KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI
EYLEM PLANI

1. Programın Amacı ve Kapsamı
Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma perspektifi uluslararası işbirliği boyutuyla birlikte
değerlendirilmek durumundadır. Bu kapsamda kalkınma işbirliği, Türkiye’nin kalkınma alanında
sahip olduğu bilgi, tecrübe ve imkânların paydaş ülkelerin hizmetine sunulmasıdır.
Programın amacı, kalkınma işbirliği politikasının stratejik bir çerçeveye kavuşturulması, kalkınma
işbirliğine yönelik mali, beşeri ve kurumsal kapasite ile hukuki altyapının güçlendirilmesi, kalkınma
işbirliği imkânlarının Türkiye ve paydaş ülkelerin toplumsal refahının yükseltilmesine yönelik
kullanılması, uluslararası işbirliğine dönük farkındalığın artırılması ve Türkiye ile paydaş ülkeler
arasında kültürel işbirliğinin güçlendirilmesidir.

2. Programın Hedefi
 Türkiye’nin uluslararası işbirliği altyapısının hukuki ve stratejik çerçevesinin geliştirilmesi
 Kamu kurumlarında, özel sektör ve STK’larda uluslararası işbirliği alanında kurumsal ve beşeri
kapasitenin geliştirilmesi
 Ulusal ve uluslararası kamuoyunun farkındalığının artırılması
 Türkiye’nin uluslararası kalkınma işbirliği kuruluşları için bölgesel merkez haline gelmesi
3. Performans Göstergeleri

Gösterge Adı
Türkiye’nin Resmi Kalkınma
Yardımlarının GSYH’ye oranı (Yüzde)

Mevcut
Durum 1

2014

2015

2016

2017

2018

0,4

0,43

0,45

0,5

0,55

0,6

(1) Aksi belirtilmedikçe 2013 yılı gerçekleşme rakamlarıdır.

4. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
Program Koordinatörü: Kalkınma Bakanlığı
1. Bileşen: Hukuki, Kurumsal ve Beşeri Altyapının Güçlendirilmesi / TİKA
2. Bileşen: Uluslararası İşbirliğine Yönelik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinin Artırılması / Milli Eğitim
Bakanlığı
3. Bileşen: Kamu Kurumalarının Dış İlişkiler Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Faaliyetlerinin
Etkinleştirilmesi / Başbakanlık
4. Bileşen: Yurtdışı Misyonlarının Uzmanlık Kapasitelerinin Güçlendirilmesi / Dışişleri Bakanlığı
5. Bileşen: Acil ve İnsani Yardımların Etkinliğinin Artırılması / AFAD Başkanlığı
1

6. Eylem Planı

Bileşen 1: Hukuki Kurumsal ve Beşeri Altyapının Güçlendirilmesi
Politika 1.1:Kalkınma İşbirliği Kapasitesinin Tespiti ve Güçlendirilmesi
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

1

Türkiye'nin kalkınma işbirliği kapasitesi
belirlenecek ve “Türkiye Kalkınma
İşbirliği Kapasite Raporu”
hazırlanacaktır.

2

Türkiye'nin kalkınma işbirliği
kapasitesine yönelik bir veri tabanı
oluşturulacaktır.

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

Türk İşbirliği ve
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
Koordinasyon Ajansı Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
(TİKA) Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı

Ocak 2015Aralık 2015

 Türkiye'nin kalkınma işbirliği kapasitesinin tespiti için kamu kurum
yetkililerinden oluşacak bir çalışma grubu kurulacaktır.
 Kalkınma İşbirliği kapasitesinin tespiti çalışması sonucunda elde
edilen veriler ışığında söz konusu kapasitenin sınırları ve
kullanımına ilişkin ilkeler belirlenecektir.
 Kapasite tespitinde mevcut kapasiteden çok alıcı ülkelere
faydalandırılmak istenilen ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesini
sağlayacak olanaklar belirlenecektir.
 Çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında Türkiye Kalkınma İşbirliği
Kapasite Raporu hazırlanacak ve kamuoyuna sunulacaktır.

TİKA

Eylül 2015Kasım 2016

 Türkiye'nin Kalkınma İşbirliği kapasitesine yönelik, çevrim içi
erişime de izin veren bir veri tabanı oluşturulacaktır. 2009 yılında
TİKA tarafından oluşturulan Kalkınma Yardımları Kapasite (KAP)
Programı, Türkiye’nin teknik işbirliği kapasitesini tespit etmeye
yöneliktir.
 Mevcut KAP programında uyarlama yaptırılacak veya yeni bir
program hazırlatılacaktır.
 KAP programının yeni versiyonunun kullanımı için kitapçık
hazırlanacak ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili uzmanlarına
yönelik yılda en az 2 adet eğitim programı düzenlenecektir.

Tüm kamu kurum ve
kuruluşları

2

3

Ulusal kurumların katılımıyla
"Türkiye’nin Kalkınma İşbirliği Kapsamlı
Gözden Geçirme Raporu”
hazırlanacaktır.

TİKA

4

Kalkınma İşbirliği Alanında Faaliyet
Gösteren Sivil toplum kuruluşları
akredite edilecektir.

TİKA

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), Sağlık Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), Emniyet Genel
Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, AFAD Başkanlığı,
ilgili sivil toplum kuruluşları

Ocak 2015
-Aralık 2015

"Türkiye Kalkınma İşbirliği Kapsamlı Gözden Geçirme Raporu”
kapsamında; Türkiye'nin kalkınma işbirliği politika ve uygulamalarının
kapsamlı bir analizi, kalkınma işbirliği faaliyetlerinin başlangıcından
bu yana temel nitelikleri ile güçlü ve gelişme potansiyeli olan alanlar
açısından değerlendirilmesi yapılacak ve kalkınma İşbirliğinin ulusal ve
uluslararası düzeydeki kurumsal yapısı gözden geçirilecektir. Rapor
konuyla ilgili karar vericilere bir öneri seti sunacaktır.

Aralık 2016Aralık 2017

Sivil toplum tarafından yürütülen kalkınma işbirliği faaliyetlerinin
desteklenmesi, koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli
hallerde yönlendirilmesi amacıyla bir akreditasyon altyapısı ve
mekanizması kurulacaktır.Sivil toplum kuruluşlarının akreditasyonu;
etkinlik, kamu dışı insan kaynağının belirlenmesi ve kamunun insan
gücü kaynağının sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması gibi konularda
büyük önem arz etmektedir.Eylem kapsamında;
 Etkin bir akreditasyon sisteminin kurulması ve işletilebilmesi için
mevzuatta yapılması gereken değişiklikler,
 İhtiyaç duyulan yazılım altyapısı
 Kamunun insan gücü kaynağının STK’larca kullanım kriterleri,
 Akreditasyon işlemlerinin detayları ve kriterleri belirlenecektir.

5

Kalkınma işbirliği alanında, sivil toplum
kuruluşları uhdesinde faaliyet gösteren
enstitü, araştırma merkezi, vakıf vb.
kurumlardan uygun görülenlere
uluslararası merkez olabilmeleri
amacıyla destek verilecektir.

TİKA

Dışişleri Bakanlığı, Gıda Tarım
Aralık 2016ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Aralık 2017
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
AFAD Başkanlığı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, ilgili sivil toplum
kuruluşları

3

Sivil toplum kuruluşları bünyesinde bulunan ve kalkınma işbirliği
faaliyetleri yürüten enstitü, araştırma merkezi, vakıf vb. kurumlardan
uygun görülenlere uluslararası merkez olabilmeleri amacıyla belirli bir
hibe programı çerçevesinde ayni ve nakdi destek sağlanacaktır.
 Mekanizma için gerekli hukuki ve kurumsal altyapı
değerlendirilecektir.
 Ayrıca, söz konusu desteğe ilişkin uygunluk kriterleri ve diğer
detaylar hazırlanacak Uygulama Rehberi'nde ortaya konulacaktır.

6

7

Alıcı ülkelerden gelen teknik işbirliği
taleplerini daha kurumsal bir
perspektifle karşılamak üzere gerekli
kurumsal düzenlemeler yapılacaktır.

Türkiye’nin uzmanlık birikimine sahip
olduğu belli alanlarda "Bilgi ve Tecrübe
Paylaşım Programları" başlatılacaktır.

TİKA

TİKA

Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,
AFAD Başkanlığı

Aralık 2016Aralık 2017

Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,
AFAD Başkanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü

Aralık 2016Aralık 2017

Türkiye'ye yönelik alıcı ülkelerden gelen teknik işbirliği taleplerini,
seçilen alanlarda belirli periyotlarla karşılayacak, TİKA ve Kalkınma
Bakanlığı ile işbirliği halinde bir çalışma yapılacaktır. Söz konusu
çalışma kapsamında, öncelikle seçilmiş pilot alanlarda alıcı ülke
yetkililerine periyodik eğitim programları düzenlenecektir.
 Eylem çerçevesinde tahmini kaynak ihtiyacını isabetli bir biçimde
belirleyebilmek amacıyla bir fizibilite çalışması yapılacaktır.
 Diğer ülkelerin kurumsal yapılanmaları incelecek ve fiziki maliyet
hesaplanacaktır. (Aralık 2016 - Haziran 2017)
 Gerekli mevzuat çalışması yapılacaktır. (Haziran 2017-Aralık 2017)
Teknik işbirliği faaliyetlerinin kurumsallaştırılması kapsamında, ilgili
kamu kurumlarının katılımıyla "Türkiye Bilgi ve Tecrübe Paylaşım
Programları" başlatılacaktır. Söz konusu programlar ilk aşamada
seçilecek bir veya iki alanda (örneğin; tarım ve emniyet) pilot olarak
başlatılacaktır. Programlar her yıl, yılın aynı dönemi aynı süre için
düzenlenecek olup, katılımcıların masraflarının belirli bir bölümü
karşılanacaktır. Öncelikle TİKA bünyesinde ve koordinasyonunda bazı
kamu kurumlarının uygun tesisleri kullanılarak başlatılacak
programlar daha sonra kurumsal bir hale kavuşturulacaktır.
Bu kapsamda;
 Uygun pilot sektörler seçilecek (Aralık 2016-Şubat 2017)
 Hedef pilot ülkeler seçilecek (Şubat 2017)
 Program içerik tasarımı yapılacak (Şubat 2017-Nisan 2017)
 Lojistik ayarlamalar yapılacak (Nisan 2017-Haziran 2017)
 İlk program düzenlenecektir. (Haziran 2017-Aralık2017)

4

8

Türkiye'nin kalkınma işbirliği
çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyet
ve projeleri izlemek ve değerlendirmek
üzere bir “izleme ve değerlendirme
birimi” kurulacaktır.

TİKA

Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2016Haziran 2017

 Kalkınma işbirliği faaliyet ve projelerini izlemek ve değerlendirmek
amacıyla kurulacak birime ilişkin bir ihtiyaç analizi yapılacak ve bu
çerçevede bir görev tanımı oluşturulacaktır.
 Söz konusu birimin benzeri olan uluslararası örnekler araştırılacak
ve bağımsızlığını sağlamak bakımından hangi kurum bünyesinde
yer almasının daha uygun olacağına karar verilecektir.
 Birimin oluşturulması kapsamında beşeri ve fiziki ihtiyaçlar tespit
edilecektir.

Politika 1.2: Kamu ve Kamu Dışı İnsan Kaynağının Belirlenmesi ve Görevlendirilmesinin Kolaylaştırılması
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

9

Kalkınma işbirliği faaliyetlerinde görev
alacak kamu ve kamu dışı insan
kaynağının tespiti için uzman bilgi
bankası oluşturulacaktır.

TİKA

Tüm kamu kurum ve
kuruluşları

Ocak 2015Aralık 2015

 Politika 1 altında yer alan kalkınma işbirliği kapasitesinin tespiti
çalışmaları kapsamında hazırlanacak veri tabanı programına
entegre, kamu ve kamu dışı insan kaynağının kayıt altına alındığı
bir uzman bilgi bankası oluşturulacaktır.
 Mevcut uzman bilgi bankası alıcı ülkelerden gelen taleplere bağlı
olarak yeniden yapılandırılacaktır.
 Söz konusu sistem, uluslararası teknik yardım kuruluşlarının
standartlarına bağlı kalınmaksızın, Türk kalkınma işbirliğinin
kendine özgü niteliklerine göre tasarlanacaktır.

10

Kalkınma işbirliği çerçevesinde
TİKA
gerçekleştirilen yurtdışı
görevlendirmelerdeki sorunlar tespit
edilerek çözüm önerileri geliştirilecektir.

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
Ocak 2015
Bakanlığı, Gıda Tarım ve
-Aralık 2015
Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı, AFAD
Başkanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü

 Yurtdışı görevlendirmelerdeki sorunların tespitine yönelik ilgili
kurum temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulacaktır
 Komisyon tarafından yurtdışı görevlendirme sorunları için durum
analizleri yapılarak, çözüm önerilerinin de yer aldığı bir rapor
hazırlanacaktır.

5

11

Kalkınma işbirliği çerçevesinde
TİKA
gerçekleştirilen görevlendirmelerde
yaşanan sorunların giderilmesine
yönelik ihtiyaç duyulan yasa veya
yönetmelik değişiklikleri hazırlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Devlet Personel Başkanlığı

Ocak 2016Mayıs 2016

Kalkınma işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen görevlendirmelerde
yaşanan sorunların tespiti ve çözümü için teşkil edilen Komisyon
raporu çerçevesinde, ihtiyaç duyulan yasa ve yönetmelik değişiklikleri
hazırlanacak ve siyasi otoritenin dikkatine getirilmek üzere, ilgili
Kurum ve Kuruluşların Bakan veya Başkanlarına iletecektir.

Politika 1.3: Kalkınma İşbirliğinin Mevzuat Altyapısının Güçlendirilmesi
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

12

Dış Yardım Kanun Taslağı
hazırlanacaktır.

TİKA

Adalet Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, AFAD Başkanlığı,
Kamu Diplomasisi
Koordinatörlüğü (KDK),
Eximbank Genel Müdürlüğü

Eylül 2014
-Eylül 2015

 Kalkınma İşbirliği konusunda farklı kanunlarda düzenlenmiş olan
hususların ve hukuki düzenleme ihtiyacı olan konuların yer aldığı
çerçeve bir düzenleme olan Dış Yardım Kanun taslağı nihai hale
getirilecektir.
 Nihai kanun taslağı TİKA Danışma Kurulu'nun onayının ardından
Bakanlar Kurulu'na sunulacaktır.

13

Kalkınma işbirliği ile ilgili gerekli görülen TİKA
alanlarda ikincil mevzuat
hazırlanacaktır.

Adalet Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, AFAD Başkanlığı,
KDK, Eximbank Genel
Müdürlüğü

Eylül 2015Kasım 2016

Kalkınma işbirliği ile ilgili mevzuat hazırlıkları kapsamında, Dış Yardım
Kanunu kapsamında yer alması muhtemel ikincil mevzuat da
hazırlanacaktır. KAP Veri Tabanı kurulması ve STK akreditasyonu ve
gerekli görülen diğer alanlarda yönetmelik vb. ikincil mevzuat
çıkarılacaktır.

Politika 1.4: Kalkınma İşbirliğinin Politika ve Strateji Geliştirme Altyapısının Güçlendirilmesi
Eylem Eylem
No
14

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Kalkınma işbirliği politikasının temel ilke TİKA
ve niteliklerini ortaya koymak üzere
"Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve
Strateji Belgesi" hazırlanacaktır.

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

Adalet Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, AFAD Başkanlığı,
KDK, Eximbank Genel
Müdürlüğü

Ağustos 2014Aralık 2014

Türkiye'nin kalkınma işbirliği alanındaki politikasını, stratejilerini,
öncelik ve hedeflerini ortaya koyan bir ulusal strateji belgesi
hazırlanacaktır. Strateji Belgesi taslağı TİKA Danışma Kurulu'nun
onayına sunulacaktır. Strateji Belgesi, İngilizce, Fransızca, Arapça,
İspanyolca ve Rusça dillerinde yayımlanacaktır.

6

15

Türkiye'den yardım alan ülkelerden
belirlenecek üç ülke için yardım
stratejileri hazırlanacaktır.

TİKA

Adalet Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, AFAD Başkanlığı,
KDK, EXIMBANK

Ocak 2015Aralık 2015

 Türkiye’den yardım alan ülkeler arasında ekonomik, siyasi, ticari ve
güvenlik ilişkileri çerçevesinde yapılacak değerlendirmeye göre
belirlenecek ülkeler için ülke stratejileri hazırlanacaktır.
 Ülke strateji belgeleri, Türkiye'nin tematik veya sektörel
önceliklerini alıcı ülke öncelikleri ile eşleştiren bir niteliğe sahip
olacak ve söz konusu ülkelere yönelik olarak sadece TİKA'nın değil,
tüm kamu kurumlarının gelecekte yapacakları yardımlar açısından
yol gösterici ve bağlayıcı olacaktır.

16

Kalkınma İşbirliğine ilişkin genel politika TİKA
önerileri oluşturacak, programlama
yapacak ve uygulama ile politika
uyumunu izleyecek bir “Araştırma ve
Politika Geliştirme Birimi” kurulacaktır.

Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

Ocak 2016Aralık 2016

 Araştırma ve Politika Geliştirme Birimi’ne ilişkin bir ihtiyaç analizi
yapılacak ve bu çerçevede bir görev tanımı oluşturulacaktır.
 Analiz sonucunda söz konusu birimin görev tanımı ve idari
yapılanmasına karar verilecektir.
 Birimin kurulmasına ilişkin gerekli hukuki ve kurumsal altyapı
tamamlanacak, birime mali ve beşeri kaynak tahsisi
gerçekleştirilecektir.

7

Bileşen 2: Uluslararası İşbirliğine Yönelik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinin Artırılması
Politika 2.1: Eğitim Kurumlarında Küresel Algı ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Programların ve Faaliyetlerin Uygulanması
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

17

Eğitimde uluslararası hareketlilik ve
işbirliği desteği sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
Eylül 2015Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Temmuz 2016
AFAD Başkanlığı TİKA,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB), Basın, Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü
(BYEGM), Yunus Emre
Enstitüsü, Kamu Diplomasisi
Koordinatörlüğü (KDK)

Türkiye'deki ve yurtdışındaki eğitim kurumlarına yönelik hibe
programları uygulanarak küresel algı ve farkındalığın artırılması
amaçlanmaktadır. Hibe programı, Avrupa Birliği (AB) dışındaki
ülkelere yönelik olacak, farklı türdeki kurumların (ortaöğretim, lise,
üniversiteler, STK'lar vb.) söz konusu hibe programının uygulamasına
katılımı sağlanacak ve bu kapsamda ortak projeler yürütülecektir.
Program kapsamında desteklenecek ortak projeler;
 Kurumsal ziyaretler; AR-GE çalışmaları kapsamında, bakanlık
personelinin yurtdışında gerçekleştireceği ve yurtdışından
Türkiye'ye gerçekleştirilecek sistem incelemelerini içermektedir.
 Kardeş okul programı; Ülkemizdeki ortaöğretim ve lise kurumları
ile yurt dışındaki aynı tür ve seviyedeki okullar arasında ortak
kültür değerlerinin kuvvetlendirilmesi, okullar arasında iletişim ağı
oluşturulması vb. amaçlarla okullar arasında çalışma ziyaretlerinin
gerçekleştirilmesine yönelik projeleri içermektedir.
 Eğitimler; Eğitim programlarının ve ders kitaplarının geliştirilmesi
ve adaptasyonuna yönelik faaliyetler, yabancı dil eğitimleri vb.
başlıklardaki çalışmalar öngörülmektedir.
 Kültürel Değişim; Ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin, küresel
toplumda başarılı bir birey olarak yer alabilmeleri, küresel
farkındalıklarını, hoşgörülerini ve iletişimlerini artırabilmeleri ve dil
yeteneklerini geliştirebilmeleri amacıyla burslu olarak yurtdışına
gönderilmesi ve Türkiye'ye uluslararası öğrenci getirilmesine
yönelik "Kültürel Öğrenci Değişim Programı (KÜDEP)"
kapsamındaki faaliyetler öngörülmektedir.

18

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma
Toplantıları düzenlenecektir.

YÖK Başkanlığı

Devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitimde uluslararasılaşmaya yönelik
farkındalığın artırılması amacıyla; il ya da bölgesel bazda ya da çeşitli
kriterlere göre kümelenmiş üniversitelerle birlikte, Üniversite
yönetimlerinin ev sahipliğinde, ilgili akademik ve idari personelin
iştirak edeceği, Yükseköğretimde uluslararasılaşma toplantıları
yapılması planlanmaktadır.

AB Bakanlığı, Üniversiteler,
Yunus Emre Enstitüsü

8

BaşlangıçBitiş Tarihi

Eylül 2015Temmuz 2016

Açıklama

19

Küresel Toplumla İletişim Stratejisi
hazırlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, YTB, Yunus
Emre Enstitüsü, KDK, Anadolu
Ajansı BYEGM, TRT

Ocak 2016Aralık 2016

 Küresel algı ve farkındalığın artırılmasına yönelik hedef kitleye
uygun etkili bir iletişim stratejisi geliştirilecektir.
 Uluslararası başarı öykülerinin anlatıldığı spot filmler (Belgesel)
hazırlanacaktır.
 Internet tabanlı yeni medya araçlarının kullanımı geliştirilecek,
küresel gelişmelerin anında takip edilmesi sağlanacaktır.
 Sosyal medyanın kullanımı, sosyal ağ kampanyaları ve kurumsal
blog oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılacak ve bu alanda
kurumsal eğitimler verilecektir.

20

Üniversitelerde uluslararası kalkınma
işbirliği araştırma merkezleri
oluşturulacaktır.

YÖK Başkanlığı

Ocak 2016Aralık 2016

 Üniversitelerde, EAGÜ, Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika, Uzakdoğu
Merkezi vb. tema ve alt bölge bazlı araştırma merkezleri
oluşturulacaktır
 Hâlihazırda faaliyette olan çalışma merkezlerinin güçlendirilmesi
sağlanacak ve söz konusu merkezler aracılığıyla Türkiye'nin doğal
ilgi alanına giren ancak tanınırlığı az olan bölge ve ülkeler hakkında
ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel boyutları içerecek şekilde
analitik çalışmalar yapılması sağlanacaktır
 Düşünce kuruluşları tarafından geliştirilecek araştırma projeleri
desteklenecektir.

21

Eğitim kurumlarında yabancı dil
eğitiminin etkinliği konusunda bir
program başlatılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı YÖK Başkanlığı

Ocak 2015Aralık 2015

 Türkiye'de yer alan eğitim kurumlarında verilen yabancı dil eğitimi
pedagojik ve sistematik açılardan geliştirilecektir.
 Ortaöğretim ve üniversite düzeyinde yeterli düzeyde İngilizce
eğitimi verilememesinin nedenleri araştırılacak ve verilen eğitimin
etkinliğinin artırılması için öneriler sunulacaktır.

22

Küresel farkındalığı artırmaya yönelik
verilecek dersler için eğiticilerin eğitimi
sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Ocak 2016Aralık 2016

İlk ve ortaöğretim düzeyinde küresel algı ve farkındalığı artırmaya
yönelik dersleri verecek öğretmenlerin niteliğini artırmak amacıyla
kısa süreli eğitim programları düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
TİKA, Yunus Emre Enstitüsü,
YTB, KDK, BYEGM

9

Politika 2.2: EAGÜ ve Dönüşüm Sürecindeki Ülkelere Yönelik Üniversite ve Araştırma Kurumlarınca Gerçekleştirilen Eğitim, Araştırma ve Hareketlilik
Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

23

YÖK Başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Üniversiteler,
TÜBİTAK, YTB, Yunus Emre
Enstitüsü

Ocak 2015Aralık 2015

YÖK tarafından 2013 yılında oluşturulan www.studyinturkey.gov.tr
internet sayfasının geliştirilerek uluslararası bir marka haline
getirilmesi planlanmaktadır. Böylece yükseköğretimin
uluslararasılaşması, uluslararası öğrenci sayısının artması ve kalkınma
için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu eylem kapsamında kendi imkânlarıyla Türkiye’de eğitim almak
isteyen yurtdışından gelecek adaylara yönelik;

Türkiye’de öğrenim görmek isteyen
öğrencilere yönelik bilgilendirme ve
ortak başvuru amaçlı bir internet sitesi
kurulacaktır.

 Türkiye’deki tüm üniversitelerin tanıtımı, program bilgileri, eğitim
ücretleri, başvuru şartları ve kabul ölçütlerinin anlatıldığı,
 Aynı anda bir veya birden fazla üniversiteye başvurunun
yapılabildiği,
 Adaya ilişkin yapılan işlemlerin izlenebildiği ve paylaşılabildiği,
 Kabul işlemlerinin gerçekleştirilebildiği ortak başvuru sistemi
oluşturulacaktır.
24

Türkiye ve Bölge Ülkeleri Yükseköğretim YÖK Başkanlığı
Bakanlar Zirvesi ve Yükseköğretim
Konferansı düzenlenecektir.

Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, YTB, Üniversiteler

Ocak 2015Aralık 2015

25

Eğitim kurumlarının uluslararası eğitim
fuarlarında tanıtımı sağlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Üniversiteler, YÖK
Başkanlığı, YTB, Yunus Emre
Enstitüsü, BYEGM, DEİK

Eylül 2015Temmuz 2016

YÖK Başkanlığı

10

Türkiye'nin bölge ülkeleri ile birlikte "Bakanlar Zirvesi ve
Yükseköğretim Konferansı" düzenlemesi ve bu vesileyle söz konusu
ülkelerle bir 'Derece Tanıma Sözleşmesi' imzalanması
öngörülmektedir. Uluslararası öğrenci çekmeye ve Türkiye'yi
yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline getirmeye katkı
sağlayacak bu Sözleşme aracılığıyla üniversitelerin karşılıklı tanınması
ve böylece yükseköğretimde ilişkilerin temelinin atılması söz konusu
olacaktır.
 Uluslararası eğitim fuarlarında Türkiye adına açılacak stantlarda
eğitim kurumlarımızın ve eğitim sistemimizin tanıtımı yapılacaktır.
 Belirlenecek ülkelerde “Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı”
düzenlenecektir.

26

Üniversitelerde uluslararası öğrenci
YÖK Başkanlığı
ofisleri kurulacak ve mevzuat iyileştirme
çalışması yapılacaktır.

27

EAGÜ’lere yönelik Eğitim Alanında Bilgi
ve Tecrübe Paylaşım Programı
Başlatılacaktır.

28

Uluslararası kalkınma işbirliği alanında
YÖK Başkanlığı
yüksek lisans programı oluşturulacaktır.

Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2016Üniversiteler, YTB
Aralık 2016

Milli Eğitim Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı, TİKA, YÖK
Başkanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü

Ocak 2015Aralık 2015

Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2015Kalkınma Bakanlığı, Maliye
Aralık 2015
Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, TİKA

 Yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmalarını üniversitelerde
daha sağlıklı yürütebilmek için yapılacak ihtiyaç analizi çalışması
çerçevesinde belirlenecek devlet üniversitelerinde, “Uluslararası
Öğrenci Ofisi” kurulacaktır.
 Ofisler aracılığıyla uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sıkıntıların
önüne geçilmesi, YÖK’ün uluslararasılaşma çalışmalarında verimin
artırılması, üniversitelerimizin potansiyelinin daha verimli
kullanılması hedeflenmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılacak bir
çalıştayda süreç toplu olarak değerlendirilecektir.
 Konuya ilişkin yasal altyapının oluşturulabilmesi için ilgili mevzuatta
düzenlemeler yapılacaktır.
 Türkiye'nin öğretim programları geliştirme ve bireysel öğretim
materyali hazırlama konularındaki tecrübeleri EAGÜ ve dönüşüm
sürecindeki ülkelerle paylaşılacaktır.
 EAGÜ ve dönüşüm sürecindeki ülkelerle paylaşmak amacıyla
Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılı örnekler yaygınlaştırılacaktır.
EAGÜ ve dönüşüm sürecindeki ülkelerden gelen katılımcı gruplara
MEB’e bağlı okullardan altyapısı yeterli olanlarda formatör
öğretmenler tarafından eğitim verilecektir.
 EAGÜ'ler başta olmak üzere belirlenecek ülkelerin Eğitim Bakanlığı
mensupları Türkiye'ye davet edilecektir. EAGÜ'ler başta olmak
üzere her yıl belirlenecek en fazla 10 ülkeden 10-15 kişilik heyetler
Türkiye'ye davet edilecek, toplantılar ve kurum ziyaretleri ile
Türkiye'nin deneyimleri paylaşılacak ve eğitim alanında işbirliğinin
artırılması sağlanacaktır.
Kalkınma İşbirliği özelinde hazırlanacak müfredatıyla Türkiye'de
eksikliği hissedilen Uluslararası Kalkınma İşbirliği Yüksek Lisans
Programı yabancı dilde eğitim veren en az iki üniversitemizde
açılacaktır.
Programın Uluslararası öğrencilere de açık olacak şekilde lisans
mezunu öğrencilere yönelik
ve Yöneticiler için Yüksek Lisans Programı formatında kamuda
istihdam edilen uzmanlara yönelik olmak üzere iki farklı modülden
oluşması planlanmaktadır.

11

Politika 2.3: Yükseköğretim Kurumlarında EAGÜ ile Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm Sürecindeki Ülkelerden Gelecek Öğrenci ve Akademisyenlere Yönelik
Akademik Programlar Başlatılması
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

Eylül 2015Temmuz 2016

EAGÜ ülkeleriyle anlaşmalar ve mutabakat zabıtları imzalamak
suretiyle öğrenci ve akademisyenlere üniversitelerimizde, özellikle
söz konusu ülkelerde ihtiyaç duyulabilecek alanlar olan Madencilik,
Ziraat, Hayvancılık, Veterinerlik ve Su Ürünleri gibi konularda eğitim
imkânı sağlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca mesleki ve teknik eğitim
konularına da (yardımcı sağlık personeli eğitimi vb.) öncelik
verilecektir.

29

EAGÜ’den gelen öğrenci ve
Yurtdışı Türkler ve
akademisyenlere kalkınmada ihtiyaç
Akraba Topluluklar
duydukları öncelikli alanlarda
Başkanlığı (YTB)
üniversitelerimizde burslu eğitim imkânı
sağlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı,
Üniversiteler, YÖK Başkanlığı,
TÜBİTAK Başkanlığı

30

Üniversitelerimizde Türkçe öğretmenliği YÖK Başkanlığı
bölümü altında “Yabancı Dil olarak
Türkçe Öğretimi” ya da “İkinci dil olarak
Türkçe Öğretimi” programı açılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı,
Ocak 2017Üniversiteler, YTB, Yunus Emre Aralık 2017
Enstitüsü

Türkçe Eğitimi Türkiye'de sadece Türkçe bilen ülke vatandaşlarına
Türkçe Eğitimi şeklinde tasarlanmış durumdadır. Türkçe bilmeyen
yabancılara seçmeli ders olarak ya da ikinci bir dil olarak Türkçe
öğretmek üzere üniversitelerimizde bu amaca dönük bir program
açılacaktır.

31

Dijital ortamda Türkçe eğitimleri
Yunus Emre
düzenlenecek ve Türkçe Yeterlilik Sınavı Enstitüsü
(TYS) için sınav merkezleri
oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, YÖK Başkanlığı, YTB,
Türk Dil Kurumu

 Günümüz teknolojisiyle uyumlu materyaller geliştirip Türkçe
öğrenmek isteyenlere her an her yerde mobil telefonlardan,
tabletten ya da bilgisayardan ulaşabilme imkânı sunularak
Türkçenin yaygınlaştırılacaktır.
 Uzaktan Türkçe öğrenimine yönelik müstakil internet siteleri
oluşturulması, Yunus Emre Enstitüsü internet sayfası başta olmak
üzere yurtdışında tanınan çeşitli kamu kurumlarının internet
sayfalarında uzaktan Türkçe öğretim alanları oluşturulacaktır.
 Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin dil
yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü tarafından
geliştirilen ve bir dil muafiyet sınavı özelliği bulunan Türkçe Yeterlik
Sınavı’nın (TYS) internet üzerinden yapılabilmesi imkânı
sağlanacaktır.

12

Ocak 2016Aralık 2016

Bileşen 3: Kamu Kurumlarının Dış İlişkiler Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi
Politika 3.1: Uluslararası ilişkileri koordine eden birimlerdeki insan kaynağının bölge uzmanlığı, yaygın yabancı dil, yerel dil okuryazarlığı, diplomatik iletişim,
müzakere teknikleri ve saha tecrübesi açısından güçlendirilmesi; kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

32

Kamu kurumlarının dış ilişkiler
birimlerinin yabancı dil kapasitesi
geliştirilecektir.

Başbakanlık

Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, YÖK Başkanlığı,
Üniversiteler,
Kamu kurumlarının dış ilişkiler
ve AB ile ilgili birimleri, Ankara
Üniversitesi (TÖMER)

Ocak 2015Aralık 2015

 Kamu kurumlarının dış ilişkiler birimleri öncelikli olmak üzere
yabancı dil eğitim ihtiyacının analizi yapılacaktır.
 Yabancı dil öğrenimini teşvik edebilecek düzenlemeler
araştırılacaktır. Söz konusu analizler ve araştırmalar çerçevesinde
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere alternatif öneriler
geliştirilecektir. “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” ve benzeri mevzuat bu
açıdan gözden geçirilecektir.
 Yabancı ülkelerin Türkiye'de yerleşik kültür merkezleri (British
Council, Fransız, İtalyan kültür merkezi vb.) ile dış ilişkiler
birimlerinin personelinin daha uygun ücretlerle söz konusu
merkezlerden yararlandırılması amacıyla anlaşma yapılacaktır.
 Dil öğrenimini teşvik amacıyla yabancı dil tazminatı artırılacaktır.
 Üniversitelerin yabancı dil bölümlerinden mezun olanların dış
ilişkiler birimlerinde görevlendirilmek üzere uzman yardımcılığı
sınavlarına katılmaları teşvik edilecektir. Bu amaçla mevzuatta ve
sınav ilanlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 Dış ilişkiler birimlerinde öncelikle ihtiyaç duyulan bölge ve yerel
dillerde her yıl kur bazında yabancı dil eğitimi verilmesine
çalışılacaktır.

33

“Dış İlişkiler Uzmanlığı” kadrosu
oluşturulacaktır.

Başbakanlık

Dışişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Devlet Personel
Başkanlığı

Ocak 2015Aralık 2015

 Dış İlişkiler Uzmanlığı kadrosu oluşturularak dış ilişkiler
birimlerinde istihdam edilecek personel için yabancı dil eşiği şartı
getirilecek ve işe uygun personel profili belirlenecektir.
 Kamu kurumlarının diğer birimlerinde çalışan personelin, Dış
İlişkiler Uzmanlığına geçmek için belirli şartları yerine getirmesi
neticesinde, dış ilişkiler birimlerinde görev alabilmelerine yönelik
çalışma yapılacaktır.
 Bahse konu kadroda istihdam edilen uzmanların, müzakere
teknikleri konusunda uzmanlık ve dil yetenekleri geliştirilecektir.
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34

“Dış İlişkiler Uzmanlığı Sertifika
Programı” başlatılacaktır.

Başbakanlık

TBMM Başkanlığı, AB Bakanlığı, Ocak 2015Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Aralık 2015
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, YÖK
Başkanlığı, Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü
(BYEGM), TODAİE,
ATAUM,KDK, Tanıtma Fonu
Sekreterliği, AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi,
Kamu kurumlarının dış ilişkiler
ve AB ile ilgili birimleri

 Eğitim program kapsamında, kamu kurumlarının dış ilişkiler
birimlerinde çalışan uzman personele; protokol kuralları, hukuk ve
diplomasi dili, müzakere teknikleri, uluslararası örgütlerle ilişkiler,
ülke ve bölge analizleri, müzakere, anlaşma metinlerinin
hazırlanması vb. konularda nitelikli bir eğitim verilecektir.
 Program kapsamında eğitici uzman havuzu oluşturulacaktır.
 Dış İlişkiler Sertifika Programı bir üniversite bünyesinde
oluşturulacak ve programı başarıyla bitirenlere diploma veya
sertifika verilecektir.
 Eğitim programı yapılacak yıllık değerlendirmeler çerçevesinde
revize edilecektir.

35

Kamu kurumlarının dış ilişkiler
Başbakanlık
birimlerinin yabancı dil tercüme ihtiyacı
giderilecektir.

AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2016Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK
Aralık 2016
Başkanlığı, Üniversiteler,
BYEGM, Kamu kurumlarının dış
ilişkiler ve AB ile ilgili birimleri

 Tercüme alanında çalışan mevcut personelin eğitim ihtiyacı analiz
edilecektir. Belirli dönemlerle yapılacak ihtiyaç analizleri
çerçevesinde bildirilen personelin ihtiyaç duyulan dillerde
simültane tercüme başta olmak üzere eğitim alması sağlanacaktır.
 AB Bakanlığı'nın başlattığı AB Bakanlığı Çeviri Platformu’na tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin etkin katılımı
sağlanacaktır.
 Kamu kurumlarının, AB Bakanlığı’nın hali hazırda yürüttüğü "çeviri
ve revizyon desteği" çalışmalarından etkin bir şekilde yararlanması
sağlanacaktır.
 Mütercim-tercüman alımında aranan YDS puan şartının
yükseltilmesi ve standartlaştırılması, söz konusu kişilerin sözlü
kabiliyetlerini değerlendirecek mekanizmaların geliştirilmesi vb.
yollar geliştirilecektir.
 Mütercim tercüman kadro sayısının ve istihdamının artırılması,
mütercim tercümanlığın cazibesini artırmak amacıyla özlük
haklarının düzeltilmesi ve teşvik edici olanakların artırılması
sağlanacaktır.

14

36

Dış ilişkiler birimleri arasındaki
koordinasyonu, bilgi ve belge
paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla
"Kamu Kurumları Dış İlişkiler Birimleri
Web Portalı" ve diğer eşgüdüm
mekanizmaları oluşturulacaktır.

Başbakanlık

Kamu kurumlarının dış ilişkiler
birimleri

Ocak 2015Aralık 2015

 Kamu kurumlarının söz konusu web portalına ilişkin görüş ve
önerileri alınacaktır. Web portalının Başbakanlık Bilgi İşlem
Başkanlığınca çevrimdışı olarak yapılması ve Kamu Kurumları Dış
İlişkiler Birimleri Koordinasyon toplantısında diğer kurumlarla
paylaşılması ve hayata geçirilmesi öngörülmektedir.
 Web portalı ile ilgili olarak uzman personele yönelik bir eğitim
programı düzenlenecektir.
 Dış ilişkiler birimlerinin iletişim noktalarını bir araya getirecek
mekanizmalar kurulacaktır. Bu bağlamda, dış ilişkilerle ilgili
konuların ve dış ilişkiler birimlerinde çalışan uzmanların güncel
sorunlarının tartışıldığı çeşitli kurumlarca düzenlenen çalıştay,
konferans ve seminerlere katılımları sağlanacaktır.

37

Kamu kurumlarının dış ilişkiler
birimlerinin münhasır ülke ve bölge
uzmanlık kapasiteleri artırılacaktır.

Başbakanlık

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Kamu kurumlarının dış ilişkiler
ve AB ile ilgili birimleri

Ocak 2015Aralık 2015

 Kamu kurumlarında hali hazırda ülke ve bölge bazında
uzmanlaşmanın benimsendiği birimler değerlendirilecektir.
 Aynı ülke üzerinde farklı konularda (sosyal güvenlik, ekonomi,
kültür vb.) uzmanlaşmış personelin birbirini tanımasını sağlamak,
bir araya gelmesini, ortak çalışmalar yapmasını teşvik etmek
amacıyla mekanizmalar kurulacaktır.
 Yabancı misyonlarda siyasi danışmanlık kadrosu açılması ve bu
kadrolara ülke, bölge ve uluslararası kuruluş uzmanları arasından
kıdem, hazırlanan rapor, makale, proje vb. çalışmalar, dil becerileri
ve sınav gibi objektif kıstaslarla atama yapılması imkânı
sağlanacaktır.
 Ülke/Bölge çalışmaları yapmak üzere mevcut personel
özendirilecektir.

38

Yabancı heyetlere verilen eğitim
sertifikalarında ve ziyaretlerde
yeknesaklık sağlanacaktır.

Başbakanlık

TİKA, Kamu kurumlarının dış
ilişkiler ve AB ile ilgili birimleri

Ocak 2015Aralık 2015

Kamu kurumlarının öğrenci, siyasetçi, bürokrat, akademisyen vb.
yabancı heyetleri ağırlama türü işbirliği faaliyetlerinin sürdürülebilir
ve etkili olması için çalışılacaktır. Düzenlenen eğitim programları
sonunda verilen sertifikaların standartlaştırılması ve Türkiye algısının
öne çıkarılması hedeflenecektir.

15

39

Uluslararası örgütlerdeki Türk uzman
personel sayısı artırılacaktır.

Başbakanlık

AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2016Maliye Bakanlığı, Hazine
Aralık 2016
Müsteşarlığı, Devlet Personel
Başkanlığı, Kamu kurumlarının
dış ilişkiler ve AB ile ilgili
birimleri

 Türkiye’nin Uluslararası kuruluşlardaki varlığı güçlendirilecektir.
 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin BM, OECD, DTÖ,
IMF, AB, NATO, Dünya Bankası, KEİ, İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam
Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda staj eğitimi veya
uzun süreli çalışma imkânlarını artırmak için çalışmalar yapılacaktır.
 Söz konusu personelin kurumlarından izin alma süreçleri
kolaylaştırılacaktır.
 Uluslararası örgütlerde açık olan pozisyonlar, oluşturulması
planlanan “web portalında” paylaşılacaktır.
 Uluslararası kuruluşlara staja giden personelin bulundukları
örgütlerde çalışmaya devam etmelerini teşvik edici düzenlemeler
yapılacaktır.
 Kurumlara tahsis edilen “secondee” (ödünç memur) kadrolarının
kullandırılması sağlanacaktır.

Politika 3.2: Uzman görevlendirme ve hizmet alımı konularında dış ilişkiler birimlerinin esnekliğinin artırılması
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

40

Mal ve hizmet alımı süreçleri
kısaltılacaktır.

Başbakanlık

TBMM Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı,
Kamu İhale Kurumu

Ocak 2015Aralık 2015

41

Kamu kurumları dış ilişkiler birimlerinde Başbakanlık
sözleşmeli personel görevlendirilmesi
kolaylaştırılacaktır.

Maliye Bakanlığı,
Devlet Personel Başkanlığı

Ocak 2016Aralık 2016

Dış ilişkiler birimlerinin uluslararası işbirliği kapsamında yabancı
heyetlere hitap etmek üzere düzenledikleri teknik işbirliği
faaliyetlerinin hazırlık ve icrasına yönelik mal ve hizmet alımı
süreçlerini kısaltmak üzere Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu
nezdinde girişimlerde bulunulacak ve konuya ilişkin gerekli mevzuat
değişiklikleri yapılacaktır.
 İhtiyaç duyulan alanlarda kamu kurumlarının dış ilişkiler
birimlerinde nitelikli sözleşmeli personel istihdam edilebilmesi için
ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılacaktır.
 Tema veya sektörel bazlı olmak üzere, analitik ve bilimsel
çalışmalar yürütebilecek nitelikli insan kaynağının ve temininde
güçlük çekilen personelin kamu kurumlarının dış ilişkiler
birimlerinde proje özelinde çalıştırılabilmesi için esnek istihdam
biçimleri geliştirilecektir.

16

42

Kamu kurumları dış ilişkiler birimlerinin
bütçe imkânları geliştirilecektir.

Başbakanlık

Maliye Bakanlığı

Ocak 2017Aralık 2017

 Dış İlişkiler ve AB Birimlerinin, bütçe imkânlarının geliştirilmesi
amacıyla, her bir birim için “Temsil Ağırlama” ödenek kaleminin
açılması sağlanacaktır.
 Dış İlişkiler birimlerinin düzenlediği, tercüme, konferans ve çalıştay
gibi faaliyetleri kapsayan uluslararası organizasyonlarda temsil
ağırlama ödeneğinden yararlanılmasında kolaylık sağlanacaktır.

Bileşen 4: Yurtdışı Misyonların Uzmanlık Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Politika 4.1: Yurtdışı misyonlarda ihtiyaç duyulan uzman personele yönelik esnek istihdam biçimlerinin geliştirilmesi
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

43

Yurtdışı temsilciliklerinin yerel dil bilen
personel ve tercüman ihtiyaçlarının
karşılanması için alternatif yöntemler
geliştirilecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Devlet
Personel Başkanlığı

Ocak 2015Aralık 2015

Yurtdışı temsilciliklerinin yerel dil bilen personel ve tercüman
ihtiyaçlarının hizmet satın alma yoluyla karşılanabilmesi için 6004
sayılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacaktır.

44

Nitelikli Uzman Personelin Yurtdışı
Görevlendirmesinde Yaşanan Sorunlar
Giderilecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Başbakanlık, Ekonomi
Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,
Devlet Personel Başkanlığı,
TİKA, ilgili diğer kamu kurum
ve kuruluşları

Ocak 2016Aralık 2016

 Kamu içi veya dışından nitelikli uzmanların kalkınma işbirliği
kapsamında ve uzun süreli danışman statüsünde yabancı bir
ülkenin hizmetine verilmesi amacıyla ilgili mevzuatta teşvik edici
düzenlemeler yapılacaktır.
 EAGÜ ve dönüşüm sürecindeki ülkelerde ihtiyaç duyulan konularda
(kalkınma, tarım, ticaret, enerji, ulaştırma, finans, eğitim, güvenlik,
sağlık, afet ve acil durum vb.) araştırma ve işbirliğine katkı sağlayıcı
faaliyetler yapılmasına imkan sağlayacak bir biçimde yarı-zamanlı
veya proje/program bazlı istihdam modellerinin geliştirilmesi
üzerinde çalışılacaktır.
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Politika 4.2: Yerel dilleri bilen ve uzmanlık bilgisine sahip çalışan sayısının artırılması
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

45

EAGÜ ve dönüşüm sürecindeki
ülkelerde istihdamı öngörülen
personele yönelik lisansüstü eğitim
imkânları artırılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

Tüm kamu kurum ve
kuruluşları, Üniversiteler

Ocak 2016Aralık 2016

İlgili kurumların EAGÜ ve dönüşüm sürecindeki ülkelerde istihdamı
öngörülen personeline yurtiçinde ve yurtdışında sağladığı lisansüstü
eğitim imkânlarının artırılması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

46

Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurum
personelinin yerel ve bölgesel dilleri
öğrenme imkânları artırılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

Tüm kamu kurum ve
kuruluşları, Üniversiteler

Ocak 2016Aralık 2016

Dışişleri Bakanlığı memurlarının, hâlihazırda devam etmekte olan,
yaygın yabancı diller dışında kalan yerel ve bölgesel dillerde
yurtiçinde ve yurtdışında kurslara katılımları artırılacaktır. Ayrıca,
EAGÜ ve dönüşüm sürecindeki ülkelerde istihdamı öngörülen diğer
kurum personeline yönelik olarak da benzer imkânlar sağlanacaktır.

47

Dışişleri Bakanlığı aday meslek
memurlarına uluslararası kalkınma
işbirliği konuları başta olmak üzere
tamamlayıcı nitelikte hizmet içi eğitim
verilecektir.

Dışişleri Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı,
TİKA, Üniversiteler

Ocak 2015Aralık 2015

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı tarafından, aday
meslek memurlarına verilen hizmet öncesi eğitim programları ile
hizmet içi eğitim programları kapsamında yurtdışına tayin olan
Misyon Şefleri, Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas
Memurlarına verilen yönlendirme kurslarında; uluslararası kalkınma
işbirliği konuları başta olmak üzere uluslararası ticaret, uluslararası
yatırım ve uluslararası finans gibi tamamlayıcı nitelikteki konulara da
yer verilecektir.

48

Yurtdışı misyonlardaki ihtisas birimleri
gözden geçirilecek ve söz konusu
birimlere yapılan atamaların liyakat
esasına dayalı olması sağlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

Yurtdışında temsilciliği bulunan Ocak 2015kamu kurum ve kuruluşları
Aralık 2015

Yurtdışı misyonlardaki ihtisas birimleri gözden geçirilecek ve söz
konusu birimlere yapılan atamalarda görevin gerek ve niteliklerine
uygun şartları taşıyan personelin seçiminin ve sürekliliğin sağlanması
amacıyla yeni bir kriter seti oluşturulacak, buna yönelik mevzuat ve
uygulamaya dönük gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır.
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49

Yüksek lisans ve doktora seviyesinde
öğrenim görmekte olan öğrencilerin
yurtdışı misyonlarımızın desteğiyle
yerinde araştırma yapmaları
sağlanacaktır.

Dışişleri Bakanlığı

Tüm kamu kurum ve
kuruluşları, Üniversiteler

Ocak 2016Aralık 2016

Yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görmekte olan ve
yurtdışı misyonlarımızın yer aldığı ülke özelinde veya dış ekonomik
ilişkilerimiz bağlamında araştırma yapmak isteyen yurt içinde ve
dışında yerleşik Türk öğrencilere, getirilecek usul ve esaslar
çerçevesinde belirlenecek seçim kriterlerini sağlamaları koşuluyla,
ihtiyaç duyulan ülkelere (EAGÜ ve dönüşüm sürecindeki ülkeler) ve
kalkınma işbirliği alanlarına yönelik olarak akademik çalışma yapma
imkânlarının sunulduğu bir program geliştirilecektir.

Bileşen 5: Acil ve İnsani Yardımların Etkinliğinin Artırılması
Politika 5.1: Kriz Yaşayan Ülkelere Dönük Acil ve İnsani Yardımların Hızlı, Etkin, Sürdürülebilir ve İstikrarın Tesisini Amaçlayan Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

50

Afet ve Acil Durum
Yönetimi (AFAD)
Başkanlığı

Başbakanlık, Genelkurmay
Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Avrupa Birliği
Bakanlığı, TİKA, Türk Kızılayı,
STK'lar, yerel yönetimler

Ocak 2015Aralık 2015

 Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeydeki acil ve insani yardım
kapasitesinin tespiti çalışması gerçekleştirilecektir. Söz konusu
çalışmanın kapsamlı ve verimli gerçekleştirilebilmesi için
danışmanlık hizmeti alınabilecektir.
 Bu çalışma ile ülkemizdeki acil ve insani yardım sektöründe ulusal
ve uluslararası düzeyde çalışan tüm aktörlerin (kamu, özel kurumkuruluşlar, STK’lar) kapasiteleri belirlenmiş olacaktır.
 Türkiye’nin acil ve insani yardımları konusundaki tecrübelerinin
hedef ülkelere ve diğer paydaşlara aktarılması ve bu alanda
yaşanan sorunların belirlenmesi amacıyla ilgili paydaşların
katılacağı bir çalıştay düzenlenecektir.

Türkiye’nin acil ve insani yardım
kapasitesi gözden geçirilecek ve acil ve
insani yardımların ulusal ve uluslararası
düzeyde koordinasyonu konusunda
sorun analizi yapılacaktır.

19

51

Acil ve insani yardım konularında
AFAD Başkanlığı
mevzuat çalışmaları yapılacak ve yardım
faaliyetleri standartlaştırılacaktır.

52

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik
akreditasyon ve belgelendirme sistemi
kurulacak, STK’ların kamu kurumlarıyla
ve diğer kurumlarla eşgüdüm halinde
çalışması sağlanacaktır.

AFAD Başkanlığı

Başbakanlık, Genelkurmay
Başkanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Avrupa Birliği
Bakanlığı, TİKA, YÖK Başkanlığı,
Üniversiteler, Türk Kızılayı,
STK'lar
Başbakanlık, Genelkurmay
Başkanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Avrupa Birliği
Bakanlığı, TİKA, YÖK Başkanlığı,
Üniversiteler, Türk Kızılayı,
STK'lar

Temmuz-Aralık  Pratik yardım süreçleri ve mevzuatı karşılaştırılacaktır.
2015
 En etkin yardım yöntemleri tanımlanacak ve mevzuat önerileri
sunulacaktır.
 Uluslararası Acil Yardım Planı hazırlanacak ve uluslararası acil
yardımları standartlaştırmak üzere çalışmalar yapılacaktır.

Ocak 2016Aralık 2016

 Sivil toplum kuruluşlarının uluslararası alanda etkinliğinin
artırılmasına yönelik kurumsal kapasitelerini belirleme çalışmaları
yapılacaktır.
 AFAD uhdesinde sivil toplum kuruluşlarına yönelik akreditasyon ve
belgelendirme sistemi kurulacaktır.
 STK’lar, akreditasyon ve belgelendirme sistemi konusunda
bilgilendirilecektir
 STK’lara uluslararası alanda etkin olmaları için destek sağlanacaktır.

Politika 5.2: Destek Talep Eden Ülkelerde, Afet Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Afete Hazırlık ve Risk Azaltmaya Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Eylem Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili Kuruluşlar

53

AFAD Başkanlığı

Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2016İçişleri Bakanlığı, Kalkınma
Aralık 2016
Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı, TİKA,
YÖK Başkanlığı, STK'lar,
Üniversiteler

AFAD’da, destek talep eden ülkelere
yönelik, “Afet Yönetimi ve Risk Azaltma
Programı” oluşturulacak ve afet
yönetimi ve risk azaltma konularında;
uzman değişim programı ile kısa ve
uzun dönemli kurslar tasarlanacaktır.

20

BaşlangıçBitiş Tarihi

Açıklama

 Afet yönetim sistemi, afete hazırlık ve risk azaltma konularında
eğitim programları hazırlanacaktır.
 Afet yönetim sistemi, afete hazırlık ve risk azaltma konularında
uzman değişim programı tasarlanacaktır.
 Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi’nin (AFADEM) fiziki, teknik ve
beşeri imkânları arttırılacaktır. Bu bağlamda, konularında uzman
yerli ve yabancı eğiticilerin istihdamı sağlanacaktır.
 AFADEM bünyesinde uluslararası eğitimler, yaz kampları, kısa ve
uzun dönemli kurslar tasarlanacak ve talep eden ülkelere söz
konusu eğitimler sağlanacaktır.

54

Destek talep eden ülkelerle afet
yönetimi karar destek sistemleri (bilgi
sistemleri vb.) ve geliştirilen yazılımlar
paylaşılacaktır.

AFAD Başkanlığı

55

“Türkiye’nin Afet Yönetiminde Başarılı
AFAD Başkanlığı
Uygulamaları” konulu çalışma yapılacak
ve söz konusu çalışma Birleşmiş
Milletler tarafından kullanılan dillere
tercüme edilecektir.

Ocak 2017Aralık 2017

 CBS tabanlı afet yönetimi bilişim sistemi modülü geliştirilecektir.
 Destek talebinde bulunan ülkelere yönelik, sistem demosu ve
simülasyon çalışmaları hazırlanacaktır.
 Kurulacak olan sistem veya hazırlanan yazılımları talep eden
ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşım programları gerçekleştirilecektir.
 Kurulan sistemlerin veya hazırlanan yazılımların işleyişi hakkında
bilgilendirme programları gerçekleştirilecektir.
 Söz konusu sistemlerin, talep eden ülkelerde daha iyi çalıştırılması
amacıyla yazılımlara ilişkin uzman değişimleri gerçekleştirilecektir.
 Teknolojik alanda yapılan AR-GE faaliyetleri paylaşılacaktır.

Başbakanlık, Genelkurmay
Ocak 2015Başkanlığı, Milli Eğitim
Aralık 2015
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Avrupa
Birliği Bakanlığı, TİKA, YÖK
Başkanlığı, Üniversiteler, Türk
Kızılayı, STK'lar

 Afet yönetiminden sorumlu kuruluşlarla başarılı örneklerin
belirlenmesi için atölye çalışması yapılacaktır.
 Afet yönetiminde karşılaşılan olaylarla ilgili vaka analizi çalışmaları
yapılacaktır.
 “Türkiye’nin Afet Yönetiminde Başarılı Uygulamaları” çalışması
hazırlanacaktır.
 Söz konusu çalışma, Birleşmiş Milletler tarafından kullanılan dillere
tercüme edilecek ve yayımlanacaktır.
 Başarılı uygulamalar düzenlenen eğitim programlarına dâhil
edilecektir.

Başbakanlık, Genel Kurmay
Başkanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı İçişleri
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, AB Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, TİKA, Türk Kızılayı,
STK'lar
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