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Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılan “Yurtdışı
Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan

GENEL GEREKÇE
Yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili hizmetler, yurt dışında konsolosluklar bünyesinde verilmektedir.

Ancak, bu hizmetlere yönelik politikaların oluşturulmasında, yurt içinde, sayıları onu aşan farklı
bakanlıklara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarından meydana gelen bir yapı bulunmaktadır. Bu nedenle,
vatandaşlarımız gerek kamu kurum ve kuruluşlarının idari yapısından kaynaklanan sorunlarla, gerekse
ilgili kurumların sunduğu hizmetlerin farklılık arz etmesinden dolayı, çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Hükümetler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verdikleri önemden dolayı, bu konularla
koordinasyon görevi yapmak üzere, hemen hemen her dönemde bir Devlet Bakanını görevlendirmiştir.
Bakanlar Kurulunun görev dağılımında bir Devlet Bakanına, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik
yapılacak hizmetlerde kurumlar arasında koordinasyonu sağlama görevi verilmekte, ancak,
koordinasyon görevinden ne anlaşılması gerektiği belirtilmemektedir. Bu alanda Türkiye'de otuza
yakın kurum, politika belirlemekte veya hizmet üretmekte, bu hizmetlerde mükerrerlikler oluşmakta,
kamu kaynaklarının verimli ve etkili kullanılmamasının sonucunda da kaynak israfı ortaya çıkmaktadır. 



Konuya ilişkin görev alanıyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan farklı
yorumlar, kurumlar arasında yetki karmaşasına neden olmakta, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza
yönelik koordinasyon görevinin ifasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Anılan koordinasyon görevi,
münhasıran bu konu ile ilgili kurumsal bir yapı bulunmadığından, Başbakanlıkta bulunan müşavirler
kanalıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak bu durum, kurumsal hafızanın oluşmasını ve hizmetlerin
sürdürülebilirliğini engellemektedir. Bu konuda kurumsal bir kapasite geliştirilemediğinden, sorunların
çözümü kişisel gayretlere bağlı bir hâl arz etmektedir. 

Yurt dışında beş milyon civarında vatandaşımız yaşamaktadır. Ülkemizdeki yakınları da hesaba
katıldığında bu sayı, onbeş milyona ulaşmaktadır. Bu topluluğun sorunlarının çözümünün daha
yakından takip edilmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ve koordinasyonu sağlayacak
bir birime ihtiyaç duyulduğu, bu hizmetin muhatabı vatandaşlar ve yetkililerce de dile getirilmektedir. 

Türk dünyası ve akraba toplulukları ile ilgili işlerin koordinasyonunda da yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımıza yönelik koordinasyonda yaşananlara benzer sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), başlangıçta Türk dünyası ve
akraba toplulukları ile ilgili bir birim olarak kurulmuş ancak, değişen şartlar, TİKA'nın yurt dışında teknik
ve kalkınma yardımı yapan bir kuruluş haline gelmesini sağlamıştır. TİKA'nın bu niteliği, son yıllarda
Birleşmiş Milletler ve bağlı teşkilatları başta olmak üzere, uluslararası platformda takdirle
karşılanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye, kalkınma yardımları alanında OECD üyeleri arasında
"uluslararası donör ülkeler" arasına girmektedir. Bu durum, ülkemizin prestiji açısından önemlidir.
TİKA'nın belirtilen alanda ihtisaslaşması, ülkemizi dış dünyada daha saygın bir konuma getirmektedir. 

TİKA'nın teknik ve kalkınma yardımlarının dışında yapacağı diğer çalışmalar, uluslar arası
arenadaki saygın konumunu sarsabileceğinden, soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı bölgelerde,
icraî görev yapmayan, ancak kamu kaynaklarının ortak hedefler çerçevesinde harcanmasını
sağlayacak politikaların oluşturulup, hedefe yönelik olarak kullanılmasını sağlamak ve kurumlar
arasında koordinasyon görevi yürütmek üzere ayrı bir birim kurulması daha uygun olacaktır. 

TİKA ve diğer bakanlıklarca, soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı bölgelerde yapılacak
faaliyetler, ülkemiz menfaatleri açısından belirli hedeflere ve önceliklere göre yapılmasına; bölgede
hizmet veren kamu kurumlarına bağlı birimlere, yol haritası niteliğinde plan yapan, koordinasyon
sağlayan, hedefler belirleyip o hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını raporlayan bir yapılanmaya ihtiyaç
vardır. Bu yapı, stratejik yönetim anlayışını ve sonuç odaklı çalışma prensibini beraberinde getirecek
ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışından öğrenci getirme projelerini iki farklı genel müdürlük
bünyesinde yürütmektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı dışında farklı kamu kurumları tarafından
da Türkiye'ye eğitim-öğretim maksadıyla yabancı uyruklu öğrenciler getirilmektedir. Bu çalışmalar,
farklı kurumların yetki alanına girmektedir. Ülkemizin genel menfaatleri açısından önem arz eden
yabancı öğrenci projesi de ilke ve uygulama bazında koordinasyon gerektiren bir çalışmadır.
Kurumların görevlerine müdahale edilmeksizin, farklı kurumların yetkisi içinde bulunan ve lobicilik
yönü de önemli olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik çalışmaların, tek bir birim tarafından
koordine edilerek bütünlük sağlanması, stratejik önemi haizdir. 

Belirtilen nedenlerle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlardan diplomasi
faaliyetleriyle çözüleceklerin dışındaki sorunların takip ve çözümü; soydaş ve akraba topluluklara
yönelik hizmetlerin bir plan dahilinde yürütülmesi ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik çalışmalara
dair kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasıyla görevli bir birimin kurulmasının, hizmetlerin
koordinasyonu ve sonuçlarının takibi açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 
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Tasarıyla; 
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 hariç olmak üzere kamu kurum ve

kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
ülkemize gelen yabancı öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde
sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli, Başbakanlığa
bağlı Yurtdışı Türkler Başkanlığı kurulmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile Kanunun amaç ve kapsamı belirtilmekte ve Kanunda yer alan bazı kavramların

tanımları yapılmaktadır. 
Madde 2- Madde ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli,

Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler Başkanlığı kurulmaktadır. Maddede ayrıca, Başkanlığın
hizmetlerinin yerine getirilirken uyulması gereken standartlar, teşkilat yapısı, ülke ve bölge
masalarının kurulması, bütçe ve denetim şekilleri ile yetki, sorumluluk ve yetki devrine ilişkin
hususlar düzenlenmektedir. 

Madde 3- Madde ile Başkanlık teşkilatının, Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve
Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler
Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme ve İdari İşler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden
oluşması öngörülmekte ve bunların görevleri ile sorumlulukları belirlenmektedir. 

Madde 4- Madde ile Başkanlık bünyesinde kurulacak olan sürekli kurul niteliğindeki Yurtdışı
Vatandaşlar Danışma Kurulu, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu ve Yabancı
Öğrenci Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri belirtilmektedir. 

Madde 5- Madde ile atamalar, kadrolar, geçici görevlendirme ve sözleşmeli personel istihdamı
ile genel olarak personele ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Madde 6- Madde ile kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri
belirlenmektedir. 

Madde 7- Madde ile Kanundaki düzenlemelere paralel olarak, diğer kanunlardaki gerekli
değişiklikler yapılmaktadır. 

Geçici Madde 1- Madde ile Başkanlığa bu Kanunla verilen görevlerin zamanında ve etkin olarak
yerine getirilebilmesi amacıyla çıkarılması gereken yönetmeliklerin en geç bir yıl içinde hazırlanarak
yürürlüğe konulması, Başkanlığın kuruluş aşamasında uygulanacak geçiş hükümleri belirlenmekte,
kadrolara atama, satın alma, kiralama konusunda bütçe kanununda yer alan sınırlamaların 2010 yılı
içinde uygulanmaması öngörülmekte ve bir defaya mahsus olmak üzere, Yurtdışı Türkler
Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler ve sınav şartları ile ilgili hükümler düzenlenmektedir. 

Madde 8- Yürürlük maddesidir.
Madde 9- Yürütme maddesidir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
“Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı-Türk Dünyası Başkanlığı-Teşkilât ve

Görevleri Hakkında Kanun Teklifi” ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz. 25.11.2009
Saygılarımızla.

Mehmet Şandır Reşat Doğru

Mersin Tokat

GENEL GEREKÇE
Sovyetler Birliği'nin 1991 yılının ikinci yarısından itibaren fiilen başlayan ve resmen Aralık 1991'de

tamamlanan dağılma süreci sonunda Dünya siyaset sahnesinde daha önce uluslararası politikanın pek
fazla ilgilenmediği coğrafyada, bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. 1991 yılı Nisan-Aralık döneminde
Türk Cumhuriyetleri olarak da adlandırılan Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve
Kazakistan'ın yanı sıra Gürcistan, Tacikistan ve Ermenistan gibi devletlerde bağımsızlıklarını ilan
etmişlerdir. SSCB'nin dağılması sürecinde Balkanlar'da Yugoslavya Federasyonu da dağılmış,
Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta rejim değişmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılması, komünizmin
çökmesi ve bağımsız Türk Cumhuriyetleri'nin, Akraba Devletlerin, özerk Türk Devletlerinin ve Türk
ve Akraba Topluluklarının ortaya çıkmasıyla Türkiye, Türk Dünyası diye de anılan bu bölgede daha da
sorumluluğu artan bir misyonu taşımak durumunda kalmıştır. 

Tarihi ve kültürel yakınlık, ekonomik tamamlayıcılık, milli ve uluslararası ortak çıkarlar, Türkiye
ile Türk Cumhuriyetleri, özerk cumhuriyetler, Türk Toplulukları ve akraba toplulukları arasında
işbirliğinin temelini teşkil etmektedir. Dünyadaki siyasi dengelerin oluşması, ekonomik kalkınma
gerçekleştirilirken çevresel faktörlerin korunması ve akılcı değerlendirilmesi, etnik ve kültürel
çekişmelerin yeni düzene uygun şekilde çözülebilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde
1993 yılının Eylül ayından itibaren bir Devlet Bakanlığı görevlendirilmiştir. 

Bu görev halen bir Devlet Bakanı’nın uhdesinde bulunmaktadır.
Cumhuriyet Hükümetleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili konularda koordinasyon görevi

yapmak üzere yine her dönemde bir Devlet Bakanlığını görevlendirmiştir. Yurt Dışındaki Vatandaşlarla
ilgili görevler genelde, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü ve buna bağlı olarak görev
yapan Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcılığı ve yurtdışı teşkilat birimleri ve
müşavirler kanalıyla ortaklaşa yürütülmektedir. 

Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması ve Türk ve Akraba Topluluklarının
bölgesel siyaset sahnesine çıkmasını müteakip söz konusu devletlerle süratle ilişkiye geçmiştir; Türk
Cumhuriyetlerinin ve diğer komşu ülkelerin bağımsızlıklarının tanınması ve uluslar arası arenada
tanıtılması, iç siyasi sistemlerinin ve ekonomik yapılarının kurulması ve geliştirilmesi konularında her
türlü maddi, teknik ve insani yardım yapmak hususunda imkanları sonuna kadar zorlamıştır. 

Teknik yardım, altyapı desteği, Eximbank kredileri, Büyük Öğrenci Projesi, basın yayın
kuruluşlarına destek, askeri ve güvenlik personeli eğitimi ve benzer daha birçok konuda Türkiye bölgeye
imkânlarını zorlayan bir destek faaliyeti yürütmüştür. 
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Türkiye'den çok sayıda işadamı bölgede ticari ve ekonomik faaliyetlerde başarı göstermiştir. Bu
çerçevede, çok sayıda eğitim kurumu buralarda Türkiye'yi temsil etmektedir. Türkiyeli binlerce genç
bu ülkelerde yüksek öğretim görmektedir. Bölgede faaliyet gösteren az sayıda Türkiye menşeli
üniversite, binlerce sayıda Türkiyeli ve bölgeden öğrencilere eğitim vermektedir. 

Bu süreçte TİKA ve ortak kurum olan TÜRKSOY, Türk Dünyasına sayısız yardım faaliyeti
gerçekleşmiştir. Türkiye'deki hemen tüm kamu kuruluşlarının şu ya da bu şekilde az-çok yardım ve
işbirliği faaliyeti olmuştur. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ise belki bu saydıklarımızın kat kat
üstündedir. 
Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de küçümsenemeyecek ölçeğe ulaşmıştır.

Yapılan çalışmalar ve verilen destekler, büyük oranda kayıt dışı kalmıştır. Son yıllara kadar hangi
kurum ya da kişinin ne ve ne ölçüde yardım yaptığının envanteri tutulmamış, tutulanlar ise gerçeğin çok
altında kalmıştır. Böyle olunca da maddi ve manevi geri dönüşü de takip edilememiş, uyum ve etkinlik
ise son derece zayıf kalmıştır. 

Bugün birçok alanda başlangıca oranla çok önemli mesafeler alınmış olmasına rağmen, bu
katkıların bir kısmı çabuk tüketilen bir niteliğe sahip olduğundan etkisi çabuk kaybolmuş, bir süre sonra
da unutulmuştur.  

Yukarıdaki özet izahattan, Türkiye ile Türk Dünyası ilişkilerinin tatmin edici seviyede olduğu
anlaşılmamalıdır. 1990 sonrası oluşan ümit ve beklentilerin şu anda çok gerisinde bulunmaktayız. 

Türk Milleti'nin geleceği bakımından geçen on sekiz yıl, ciddi fırsatların kaçırıldığı bir süreç
olmuştur. Halen bulunulan durum olabileceklerin çok gerisindedir ve daha kötüsü ilerisi için de bir ümit
verici nitelikten uzak görünmektedir. Geçen dönem kayıplarla dolu olmakla birlikte gelecek bakımından
ümitsiz olmamak da gereklidir. Zira eldeki imkanlar, tarihi ve kültürel bağlar, potansiyel şartlar, bu
geçen süreci bir deneyim olarak değerlendirip yeni bir yol haritası ve rotasıyla arzu ettiğimiz durumu
Milletimizin önüne altın tepside getirebilirse istenilen noktaya ulaşılabilir. 

Yukarıda da özetlendiği üzere, Türkiye'nin Türk Dünyasına ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarına
yönelik faaliyetlerinin koordinasyonu önce Başbakanlığa bağlı bir Başmüşavirlikçe, daha sonraları da
bir Devlet Bakanına verilen görev olarak yürütülmüş ve halen bu şekilde devam etmektedir. Ne kadro,
ne uzman, yasal düzenleme ve ne de bütçe imkânları bakımından bölge ile münhasıran ilgilenecek her
hangi bir kurum ihdas edilememiştir. Konu bir Bakanın ilgisinin insafına terk edilmiştir. Ne arşiv, ne
de uzman elemanları bulunan bu Bakanlığın işi sadece koordinasyon olup, diğer kurumlar üzerinde her
hangi bir yaptırım gücü de mevcut değildir. Bu alanda karşılaşılan sorunların belki de en önemli nedeni
alana yönelik faaliyet yürütecek kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilememiş olmasıdır. 

Kamu kurumları da artık o ilk zamanlardaki ilgisini kaybetmiştir. Siyasetin ve Devlet kurumlarının
gündeminden düşen Türk Dünyası, Türkiye'nin de gündeminden düşmüştür. 

Bu alanda hemen tek kuruluş Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)'dır. Türkiye'nin
Türk Dünyası ve Avrasya ilişkileri son yıllarda TİKA'ya devredilmiş gözükmektedir. TİKA,
kuruluşunun üzerinden 15 yıl geçmiş olsa da hala genç bir kurumdur ve bu ilişkilerin stratejilerini
oluşturmaya organizasyon yapısı ve personel ihtisası bakımlarından yeterli değildir. Ayrıca bu kurumun
Ortadoğu ve Afrika'ya açılımları ile ilgisi, oldukça geniş bir coğrafyaya dağılmış durumdadır. 

Büyük Öğrenci Projesi olarak bilinen, 2922 sayılı "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere" ilişkin yasa, 1983 yılından bu güne kadar yürürlüktedir. Yurt dışından öğrenci getirme
projeleri, Devlet Bakanlığı temsilcisinin de üye olarak bulunduğu bir Değerlendirme Kurulu marifetiyle,
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında yürütülmektedir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir teşkilat olarak, öncelikle yurt içi eğitim sorunları ile ilgilenmektedir.
Yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili çalışmalar eğitim çalışmalarının yanında, daha çok lobicilik yönü
ağır basan bir çalışmadır. 

Öğrenci projesi bugünkü haliyle tamamen tıkanmıştır. Aradan geçen yaklaşık 18 yılın tecrübesi ile
şartlara göre yeniden düzenlenmesi şöyle dursun, son derece sıradanlaşmıştır. Son derece hayati öneme
sahip olan bu projenin de yeniden ele alınmasında fayda görülmektedir. 

Türkiye'nin, Türk Dünyası ile her konuda entegrasyonu kardeşlik hukukunun gereğidir. Kardeşlerin
dayanışması, zenginliklerini artırarak paylaşması, kendi kaynaklarını kendisinin kullanması, Türk
Dünyası olgusu içinde yer alan Devlet ve bireylerin güçlenmesi sonucunu doğuracağı muhakkaktır.
Zengin ve güçlü birliktelik, uluslar arası siyasette daha etkin ve itibarlı olma sonucunu da
doğuracağından, Türkiye'nin gücü de uluslar arası arenada artacaktır. 

Bu gün Türkiye'nin AB veya ABD Blokları içine mahkum edilmesi, Türkiye'yi lider ülke olma
hedefinden uzaklaştırma siyasetinin tezahürüdür. 

Türkiye, Türk Dünyasında birliğe ve birlikte çalışmaya öncülük edecek potansiyel imkanlara
sahiptir. Bunu başlatabilmesi için de kendi içinde tamamlaması gereken yapılanma ihtiyaçları vardır. 

Türkiye'nin Türk Dünyasıyla bütünleşmesi, sadece büyüme anlamında değil, aynı zamanda bir
var oluş mücadelesinin de gereğidir. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, gerek Türk Dünyasına ve gerekse bu kapsama
alınmasında yarar görülen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren kamu birimlerine,
yol haritası niteliğinde plan yapan, koordinasyon sağlayan, hedefler belirleyip o hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığını denetleyen herhangi bir yapılanma mevcut değildir. Bu yapının olmayışı, stratejik
yönetim anlayışına ve sonuç odaklı çalışma prensibine uygun düşmemekte ve kaynakların verimli
kullanılmasına mani olmaktadır. Bu nedenle, danışma birimlerini de içine alan, gerek kadro, gerek
uzman personel ve gerekse mali bakımdan güçlü bir bürokratik yapı oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu itibarla TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'nın kurulması
amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

Taslağın incelenmesi halinde de anlaşılacağı üzere, halen bu konuda Kanunlarla yetkilendirilmiş
Bakanlık, Kurum ve kuruluşların bu yetkilerine halel getirecek bir düzenleme söz konusu değildir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile, Kanunun amacı, kurulacak teşkilatın adı belirtilmekte ve Başbakan'a,

Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığıyla kullanma yetkisi vermektedir. 
Madde 2- Madde ile Kanunun kapsamı belirlenmektedir. 
Madde 3- Madde ile Başkanlığın Türk Dünyası, uluslararası öğrenci projesi ve yurt dışında

yaşayan vatandaşlar ile ilgili görevleri sıralanmaktadır. 
Madde 4- Madde ile Kanunda yer alan bazı kavramların tanımları yapılmaktadır. 
Madde 5- Madde ile Başkanlık teşkilatının, ana hizmet birimleri, danışma birim ve kurulları ve

yardımcı birimlerden oluştuğu belirtilmektedir. 
Madde 6- Madde ile Çeşitli Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen uzman ve

sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan, Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu
(TDEDÜK); Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu (YÖDK) ve Yurt dışında Yaşayan Vatandaşlar
Danışma Kurulu (YVDK) kurulması öngörülmektedir. 
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Madde 7- Madde ile Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmektedir. 
Madde 8- Madde ile Başkanlık Ana Hizmet Birimleri; Yurt dışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı,

Türk Dünyası Stratejik İşler Daire Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı, Sivil Toplum
Daire Başkanlığı ve İnsani Yardımlar Daire Başkanlığının görevleri sayılmaktadır. 

Madde 9- Madde ile Danışma Kurulları; Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu
(TDEDÜK), Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu (YÖDK) ve Yurt dışında Yaşayan Vatandaşlar
Danışma Kurulu (YVDK) ve Danışma Birimleri olan; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Başkan
Müşavirleri ve Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmaktadır. 

Madde 10- Madde ile Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili çalışmalarda bulunmak
üzere bakanlık, kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı
ile geçici ve sürekli kurullar oluşturulabilmesine olanak sağlanmaktadır. 

Madde 11- Madde ile Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel ve İdari işler Daire Başkanlığı ve
Yayın-İletişim Daire Başkanlığı'nın görevleri belirtilmektedir. 

Madde 12- Madde ile Başkanlığın sorumluluk ve ilgi sahasına giren konularda koordinasyon
görevinin ne anlama geldiği ve neyi kapsadığı belirtilmekte, muhatap kurum ve kuruluşların icra
görevlerini kanun, yönetmelik, belirlenen stratejik planlara ve kurul kararlarına göre yürütmeleri
düzenlenmektedir. 

Madde 13- Madde ile uluslararası öğrenci projesi kapsamında ülkemizde bulunan öğrencilerin
sorumlulukları ifade edilmektedir. 

Madde 14- Madde ile Başkanlığın her kademedeki yöneticilerinin, görevlerini mevzuata, stratejik
plan ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına uygun olarak yürütmekten
üst kademelere karşı sorumlu olduğu hususu düzenlenilmektedir. 

Madde 15- Madde ile Başkanlığın koordinasyon ve işbirliği hususunda sorumluluk ve yetkileri
belirtilmektedir. 

Madde16- Madde ile Başkanlığa; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla
düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapma yetkisi verilmektedir. 

Madde 17- Madde ile Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri gerektiğinde sınırlarını
yazılı olarak açıkça belirlemek kaydıyla yetkilerini devredebileceği hususlarını düzenlenmektedir. 

Madde 18- Madde ile Başkanlık kadrolarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
tabi olduğu hususu düzenlenilmektedir. 

Madde 19- Madde ile bu Kanundaki yeni düzenlemelere paralel olarak, diğer kanunlarda gerekli
değişiklikler yapılmaktadır. 

Madde 20- Madde ile Başkanlığın bütçe hususları düzenlenmektedir. 
Madde 21- Madde ile Başkanlık personelinin kimlerden oluştuğu, uzman ve uzman yardımcılarının

atanma usulleri ve personelin fazla çalışma ücretleri belirtilmektedir. 
Madde 22- Madde ile Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına atama düzenlenmektedir. 
Madde 23- Madde ile Türk Dünyası Uzmanlığına atanmaya ilişkin esaslar belirtilmektedir. 
Madde 28- Madde ile Başkanlıkta diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilmesi

yapılabileceği, sözleşmeli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabileceği ve bu uzmanlarda aranacak şartlar
ve mali hakları düzenlenmektedir. 
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Madde 29- Madde ile Başkanın, Başkan ve Hukuk Müşavirlerinin, Daire Başkanlarının ve geçici
personelin atanma usulleri, kurum personelinin çeşitli hakları düzenlenilmektedir. 

Madde 30- Madde ile Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevle görevlendirilecek personelin
görevlendirilme usulleri ve mali hakları düzenlenilmektedir.  

Madde 31- Madde ile Başkanlığın ihtiyaç duyulan konularda yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel
kişilerden hizmet satın alabileceği belirtilmektedir. 

Madde 32- Madde ile çeşitli yasalarda uygulanmayacak ve kaldırılan hükümler ve maddeler
belirtilmektedir. 

Madde 33- Kanunun yürürlüğünü belirtmektedir. 

Madde 34- Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini ifade etmektedir. 

Geçici Madde 1- Madde ile Başkanlığa bu kanunla verilen görevlerin zamanında ve etkin olarak
yerine getirilebilmesi amacıyla çıkarılması gereken yönetmeliklerin en geç altı ay içinde hazırlanarak
yürürlüğe konulması ve bu süreçte hangi hükümlerin uygulanacağına açıklık getirilmektedir. 

Geçici Madde 2- Madde ile Bütçe Kanununa göre, kadroya atama, satın alma, kiralama konusunda
sınırlı süreli izin verilmesi düzenlenilmektedir. 

Geçici Madde 3- Madde ile bir defaya mahsus olmak üzere, Dış Türkler ve Akraba Toplulukları
Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikler ve sınav şartları ile ilgili hükümler düzenlenilmektedir. 
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MERSİN MİLLETVEKİLİ 
MEHMET ŞANDIR İLE TOKAT MİLLETVEKİLİ REŞAT DOĞRU’NUN TEKLİFİ

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Görev ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 
a) Bağımsız ve/veya özerk Türk ve akraba devletleri ile Türk ve akraba toplulukları, yurt dışın-

da yaşayan vatandaşlarımız, vatandaşlığımızdan çıkmış olanlar ve Türkiye'ye komşu ülkelerle ilgili
olarak Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çeşitli hizmetlerin koordinasyonu ve ge-
leceğe dönük plan ve hedeflerin Hükümetçe belirlenen Türk Dış Politikası çerçevesinde oluşturul-
ması konusundaki çalışmaların yapılmasını ve sonuçlarının takip edilmesini, 

b) Yabancı uyruklu öğrencilerle, görev alanındaki bölgelerden öğrenim görmek üzere Türkiye'ye
gelen öğrencilerin ülkeye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, bursları, barınmaları, ilgili kurum
ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları, 

c) Türk Dünyasına yönelik insani yardım çalışmalarını koordine etmek üzere, kamu tüzel kişi-
liğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve Başbakanlığa bağlı, Türk Dünyası İşbirliği
ve Koordinasyon Başkanlığı (Türk Dünyası Başkanlığı) kurulması ile teşkilat ve görevlerine ilişkin
usul ve esasları, 

düzenlemektir. 
(2) Başbakan, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı ile ilgili yetkilerini, bir Bakan

aracılığı ile kullanabilir. 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun;
a) Bağımsız ve özerk Türk ve akraba devletlerini; Türk ve akraba topluluklarını; dünyanın fark-

lı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını, Türk vatandaşlığından çıkanları; bu kesimlere hizmet
eden sivil toplum örgütü ve mesleki yapılanmaları, 

b) Çeşitli bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hü-
kümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle ve kendi imkânlarıyla Türkiye'ye gelen
yabancı uyruklu öğrencileri, 

c) Kapsam dâhiline giren ülke ve bölgelere yönelik insani yardım çalışmalarını, kapsar. 
Görevler 
MADDE 3- (1) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda; Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları tara-

fından yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, sonuçlarını takip etmek ve değerlendirmek.
b) Bağımsız Türk devletleri, akraba devletler, özerk veya bölgesel yönetim statüsünde veya baş-

ka statüyle yaşayan Türk ve akraba toplulukları ile Türkiye'nin sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari
ilişkilerini güçlendirecek çalışmaları koordine etmek. 
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c) Bu devlet ve topluluklarla müşterek çalışmalar yürütmek, yapılan çalışmalara destek olmak. 

ç) Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Türk vatandaşlığından çıkmış olanların, Türk ve akraba
toplulukları mensuplarının, bulundukları ülkelerde kendi öz kültürlerini kaybetmeden, toplumsal ha-
yata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyum-
lu bir halde varlıklarını sürdürmelerinin temini için, gerekli her türlü çalışmaların ilgili birimlerle
birlikte yapılmasını sağlamak. 

d) Yurt içinde veya dışında görev alanı ile ilgili eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği prog-
ramlarının gerçekleştirilmesi için, gerektiğinde bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri,
çeşitli mesleki örgütlenmelerle birlikte veya kurumsal olarak, işbirliği içerisinde yürütülmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak. 

e) Uluslararası öğrenci stratejisini ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlayarak uygulamak
ve takip etmek. 

f) Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası burslu öğrencilerin seçilmesi, bunlara ilişkin sınav-
ların yapılması, barınmalarının sağlanması ve tüm eğitim sürecinin başarıyla sonuçlandırılması için
gerekli çalışmaları yapmak. 

g) Türkiye'de eğitim almış öğrencileri belli aralıklarla ve vesilelerle bir arada toplayarak, kar-
deşlik bağlarının devamının sağlanması için yurt içinde ve yurt dışında programlar düzenleyerek ça-
lışmalar yapmak. 

ğ) Öğrenci burslarının miktarını, ülkemiz şartlarına ve uluslararası burslu öğrencileri mağdur et-
meyecek düzeyde belirlemek. 

h) Uluslararası burslu öğrencilerle ilgili çalışmalar yapan çeşitli kamu birimleri, sivil toplum
örgütleri ve benzeri kuruluşlarla birlikte amaca uygun çalışmalar yapmak. 

ı) Uluslararası burslu öğrenciler için amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için, eğitim süresince ve
sonucunda düzenli olarak bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla, bir bilgi bankası oluşturmak. 

i) Görev alanı ile ilgili veri bankası oluşturmak. 

j) Görev alanında faaliyette bulunan sivil toplum örgütleriyle hedefler çerçevesinde ortak çalış-
malar yapmak, destek olmak, sivil toplumun altyapısını güçlendirici çalışmalar yapmak, 

k) Görev alanı içerisinde bulunan toplulukların eğitimlerine yardımcı olmak üzere, her türlü ba-
sım, yayın, iletişim hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 

l) Söz konusu alanda meydana gelecek doğal afet, kıtlık ve benzeri insan hayatını olumsuz et-
kileyen gelişmelere karşı Türkiye'de yapılacak insani yardım faaliyetlerine katkı sağlamak ve yar-
dımların yerine ulaşmasını koordine etmek. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu Kanunda adı geçen; 

a) Türk Dünyası: Bağımsız Türk devletleri, aramızda tarihi ortak geçmiş ve kültür bağları bulu-
nan akraba devletleri, Türk ve akraba özerk, yarı özerk, bölgesel statüdeki yönetsel birimleri ve bun-
ların dışında kalan Türk ve akraba toplulukları ve yaşadıkları coğrafyadaki tüm maddi ve manevi
varlıklarını, 

b) Bakan: Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanını,
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c) Başkanlık: Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığını, 

ç) Başkan: Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanını, 

d) Daire Başkanlıkları: Başkanlık bünyesinde kurulan daireleri, 

e) TDEDÜK: Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulunu, 

f) YÖDK: Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunu, 

g) YVDK: Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulunu, 

ğ) YYV: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, 

h) Vatandaşlıktan çıkanlar: Her ne sebeple olursa olsun Türk vatandaşlığından çıkanları, 

ı) Öğrenci: Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında uluslararası öğrenci projesi kapsamında
öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri, 

i) Türk Dünyası Uzmanı: Başkanlıkta gerekli aşamaları geçtikten sonra uzmanlık unvanı alan
kişileri,

j) Türk Dünyası Uzman Yardımcısı: Kanun ve yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde
Başkanlıkta uzman yardımcılığı sınavını kazanan kişileri, 

k) Uluslararası burslu öğrenci: Eğitim masraflarının tamamı veya bir kısmı kamu kurumları
tarafından karşılanan ve Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğrencileri, 

l) Ülke-Bölge Masaları: Görev alanı içerisinde ülke ve bölgeleri kapsayan ve uzmanlardan oluşan
çalışma birimini, 

m) Türk - akraba topluluklar: Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan ve Türk soyundan gelen soy-
daşlarımızı ve Türkiye ile tarih kültür ve akrabalık bağlarıyla bağlı olan topluluklar akraba toplulukları,

n) Koordinasyon görevi: Kurumlar tarafından yapılan icrai hizmetlere girilmeden, bir plana bağ-
lı olarak hedef ve stratejilerin oluşturulması ve sonuçların takip edilerek, çalışmalarda başarıya ulaş-
manın sağlanmasını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başkanlık Teşkilatı 

Teşkilat

MADDE 5- Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilatı; Başkanlık; Başkan,
Başkan Yardımcıları, Ana Hizmet Birimleri, Kurullar, Danışma Birimleri ve Yardımcı Hizmet Bi-
rimlerinden oluşur. 

Başkanlık teşkilatlanması ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Kurullar 

MADDE 6- Kurullar; icracı birimlerin çalışmalarının belirlenen hedeflere ulaşması için, bir
plan dahilinde yapılmasını sağlamak üzere, çeşitli kamu kurum temsilcileri, uzmanlar, sivil toplum
temsilcilerinden oluşur. Kurul kararları, ilgili birimlerce uygulanır. 

Başkanlık kurulları Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu, Yabancı Öğrenci
Değerlendirme Kurulu ve Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulundan ibarettir. 
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Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı 
MADDE 7- (1) Başkan, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının en üst amiri olup,

Başkanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, milli güvenlik siya-
setine, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite
standartlarına uygun olarak düzenleyip yürüterek, hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

(2) Başkan, Kanunda belirtilen görevlerin uygulanması, Kurul kararlarının yerine getirilmesi ve
görev alanındaki ülkelerin ihtiyaçlarını analiz ederek çalışmaların genel politikaya uygun olarak yü-
rütülmesini ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş-
birliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkan, Başbakana veya görevlendireceği Bakana
karşı sorumludur. 

(3) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanına görevi süresince, büyükelçilik unvanı
verilir. 

Ana hizmet birimleri 
MADDE 8- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 
a) Yurt Dışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı. 
b) Türk Dünyası Stratejik İşler Daire Başkanlığı. 
c) Sivil Toplum Daire Başkanlığı. 
ç) Uluslararası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. 
d) İnsani Yardımlar Daire Başkanlığı. 
Yurt Dışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı 
MADDE 9- Yurt Dışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve vatandaşlıktan çıkmış olanlar, mavi kart sahipleri

veya çifte vatandaşların sorunlarının takibi için, ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek. 
b) Görev alanında kurumlar tarafından yapılacak hizmetlerin bir plan dahilinde yapılmasını sağ-

lamak için çalışmalar yapmak. 
c) Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun sekretaryasını yapmak. 
ç) Görev alanında; ekonomi, eğitim, kültür, sosyal ve benzeri konulardaki faaliyetlerin bilgile-

rinin toplanıp, değerlendirilmesi için bilgi bankası oluşturmak. 
d) Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından yurt dışındaki hedef kitleye yönelik yap-

tıkları hizmetleri takip edip değerlendirerek gerekli koordinasyonu yapmak. 
e) Yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından kurulmuş sivil toplum örgütleriyle ortak çalış-

malar yaparak, yaşadıkları toplumda kendilerini yaşadıkları toplumda ifade edebilmeleri için gerek-
li desteği vermek. 

f) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı; ayrımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı
korumak maksadıyla oluşturacakları örgütlenmelere yardımcı olmak. 

Türk Dünyası Stratejik İşler Daire Başkanlığı 
MADDE 10- Türk Dünyası Stratejik İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulunun sekretaryasını yapmak. 
b) Türk Dünyası ile ilgili siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmaların bir koordinasyon da-

hilinde yapılmasını sağlamak için, ilgili birimlerle birlikte eşgüdüm içerisinde bir plan hazırlamak,
tatbikini takip etmek. 
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c) Yurt dışında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarının sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi var-
lıklarını devam ettirmelerini destekleyici faaliyetlerin planlanmasında gerekli çalışmaları yapmak, söz
konusu kişi ve toplulukların sorunlarını takip etmek ve sonuçlandırmak. 

d) Türk Dünyasına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan sivil toplum örgüt-
lerine ve eğitim, sosyal, kültürel ve benzeri içerikli çalışmalar yapan kuruluşlara, gerekli desteği sağ-
layarak ortak çalışmalar yapmak. 

e) Görev alanıyla ilgili veri, enformasyon ve doküman toplayıp değerlendirmek. 

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Sivil Toplum Daire Başkanlığı 

MADDE 11- Sivil Toplum Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın görev alanı içerisinde hizmet eden sivil toplum örgütleriyle, oluşturulacak ortak
hedefe ulaşabilmek için çalışmalar yapmak. 

b) Sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak projelere idari ve mali destekte bulunmak. 

c) Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, eğitimleri için programlar yapmak,
yaptırmak. 

ç) Sivil toplum kuruluşları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Uluslararası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

MADDE 12- Uluslararası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlemlerini yapmak. 

b) Uluslararası öğrenci stratejisi konusunda öneriler geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. 

c) Yabancı öğrencilerin, ülkemizde bulundukları süre içerisinde ülkelerine ve ülkeleri ile
Türkiye arasında iyi ilişkilerin tesisinde aktif rol alarak katkıda bulunmalarına ve Türkiye'ye geliş
amaçlarına uygun birer birey olarak yetiştirilmeleri için ilgili kurum kuruluşlarla ve sivil toplum ör-
gütleriyle irtibata geçip, gerekli tedbirleri alıp, kültürel ve sosyal alanlarda gelişimlerinin sağlanma-
sı amacıyla çeşitli eğitim çalışmaları yapmak. 

ç) Öğrenciler için amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için, eğitim süresince ve sonucunda düzen-
li olarak bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla, bir bilgi bankası oluşturmak. 

d) Uluslararası burslu öğrencilerle ilgili çalışmalar yapan çeşitli kamu birimleri, sivil toplum
örgütleri ve benzeri kuruluşlarla birlikte amaca uygun çalışmalar yapmak. 

e) Türkiye'nin uluslararası öğrenci stratejisi çerçevesinde, yabancı uyruklu öğrenci seçimini ül-
kelerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ilgili kurumlarla birlikte yapmak. 

f) Türkiye'de eğitim almış öğrencileri belli aralıklarla ve vesilelerle bir arada toplayarak, kar-
deşlik bağlarının devamının sağlanması için yurt içinde ve yurt dışında programlar düzenleyerek ça-
lışmalar yapmak. 

g) Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası burslu öğrencilerin seçilmesi, bunlara ilişkin sınavla-
rın yapılması, barınmalarının sağlanması, tüm eğitim sürecinin başarıyla sonuçlandırılmasını sağlamak. 
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ğ) Türk Dünyası coğrafyası içinde yer alan ülkelere eğitim amacıyla giden öğrencilerin, Türkiye
ile bu ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını teminen iyi bir eğitim ve
öğretim almaları için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak veya yapılan çalışmaları koordine etmek.

h) Türk Dünyasına çeşitli kurum, kuruluş veya sivil toplum örgütleri tarafından götürülecek
eğitim hizmetine belli bir plan ve çerçevesinde destek vermek. 

ı) Yurt dışından getirilecek öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları, mezuniyet sonrası du-
rumlarının takibi ve kurulan ilişkilerin devamını teminen ilgili Kurullarca gerek görülmesi durumun-
da yurt içinde veya yurt dışında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve benzeri oluşumlara destek sağlamak.

i) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
İnsani Yardımlar Daire Başkanlığı
MADDE 13- İnsani Yardımlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Türk Dünyası coğrafyasında meydana gelebilecek, deprem, sel felaketi, yangın, kuraklık ve

benzeri doğal afetlerden olumsuz etkilenen ülke ve kişilere yapılacak yardımların koordinasyonun-
da ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmak. 

b) Meydana gelebilecek siyasi ve sosyal karışıklık veya terör mağdurlarına maddi ve manevi des-
tek çalışmalarına katkı sağlamak. 

c) İç karışıklıklar veya doğal afetler nedeniyle yerlerinden edilen kişilere insani yardımlarda bu-
lunmak üzere yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak. 

ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurullar
Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu 
MADDE 14- (1) Kurul, ilgili Bakanın başkanlığında, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon

Başkanı; Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanı; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı; İçişleri Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,
Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşar Yardımcıları; Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri;
Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi (General) ve bölge ile ilgili çalışma yapan üniversiteler ve araş-
tırma merkezi ve düşünce kuruluşlarından, Bakan tarafından seçilecek en fazla beş uzman ve Türk
Dünyası İşbirliği ve Koordinasyonu Başkanlığı Daire Başkanlarının katılımından oluşur. 

(2) Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki yakın ilişkilerinin kurumsal bazda korunup geliştiril-

mesi için yapılacak çalışmaları tespit etmek. 
b) Yurt dışında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarının sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi var-

lıklarını devam ettirmelerini destekleyici faaliyetleri planlamak. 
(3) Koordinasyon Kurulunun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halin-

de diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın sivil toplum örgütle-
ri ile gönüllü kuruluşların temsilcileri, Kurul Başkanınca toplantıya çağırılır. 

(4) Kurul, yılda bir olağan olarak toplanır. Kararlar uygulanmak ve takip edilmek üzere ilgili ku-
rumlara gönderilir. 

(5) Kurul, soydaş ve akraba toplulukları ile ilgili kurumların yönlendirme, koordinasyon ve he-
def belirleme kararlarını verir. Kurulun sekretarya görevi, Stratejik İşler Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan yürütülür. 
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Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu 
MADDE 15- (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören

yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla, Başkanının başkanlığında,
İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlıklarından, Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığından,
Diyanet İşleri Başkanlığından, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden birer, Uluslararası
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı, Yükseköğretim Kurulundan iki temsilci ve konu ile ilgili çalışmalar
yapan sivil toplum örgütü veya kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluş temsilcilerinden her yıl
bakan tarafından seçilen üç kişinin de katılacağı Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu kurulur. 

(2) Kurul, Başkanlığın karar organıdır. Yönetimle ilgili kararlar kurul tarafından alınır. 
Kurul yılda en az iki defadan az olmamak üzere, Bakanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun

sekretarya hizmetlerini Uluslararası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür. 
(3) Kurulun görevleri; 
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye'deki

öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları, 
b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sosyal amaç-

lı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini, 
c) Yükseköğretim Kurulu'nun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak,

yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, 
ç) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğ-

rencilere ilişkin esasları, 
d) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili merci-

lere sunulacak önerileri, 
e) Başkanlığın yürüteceği faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyeleri, 
f) Ulusal ve uluslararası şartlara göre öğrencilere verilecek burs miktarını, 
g) Başkanlığın yıllık faaliyet planını değerlendirmek ve Başkanlığın yıllık faaliyet planında yer

alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemektir. 
Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu 
MADDE 16- (1) Kurul; 
a) Yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının tespiti ve çalışmaların koordinasyonu ile il-

gili olarak, ilgili Bakanın Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan siyasi parti-
lerin kendi aralarından görevlendirdikleri birer milletvekili, Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon
Başkanı, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve
Turizm bakanlıklarının Müsteşar ve ilgili Genel Müdürleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri
ile, Başkanlığın YYV Daire başkanından, 

b) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin Başkonsolosluk-
ları veya Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının teklifi ile, yönetmelikte belirtilen
şartlara haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türk kökenliler tarafından yapılan başvurular
arasından Başkanının teklifi ve ilgili Bakanın oluruyla üç yıllığına seçilecek, vatandaş veya vatan-
daşlıktan çıkmış Türk kökenlilerden, 

oluşur. 
(2) Kurulun çalışma alanı, görevleri, üyelerinin sayısı, seçilme yeterlilikleri, çalışma esasları

Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 
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Geçici ve sürekli kurullar 
MADDE 17- Başkanlık, Bakanın oluruyla, görev alanına giren konularla ilgili olarak, Bakan-

lık, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sü-
rekli kurullar oluşturabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma Birimleri

Danışma birimleri 
MADDE 18- (1) Başkanlığın danışma birimleri şunlardır: 

a) Hukuk Müşavirliği 

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

(2) Ayrıca Başkanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkana yardımcı olmak üzere
istisnai kadroda çalıştırılmak üzere, Başkanın teklifi ilgili Bakanın onayı ile üç Başkan Müşaviri ata-
nabilir. Bakan bu yetkisini Başkana devredebilir. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 19- (1) Müşavirliğin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğuracak
işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında al-
mak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda Baş-
kanlığı temsil etmek. 

ç) Görev alanı içerisindeki ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları alanlarda hu-
kuki yardımda bulunmak ve onları yönlendirmek. 

d) Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin hukuki yapılarının öğrenilerek, onların aydınlatılma-
sını sağlamak. 

(2) Hukuki konularda Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere ilgili Ba-
kan tarafından iki Hukuk Müşaviri atanabilir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
MADDE 20- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanmasını, yürütülmesini ve so-
nuçlandırılmasını sağlamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışma-
larda gerekli düzenlemeleri yapmak. 

b) Başkanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Baş-
kanlığın stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek
veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. 

c) Performans esaslı bütçeleme sürecinin stratejik plan ile uyumunu sağlamak için çalışmalar
yürütmek.

ç) Başkanlığın genel brifingini hazırlamak. 
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d) Başkanlığın mali hizmetlerini yürütmek. 

e) Başkanlık bütçesini hazırlamak. 

f) Başkanlığın bütçe mali işlerle ilgili politikalarını tespit ederek, bütçeleme işleriyle harcama-
ları gerçekleştirmek. 

g) Birim ve idare faaliyet raporunu hazırlamak. 

ğ) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyeti-
ni analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yardımcı Hizmet Birimleri

Yardımcı birimler 

MADDE 21- (1) Başkanlık yardımcı hizmet birimleri şunlardır: 

a) Personel İdari İşler Daire Başkanlığı. 

b) Yayın-İletişim Daire Başkanlığı. 

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı 

MADDE 22- (1) Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak. 

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

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

ç) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını dü-
zenlemek ve uygulamak. 

d) Başkanlık için gerekli personel, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek. 

f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak. 

g) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Yayın-İletişim Daire Başkanlığı 

MADDE 23- (1) Yayın - İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın görev bölgesi ile ilgili süreli süresiz yayınlarını planlayıp, yayınlamak veya ya-
yınlatmak. 

b) Görev bölgesi hakkında panel, konferans, sempozyumlar düzenlemek düzenlettirmek. 

c) Başkanlığın basın halkla iletişim çalışmalarını yürütmek. 

ç) Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

d) Başkanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, yazılımını kurmak, işletmek, geliştirmek, gü-
venliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak. 

e) Başkanlığın bilgi teknolojileri alt yapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 
MADDE 24- (1) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmet sunan tüm Bakanlıklar,

kurum ve kuruluşlar Başbakanlık ile koordineli bir şekilde çalışırlar. Koordine görevi, hizmetlerin bir
plan dahilinde yapılmasını kapsar, ancak faaliyetlerin yürütülmesini içermez. İş yürütümünden, ic-
racı bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar sorumludurlar. 

(2) Yurt dışında sunulacak hizmetlerde; tekrarın olmaması, kamu kaynaklarının tasarruflu bir şe-
kilde kullanılması, hizmetlerin aksamadan yerinde ve zamanında yapılabilmesi amacıyla, Başba-
kanlık veya ilgili Bakanlığın koordinasyonunda diğer bakanlıkların katılımıyla oluşturulacak ortak
amaçlar çerçevesinde belirlenecek çalışmaları icracı kurumlar; hesap verilebilirlik, saydamlık ve so-
nuç odaklı esaslar çerçevesinde yürütürler. Yapılan çalışmaların sonucu değerlendirilmek ve hedef kit-
leye bildirilmek üzere, belirli sürelerde Başbakanlığa sunulur. 

(3) Öğretim kurumları; uluslararası öğrenci projesi çerçevesinde ülkemize gelen yabancı uyruklu
öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehber-
lik hizmeti sağlamak, konu hakkında istenen bilgileri Başbakanlığa vermekle yükümlüdürler. 

(4) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı; uluslararası burslu öğrenci projesi kap-
samında ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemekle yükümlüdür. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 
MADDE 25- (1) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gö-

recekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sa-
yılı Pasaport Kanununa, 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seya-
hatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar. 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 26- (1) Başkanlık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini stratejik plan

ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst
kademelere karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 27- (1) Başkanlık, Kanunda belirtilen ana hizmet ve diğer görevleriyle ilgili konular-

da Başbakanlıkça belirlenen esaslar ve kurullarca alınan kararlar dahilinde diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ve mahalli idareler ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

(2) Görev alanı içerisinde bulunan, yerel yönetim birimlerinin ülkemizdeki çeşitli derecedeki
merkezi-yerel idare kuruluşlarıyla kardeş şehir-birim ilişkisi kurulması konusunda İçişleri Bakanlı-
ğı kanalıyla, Başbakanlıktan olumlu görüş alınır. Kardeş şehir-birim ilişkilerinin koordinasyonu için,
Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Koordinasyon Başkanlığında bilgiler güncel halde tutulur. Tüm
kurumlar, Başkanlığa gerekli bilgileri vermekle, birlikte çalışma yapmakla yükümlüdürler. 

(3) Görevlerinin yerine getirilmesinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, Başkanlığın koordinasyon
ve alan çalışmalarına gerekli katkıları sağlamakla görevlidirler. 

Düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 28- (1) Başkanlık, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yönetmelik,

tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 
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Yetki devri 

MADDE 29- (1) Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açık-
ça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını ilgili Bakanın oluruyla astlarına devredebilirler. Yet-
ki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kadrolar, Atama ve Bütçe Hükümleri 

Kadrolar 

MADDE 30- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ile kadrolara ait diğer hususlar,
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hü-
kümlerine göre düzenlenir. 

(2) Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilmiştir. 

Bütçe ve Denetim 

MADDE 31- (1) Başkanlığın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 

a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenek. 

b) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar. 

c) Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler. 

ç) Diğer Bakanlık, kurum bütçelerinden aktarılan kaynaklar. 

(2) Başkanlığın, her türlü hesap ve işlemleri, Sayıştay denetimine tabidir. 

Personel rejimi 

MADDE 32- (1) Başkanlık personeli; yöneticiler, Türk Dünyası ülke ve bölge masaları uz-
manları, sözleşmeli uzmanlar ve hizmet satın alınan firma elemanlarından oluşur. 

(2) Türk Dünyası Uzmanları Kamu Personeli Seçme Sınavı ile sözleşmeli uzmanlar dışarıdan
sözleşme veya kamu kurumlarından geçici görevlendirmeyle sağlanır. 

Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına Atama 

MADDE 33- (1) Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki sayılanlara ilave olarak aşağıdaki ni-
telikler aranır: 

a) İlgili ülke ve bölge ülkelerinin gerektirdiği bilgi birikimi ve niteliklere sahip olmak. 

b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dı-
şındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak. 

ç) Kamu Personeli Seçme Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldur-
mamış olmak. 

(2) Uzman Yardımcılığı giriş sınavında ilgili ülke dillerinin birinden yapılacak yabancı dil sı-
navında alınacak derece ağırlıklı olarak dikkate alınır. 

(3) Türk Dünyası Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olamayanlar bir daha sı-
nava alınamazlar. 
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Türk Dünyası Uzmanlığı 
MADDE 34- (1) 33 üncü maddeye göre Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına atananlar, en az

üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak mesleki yeterlilik ve lisan sınavına girmek
hakkını kazanırlar. Mesleki yeterlik ve lisan sınavında başarılı olanlar Türk Dünyası Uzmanı unva-
nını alırlar. 

(2) Uzmanlık sınavında iki kez başarılı olamayanlar, Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler
ve mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. 

(3) Türk Dünyası Uzman Yardımcılığı sınavı ile Türk Dünyası Uzmanlığı sınavının şekli ve uy-
gulama esasları ile uzmanlık kademelerinin süre, esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. 

Yurt dışına gönderilecek personel 
MADDE 35- (1) Başkanlık görevli elemanlarını uzmanlık alanlarındaki mesleki bilgi ve tecrü-

belerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki kısıtlama-
lara tabi olmadan, ilgili-uzmanı oldukları ülkelere gönderebilir. 

(2) Yurt dışına eleman gönderilmesinin usul ve esasları Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelikte
düzenlenir. 

İstihdam edilemeyecek personel 
MADDE 36- (1) Yardımcı, teknik ve büro hizmetleri sınıfından kurum personeli istihdam edil-

mez. Bu hizmetler, hizmet satın alma yoluyla veya geçici görevle tedarik olunur. 

Başkanlık personeli 
MADDE 37- (1) Başkanlık personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

Ödemeler 
MADDE 38- (1) Başkanlıkta fiilen çalışan personel (sözleşmeli personel hariç), Başbakanlık

merkez teşkilâtında çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslarla ya-
rarlanır. Bu şekilde çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil); 

a) Başkan için yüzde doksanını, 

b) Başkan yardımcıları için yüzde seksenini, 

c) Daire başkanları için yüzde yetmişini, 

ç) Başkan ve Hukuk Müşavirleri için yüzde altmışını, 

d) Ülke ve bölge masası uzmanları için yüzde ellisini, 

e) Diğer personelden; 

1) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için yüzde otuz beşini, 

2) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için yüzde otuzunu, 

3) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için yüzde yirmi beşini, 

4) Diğer derecelerden aylık alanlar ile kurumunda yardımcı hizmetler sınıfına dâhil kadrolarda
görev yapan personel için yüzde yirmisini, geçmemek üzere, Başkanlığın bağlı olduğu bakanın olu-
ruyla esas, her ay tazminat ödenir. 

Bu konuda detay düzenlemeler ve çalışma esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe göre
yapılır. 
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Sözleşmeli personel çalıştırılması 
MADDE 39- (1) Başkanlıktaki ülke ve bölge masaları uzmanları; kamu kurumları, üniversite-

ler, çeşitli sivil toplum örgütü ve meslek örgütleri personelinden geçici görevle temin edilebileceği
gibi, dışarıdan sözleşme ile de Türk veya yabancı elemanlar da çalıştırılabilir. 

(2) Başkanlıkta çalıştırılacak sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve di-
ğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı kalmaksızın, sözleşmeli
olarak istihdam edilebilirler. Ancak bu durum, sürekli olarak atanmayı ve kadrolu çalışma hakkını ta-
nımaz. Sözleşmeyi yenilemeye ve feshetmeye idare tek taraflı olarak yetkilidir. 

Bu personele, Başkanlıkça Devlet Planlama Teşkilatı veya Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının
aldığı tavan ücretleri geçmemek kaydıyla derecelendirilerek, ilgili Bakanın oluruyla belirlenen mik-
tarda ücret ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izin-
leri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık net sözleşme ücreti tutarında ikrami-
ye ödenir. Bunlardan idare tarafından üstün gayreti görülen, başarılı çalışmalar yapan personele, Baş-
kanın teklifi ve Bakanın oluru ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık net sözleşme ücreti tutarında
teşvik ikramiyesi ödenir. Bir yıl içerisinde ödüllendirilecek personel oranı, kurumdaki sözleşmeli
personel miktarının yüzde yirmisini geçemez. 

(3) Kurumda sözleşmeli uzman olarak istihdam edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dı-
şındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Ülke ve bölge masalarının çalışma alanı olan ülkeler hakkında bilgi sahibi veya o bölgede ya-
şamış olmak. 

c) İlgili ülkenin dilini konuşup yazacak derecede Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı, TOEFL, IELTS veya benzeri ulusal veya uluslararası benzeri sınavlarda en az yüzde sek-
sen başarılı olmak. 

(4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında olmayan ülke dilleri
için gerekli şartlar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Atama 
MADDE 40- (1) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı ve Başkan Yardımcıları;

23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna gö-
re, kamuda en az on iki yıl kıdemli, yüksek öğrenimli kamu görevlileri arasından müşterek kararla; 

(2) Daire Başkanları; kamuda en az on yıl kıdemli ve yüksek öğrenimli kamu görevlileri, Baş-
kanın teklifi ve Bakanın onayı ile atanır. 

(3) Geçici görevle Başkanlıkta çalışan diğer kurum personeli, Bakanın oluruyla göreve başlar.
Bakan bu yetkisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana devredebilir. İdari personelin atanma şartları
ve sözleşmeli personelin görev çalışma, görevine son verilme durumları Başkanlıkça hazırlanıp, Ba-
kan tarafından onaylanacak yönetmelikte belirlenir. 

(4) Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanına, görevde bulunduğu süre zarfında, Bü-
yükelçilik unvanı verilir. Türk Dünyası İşbirliği ve Başkanı, Daire Başkanları, Başkan Müşavirleri,
Hukuk Müşavirleri, Kurul üyeleri, Ülke ve Bölge Masaları çalışanlarına, yurt dışında bulunacakları
görev sürelerince diplomatik pasaport düzenlenir. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi 
MADDE 41- (1) Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi ku-

ruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, Danıştay ve Sayıştay men-
supları, hakimler ve savcılar için kendilerinin muvafakati ile, Başkanlık teşkilatında görevlendirile-
bilir. Bu kişiler, kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. 

Bu personel, kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatla-
rı ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları (geçici görev yollukları hariç) kurumlarınca ödenir. İzin-
li oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekli-
liklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. 

(2) Üniversite öğretim elemanları, uzmanlıklarına uyan işler için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sa-
yılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlık teşkilatında görevlendirilebilir. 

(3) Başkanlığın, diğer kurumlardan geçici görevle personel görevlendirme talepleri, 10/10/1984
tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-
rek Kabulü Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre, Başbakanlıkça yapılır. 

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma 
MADDE 42- (l) Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, etüt

ve proje hazırlama ve diğer işler, hazırlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde sözleşme ile Türk
veya yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir. Görevi ile ilgili hizmet satın alabilir. 

Değiştirilen Hükümler 
MADDE 43- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 
a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (I) sayılı ek gösterge cetvelinin

I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün; (c) bendine; "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" iba-
resinden sonra gelmek üzere "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı", (d) bendine; "SGK
Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinas-
yon Başkan Yardımcısı", (f) bendine; Vergi Dairesi Başkanından sonra gelmek üzere, Dış Türkler ve
Akraba Topluluklar Koordinasyon Daire Başkanlıkları, 

b) IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (2) sırasına, Avrupa Birliği Genel Sekreterinden son-
ra gelmek üzere, "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı"; (5) inci sırasının (c) bendine,
SGK Daire Başkanlıklarından sonra gelmek üzere; "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Baş-
kanlığı Daire Başkanlıkları," (8) numaralı sırasının (b) bendine, DPT Uzmanları ibaresinden sonra
gelmek üzere; "Türk Dünyası Uzmanları" ibareleri eklenmiştir. 

c) 36 ncı maddenin ortak hükümler bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrasına, Türkiye İsta-
tistik Kurumu Uzmanlığı ibaresinden sonra gelmek üzere, "Türk Dünyası Uzman Yardımcılığı" ibaresi, 

ç) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına, Gelir İdaresi Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden
sonra gelmek üzere, "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkan Müşavirleri ve Hukuk Müşa-
virleri" ibareleri, 

d) 152 nci maddesinin II Tazminatlar fıkrasının (A) "Özel Hizmet Tazminatı" (h) alt bendine
Devlet Bütçe Uzmanlarından sonra gelmek üzere, "Türk Dünyası Uzmanları" ibaresinin, 

e) Ek-II sayılı cetvelin DPT Genel Sekreter Yardımcısı ibaresinden sonra gelmek üzere, "Türk
Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkan Müşavirleri" ibaresi, 

eklenmiştir. 
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(2) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun (2) Sayılı Cet-
veline, "Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı", ibaresi eklenmiştir. 

(3) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Türk Dünyası İşbirliği ve
Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Uygulanmayacak ve kaldırılan hükümler 
MADDE 44- (1) Başkanlığın yurt dışı görevlerindeki işlemlerde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sa-

yılı Devlet İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hü-
kümleri uygulanmaz. Bu konuda uygulanacak hükümler, yapılan çalışmaların özelliğine göre, Baş-
kanlıkça hazırlanıp, Bakan tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenir. 

(2) 14/10/1983 tarih ve 2922 sayılı, Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmelikler, bu kanunun yayımı tarihinde yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı ile ilgili olarak Ka-
nunda belirtilen görevler ile ilgili yönetmelikler, Başkanlıkça ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluş-
ların görüşleri alınarak, hazırlanır bu ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çı-
karılır. 

GEÇİCİ MADDE 2- 2009 yılı için geçerli olmak üzere, 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Başkan-
lık kadrolarına atama yapılabilir. Satın alma ve kiralama yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3- Bir defaya mahsus olmak üzere, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu
kurum kuruluşları ile üniversitelerde, konu ile ilgili meslek örgütü ve sivil toplum örgütlerinde, mü-
şavirlik kadrolarında, yurt içinde ve yurt dışında, alanla ilgili çalışan veya bu konuda eğitim almış üni-
versite mezunu kişiler arasından; 

(1) Bölge ve ülke alanlarında çalışmış ve beş yıl tecrübesi olan, 

(2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya benzeri uluslararası geçerli-
liği olan (B) seviyesinde sertifikası olmak veya bölgede, bölge dillerinde en az iki yıllık yüksekokul
eğitimi almış olanlar, 

(3) Türk Dünyası Uzman Yardımcılığına atanabilme niteliğini haiz ve otuz beş yaşını doldur-
mamış olmak, 

(4) Kanun yürürlülüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde açılacak yeterlilik sınavında
başarılı olanlar başarı sıralaması dikkate alınarak Türk Dünyası Uzmanı olarak atanırlar. Bu hü-
kümlere göre atanacakların sayısı Türk Dünyası Uzman ve Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüz-
de ellisini geçemez. Sınava ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir. 

Yürürlük 
MADDE 45- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 46- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(*) Türk Dünyası Eşgüdüm Değerlendirme Üst Kurulu (TDEDÜK)
- Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu (YÖDK)
- Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu (YVDK)



– 25 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 485)

GÖKHAN- /



Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dışişleri Komisyonu 15/3/2010
Esas No.: (1/805), (2/549)

Karar No.: 44
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca, “Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
(1/805)” 16/2/2010 tarihinde; “Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/549)” 19/12/2009 tarihinde esas komisyon olarak
Komisyonumuza havale edilmiştir. Anılan Kanun Tasarısı 16/2/2010 tarihinde, Kanun Teklifi de
19/12/2009 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonuna tali komisyon olarak havale edilmiştir. Tasarı ve Teklif, Komisyonumuzun 11/3/2010
tarihli 9 uncu toplantısında Dışişleri Komisyonu Başkanı Eskişehir Milletvekili Murat MERCAN
başkanlığında Devlet Bakanı Faruk ÇELİK, Dışişleri, Adalet, Maliye, Milli Eğitim, İçişleri
Bakanlıkları ve TİKA temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüş ve anılan Tasarı ile Teklif birbirleriyle
ilgili görülerek İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca Tasarı esas alınmak suretiyle birleştirilmiştir.
Yapılan görüşmelerin tamamı tutanağa bağlanmış ve geneli üzerinde yapılan görüşmelerin ardından
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde aşağıda belirtilen görüşler dermeyan olunmuştur.

Yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili hizmetler, yurt dışında konsolosluklar bünyesinde
verilmektedir. Bu hizmetlere ilişkin olarak politikaların yurt içinde sayıları onu aşan ve farklı
bakanlıklara bağlı olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından oluşturulması nedeniyle gerek kamu
kurum ve kuruluşlarının idari yapısı gerekse ilgili kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlerin
birbirlerinden farklılık arz etmesi sonucunda hizmetlerde mükerrerliğe neden olunmakta ve kamu
kaynaklarının verimli ve etkili kullanılmaması dolayısıyla kaynak israfı gibi çeşitli sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Türk dünyası ve akraba topluluklar ile ilgili işlerin koordinasyonunda da yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımıza yönelik koordinasyonda yaşanan sorunlara benzer sorunlar yine yukarıda
izah edilmeye çalışılan nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yurt dışından öğrenci getirme projeleri de iki farklı genel müdürlük bünyesinde yürütülmekte olup
bununla birlikte anılan Bakanlık dışında farklı kamu kurumları tarafından da Türkiye’ye eğitim-
öğretim maksadıyla yabancı uyruklu öğrenciler getirilmektedir. Ülke menfaatleri açısından stratejik
önem arz eden ve ülkemizin yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerinde temsil edilmesi amacına yönelik
faaliyetlerin koordinasyonuna ilişkin politikaların tek elden gerçekleştirilmesi büyük önem arz
etmektedir. Belirtilen nedenlerle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları/yaşayabilecekleri
ve diplomatik faaliyetlerle çözümlenebilecek olanlar dışındaki sorunların takip ve çözümü, soydaş
ve akraba topluluklara yönelik hizmetlerin bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi ve yabancı
uyruklu öğrencilere yönelik çalışmalara dair koordinasyonun ve tüm belirtilen faaliyetlerin tek elden
yürütülmesinin sağlanması amacıyla teşkilatlanma yoluna gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan Komisyonumuz üyesi olan bazı milletvekillerince de genel olarak Türk Dünyasına
özellikle de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren kamu birimlerine örnek teşkil
edecek nitelikte plan yapan, koordinasyon sağlayan, hedefler belirleyip  belirlenen bu hedeflere
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ulaşılıp ulaşılmadığını denetleyen bir teşkilatın mevcut olmamasının stratejik yönetim anlayışına ve
sonuç odaklı çalışma prensibine uygun düşmediği ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına
engel olduğu yönündeki görüşler ifade edilmiştir. İzah edilmeye çalışılan bu nedenlerle; kadro, uzman
personel  ve mali bakımdan güçlü bir bürokratik yapıya haiz bir teşkilatlanma yoluna gidilmesinin
gerekliliği karşısında Tasarı ile hedeflenen teşkilatın kurulması hususu önemli bir girişim olarak
telakki edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde
Tasarı esas alınmak suretiyle görüşülen Tasarı ve Teklife ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla
aşağıda açıklanmıştır.

Her ne kadar Tasarı ile kurulması amaçlanan Başkanlığın adı Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve
dolayısıyla da Kanun Tasarısının adı “Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı” olsa da Kanun Tasarısının muhteviyatında yurt dışındaki Türk vatandaşları ile ilgili
düzenlemelerle birlikte soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi amacına yönelik düzenlemelerin de tanzim edilmesi öngörüldüğünden ve ayrıca
uluslararası ilişkiler açısından duraksamalara neden olunmaması amacıyla Kanun Tasarısının başlığı
“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı”
olarak değiştirilmiştir. Ayrıca anılan değişiklikle bağlantılı olarak Kanun Tasarısında geçen “Yurtdışı
Türkler Başkanlığı”, “Yurtdışı Türkler Başkanı”, “Yurtdışı Türkler Uzmanı”, “Yurtdışı Türkler
Uzman Yardımcısı” ibareleri Kanun Tasarısının başlığında yapılan değişikliğe paralel olarak “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı”,
“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı” , “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman
Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir. 

Kanun yapım tekniğine ve mevzuat hazırlanmasına dair mevzuata uyumluluk sağlanması ve
Tasarının muhteviyatı incelendiğinde maddelerin sistematik olarak farklı bölümlere ayrılması ve
bölümlerinde farklı maddelerden oluşturulması gerekliliği karşısında Tasarı redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendinde geçen “yabancı öğrencilerin” ibaresi,
tanımları düzenleyen üçüncü fıkrasında öğrenci ibaresinden ne anlaşılması gerektiği açıklığa
kavuşturulduğundan “öğrencilerin” olarak değiştirilmiş ve Tasarının diğer maddelerinde geçen
“yabancı öğrenciler” ve “yabancı uyruklu öğrenciler” ibareleri de (30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesine eklenmesi
öngörülen fıkrada geçen “yabancı uyruklu öğrenciler” ibaresi müstesna olmak kaydıyla) bu
değişikliğe paralel olarak redaksiyona tabi tutulmuştur. Ancak teşkilat içerisinde yer alan “Yabancı
Öğrenciler Daire Başkanlığı” ve “Yabancı Öğrenciler Değerlendirme Kurulu” bu değişikliğin
kapsamı dışında tutulmuştur. Tasarının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “bu topluluklara
yönelik faaliyetler yürüten” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresi
eklenmiştir. Ayrıca Tasarının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde geçen “çalışma
birimlerini” ibaresi teknik bir zaruretten ötürü “çalışma gruplarını” olarak değiştirilmiştir. Belirtilen
değişikliklerle birlikte Tasarı başlıkta yapılan değişiklikle de paralel olarak redaksiyona tabi tutulmuş;
Tasarının amaç, kapsam ve tanımlar başlıklı 1 inci maddesi sistematik olarak anılan hükümlerin
düzenlendiği birinci bölümü oluşturması gerektiğinden fıkralar, farklı maddeler olarak yeniden
düzenlenmiştir. İzah edilenler çerçevesinde yapılan değişiklikler de ilgili yerlerine işlenmek suretiyle
Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrası Tasarının “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi olarak, 2 nci
fıkrası “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi olarak ve 3 üncü fıkrası da “Tanımlar” başlıklı 3 üncü
maddesi olarak kabul edilmiştir. Bahse konu üç madde de “Amaç, Kapsam ve Tanımlar” başlıklı
birinci bölümü oluşturmaktadır.
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Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa tabi olan kamu idaresinin idari ve mali özerkliğinden bahsedilmesinin uygulamada
sıkıntılara yol açması ihtimaline binaen değişiklik yapılmıştır. Tasarının 2 nci maddesinin üçüncü
fıkrasında geçen “iki” ibaresi, kurulması öngörülen başkanlığın görev alanının coğrafi büyüklüğü
nedeniyle başkan yardımcılarının artırılması gerekliliği karşısında “üç” olarak değiştirilmiştir.
Tasarının 2 nci maddesinin onüçüncü fıkrası, özel bütçeli idarelerin yıl sonunda kullanılmamış nakit
imkanlarını likit karşılığı ödenek kaydı işlemi ile ertesi yıl bütçesi ile ilişkilendirebilmesi kuralı
gereğince ihtiyaç olmadığından Tasarı metninden çıkarılmıştır. İzah edilenler çerçevesinde yapılan
değişiklikler de ilgili yerlerine işlenmek suretiyle Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrası “Kuruluş”
başlıklı 4 üncü madde olarak, iki ila dördüncü fıkraları yeniden numaralandırılmak suretiyle “Başkan,
Başkan Yardımcıları ve Başkanlık Müşavirleri” başlıklı 5 inci madde olarak, aynı maddenin yedi ila
ve onuncu fıkraları yeniden numaralandırılmak suretiyle “Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları”
başlıklı 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki “Strateji Geliştirme ve İdari İşler
Daire Başkanlığı” ibaresi, mali hizmetler biriminin ve strateji geliştirme biriminin görevlerinin 5018
sayılı Kanunda ve 5436 sayılı Kanunda sayılmış olması ve yine anılan Kanunlarda Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının ayrı birim olarak kurulmasının öngörülmesi nedeniyle  “Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasına, idari işler altında sayılan
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı”
kurulmasını öngören (f) bendi eklenmiştir. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunda zikredilmediğinden Hukuk Müşavirliğinin görevlerinin buna
uyumlu hale getirilmesi amacıyla yedinci fıkranın (c) bendinde bu doğrultuda değişiklik yapılmıştır.
İzah edilenler çerçevesinde yapılan değişiklikler de ilgili yerlerine işlenmek suretiyle Tasarının 3
üncü  maddesinin birinci fıkrası “Hizmet birimleri” başlıklı 7 nci madde olarak, ikinci fıkrası “Yurtdışı
Vatandaşlar Daire Başkanlığı” başlıklı  8 inci madde olarak, üçüncü fıkrası “Kültürel ve Sosyal
İlişkiler Daire Başkanlığı” başlıklı 9 uncu madde olarak, dördüncü fıkrası “Kurumsal İlişkiler ve
İletişim Daire Başkanlığı” başlıklı 10 uncu madde olarak, beşinci fıkrası “Yabancı Öğrenciler Daire
Başkanlığı” başlıklı 11 inci madde olarak, altıncı fıkrası “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” başlıklı
12 nci madde olarak, yedinci fıkrası “Hukuk Müşavirliği” başlıklı 13 üncü madde olarak ve önerge
ile eklenen sekizinci fıkra da “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” başlıklı 14
üncü madde olarak kabul edilmiştir. Tasarının 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında Başkanın teklifi
üzerine Başbakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonlarının kurulabileceği, altıncı
fıkrasında da hizmetlerin takip ve koordinasyonu amacıyla Başkanın teklifi üzerine Başbakanın onayı
ile koordinasyon ofisleri açılabileceği hükme bağlandığından; bu iki fıkra da yeniden numaralan-
dırılmak suretiyle “Komisyonlar ve ofisler” başlıklı 15 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca Tasarının 2 ve 3 üncü maddeleri Başkanlık teşkilatına ilişkin düzenlemeler
öngördüğünden sistematik olarak anılan hükümlerin düzenlendiği “Kuruluş, Başkanlık Teşkilatı,
Yöneticilerin Yetkileri ve Sorumlulukları, Hizmet Birimleri ve Görevleri” başlıklı ikinci bölümü
oluşturması gerekmektedir. Bu nedenlerle anılan maddeler ve bunlara bağlı fıkralar, ayrı maddeler
olarak yeniden düzenlenmiş ve yukarıda belirtilenler doğrultusunda ikinci bölüm oluşturulmuştur. 

Ülkemize öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin özellikle tedavi giderleri ile diğer
giderlerinin karşılanmasına ilişkin kanuni düzenleme boşluğu bulunması ve bu nedenlerle
öğrencilerin öğrenimleri esnasında yararlanabilecekleri imkânların açıklığa kavuşturulması amacıyla
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Tasarının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile (c) bendinin yedi numaralı alt bendinde
bu doğrultuda değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca sürekli kurulları oluşturan kamu kurum ve kuruluşları
arasında yeknesaklığın sağlanması amacıyla ikinci fıkranın (a) bendinde, üçüncü fıkranın (a)
bendinde, dördüncü fıkranın (a) bendinde geçen “Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü” ibareleri Tasarı
metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkranın (a) bendine “Dışişleri” ibaresinden  sonra gelmek üzere
“Milli Eğitim” ibaresi eklenmiştir. İzah edilenler çerçevesinde yapılan değişiklikler de ilgili yerlerine
işlenmek suretiyle Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası “Sürekli Kurullar” başlıklı 16 ncı
madde olarak, ikinci fıkrası “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu” başlıklı 17 nci madde olarak,
üçüncü fıkrası “Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu” başlıklı 18 inci madde
olarak, dördüncü fıkrası “Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu” başlıklı 19 uncu madde olarak,
beşinci fıkrada da genel olarak kurulan sürekli kurullara ilişkin esaslar belirlendiğinden “Sürekli
kurullara ilişkin esaslar” başlıklı  20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca Tasarının 4 üncü maddesi ile Başkanlık teşkilatından ayrı olarak kurulan sürekli kurullara
ilişkin sistematik hükümlerin düzenlenmesi dolayısıyla bu madde hükümlerinin de ayrı bir bölüm
olarak teşekkül ettirilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenlerle 4 üncü madde ve buna bağlı fıkralar,
ayrı maddeler olarak yeniden düzenlenmiş ve “Sürekli Kurullar” başlıklı üçüncü bölüm
oluşturulmuştur. 

Tasarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki “Yardımcı ve teknik hizmetler
ile büro hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla veya geçici görevle yürütülebilir.” hükmü; Anayasanın
128 inci maddesindeki Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli
görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği hükmü karşısında Anayasaya
aykırılığa neden olacağından Tasarı metninden çıkarılmıştır ve yerine yeni hüküm ihdas edilmiştir.
Tasarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu
personele yapılacak diğer ödemelerin Bakanlar Kurulunca tespit edileceği öngörüldüğünden bahse
konu fıkranın son cümlesinin Tasarı metninden çıkarılması zarureti hasıl olmuştur. Ayrıca kadro
karşılıksız sözleşmeli olarak çalışanlara Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanına yapılacak
ödemelerin hesaplanmasında ve ödenmesinde yaşanabilecek muhtemel sorunların giderilmesi
amacıyla altıncı fıkranın dördüncü cümlesi de değiştirilmiş ve ilgili değişiklik yerine işlenmiştir.

Yukarıda izah edilenler çerçevesinde Tasarının 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları
yeniden numaralandırılmak suretiyle “Personel rejimi” başlıklı 21 inci madde olarak, sekizinci fıkrası
“Atama” başlıklı 22 nci madde olarak, üçüncü ve dördüncü fıkraları yeniden numaralandırılmak
suretiyle “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı ve  Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzman Yardımcılığı” başlıklı 23 üncü madde olarak, beş ve yedinci fıkraları yeniden
numaralandırılmak suretiyle “Görevlendirme” başlıklı 24 üncü madde olarak, dokuzuncu fıkra ile
Tasarının 7 nci maddesinin yedinci fıkrası da yeniden numaralandırılmak suretiyle “Kadrolar” başlıklı
25 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca Tasarının 5 inci maddesi ile 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında personele ve personel
rejimine ilişkin sistematik hükümlerin düzenlenmesi dolayısıyla bu maddenin ve anılan fıkranın
hükümlerinin de ayrı bir bölüm olarak teşekkül ettirilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenlerle 5 inci
madde ve buna bağlı fıkralar ile 7 nci maddenin yedinci fıkrası, ayrı maddeler olarak yeniden
düzenlenmiş ve “Personele İlişkin Hükümler” başlıklı dördüncü bölüm oluşturulmuştur.
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Tasarının 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasında Başkanlığın gelirlerine dair hükümler tanzim
edildiğinden anılan fıkra “Başkanlığın gelirleri” başlıklı 26 ncı madde olarak, on ikinci fıkrasında da
Başkanlığının kaynak yönetimine ilişkin hükümler tanzim edildiğinden “Kaynak yönetimi” başlıklı
27 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının 2 nci maddesinin onbirinci ve onikinci fıkralarında mali hükümlere ilişkin sistematik
hükümlerin düzenlenmesi dolayısıyla anılan fıkraların da ayrı bir bölüm olarak teşekkül ettirilmesi
uygun görülmüştür. Bu nedenlerle 2 nci maddenin onbirinci ve onikinci fıkraları, ayrı maddeler olarak
yeniden düzenlenmiş ve “Mali Hükümler” başlıklı beşinci bölüm oluşturulmuştur.

Tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına koordine görevinin gereği olarak bir hüküm
eklenmiştir. Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin
yararlanabilecekleri imkanların daha açık olarak ifade edilmesi, dolayısıyla uygulamada karşılaşılacak
muhtemel duraksamaların önüne geçilmesi  diğer taraftan da Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kurum
bütçelerine ödeneğin konulması hususunun teknik olarak ifade edilmesi amacıyla aynı maddenin
beşinci fıkrasında da değişiklik yapılmıştır. Anılan değişiklikler ilgili yerlerine işlenmiş ve Tasarının
6 ncı maddesi “Kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerinin yükümlülükleri” başlıklı 28 inci madde
olarak kabul edilmiştir.

Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkrası “Yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı 29 uncu
madde olarak kabul edilmiştir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına Başkan veya Daire Başkanı olarak
atanacakların bu kadrolara atanabilmek için gerekli olan yüksek öğrenimli olma ve asgari hizmet
süresine sahip bulunma şartlarını taşımaları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,
Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Uzman ve diğer personelin mali haklarının emsali personel
seviyesinde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla Tasarının 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b)
bendinde yer alan hükümde değişiklik yapılmıştır. Tasarının 7 nci maddesinin  beşinci fıkrasındaki
hükümle her ne kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yurt dışında yapacağı
mal ve hizmet alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  kapsamı dışında tutulsa da Avrupa Birliği
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde kamu alımları başlıklı
beşinci faslın açılabilmesi amacıyla mevcut istisnaların daraltılması gerekirken bu hükümle ayrıca bir
istisna getirilmesi yoluna gidilmesi uygun olmadığından bahse konu hüküm Tasarı metninden
çıkarılmış ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir. Ayrıca Tasarının 7 nci maddesinde yapılan
değişikliklere paralel olarak teknik nedenlerden ötürü; üçüncü fıkrasının (d) bendi Tasarı metninden
çıkarılmış ve buna bağlı olarak diğer bent teselsül ettirilmiş, yine üçüncü fıkranın (ç) ve (e)
bentlerinde de teknik nedenlere bağlı olarak değişikliğe gidilmiş ve anılan değişiklikler ilgili yerlerine
işlenmiştir. İzah edilenler çerçevesinde Tasarının 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı
(yedinci fıkra kadrolara ilişkin hükümler tanzim ettiğinden “Kadrolar” başlıklı 25 inci maddenin
ikinci fıkrası olarak düzenlenmiştir.) ve sekizinci fıkraları; değişiklikler ilgili yerlerine işlenmek ve
yeniden numaralandırılmak suretiyle “Değiştirilen Hükümler” başlıklı 30 uncu madde olarak kabul
edilmiştir.

Kuruma alınacak personelden daha önce kamu görevi yapanların ilk defa memuriyete alınacaklar
ile aynı usul ve esaslara tabi tutulmasının mevzuata uygun olmaması nedeniyle, Tasarının geçici 1 inci
maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiş, maddeye altıncı fıkra eklenmiş, yapılan değişiklikler ve
eklemeler ilgili yerlerine işlenmiştir. 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7 nci
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maddesiyle kurum bütçelerine yedek ödenekten yapılacak aktarma yetkisinin Maliye Bakanına
verilmesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar bütçesine aktarılacak ödeneğin ihtiyacın
belirlenmesine yönelik çalışma sonrasında belirlenmesinin daha uygun olması karşısında anılan
maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki hükmün Maliye Bakanına yedek ödenekten
Başkanlığa yapılacak aktarma konusunda zorunluluk getirilmesi uygun olmadığından geçici 1 inci
maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin Tasarı metninden çıkarılmasının uygun olacağı
sonucuna varılmıştır. Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde
sözleşmeli personelin vize işlemine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olduğundan Tasarının buna
ilişkin düzenlemeler getiren geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası Tasarı metninden çıkarılmış ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Tasarının 8 ve 9 uncu maddeleri, 31 ve 32 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

İzah edilenler çerçevesinde Tasarının 6 ve 7 nci maddelerinde, geçici 1 inci maddesinde ve 8 ve
9 uncu maddelerinde muhtelif durumlara ilişkin sistematik hükümlerin düzenlenmesi dolayısıyla bu
maddelerin ayrı bir bölüm olarak teşekkül ettirilmesi uygun görülmüştür. Buna bağlı olarak anılan
maddeler ve bunlara bağlı fıkralar yeniden düzenlenmiş ve “Çeşitli ve son hükümler” başlıklı altıncı
bölüm oluşturulmuştur.

Yukarıda izah edilen değişiklikler doğrultusunda tanzim etmiş olduğumuz raporumuz, Genel
Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Kâtip

H. Murat Mercan Mehmet Ceylan Mehmet Çerçi
Eskişehir Karabük Manisa

Üye Üye Üye

Ahmet Deniz Bölükbaşı Fevzi Şanverdi Şükrü Mustafa Elekdağ
Ankara Hatay İstanbul

Üye Üye Üye

İlhan Kesici Abdurrezzak Erten Abdullah Çalışkan
İstanbul İzmir Kırşehir

(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Hüseyin Tuğcu Mehmet Şahin Metin Ergun
Kütahya Malatya Muğla

(İmzada bulunamadı)

Üye Üye

Abdulkadir Emin Önen Necip Taylan
Şanlıurfa Tekirdağ
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN TASARISI

Amaç, kapsam ve tanımlar 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

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 hariç olmak üzere kamu kurum ve
kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
ülkemize gelen yabancı öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde
sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

üzere, Yurtdışı Türkler Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları
düzenlemektir. 

(2) Bu Kanun, Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, kaybettirme halleri
dışında vatandaşlıktan çıkanları, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşları
ve mesleki yapılanmalar ile birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yabancı öğrencilerle ilgili
faaliyetleri kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası
Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

(3) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Bakan: Yurtdışı Türkler Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı, 

b) Başkan: Yurtdışı Türkler Başkanını, 

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler Başkanlığını, 

ç) Koordinasyon görevi: Diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki
alanları saklı kalmak üzere, bu bakanlık ve kurumlarca sunulan hizmetlerin bir plana bağlı olarak,
hedef ve stratejilerin oluşturulması ve sonuçlarının takip edilerek, çalışmalarda başarıya ulaşılmasını
sağlamayı, 

d) Öğrenci: Kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenler ile
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri, 

e) Ülke-bölge masaları: Görevalanı içinde ülke ve bölgeleri kapsayan ve uzmanlardan oluşan
çalışma birimlerini, 

ifade eder. 

Teşkilat 
MADDE 2- (1) Bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu

tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler
Başkanlığı kurulmuştur. Başbakan, Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.
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(2) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini, mevzuata, Başkanlığın amaç
ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak
düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Başkan, Başbakana veya
görevlendireceği Bakana karşı sorumludur. 

(3) Başkana yardımcı olmak üzere, iki Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları,
Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur. 

(4) Başkanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda, Başkana yardımcı olmak üzere üç
Başkanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

(5) Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile
özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilir. Başkanlık bünyesinde görevalanı ile ilgili olarak
kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakan oluruyla belirlenir. 

(6) Başkanlık, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde Başkanın teklifi
ve Başbakanın onayı ile koordinasyon ofisleri açabilir. Ofislerin çalışma esasları Başkanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(7) Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara,
performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten sorumludur. 

(8) Başkan, hizmet birimi yöneticilerine, gerektiğinde sınırlannı yazılı olarak açıkça belirlemek
şartıyla yetkilerini devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri Başkanın
sorumluluğunu kaldırmaz. 

(9) Başkanlık, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş
konularda idari düzenlemeler yapabilir. 

(10) Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden
hizmet satın alabilir. 

(11) Başkanlığın gelirleri şunlardır: 

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. 

b) Başkanlığa yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler. 

c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler. 

ç) Diğer gelirler. 

(12) Başkanlık, yurtdışındaki veya doğrudan yurtdışına yönelik faaliyetler açısından 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi değildir. Başkanlığın
bu kapsamdaki harcamaları, Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Başkanlığın bu kapsamdaki harcamalarının denetimi, Sayıştay, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı
ve Maliye Bakanlığı denetim elemanları arasından Başbakan tarafından görevlendirilecek üç kişilik
bir kurul tarafından yapılır. Hazırlanan rapor Başbakanlık Makamına sunulur. 

(13) Başkanlığın bütçesinde yer alan ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları Maliye
Bakanlığına bildirildikten sonra, Başkanlığın bir sonraki yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek
kaydedilir. 
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Hizmet birimleri 
MADDE 3- (l) Başkanlık teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: 
a) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı. 
b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı. 
c) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı. 
ç) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı. 
d) Strateji Geliştirme ve İdarî İşler Daire Başkanlığı. 
e) Hukuk Müşavirliği.
(2) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dışında

vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28
inci maddesi gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların, ülkemizle sosyal,
kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların ilgili
kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak. 

b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat
standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak, ilgili
kurumlar nezdinde bunları takip ederek, uygulanmasını sağlamak. 

c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlarla
ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan
dahilinde yapılmasını sağlamak. 

ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini
yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir halde varlıklarını sürdürmelerini teminen,
gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte yapılmasını sağlamak. 

d) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli
çalışmaları yapmak, ayırımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı korunmaları için faaliyette
bulunmak ve aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

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

f) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek. 
g) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek. 
ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
(3) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için, ilgili

kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmalara destek
olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak. 
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b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyetlere
yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dahilinde koordine edilmesini
sağlamak. 

c) Görevalanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz
ederek, araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların
başlatılmasını sağlamak. 

ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(4) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları ile bu Kanunda belirtilen konularda faaliyette bulunan
sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve
projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak. 

b) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve kuruluşlarca
yurt içinde ve yurt dışında planlanan faaliyetleri desteklemek. 

c) Başkanlığın görevalanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp, yayınlamak veya
yayınlatmak. 

ç) Görevalanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya
düzenletmek. 

d) Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek. 

e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek. 

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(5) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek. 

b) Yabancı öğrencilerin, öğrenimIeri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve
ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapmak veya benzeri çalışmalar
yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda
bulunmak. 

c) Yabancı öğrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını ve
sonuçlarını takip etmek. 

ç) Kurula, kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler
yapmak. 

d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak. 

e) Görevalanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz
ederek, araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını
sağlamak. 

f) İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası
oluşturmak. 

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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(6) Strateji Geliştirme ve İdarî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen
görevleri yerine getirmek. 

b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak. 

c) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

ç) Başkanlığın yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 

d) Başkanlık nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanmasını, yürütülmesini ve
sonuçlandırılmasını sağlayarak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak
çalışmalarda gerekli düzenlemeleri yapmak. 

e) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini
analiz etmek ve araştırmak. 

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

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

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

h) Başkanlık için gerekli personel, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri
yürütmek. 

ı) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlerini yürütmek. 

i) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

j) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

k) Başkanlığın yönetim bilgi sistemini tasarlamak, yazılımını kurmak, işletmek, geliştirmek,
güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek ve diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak. 

l) Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

m) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

(7) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak
işlemler hakkında görüş bildirmek. 

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri
hazırlamak, taraf olduğu davalarda Başkanlığı temsil etmek, Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla
temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek. 

ç) Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak. 

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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Sürekli kurullar 
MADDE 4- (1) Başkanlığın görevalanına giren konularda belirlenecek politikaların

oluşturulmasına yardımcı olmak üzere; 

a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu, 

b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu, 

c) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu, 

oluşturulmuştur. Kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir. 

(2) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın Başkanlığında, Başkan, Milli Savunma, İçişleri,
Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıkları
ile Gümrük Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının en az genel müdür düzeyindeki
temsilcileri; Diyanet İşleri Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği temsilcisi, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü ve yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin başkonsolosluklarına veya Başkanlığa,
yönetmelikte belirtilen şartları haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme hâlleri dışında
vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan başvurular arasından Başkanın teklifi ve Başbakan oluruyla
dört yıllığına seçilecek kişilerden oluşur. Kurula, Başbakan tarafından uygun bulunan kamu kurum
ve kuruluşları ile meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de davet edilebilir.
Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir. 

b) Kurul kararları alınırken Dışişleri Bakanlığının görüşü öncelikle değerlendirilir. 

c) Kurulun görevleri şunlardır: 

1) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde
bulunmak. 

2) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler
geliştirmek.

3) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu çerçevede
yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek. 

4) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak
uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek. 

(3) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir: 

a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında, Başkan, Adalet, İçişleri, Dışişleri,
Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıklarının en az genel müdür
düzeyindeki temsilcileri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-
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Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün en az genel müdür veya başkan düzeyindeki temsilcileri,
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü, Türk Kültür ve
Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) temsilcisi, konu hakkında çalışma yapan dernekler,
üniversiteler, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşlarından, Başkanlığın teklifi ve Başbakan oluru
ile seçilecek konu uzmanı en fazla beş üye ve Başbakan tarafından uygun görülen diğer yetkililerin
katılımıyla oluşur. Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir. Kurul
kararları kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir. 

b) Kurulun görevleri şunlardır: 

1) Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin korunup
geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak. 

2) Görevalanında ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini belirlemek. 

(4) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında; Başkan, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve
Milli Eğitim bakanlıklarının en az Genel Müdür düzeyindeki temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı, Yükseköğretim
Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından görevlendirilecek ikişer
üye, Yunus Emre Vakfı Genel Müdürü ve konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcilerinden her yıl Başbakan tarafından seçilen üç
kişi ve Başbakan tarafından uygun görülecek diğer yetkililerin katılımıyla oluşur. Kurul kararları
bağlayıcıdır. Kurul kararları ilgili birimlerce yürütülür. Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar
ile ihtisas kurulları oluşturabilir. 

b) Kurul, farklı bakanlıklara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi
uygun görülenler ile Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere, uluslararası
anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen yabancı öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı
bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esasları belirleyerek, ilgili kurumlar arasında
koordinasyonu sağlar. 

c) Kurulun görevleri şunlardır: 

1) Öğrenim görmek üzere, Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrencilere ilişkin genel politikaları belirlemek. 

2) Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek. 

3) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve
sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek. 

4) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak,
yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını ve seçim esaslarına ilişkin ilkeleri belirlemek. 

5) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere
ilişkin esasları belirlemek. 

6) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarını bilgilendirmek. 

7) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, öğrencilere verilecek burs ve diğer ödeme miktarlarını
belirlemek. 
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(5) Birinci fıkrada belirtilen kurulların üye sayısı, seçilme yeterlilikleri, olağan ve olağanüstü
toplantılarının yer ve zamanı, kamu görevlisi olmayan üyelerinin yolluk, harcırah ve görev giderleri,
çalışma ve karar alma esasları ile kurullarla ilgili diğer hususlar Başkanlık tarafından hazırlanacak
yönetmelikle belirlenir. 

Personele ilişkin hükümler 
MADDE 5- (1) Başkanlık personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tâbidir. Yardımcı ve teknik hizmetler ile büro hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla veya geçici
görevle yürütülebilir. 

(2) Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri, Hukuk
Müşaviri, Daire Başkanı, Yurtdışı Türkler Uzman ve Uzman Yardımcıları kadroları karşılık
gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması
hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacak
personele atandığı kadronun unvan ve derecesine göre ekli (1) sayılı cetvelde yer alan taban ve tavan
ücretleri arasında kalmak üzere Başbakan onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti
ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinleri dahil,
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.
Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit
edilenlere, Başkanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar
teşvik ikramiyesi ödenebilir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali
personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve
esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu
personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu maddeye göre, Başkanlıkta
kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli ve sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, Başbakanlık Merkez
Teşkilatında çalıştırılan emsal personele ödenen sözleşme ücreti dışındaki özel hizmet tazminatı,
fazla çalışma ücreti, ikramiye ve her ne ad altında olursa olsun kanunlar ve diğer mevzuat gereği
yapılan ve daha sonra yapılabilecek diğer ödemeler, aynı esas ve usullere göre ödenir 

(3) Başkanlıkta Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun
48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ve Başkanlıkça belirlenecek bölümlerden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak. 
c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını aşmamış olmak. 
ç) Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan bir belgeye sahip olmak. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu
sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için;
ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak
ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda
yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir. 

(4) Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak, her yıl olumlu sicil
almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin,
oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak
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kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini
sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir yılı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik
sınavında başarılı olanlar, Yurtdışı Türkler Uzmanı olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya
sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir
yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa
hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını
kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir. Yurtdışı Türkler Uzmanı ve Yurtdışı Türkler Uzman Yardımcılarının
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile çalışma usûl
ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(5) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar
kurumlarının, hakim ve savcılar ise kendilerinin muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve
tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak
Başkanlıkta görevlendirilebilir. Bunların geçici görev yollukları Başkanlık tarafından ödenir.
Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel,
kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam
eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın süresinde yapılır. 

(6) Başkanlıkta, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşme
ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usûl ve
esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu personele ödenecek ücretlerin net tutarı,
birinci dereceli Yurtdışı Türkler Uzmanına yapılan tüm ödemeler toplamının aylık ortalama net
tutarını aşamaz. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacakların sayısı, Başkanlıktaki uzman ve uzman yardımcısı
personel kadro sayısını geçemez. Bu fıkraya göre istihdam edilecek sözleşmeli uzmanların yurtiçi ve
yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden
mezun olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı diller için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartları aranır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen
yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans
diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından
düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir. 

(7) Üniversite öğretim elemanları, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işler için, 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir. 

(8) Başkanlıkta, Başkan müşterek kararla; Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire
Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Basın Müşaviri kadrolarına Başkanın teklifi ve
Başbakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan, atama yetkisini Başkana devredebilir. Bu kadrolar
dışındaki diğer personel, Başkan tarafından atanır. 
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(9) Başkanlık kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar,
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre düzenlenir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 
MADDE 6- (1) Başkanlık, soydaş-akraba topluluklara ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara

yönelik hizmet sunan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlar.
4 üncü maddeye göre oluşturulan kurulların kararları ilgili bakanlık ve kurumlarca uygulanır. 

(2) Başkanlık, bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevlerle ilgili konularda; 4 üncü
maddeye göre oluşturulan kurullarca alınan kararlar dâhilinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları, mahallî
idareler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

(3) Yurtdışında sunulacak hizmetlerde; mükerrer uygulamaların önlenmesi, kamu kaynaklarının
tasarruflu bir şekilde kullanılması, hizmetlerin aksamadan yerinde ve zamanında yapılabilmesi
amacıyla, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın koordinasyonunda diğer bakanlıkların katılımıyla
oluşturulacak ortak amaçlar çerçevesinde belirlenecek çalışmaları yürüten kurumlar; hesap
verilebilirlik, saydamlık ve sonuç odaklılık esasları çerçevesinde yürütür. 

(4) Eğitim ve öğretim kurumları; ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimIerini
başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından
belirlenen politikalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, konu
hakkında istenen bilgileri Başkanlığa vermekle yükümlüdür. 

(5) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere, Yabancı
Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda genel bütçeden verilecek her
türlü burs ve diğer ödeme miktarları, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kurumların bütçesine aktarılır.

(6) Eğitim ve öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim
görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 15/7/1950 tarihli ve 5682
sayılı Pasaport Kanunu ile 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de ikamet ve
Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 

Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
MADDE 7- (1) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu

Öğrencilere ilişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 20 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından öğrenim için
ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin stratejilerin oluşturulması ve bunlara yönelik her
türlü çalışmaların esasları, Yurtdışı Türkler Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Yabancı Öğrenci
Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir."

(3) 657 sayılı Kanunun; 

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine
"Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler Uzman
Yardımcıları," ibaresi ve "Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere
"Yurtdışı Türkler Uzmanlığına," ibaresi, 
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b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari
Hizmetler Başkanlığı hariç)," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler Başkanlığı Başkan,
Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ile Hukuk Müşaviri," ibaresi, 

c) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" fıkrasının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt
bendine "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler
Uzmanları," ibaresi, 

ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri" bölümünün (b) bendine
"Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Yurtdışı Türkler Başkanı" ibaresi,
(d) bendine "Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı
Türkler Başkan Yardımcıları," ibaresi, (g) bendine "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları," ibaresinden
sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler Uzmanları," ibaresi, 

d) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (2) numaralı sırasına, "Avrupa Birliği Genel
Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere, ", Yurtdışı Türkler Başkanı" ibaresi, (5) numaralı sırasının
( c) bendine, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere; "Yurtdışı
Türkler Daire Başkanları," (8) numaralı sırasının (b) bendine, "Avrupa Birliği İşleri Uzmanları"
ibaresinden sonra gelmek üzere ", Yurtdışı Türkler Uzmanları" ibaresi, 

e) Eki (II) sayılı Cetvelin "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim
Kuruluşlarında" bölümüne, "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri," ibaresinden sonra gelmek
üzere "Yurtdışı Türkler Başkanlığında Daire Başkanları, Başkanlık Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri
ve Basın Müşavirleri," ibaresi, 

eklenmiştir. 

(4) 5682 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "Dışişleri Bakanlığı meslek
mensuplarına," ibaresinden sonra gelmek üzere, "Yurtdışı Türkler Başkanına," ibaresi eklenmiştir. 

(5) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki bent
eklenmiştir. 

"ö) Yurtdışı Türkler Başkanlığının yurtdışında yapacağı mal ve hizmet alımları ve kiralama
hizmetleri," 

(6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı
cetvelin "B) Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

"36- Yurtdışı Türkler Başkanlığı" 

(7) Ekli (l) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (i) sayılı cetvele "Yurtdışı Türkler Başkanlığı" bölümü olarak eklenmiştir. (8)
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasına "Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yurtdışı Türkler
Başkanlığı," ibaresi eklenmiştir. 

Geçiş hükümleri 

GEÇiCi MADDE 1- (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Başkanlıkça Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
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(2) Başkanlığın 2010 yılı bütçe ödeneği; bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, otuz milyon
TL olarak Maliye Bakanlığınca Başkanlık Bütçesine aktarılır. 2010 yılı için geçerli olmak üzere,
5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi
olmaksızın, Başkanlık kadrolarına atama yapılabilir; satın alma ve kiralama yapılabilir. 

(3) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte Başkanlığa ait kadrolarda yer alan uzman ve uzman
yardımcısı sayısı kadar, Başkanlık adına sözleşmeli uzman kadrosu vize edilmiş sayılır. 

(4) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş
kadrolarda unvan; dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu kurum kuruluşları ile yurtiçi ve yurtdışındaki
üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, konu ile ilgili meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil
toplum kuruluşlarında, yurtiçinde veya yurtdışında alanla ilgili çalışan veya bu konuda eğitim almış
ve sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını geçmemiş kişiler, bu Kanunun yürürlülüğe girdiği tarihten
itibaren en geç bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları şartıyla, başarı
sıralaması dikkate alınarak Yurtdışı Türkler Uzmanı olarak atanırlar. Bu sınava katılacaklarda, (b) ve
(c) bentleri dışında 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan şartlar aranır. Bu fıkraya göre
atanacakların sayısı Yurtdışı Türkler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde ellisini
geçemez. Sınava ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir. 

Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Dev let Bak. ve Baþb. Yrd. Dev let Bak. ve Baþb. Yrd. V.
C. Çiçek B. Arınç B. Arınç

Dev let Bakaný Dev let Bakaný Dev let Bakanı 
M. Aydın H. Yazıcı F. N. Özak

Dev let Bakaný Dev let Bakaný  Devlet Bakaný V.
M. Z. Çağlayan F. Çelik S. A. Kavaf
Devlet Bakaný Devlet Bakanı Adalet Bakanı

S. A. Kavaf C. Yılmaz S. Ergin
Mil lî Savun ma Bakaný  Ýçiþ leri Bakaný V. Dışişleri Bakanı V.

M. V. Gönül Ö. Dinçer M. Aydın
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

M. Şimşek N. Çubukçu M. Demir
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı

R. Akdağ B. Yıldırım M. M. Eker
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı

Ö. Dinçer N. Ergün T. Yıldız
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı V.

E. Günay B. Yıldırım
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;
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 hariç olmak üzere kamu kurum ve

kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması
için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve
yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını,

kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkanları, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürüten kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslekî yapılanmalar ile 1 inci maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen öğrencilerle ilgili faaliyetleri kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında,
5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu
Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,
b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,
c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
ç) Koordinasyon görevi: Diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki

alanları saklı kalmak üzere, bu bakanlık ve kurumlarca sunulan hizmetlerin bir plana bağlı olarak,
hedef ve stratejilerin oluşturulması ve sonuçlarının takip edilerek, çalışmalarda başarıya ulaşılmasını
sağlamayı,

d) Öğrenci: Kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenler ile
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri,

e) Ülke-bölge masaları: Görev alanı içinde ülke ve bölgeleri kapsayan ve uzmanlardan oluşan
çalışma gruplarını, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Başkanlık Teşkilatı, Yöneticilerin Yetkileri ve Sorumlulukları,

Hizmet Birimleri ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 4- (1) Bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve
yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmuştur. Başbakan, Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan
aracılığı ile kullanabilir.

Başkan, Başkan Yardımcıları ve Başkanlık Müşavirleri

MADDE 5- (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini, mevzuata,
Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite
standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
Başkan, Başbakana veya görevlendireceği Bakana karşı sorumludur. 

(2) Başkana yardımcı olmak üzere, üç Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları,
Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

(3) Başkanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda, Başkana yardımcı olmak üzere üç
Başkanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve
programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten
sorumludur. 

(2) Başkan, hizmet birimi yöneticilerine, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek
şartıyla yetkilerini devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri Başkanın
sorumluluğunu kaldırmaz.

(3) Başkanlık, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş
konularda idarî düzenlemeler yapabilir.

(4) Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden
hizmet satın alabilir.

Hizmet birimleri

MADDE 7- (1) Başkanlık teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı.

b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı.

c) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı.

ç) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı.

d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

e) Hukuk Müşavirliği.

f ) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

– 45 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 485)

GÖKHAN- /



Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı
MADDE 8- (1) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dışında

vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28
inci maddesi gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların, ülkemizle sosyal,
kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların ilgili
kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak.

b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat
standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak, ilgili
kurumlar nezdinde bunları takip ederek, uygulanmasını sağlamak.

c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlarla
ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan
dâhilinde yapılmasını sağlamak.

ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini
yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını sürdürmelerini teminen,
gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte yapılmasını sağlamak.

d) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli
çalışmaları yapmak, ayırımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı korunmaları için faaliyette
bulunmak ve aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

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

f) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek. 
g) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.
ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
MADDE 9- (1) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için, ilgili

kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmalara destek
olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyetlere
yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde koordine edilmesini
sağlamak.

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

ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
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Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı
MADDE 10- (1) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış

olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları ile bu Kanunda belirtilen konularda faaliyette bulunan
sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve
projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak. 

b) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve kuruluşlarca
yurt içinde ve yurt dışında planlanan faaliyetleri desteklemek. 

c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp, yayınlamak veya
yayınlatmak.

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

d) Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek.
e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek.
f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı
MADDE 11- (1) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.
b) Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve ilişkilerin

sürekliliğini sağlayıcı yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapmak veya benzeri çalışmalar yapan
kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda
bulunmak.

c) Öğrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını ve sonuçlarını
takip etmek.

ç) Kurula, kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler
yapmak.

d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak.
e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz

ederek, araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını
sağlamak. 

f) İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası
oluşturmak.

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
MADDE 12- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli

ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji
geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
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Hukuk Müşavirliği
MADDE 13- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak

işlemler hakkında görüş bildirmek.
b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında

almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
c) Adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra

takiplerinde Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla temsil edildiği
davaları takip ve koordine etmek.

ç) Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
MADDE 14- (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel

sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak.
b) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
c) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak.
ç) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını

düzenlemek ve uygulamak.
d) Kurumun tamamına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma

işlerini yürütmek.
e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.
f)  Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
g) Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Komisyonlar ve ofisler
MADDE 15- (1) Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve

Başbakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilir. Başkanlık bünyesinde görev
alanı ile ilgili olarak kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakan oluruyla belirlenir. 

(2) Başkanlık, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde Başkanın teklifi
ve Başbakanın onayı ile koordinasyon ofisleri açabilir. Ofislerin çalışma esasları Başkanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar
MADDE 16- (1) Başkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların

oluşturulmasına yardımcı olmak üzere;
a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu,
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b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu,

c) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu,

oluşturulmuştur. Kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu
MADDE 17- (1) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında, Başkan, Milli Savunma, İçişleri,
Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıkları
ile Gümrük Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının en az genel müdür düzeyindeki
temsilcileri; Diyanet İşleri Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği temsilcisi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları
yerlerin başkonsolosluklarına veya Başkanlığa, yönetmelikte belirtilen şartları haiz Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan
başvurular arasından Başkanın teklifi ve Başbakan oluruyla dört yıllığına seçilecek kişilerden oluşur.
Kurula, Başbakan tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile meslekî yapılanmalar ve
sivil toplum kuruluşları temsilcileri de davet edilebilir. Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar
ile ihtisas kurulları oluşturabilir.

b) Kurul kararları alınırken Dışişleri Bakanlığının görüşü öncelikle değerlendirilir.

c) Kurulun görevleri şunlardır:

1) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde
bulunmak.

2) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler
geliştirmek.

3) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu çerçevede
yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek.

4) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış
olanların, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak
uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek.

Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu
MADDE 18- (1) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kuruluna ilişkin esaslar

aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında, Başkan, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli
Eğitim, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıklarının en az genel müdür
düzeyindeki temsilcileri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün en az genel müdür veya başkan düzeyindeki temsilcileri,
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY)
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temsilcisi, konu hakkında çalışma yapan dernekler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve düşünce
kuruluşlarından, Başkanlığın teklifi ve Başbakan oluru ile seçilecek konu uzmanı en fazla beş üye ve
Başbakan tarafından uygun görülen diğer yetkililerin katılımıyla oluşur. Başbakan, Kurul içinden
üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir. Kurul kararları kamu kurum ve kuruluşlarınca
öncelikle değerlendirilir. 

b) Kurulun görevleri şunlardır:

1) Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin korunup
geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak.

2) Görev alanında ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini belirlemek.

Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu

MADDE 19- (1) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında; Başkan, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve
Milli Eğitim bakanlıklarının en az genel müdür düzeyindeki temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı, Yükseköğretim
Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından görevlendirilecek ikişer üye
ve konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşu temsilcilerinden her yıl Başbakan tarafından seçilen altı kişi ve Başbakan tarafından uygun
görülecek diğer yetkililerin katılımıyla oluşur. Kurul kararları bağlayıcıdır. Kurul kararları ilgili
birimlerce yürütülür. Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir.

b) Kurul, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve
kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması
için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlar.

c) Kurulun görevleri şunlardır:

1) Öğrenim görmek üzere, Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilere
ilişkin genel politikaları belirlemek.

2) Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek.

3) Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı
rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek.

4) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarına alınacak,
öğrenci kontenjanlarını ve seçim esaslarına ilişkin ilkeleri belirlemek.

5) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye’ye gelecek öğrencilere ilişkin esasları
belirlemek.

6) Öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını
bilgilendirmek.

7) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, burs verilecek öğrenci sayısını, burs miktarını, barınma,
iaşe ve diğer ödemeler ile ülkemizdeki genel uygulamalar dikkate alınarak tedavi giderlerine ilişkin
esasları belirlemek.
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Sürekli kurullara ilişkin esaslar
MADDE 20- (1) Bu Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen kurulların üye sayısı, seçilme

yeterlilikleri, olağan ve olağanüstü toplantılarının yer ve zamanı, kamu görevlisi olmayan üyelerinin
yolluk, harcırah ve görev giderleri, çalışma ve karar alma esasları ile kurullarla ilgili diğer hususlar
Başkanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler

Personel rejimi 
MADDE 21- (1) Başkanlık personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tâbidir. İdari yönden Başkan Müsteşarlara, Başkan Yardımcıları Müsteşar Yardımcılarına
denktir. 

(2) Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri, Hukuk
Müşaviri, Daire Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman ve Uzman Yardımcıları
kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel
çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle
çalıştırılacak personele atandığı kadronun unvan ve derecesine göre ekli (1) sayılı cetvelde yer alan
taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Başbakan onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt
sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık
izinleri dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye
ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları
tespit edilenlere, Başkanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına
kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan
emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı
usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz
konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

(3) Başkanlıkta, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşme
ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usûl ve
esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci
dereceli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak
üzere Başkan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacakların sayısı, Başkanlıktaki uzman
ve uzman yardımcısı personel kadro sayısını geçemez. Bu fıkraya göre istihdam edilecek sözleşmeli
uzmanların yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça
belirlenecek bölümlerinden mezun olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı diller için Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna
denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartları aranır. Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası
geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim
veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak
konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı
olmak gerekir.
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Atama
MADDE 22- (1) Başkanlıkta, Başkan müşterek kararla; Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri,

Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Basın Müşaviri kadrolarına Başkanın teklifi
ve Başbakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan, atama yetkisini Başkana devredebilir. Bu kadrolar
dışındaki diğer personel, Başkan tarafından atanır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzman Yardımcılığı

MADDE 23- (1) Başkanlıkta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına
atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki
şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ve Başkanlıkça belirlenecek bölümlerden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak. 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını aşmamış olmak.

ç) Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan bir belgeye sahip olmak. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu
sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için;
ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak
ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda
yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir.

(2) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl
çalışmak, her yıl olumlu sicil almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda
hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla,
yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya
hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir yılı
aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzmanı olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı
hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul
edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile olumsuz
sicil alanlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel
Başkanlığına bildirilir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama
ve yeterlik sınavı ile çalışma usûl ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Görevlendirme
MADDE 24- (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlar kurumlarının, hâkim ve savcılar ise kendilerinin muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü
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zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici
olarak Başkanlıkta görevlendirilebilir. Bunların geçici görev yollukları Başkanlık tarafından ödenir.
Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel,
kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam
eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın süresinde yapılır.

(2) Üniversite öğretim elemanları, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işler için, 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir.

Kadrolar
MADDE 25- (1) Başkanlık kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin

diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

(2) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” bölümü
olarak eklenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Başkanlığın gelirleri
MADDE 26- (1) Başkanlığın gelirleri şunlardır:
a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.
b) Başkanlığa yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler.
c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
ç) Diğer gelirler.
Kaynak yönetimi
MADDE 27- (1) Bu Kanun kapsamında Başkanlığa verilen görevlerden yurtdışında veya

doğrudan yurt dışındaki faaliyetlere yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerden,
Bakan tarafından belirlenecek olan kısımlar Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel
hesaba aktarılır. Aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin
usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Başkanlıkça müştereken belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerin yükümlülükleri
MADDE 28- (1) Başkanlık, soydaş-akraba topluluklara ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara

yönelik hizmet sunan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlar. 16
ncı maddeye göre oluşturulan kurulların kararları ilgili bakanlık ve kurumlarca uygulanır. 

(2) Başkanlık, bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevlerle ilgili konularda; 16 ncı
maddeye göre oluşturulan kurullarca alınan kararlar dâhilinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları,
mahallî idareler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu
sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve mesleki yapılanmaların, Başkanlığın görev
alanındaki faaliyetlerine yönelik çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırılması amacıyla, diğer kamu
birimlerindeki işlemlerini takip ederek sonuçlandırır.
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(3) Yurtdışında sunulacak hizmetlerde; mükerrer uygulamaların önlenmesi, kamu kaynaklarının
tasarruflu bir şekilde kullanılması, hizmetlerin aksamadan yerinde ve zamanında yapılabilmesi
amacıyla, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın koordinasyonunda diğer bakanlıkların katılımıyla
oluşturulacak ortak amaçlar çerçevesinde belirlenecek çalışmaları yürüten kurumlar; hesap
verilebilirlik, saydamlık ve sonuç odaklılık esasları çerçevesinde yürütür.

(4) Eğitim ve öğretim kurumları; ülkemize gelen öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde
sürdürebilmeleri için, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikalar
çerçevesinde gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, konu hakkında istenen bilgileri
Başkanlığa vermekle yükümlüdür.

(5) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere, Yabancı Öğrenci
Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda verilecek burs, barınma, iaşe,
tedavi ve diğer giderler için ilgili kurum bütçelerine Maliye Bakanlığı tarafından ödenek konulur. 

(6) Eğitim ve öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet
edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu
ile 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 29- (1) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 30- (1) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından öğrenim için
ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin stratejilerin oluşturulması ve bunlara yönelik her
türlü çalışmaların esasları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde oluşturulan
Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) 657 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine
“Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,” ibaresi,

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari
Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri”
ibaresi,

c) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” fıkrasının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (h) alt
bendine “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Uzmanları,” ibaresi,
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ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri” bölümünün (c) bendine
“Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere, “,Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı” ibaresi,  (d) bendine “Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı,” ibaresi
ve (h) bendine “Gümrük Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzmanları,” ibaresi,

d) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne, “Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı,” ibaresinden
sonra gelmek üzere, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı” ibaresi,
“5- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne
“Başhukuk Müşaviri” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri” ibaresi, 

eklenmiştir.

(3) 5682 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “Dışişleri Bakanlığı meslek
mensuplarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Yurtdışı Türkler  ve Akraba Topluluklar
Başkanına,” ibaresi eklenmiştir. 

(4) 5018 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne
aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“36- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”

(5) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasına “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Başkanlıkça Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

(2) 2010 yılı için geçerli olmak üzere, 29/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Başkanlık kadrolarına
atama yapılabilir; satın alma ve kiralama yapılabilir.

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş
kadrolarda unvan; dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında,
kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar ve üniversitelerin akademik
personelleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Kanunun 23 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirlenen dil şartını yerine getirmeleri ve kırk yaşını
aşmamış olmaları kaydıyla, ilgilinin talebi, idarenin teklifi, Başbakanın veya ilgili Bakanın oluru ile
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanabilirler. Atananlar, iki yıl içerisinde
Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdürler. Tezi, Başkanlıkça başarısız bulunanlar
veya zamanında tezini vermeyenler, doğrudan önceki kadrolarına başka bir işleme gerek kalmadan
tekrar atanırlar. Bir kurumda uzman statüsünü kazanmış kişiler için yeniden tez verilmesi hükümleri
uygulanmaz. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı, Başkanlıktaki uzman ve uzman yardımcısı kadro
sayısı toplamının yüzde otuzunu geçemez.
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(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, uluslar arası
kuruluşlar, konu ile ilgili meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında,
yurtiçinde veya yurtdışında alanla ilgili çalışan veya bu konuda eğitim almış ve sınavın açıldığı tarihte
kırk yaşını aşmamış kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde
Başkanlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları şartıyla, başarı sıralaması dikkate alınarak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanırlar. Atananlar, iki yıl içerisinde
Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdürler. Tezi, Başkanlıkça başarısız bulunanlar
veya  zamanında tezini vermeyenlerin atamaları iptal edilir. Bu sınava katılacaklarda, (b) ve (c)
bentleri dışında 23 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranır. Bu fıkraya göre
atanacakların sayısı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadro
sayısı toplamının yüzde yirmisini geçemez. Sınava ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir. 

Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN

METNE EKLİ CETVEL
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN

METNE EKLİ LİSTE
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