aşılmıştır. 

PG5.5.2. Uluslararası 
kuruluşlar ve fonlar 
tarafından sağlanan 
yükseköğrenime 
yönelik Türkçe 
hazırlık programlarına 
katılan öğrenci sayısı

2.500 2.500 % 100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

PG5.5.3. Uluslararası 
kuruluşlar ve fonlar 
tarafından sağlanan 
burs programları 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
organizasyon, eğitim 
ve program sayısı

8 8 % 100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Başkanlığımız 2019 yılında performans hedefle-

rini gerçekleştirebilmek adına performans gös-

tergelerinde yer almayan ancak Başkanlık stra-

tejik amacına hizmet eden birçok faaliyeti de 

hayata geçirmiştir. Başkanlığın stratejik amaçla-

rına ulaşma yolunda 2019 yılında hayata geçi-

rilen proje, program ve faaliyetlerle; yurtdışında 

yaşayan vatandaşlarımızın akademik, sosyal ve 

kültürel gelişimlerine destek olunmuş, çocuk ve 

gençlerimizin anadillerini öğrenmeleri, kültürel 

değerlerimizi tanımaları sağlanmış, onbinlerce 

vatandaşımızın ülkemizle olan sosyal ve kül-

türel bağları güçlendirilmiş, kardeş topluluklar 

coğrafyasına yönelik etkinliklerle binlerce ço-

cuk ve gence ulaşılarak ülkemizi daha yakından 

tanımalarına vesile olunmuş, ihtiyaç duydukları 

eğitimler verilmiş, umutla bekledikleri materyal 

destekleri ulaştırılmış, gelecek nesillere kalacak 

önemli somut ve somut olmayan kültürel miras 

envanterleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Türki-

ye Bursları kapsamında dünyanın dört bir ya-

nından ülkemizde eğitim almak üzere seçilen 

uluslararası öğrencilere; uzun dönemli lisans ve 

lisansüstü burslarının yanı sıra kısa dönemli ba-

şarı ve araştıma bursları verilmiş, yabancı kamu 

görevlileri, diplomatlar, akademisyenler ve araş-

tırmacılar için özel olarak tasarlanmış “Kamu 

Görevlileri ve Akademisyenler için Türkçe Ileti-

şim Programı (KÂTIP)” bursu ile ikili ülke ilişkile-

rinde önemli rol oynayacak beşeri sermayeye 

yatırım yapılmış, ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlar ile yürütülen ortak burs programları 

sayesinde de ülke ve bölüm özelinde destekler 

sağlanmıştır.

2019 Yılı Performans Programı’nda 47 adet gös-

terge yer almaktadır. Bu performans göstergele-

rinden 22 tanesinin gerçekleşme oranı %100’ün 

üstünde, 15 tanesinin gerçekleşme oranı ise 

%100’dür. Toplamda 37 performans göstergesi 

için hedefe ulaşılmış ve/veya hedef aşılmıştır. 

Gerçekleşme oranı %50 - %100 arasında olan 

7 gösterge mevcutken, %50’nin altında kalan 

3 gösterge vardır. Gerçekleşme oranı %100’ün 

çok üzerinde kalan göstergeler ile gerçekleşme 

oranları %50’nin altında ve %50 - %100 arasın-

da olan göstergelerin altısında hedef değerlerin 

belirlenmesinde sorun yaşandığı görülmek-

te olup, olumsuz sapma yaşanan diğer gös-

tergelerin; öngörülemeyen bütçe tasarrufları, 

ödenek yetersizliği, yıl içinde yaşanan döviz 

kur artış ve dalgalanmaları, sistem ve mevzuat 

değişiklikleri, paydaş kurumlardan kaynaklanan 

aksaklıklar, vb. dış çevresel faktörlerden etkilen-

diği tespit edilmiştir. Tüm bu değerlendirmeler 

ışığında 2019 yılı Başkanlığımız için başarılı bir 

yıl olarak değerlendirilmektedir.

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Başkanlığımızda Türkiye Bursları Bilgi Sistemi 

(TBBS) ile Türkiye Bursları kapsamında; ulusla-

rarası öğrencilerin internet üzerinden başvu-

rularını güvenli bir şekilde yapabilmeleri, ya-

pılan başvuruların sistemin üreteceği raporlar 

kullanılarak değerlendirilmesi, mülakatlarının 

yapılması, seçimi ve yerleştirme işlemlerinin 

sağlanması, burs alan öğrencilerin, bursluluk 

işlemlerinin yürütülmesi, akademik takipleri-

nin yapılması, kurum içi ve kurum dışı enteg-

rasyonlar ile öğrencilerin durumlarındaki de-

ğişikliklerin takibi ve öğrenci ile Başkanlığımız 

arasındaki iletişimin aktif olarak yürütülmesi,  

mevcut bilgi ve belgelerin tek bir sistemde top-

lanması, arşivlenmesi ve yönetiminin sağlan-

ması, aktif bir yönetim panelinin oluşturularak 

Türkiye Bursları sürecinin otomasyonla yöne-

tilmesi sağlanmakta olup ayrıca paydaşlarımıza 

ait burs programlarının da başvuru ve değer-

lendirme süreçleri TBBS üzerinden yürütüle-

bilmektedir. Dolayısı ile uluslararası öğrencilere 

yönelik tüm raporlamalar bu sistem üzerinden 

yapılmaktadır.  

Ayrıca 2015 yılında aktif hale getirilen Proje Bil-

gi Yönetim Sistemi (PBYS) ile Başkanlığımızın 

belirlemiş olduğu hibe ve çağrı programlarına 

proje başvurusu yapma hakkına sahip kuru-

luşların etkin üyelik oluşturmaları, profil yapısı 

anlayışı ile kuruluşun sürekli olarak bilgilerini 

güncelleyebilmesi, proje programlarının yöne-

tim ve duyurularının yapılabilmesi, proje başvu-

rularının alınması, projelerin değerlendirilmesi, 

bütçe yönetiminin sağlanması, sivil toplum ku-

ruluşları verilerinin analizi, etkin bir yönetim ve 

raporlama sistemi ile bilgilere kısa sürede erişim 

sağlanması mümkün olmaktadır. Proje Bilgi Yö-

netim Sistemi (PBYS) ile Başkanlığımız tarafın-

dan desteklenen projelerin tüm aşamaları takip 

edilebilmektedir.

Mezun verilerine yönelik olarak; mezun öğren-

cilere dair istatistiklerin sağlıklı bir veri tabanın-

da derlendiği ve yeni mezun öğrencilerin bil-

gilerinin tasnif edilerek raporlanabildiği Türkiye 

Mezunları Iletişim ve Bilgi Sistemi kullanılmak-

tadır.

Başkanlığımıza yapılan her türlü başvuru işle-

minin tek bir noktadan -internet üzerinden (on-

line)- yapılmasına imkân sağlayan web tabanlı 

YTB Online Başvuru Sistemi ile burs program-

larına, etkinliklere ve sınavlara başvuru kayıtları 

hızlı ve etkin bir şekilde alınabilmekte, raporla-

maları yapılabilmektedir.



KURUMSAL KABILIYET 
VE KAPASITENIN 
DEĞERLENDIRILMESI



YTB Faaliyet Raporu 
2019

74 / 75

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

Güçlü Yönler

Fırsatlar

Tehditler

Gelişmeye Açık Alanlar

Başkanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan güçlü yönler, gelişmeye açık yönler, fırsatlar 

ve tehditler aşağıda sıralanmıştır.

Saha ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi elde edilmiş olması

Uluslararası düzeyde faaliyet gösterilmesi

Karar alma mekanizmalarını etkileyecek bilgi akışının hızlı olması

Hızlı ve nitelikli organizasyon kapasitesi

Mali destek sağlayan bir kurum olması

Hem anavatan hem de kardeş diasporalarla ortak çalışabilme kapasitesi

Kurumun çalışma alanlarında koordinasyon yetkisine sahip olması

Gelişen teknolojiye kolay uyum sağlayan bir personel profiline sahip olması

Katı hiyerarşik yapının bulunmaması

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

Kurum çalışma alanının stratejik öneminin oluşturduğu motivasyon

Kurumun uluslararası öğrenciler, akademisyenler, uzman ve gönüllülerden oluşan zengin insan 

kaynağına erişebilme imkânı

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilmesi

Kurumun değerlerini içselleştirmiş, idealist ve yeniliğe açık personel yapısı

Proje ve desteklerin sürekliliğinin olmaması

Kurumsal bilinirliğin yetersiz olması

Ülkemiz kurumlarında mevcut olan hafızadan yararlanılamaması

Uzmanlaşma ve saha çalışmasında veri eksikliği

Uluslararası öğrenciler konusunda yurt içi üniversite ofislerinin bulunmaması

Kurumun ortak dilinin olmaması ve terminoloji birliği oluşturulamaması

İnsan kaynağının az olması

Tanıtım amaçlı faaliyetlerin arttırılma ihtiyacı

Yurtdışı teşkilatının olmaması

Türkiye’nin eğitim açısından bir cazibe merkezine dönüşmesi

Çalışma alanında faal birçok STK bulunması

Yurtdışı vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarının güçlü olması

Uluslararası öğrenci hareketliliğinin artması

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın siyaset, spor, sanat ve iş dünyasındaki  

başarılarının giderek artması

Türk özel sektörünün yurtdışında artan ekonomik faaliyetleri 

Teknolojik imkanların yaygınlaşması ile geniş kitlelere ulaşabilme imkanı

Alanda çalışan akademisyen, araştırma merkezleri ve enstitülerin mevcudiyeti

Türk dış politikasının aktifleşmesi ve dış politika vizyonunun dünyaya açılması

Hedef gruplar nezdinde Türkiye’nin yükselen pozitif imajı

Diasporanın ana vatanına duyduğu aidiyetin güçlü olması

Paydaş kurumların sayısının ve niteliğinin artması

Avrupa’da aşırı sağ akımın ve İslam karşıtlığının yükselişe geçmesi

Alana ilişkin bilimsel çalışma ve veri eksikliği

Faaliyet yapılan ülkelerdeki hukuki engeller

Ülkemiz aleyhinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin yurtdışındaki etkinliği

Uluslararası ve bölgesel siyasal istikrarsızlıklar, konjonktürel değişiklikler ve belirsizlikler

Çalışma alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması

STK’lar arasında birlikte çalışma ve işbirliği kültürünün yetersiz olması

Paydaşlar arasında belirgin bir iletişim/bilgi paylaşım sisteminin olmayışı

Dış politika alanında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımı ve 
koordinasyon eksikliği

Bütçe ve finansman kaynaklarının yetersizliği

Kurum çalışmalarına referans olabilecek uluslararası anlaşmaların güncellenmemesi

Hedef coğrafyamızda yer alan bazı ülkelerde STK’lara yönelik baskıcı tutumlar

Kurumun çalışma alanına ulusal ve uluslararası medyanın yeterli ilgiyi göstermemesi



• Başkanlığımızın geniş faaliyet alanı ve her geçen gün artan iş yükü göz önüne alındığında ihti-

yaç duyulan insan kaynağının teminine yönelik çalışmalar yapılacak, mevcut insan kaynağının 

gelişimine yönelik eğitim programları çeşitlendirilerek devam ettirilecektir.

• Başkanlığımızın hem anavatan hem de kardeş diasporalarla ortak çalışabilme kapasitesi, ayrıca 

çalışma alanlarında koordinasyon yetkisine sahip olması diaspora coğrafyamızda karşılaşılan 

sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda avantaja dönüştürülecektir.

• Alandaki çalışmaların daha hızlı şekilde kabul görmesi ve proje uygulamalarının daha sağlıklı 

yürütülebilmesi açısından görev alanımızdaki kardeş topluluklar ve sivil toplum kuruluşları nez-

dindeki olumlu Türkiye imajının devamı Başkanlığımız için son derece önemlidir. Bu olumlu 

imajın devamı için bölgenin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler sürdürülecektir.

• Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacak faaliyet planlamalarında sahada 

edinilen tecrübeler daha etkin şekilde kullanılacak, saha çalışmalarındaki veri eksikliğinin gide-

rilebilmesi için sistem geliştirme çalışmaları devam edecektir.

• Türkiye Burslarına yönelik her sene artan yoğun talebi daha etkin ve verimli bir şekilde karşıla-

yıp yönetebilmek amacıyla ilgili kurumlarla eksiksiz koordinasyon sağlanacak, sistem geliştir-

me çalışmalarına devam edilecektir.

• Uzun yıllardır sürdürülen ve yapılan ortak çalışmalar sayesinde ülkemizin uluslararası arenadaki 

imajına katkı sağlayan uluslararası kurum ve kuruluş iş birlikleri nitelik ve nicelik açısından artı-

rılarak devam ettirilecektir.

• Genel mevzuat ve sistem değişikliklerine uyum sağlamaya yönelik iç mevzuat çalışmalarına 

hız verilerek,  eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır.

• Bütçe kısıtlarının faaliyetleri olumsuz etkilememesi ve hedeflenen başarı oranlarının yakalana-

bilmesini teminen paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılabilecek ortak proje ve 

program imkanları araştırılacak, mevcut işbirlikleri daha da geliştirilecektir.

• Bilgi sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verebilme, değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilme ka-

pasitelerinin artırılması için gerekli önlemler alınacaktır.

• Paydaş kurum ve kuruluşlarla daha etkin bir koordinasyon yütürülebilmesi için gerekli adımlar 

atılacaktır.

• Başkanlığımızın çalışmaları ve Türkiye Burslarına yönelik tanıtım faaliyetleri artırılacaktır.

ÖNERI VE TEDBIRLER
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Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürü-

tüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek 

üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve 

önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

Idaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güveni-

lir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

                 Ankara

             …./…../2020

  

            Melik ÖZSÖZ   

        Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Iç Kontrol Güvence Beyanı

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğ-

rultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlem-

lerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

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

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 

                 Ankara

             …./…../2020

  

         Abdullah EREN

      Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
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