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2019 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Bu raporda yer alan bütçe verileri e-bütçe Bütçe Yönetim Enformasyon sisteminden
alınmıştır.
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GİRİŞ
Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu Mali
Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi hâline gelmiştir.

Günümüzde birçok ülke bu hedefe ulaşmak ve aynı mali dilde konuşabilmek amacıyla
uluslararası standartlara göre hazırlanmış kamu mali yönetim sistemleri konusunda reform
çalışmalarına başlamışlardır.

Nitekim ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde 24.12.2003 tarihinde
yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiş ve
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

Bu kapsamda, anılan kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, Bakanlığımızın 2019 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği faaliyetler ile bütçe
durumunu, ikinci altı aya ilişkin tahmin, beklenti ve hedefleri içeren “2019 Yılı Kurumsal Mali
Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
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I. BAKANLIĞIMIZ HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin mali disiplin
anlayışına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için azami derecede
önem gösterilmektedir. Ayrıca tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edilerek ödenekler
planlı ve zorunlu giderlerin karşılanması için kullanılmaktadır.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. ÖDENEKLER
Bakanlığımıza 2017-2019 yılları için tahsis edilen toplam ödenekler aşağıda sunulmaktadır:

HARCAMA KALEMLERİ

2017 (TL)

2018 (TL)

2019 (TL)

991.461.000

1.131.456.000

1.710.047.000

81.988.000

90.222.000

124.119.000

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

484.995.000

509.922.000

529.963.000

Cari Transferler

870.577.000

944.156.000

1.483.412.000

Sermaye Giderleri

534.124.000

634.124.000

787.637.000

500.000

500.000

582.000

2.963.645.000

3.310.380.000

4.635.760.000

Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri

Borç Verme
Toplam

B. BÜTÇE GİDERLERİ
Dışişleri Bakanlığına 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen toplam
4.635.760.000 TL ödeneğin % 42,46’sı olan 1.968.249.586 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. 2018
yılına baktığımızda ise 3.310.380.000 TL olarak gerçekleşen Bakanlığımız bütçesinin % 43,34’ü
olan 1.434.845.170 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır.
Ayrıca, bütçe uygulanmasında serbest bırakılan ödenekler Dış Temsilciliklere ön ödeme
(avans) suretiyle gönderilmekte olup, bu ödeneklerin harcamaya dönüşmesi ve muhasebe kayıtlarına
alınması yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki tablolarda yer
alan harcamalar e-bütçe sistemine yansıyan harcamalar olup, Bakanlığımızın gerçek harcaması bu
rakamların üzerindedir.
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Bakanlığımızın 2017–2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe uygulama sonuçları
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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4.000.000.000
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3.000.000.000
2.500.000.000
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1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
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Ödenek
Harcama
Oran(%)

1. 6 Aylık Gerçekleşmeler

2017
2.963.465.000
1.315.750.493
44

2018
3.310.380.000
1.434.845.170
43

2019
4.635.760.000
1.968.249.586
42

01- Personel Giderleri
Bakanlığımız bütçesine 2019 yılı personel giderleri için 1.710.047.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 53,60’ı olan 916.648.266 TL harcanmıştır.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin % 46,10’u olan
697.970.463 TL tutarında gerçekleşmiştir.

01-PERSONEL GİDERLERİ
Memurlar

Tahsis Edilen
Ödenek

Harcama
Oranı (%)

1.075.256.000

587.319.036

54,62

614.958.000

318.923.657

51,86

19.333.000

10.330.158

53,43

500.000

75.415

15,08

1.710.047.000

916.648.266

53,60

Sözleşmeli Personel
İşçiler
Geçici Personel
TOPLAM

Harcama

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Bakanlığımıza 2019 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 124.119.000
TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 52,69’u olan 65.395.792
TL harcanmıştır. 2018 yılında ise 90.222.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve ilk altı aylık dönemde
anılan ödeneğin % 41,95’i olan 47.652.361 TL harcanmıştır.
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02-SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ

Tahsis Edilen
Ödenek

Harcama

Harcama
Oranı (%)

Memurlar

35.561.205

22.843.958

52,56

Sözleşmeli Personel

74.839.268

40.579.997

53,13

3.187.668

1.971.837

46,70

124.119.000

65.395.792

52,69

İşçiler
Geçici Personel
TOPLAM

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Bakanlığımız bütçesinin mal ve hizmet alımları giderleri kalemine 529.963.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 23,90’ı olan 126.644.853 TL
harcanmıştır. Ayrıca, 203.159.149 TL temsilciliklere avans olarak gönderilmiş ve yapılan
harcamalar henüz sisteme gider olarak yansımamıştır.
Bakanlığımız bütçesinin % 59,76’sı Dış Temsilciliklere tahsis edilen ödenekten
oluşmaktadır. Dış Temsilciliklerimizin harcamaları ise döviz kurları esas alınarak yapıldığından
döviz kurlarındaki dalgalanmalar ikinci altı aylık dönemde, başlangıç ödeneklerinin aşılmasında
etkili olabilmektedir.

Tahsis Edilen
Ödenek

03-MAL VE HİZMET ALIMLARI
03.2 Tüketime Yönelik
Malzeme Alımları

Mal

ve

Harcama

Harcama
Oranı (%)

78.909.000

15.784.738

20,00

76.661.000

40.314.693

52,59

03.4 Görev Giderleri

3.119.000

867.092

27,80

03.5 Hizmet Alımları

282.886.000

53.461.131

18,90

42.456.000

5.366.901

12,64

14.692.000

2.788.342

18,98

7.650.000

1.139.211

14,89

23.590.000

6.922.744

29,35

529.963.000

126.644.852

23,90

03.3 Yolluklar

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım
Onarım Giderleri
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
TOPLAM
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05- Cari Transferler
2019 yılı Bakanlık bütçesine cari transferler için 1.483.412.000 TL ödenek tefrik edilmiştir.
Bu ödeneğin 856.223.126 TL’si harcanmıştır. 2018 yılında ise 944.156.000 TL ödenek tahsis
edilmiş ve ilk altı aylık dönemde anılan ödeneğin % 57,89’ u olan 585.461.664 TL harcanmıştı.
05-CARİ TRANSFERLER

Tahsis Edilen
Ödenek

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler

Harcama
Oranı(%)

Harcama

3.341.000

1.696.000

50,76

71.000

0

0

Yurtdışına Yapılan Transferler

1.480.000.000

854.530.126

57,74

TOPLAM

1.483.412.000

856.226.126

57,72

Hane Halkına Yapılan Transferler

06- Sermaye Giderleri
Bakanlığımıza 2019 yılı için 787.637.000 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin
3.295.470 TL’si Haziran ayı sonu itibarıyla harcanmış, 437.470.102 TL ödenek ise harcanmak üzere
avans olarak gönderilmiştir. Avans olarak gönderilen tutarlardan yapılan harcamalar henüz sisteme
gider olarak yansımamıştır. Söz konusu avans tutarı da dikkate alındığında ilk altı aylık dönemde
sermaye giderleri için harcama oranı % 55,96 karşılık gelmektedir.
Bazı sermaye giderlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
06- SERMAYE GİDERLERİ

Tahsis Edilen
Ödenek

Harcama

Harcama
Oranı (%)

Mamul Mal Alımları

40.865.000

2.449.755

5,99

Gayri Maddi Hak Alımları

15.725.000

477.665

3,04

47.200.000

22.708

0,05

646.501.000

168.517

0,03

37.346.000

176.825

0,47

787.637.000

3.295.470

0,42

Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırma
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
TOPLAM
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III. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A. İDARİ VE MALİ İŞLER
Yurt İçinde Yürütülen Faaliyetler:
Bakanlığımızın 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 128 inci maddesinde sayılan
görevleri yerine getirmesine yönelik olarak kullandığı en önemli harcama kalemlerinden olan yolluk
ve temsil ve ağırlama harcama giderlerinden tasarruf sağlanabilmesi amacıyla yurtdışı ziyaretler ile
temsil ve ağırlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde oluşturulan heyetlere katılım sayısı asgari
seviyede tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Bakanlığımız merkez yerleşkesinde yürütülen elektrik tüketimini azaltma çalışmaları
sonucunda, Bakanlığımız merkez hizmet binasının 2019 yılı ilk altı aylık elektrik tüketimi, önceki
yılın aynı dönemine kıyasla azaltılmıştır. Keza Bakanlığımızın diğer tüketime yönelik giderlerinde
benzer tasarruf çalışmaları yürütülerek giderlerin azaltılmasına çaba gösterilmektedir.
Ülkemize Devlet Başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı
seviyesinde gerçekleşen ziyaretlerde ve uluslararası toplantılarda ihtiyaç duyulan taşıtların ve
protokoller malzemelerin büyük bir kısmı kiralama veya satın alma yerine kamu kurumlarının
hâlihazırdaki mevcut araçları ve malzemeleri kullanılarak sağlanmaya başlanmıştır.
Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası toplantıların, konferans merkezi yerine
mümkün olması hâlinde kamu binalarında gerçekleştirilmesi suretiyle mekân kiralama bedellerinde
de tasarruf sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bununla birlikte Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarında kullanılmak üzere; zorunlu
güvenlik sistemleri ilaveleri, telefon makineleri alımı, çelik kapı alımı ve bakım onarım için mal ve
malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız envanterinde kayıtlı taşıtların yazlık lastik ihtiyaçlarının karşılanmasını
teminen yeterli sayıda lastik satın alınmıştır. Ayrıca, 3 Mayıs 2019 tarihinde faaliyete başlayan
Hatay Temsilciliğimizin tefrişi için gerekli büro mobilyaları ile Bakanlığımız ihtiyacı için gerekli
mefruşat ürünlerini satın alınmıştır.
Bakanlığımıza tahsisli Üsküdar Salacak’taki binanın taş istinat duvarı için durum tespit
raporu yaptırılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız ana binası, makam bloğunun temelinin durumunun tespiti
ve ilave kat inşasının mümkün olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla zemin etüdü çalışması
yaptırılmıştır.
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Yurt dışında yürütülen faaliyetler:
1.Satın Alma:
2019 yılının ilk altı aylık döneminde yeni açılan La Paz Büyükelçiliğimiz kançılarya binası
kapsamlı tefrişi ve devlet malı yeni binasına taşınan Edinburg Başkonsolosluğumuzun kançılarya ve
ikametgâh binalarının kapsamlı tefrişi tamamlanmıştır. Yeni açılan Malabo Büyükelçiliğimiz ile
Riyad Büyükelçiliğimiz kançılarya binalarının kısmi tefrişatı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dış
temsilciliklerimizin envanterinde kayıtlı taşıtların yazlık ve kışlık lastikleri, yedek parça ihtiyaçları
ile muhtelif dış temsilciliklerimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı, regülatör,
güvenlikli kapı gibi zorunlu ihtiyaçları karşılanmıştır.
Ayrıca, ilk altı aylık dönemde satın alınması öngörülen binaların rayiç bedelinin tespiti için
uluslararası kabul görmüş uzman firmalara kıymet takdir raporu hazırlattırılması; binaların mevcut
durumuna dair teknik rapor hazırlattırılması; tapu kayıtlarının çıkarılması ve incelenmesi, satın alma
sözleşmesi hazırlıklarının yapılması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti alınması; uygun
niteliklere haiz binaların tespit edilebilmesi için emlak danışmanlığı hizmeti alınması ve arsa/bina
tapu kayıtları için harç ödenmesi için işlemler yapılmıştır.
2.İnşaat İşleri:
Dış temsilciliklerimizin temsil ve hizmet gerekleri açısından daha uygun ve itibarlı binalara
kavuşturulmasına yönelik inşaat faaliyetlerimiz kapsamında; New York Yeni Türkevi Binası
inşaatına, Dakka Büyükelçiliğimiz Binaları inşaatına, Karaçi Başkonsolosluğumuz Binaları
inşaatına, Strazburg Başkonsolosluğumuz ve Avrupa Konseyi nezdinde Daimi Temsilciliğimiz
binaları inşaatına proje ve iş programları çerçevesinde devam edilmiş olup, Strazburg
Başkonsolosluğumuz ve Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz Binaları inşaatı bu
dönemde tamamlanarak geçici kabul işlemi yapılmıştır.
3.Büyük Onarım İşleri
2019 yılının ilk altı aylık döneminde büyük onarım faaliyetlerimiz kapsamında New York
Başkonsolosluğumuz, La Paz Büyükelçiliğimiz, Viyentiyan Büyükelçiliğimiz ve Bangkok
Büyükelçiliğimiz kançılarya binaları onarımı, Kabil Büyükelçiliğimiz binaları onarımı işlerine
yönelik mimari danışmanlık hizmeti alımları gerçekleştirilmiştir.
B. BİLİŞİM İŞLERİ
2017 yılı başından itibaren yurtdışı temsilcilik binalarımızda ihtiyaç duyulan elektronik
tabanlı güvenlik sistemlerinin büyük bir kısmının Türkiye'den temin edilen malzemeler kullanılarak
Bakanlığımız teknisyenlerince kurulumunun yapılmasına başlanmıştır. Bu yöntemin sağladığı
ekonomik avantajlar sayesinde; malzemelerin entegratörler yerine doğrudan Türkiye'deki malzeme
tedarikçilerinden temini sayesinde ciddi oranda maliyet azalışı, kurulum sonrası bakım-onarım
hizmet alımının ortadan kaldırılması, malzeme alımı için döviz cinsinden ödeme yapılmaması,
Bakanlığımız standartlarına uygun malzeme kullanımı nedeniyle sistemlerin beklenen verimli
kullanım ömrünün artırılması sağlanmıştır. Bu yöntemle, elektronik tabanlı güvenlik sistemlerinin
ilk kurulum maliyetlerinde de tasarruf sağlanabilmiştir.
Ayrıca, Bakanlığımızca kurulan ve işletilen yurtdışı temsilciliklerimiz telefon santrallerinde,
Türkiye ve diğer dış temsilcilik aramalarında ücretsiz (mevcut internet hatları kullanılmaktadır)
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haberleşme imkânı sağlayan VoIP sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde temsilciliklerimizin
Türkiye yönünde ve kendi aralarında yaptıkları telefon haberleşmelerinde önemli miktarda maddi
tasarruf elde edilmektedir.
Bununla birlikte, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde merkez harcama birimlerimizden ve
dış temsilciliklerimizden gelen muhtelif bilgisayar ve çevre birimleri taleplerine karşılık olarak
tahsis edilen ödeneklerin bir kısmı zorunlu olan büro ve bilgisayar malzemesi alımları için
kullanılmıştır.
Dış temsilciliklerimizin sunucu, bilgisayar ve çevre birimleri başta olmak üzere muhtelif
mamul mal alımlarına ilişkin ödenek taleplerine karşılık tahsis olunan 500.000 TL'nin 93.053,97
TL'si temsilciliklerimizin ihtiyacı çerçevesinde kullanılmıştır.
Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda RxMedia Pharma İlaç Bilgi Kaynağı Yazılımı, SSL
Sertifika lisans alımı, Solarwinds Network Performance Monitör Yazılımı Güncellemesi, 3 Yıllık
Nitelikli Elektronik Sertifika Lisansı, IP Kripto Projesi Yazılımı ve ISMart Enterprise Suite Yazılımı
alınmıştır.
C. ARŞİV İŞLERİ
2019 yılının ilk altı aylık döneminde temsilciliklerimizin arşivlerinin tasnifi ve düzenlenmesi
çalışmaları kapsamında Almatı ve Strazburg Başkonsolosluklarımıza geçici görevlendirmeler
yapılmıştır.
Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 5-8 Haziran 2019
tarihlerinde Berlin’de düzenlenen "Uluslararası Diplomatik Belge Editörleri 15. Konferansı"na
(ICEDD-2019) Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanmıştır.
“Arşiv Serisi” projesi çerçevesinde “100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler”,
“Saracoğlu’nun Moskova Görüşmeleri” “Sadabad Paktı”, “Milli Mücadele: 1919”, “1939
İttifakı”, “Filistin Meselesi 1918-1948” temalı yayınların basımına ilişkin çalışmalara devam
edilmektedir.
Arşiv Otomasyon Projesinin dördüncü aşamasına başlanması amacıyla, TÜRKSAT A.Ş’den
“Sayısallaştırma, Endeksleme ve Fiziki Arşivin Düzenlenmesi”ne ilişkin hizmet alımına gidilmesi
için sözleşme ve teknik şartname taslağı hazırlanmış olup, sözleşmenin imzalanması aşamasına
gelinmiştir.
Ocak 2019 itibarıyla ilk kez sistematik olarak tasnif çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda, 1919-1950 döneminden başlamak üzere, “Ülkeler Fonu”nda yer alan Avrupa ülkelerine
dair evrakımız elektronik ortamda tasnif edilmeye başlanmıştır. Ocak, Şubat ve Mart 2019’da
toplam 178.142 sayfadan oluşan 65.387 belgenin tasnifi tamamlanmıştır. Ayrıca, 1919-1958
döneminden başlamak üzere “Ülkeler Fonu”nda yeralan Almanya, İngiltere ve SSCB’ne dair
evrakımız elektronik ortamda tasnif edilmiş ve tasnif edilmeye devam edilmektedir. Nisan, Mayıs ve
Haziran 2019’da 177.084 sayfadan oluşan 56.066 belgenin tasnifi tamamlanmıştır. Sonuç olarak, ilk
altı aylık dönemde toplam 355.226 sayfadan oluşan 121.453 belgenin tasnifi yapılmıştır.
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D. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ
2018 yılı başında 237 olan dış temsilcilik sayımız 2019 yılı başında 242’ye ulaşmıştır.
Bakanlığımız 2019 yılı bütçesinin % 59,76’sı dış temsilciliklere tahsis edilen ödenekten
oluşmaktadır. Anılan ödeneklerin temsilciliklerimize dağıtımında 2019 mali yılı itibarıyla yöntem
değişikliğine gidilmiş, bu çerçevede her bir temsilciliğimizin son üç yıldaki (2016, 2017, 2018)
harcamalarının harcama kalemleri bazında ortalaması alınarak çıkan rakamın bütçe imkânlarımıza
uygun olarak azami tahsisat yapılmıştır. Bu kapsamda; dış temsilciliklere gönderilen ödeneklerinde
etkin kullanım sağlanmaya çalışılmıştır.
Yurtdışı temsilciliklerimizin bina boya-badana taleplerinin bir kısmı (özellikle işçilik
ücretlerinin çok yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde) Bakanlığımız teknik personelince
yapılmaktadır. Keza yurtdışı temsilciliklerimizin ihtiyacı makine ve ekipmanın (x-ray cihazı, voltaj
regülâtörü, UPS, jeneratör vs.) bulunulan ülkedeki temin maliyetlerinin yüksek olması hâlinde
Türkiye'den temin edilerek gönderme yoluna gidilerek harcamalarda tasarruf sağlanmasına gayret
edilmektedir.
Söz konusu tasarruf tedbirleri kapsamında temsilciliklerimizin zorunlu giderleri için
gönderilen ödeneklerde 2019 yılının ilk altı ayında avans dâhil toplam harcama 1.599.452.634 TL
olmuştur.
2019 yılının ilk altı aylık döneminde 2018 yılı atama kontenjanından yarışma sınavları
yapılarak Bakanlığımıza 100 diplomatik kariyer memuru (50 Meslek Memuru, 50 Konsolosluk ve
İhtisas Memuru) alınmıştır. Ayrıca 5 boş kadro için açılan Aday Hukuk Müşavirliği Giriş Sınavı
süreci devam etmektedir.
Bakanlığımızda göreve yeni başlayan merkez memurlarına Temel ve Hizmet İçi Eğitim
verilmiştir. Ayrıca Bakanlığımızda harcama sürecinde görev alan personel için “Kamu İhale
Mevzuatı ve Uygulamaları” eğitimi düzenlenmiştir. Aynı zamanda, diğer kamu kurumlarında
görevli personele yönelik dış politika, diplomasi ve protokol konularında eğitim programları
düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Diplomasi Akademisi Başkanlığı ev sahipliğinde, 1992 yılından bu yana her
yıl düzenlenmekte olan Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'nın (UGD) 25 incisi, 1-21
Nisan 2019 tarihleri arasında 65 ülkeden birer diplomatın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Cezayirli, Yemenli, Güney Sudanlı ve Katarlı diplomatlara yönelik eğitim programları tertip
edilmiştir.
E. KONSOLOSLUK İŞLERİ
Amsterdam’da 11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen 7. Wittenburg Toplantısı Hollanda Türk
Toplumu Çalışma Grubu’na Bakanlığımız adına katılım sağlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması
Komitesinin (CMW) 2020-2023 dönemi üyeliğine Hükümetimizce yeniden aday gösterilen Doç. Dr.
O. Can Ünver ile birlikte New York’ta BM Genel Merkezinde taraf ülkeler yetkilileriyle destek
talebi görüşmelerinde bulunulmuştur.
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“Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Taşınmaz Malvarlıklarının Yabancı Ülke
Makamları Tarafından Araştırılmasına İlişkin Kurumlar Arası Toplantı”ya başkanlık edilmiştir.
Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ev sahipliğinde 17 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da
düzenlenen toplantıya KEGY-III Daire Başkanı katılım sağlamıştır
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarına İlişkin Kurumlar Arası Koordinasyon
Kurulunun toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarının
korunması amacıyla hukuki alanda hizmet alımı yapılmaya devam edilmiştir.
Şehitlik Yönetmeliği uyarınca yurtdışında bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım ve
koruma işlemlerini gerçekleştirmek üzere yurtdışı temsilciliklerimize ödenek gönderilmiştir.
Bosna-Hersek, Romanya, Hollanda, Kuveyt ve Japonya ile konsolosluk istişareleri
gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Bakanlığımızca Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansına, Avrupa’da Vatansızlık
konulu konferansa, 6.Türkiye-Almanya Göç Diyaloğu toplantısına ve Suriye konulu 3. Brüksel
Konferansına katılım sağlanmıştır.
F. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ
UNESCO nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz tarafından 9 Mayıs 2019 tarihinde UNESCO
Genel Merkezi'nde "Sualtı Arkeolojisi" başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.
Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıldönümü, Bilge Tonyukuk Anıtı’nın inşasının 1300.
yıldönümü ve Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümü UNESCO 206. Yürütme Kurulu'nda 20202021 Yıldönümleri Kutlama Programı Döngüsüne eklenmiştir. Söz konusu karar Kasım 2019
tarihindeki UNESCO Genel Kurulu’nda kabul edilecektir. Keza UNESCO 206. Yürütme Kurulu'nda
Meksika ile ortak teklifimiz üzerine 15 Nisan Dünya Sanat Günü olarak kabul edilmiştir.
Tokat’da bulunan Ballıca Mağarası Nisan 2019’da UNESCO Geçici Miras Listesi’ne
eklenmiştir. Ballıca Mağarası’yla birlikte, Türkiye’nin Geçici Miras Listesi’ndeki aday miras alanı
sayısı 78’e yükselmiştir.
Göbeklitepe, 24 Haziran-4 Temmuz 2018 tarihlerinde Manama’da düzenlenen 42. Dünya
Miras Komite toplantısında, 18. alanımız olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmiştir.
2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi vesilesiyle, ayrıca Göbeklitepe’ye ait uygun görülecek
replikaların kalıcı olarak New York’da BM Genel Merkezi’nde sergilenmesi amacıyla hibe edilmesi
konusunda çalışmalar devam etmektedir.
2019’da Japonya’da Türk Kültür Yılı açılışı, 19 Mart 2019 tarihinde Tokyo’da Kültür ve
Turizm Bakanımız ve Japonya Prensesi Akiko Mikasa tarafından yapılmıştır. Topkapı Sarayı
Müzesi’nde sergilenen 170 adet eserden oluşan “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale
Geleneği” başlıklı serginin açılış töreni Kültür ve Turizm Bakanımızın katılımıyla 19 Mart 2019
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Masraflarının tamamı Japonya tarafından karşılanan söz konusu sergi,
20 Mart-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tokyo Ulusal Sanat Müzesi'nde teşhir edilmiş olup,
sergiyi yaklaşık 170.000 kişi ziyaret etmiştir. 14 Haziran’da Kyoto Ulusal Modern Sanat
Müzesi'nde teşhirine devam edilen sergi 28 Temmuz 2019 tarihine kadar sürmüştür.
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2 Eylül 2018 tarihinde Bişkek’te imzalanan "Türk Akademisinin Mali Esaslarına İlişkin
Anlaşma" ve “Türk Kültür ve Mirası Vakfı’nın Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma” Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve 10 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır.
İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Şartına taraf olma sürecimize ilişkin
Anlaşma 19 Haziran 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığından TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir.
Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı hazırlıklar kapsamında oluşturulan III. Ortak Çalışma
Grubu’nun Moskova’da 28/29 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen (OÇG) toplantısına iştirak
edilmiştir. Ayrıca, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı iki ülke Kültür Bakanları
tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde Moskova’da yapılmış, Troya Operası sahnelenmiştir.
Faaliyetlerimiz Moskova, St. Petersburg ve Kazan’da devam etmektedir.
Ülkemizdeki Alman Büyükelçiliği destekli okullara yasal statü kazandırmak ve
mütekabiliyet temelinde Almanya’da tarafımızca açılacak okullar konusunda Alman makamları ile
başlatılan müzakerelerin üçüncü turu, 18-19 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.
Aynı çerçevede, söz konusu Alman okullarına Mart 2019’da Bakanlığımız ve MEB
yetkililerinden oluşan bir heyet inceleme ve bilgi alma amaçlı ziyarette bulunmuş, bu ziyareti
müteakip, Alman tarafının daveti üzerine Berlin’deki okul modelleri keza aynı heyet tarafından 2-3
Nisan 2019 tarihlerinde ziyaret edilmiştir.
“Almanya’da İkâme Okulların Finansmanı" konusunda 27 Mayıs 2019 tarihinde Berlin'de bir
çalıştay düzenlenmiş, söz konusu çalıştaya Bakanlığımız ve MEB yetkilerinden oluşan bir heyetle
katılım sağlanmıştır. Almanya’da açılması öngörülen Büyükelçilik destekli Türk okulları ile ilgili
Alman Dışişleri Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde faaliyet gösteren Fransız Büyükelçiliği destekli okullara yasal statü sağlanmasına
ve mütekabiliyet esası uyarınca ülkemizce de Fransa’da aynı statüde okullar açılmasına imkân
verecek "Eğitim İşbirliği Anlaşması" müzakerelerinin ikinci turu 17-19 Haziran 2019 tarihlerinde
Paris'te yapılmıştır
G. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği uyarınca hazırlanan “Ayrıntılı Harcama
Programı” Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. Program doğrultusunda
3 aylık dönemler hâlinde serbest bırakılan ödenekler ilgili birimlere tahsis edilmiştir.
Harcama birimlerinin üçer aylık nakit talepleri her ay konsolide edilerek Hazine ve Maliye
Bakanlığına iletilmiş olup, Bakanlığımız nakit ihtiyacının temini yönünde gerekli işlemler
gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız “2018 Yılı Kesin Hesap Tasarısı” ve “2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu”
hazırlanmıştır.
Bakanlığımızın 2020-2022 dönemi bütçesi hazırlıklarına başlanmıştır. Harcama
birimlerimizde bütçe tekliflerini hazırlamakla görevli personele gerekli yönlendirme yapılmıştır.
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"Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri
uyarınca, kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde takip ve tahsiline
karar verilen kamu zararlarının takip ve tahsili için gerekli işlemler yürütülmüştür.
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan “100 Günlük İcraat
Programı” ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, 2006 yılından bu
yana Stratejik Plan hazırlayan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından farklı olarak ilk kez 20192023 dönemini kapsayan Bakanlığımız Stratejik Planı katılımcı bir anlayışla ve tüm paydaşlardan
alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Bakanlığımızca hazırlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamında;
yurtiçinde ve yurtdışında yapılan ihalelere ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, seyahat kartı
listeleri, yan ödeme cetvelleri, ödenek aktarma işlemleri ile yurtdışı kira katkısı ödemelerine ilişkin
belgelerin ön mali kontrolü yapılmıştır.
İç Kontrol sistemi ile öngörülen iyi yönetim prensiplerinin daha iyi anlaşılması ve
uygulanmasını temin etmek maksadıyla hizmet içi eğitimler kapsamında Bakanlığımız memurlarına
bilgiler verilmiş ve örnek uygulamalar üzerinde durularak bu konuda farkındalık yaratılmaya
çalışılmıştır.
Bakanlığımız malî yapısının daha da güçlendirilmesi ve tedarik süreçlerinin etkin ve verimli
bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla; harcama birimlerince açılması öngörülen ihalelere ilişkin
taslak belgelerin mevzuata uygunluğu gözden geçirilmiş, Kamu İhale Kurumu tarafından ihale
mevzuatında yapılan değişiklikler takip edilerek harcama birimleri zamanlıca bilgilendirilmiştir.
Kamu İhale Kurumu tarafından ihale mevzuatında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin
olarak iletilen taslak metinler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve görev
alanımıza giren ikincil mevzuat düzenlemeleri hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeler
yapılmıştır.
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IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
A. İDARİ VE MALİ İŞLER
Yurt içinde yürütülecek faaliyetler:
Bakanlığımız envanterine kayıtlı taşıtların kışlık lastik ihtiyaçları ile Bakanlığımız
personelinin ihtiyacı için büro mobilyası alımlarının yanı sıra gerekli çeşitli makine alımlarının
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Ayrıca, Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarına gerekli olması hâlinde güvenlik
sistemleri ve telefon santrali sistemleri ilaveleri yapılması öngörülmektedir
İncek’te Bakanlığımıza tahsisli yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki Diplomatik Site alanında
bulunan yolların stabilize teknik altyapı ve asfalt yapım işleri ile su ve kanalizasyon altyapı
şebekelerine ait hatların inşasına ilişkin çalışmalar Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı
Belediyesi tarafından kademeli olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemlerin ilk aşaması
olan yol yapım çalışmaları hâlihazırda devam etmektedir. İlk aşama yol yapım çalışmaları için 2019
yılının ikinci altı aylık döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesine ödeme yapılması
öngörülmektedir.
Bakanlığımıza tahsisli Üsküdar Salacak’taki binanın taş istinat duvarının güçlendirilmesi
projesi kapsamında zemin etüdünün ve statik projelendirme işinin yaptırılması için üç ayrı firmadan
fiyat teklifi istenmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir.
Müşir Fuat Paşa Yalısı’nın onarımı işi için kapsamlı restorasyon çalışmasından vazgeçilerek
basit onarım yapılması uygun görülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğünce basit onarım kapsamında yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır. İhale aşaması
için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile çalışmalara
devam edilmektedir.
Yurtdışında yürütülecek faaliyetler:
1. Satın Alma:
2019 yılının ikinci altı aylık döneminde yeni açılan Freetown Büyükelçiliğimiz kançılarya ve
ikametgâh binaları tefrişinin Ağustos ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Strazburg
Başkonsolosluğumuzun yeni inşa edilen kançılarya ve ikametgâh binaları ve yeni inşa edilen Bağdat
Büyükelçiliğimiz ile inşaatı devam etmekte olan Dakka Büyükelçiliğimizin kançılarya ve ikametgâh
binaları için kontrolörlük hizmeti alınması ve tefrişinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Ayrıca, yeni açılan Malabo Büyükelçiliğimizin kançılarya ve ikametgâh binaları, Bujumbura
Büyükelçiliğimizin ikametgâh binası, Viyentiyan Büyükelçiliğimiz ve Port of Spain
Büyükelçiliğimizin kançılarya binaları tefrişi ile kançılarya binası taşınan Bangkok
Büyükelçiliğimizin tefrişi öngörülmektedir.
Dış temsilciliklerimizin acil taşıt ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel
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Müdürlüğü yetkilileriyle görüşülmüş, acil taşıt ihtiyaçlarımızı ve gerekçelerini açıklayan bir yazı
2019 Mayıs ayı sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmiştir. Gerekli izinlerin alınabilmesi
ve taşıt alımı için ödeneğin tahsis edilebilmesi hâlinde, temsilciliklerimizle eşgüdüm içinde satın
alma işlemlerine başlanacaktır.
Yeni açılan veya önümüzdeki dönemde açılması öngörülen dış temsilciliklerimizin taşıt
ihtiyaçları 2004/8030 sayılı İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları
ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar kapsamında
karşılanmaya çalışılacaktır.
Dış temsilciliklerimizin jeneratör, telefon santrali, kesintisiz güç kaynağı, regülatör,
güvenlikli kapı gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Hâlihazırda kiralık bir kançılaryada faaliyet gösteren Houston Başkonsolosluğumuzun kira
sözleşmesinin süresinin uzatılması mümkün değildir. Anılan Başkonsolosluğumuzun devlet malı
müstakil bir yerleşim düzenine kavuşturulmasını teminen 2019 yılının ikinci yarısında bina satın
alımının sonuçlandırılması öngörülmektedir.
2. İnşaat İşleri:
Dış temsilciliklerimizin temsil ve hizmet gerekleri açısından daha uygun ve itibarlı binalara
kavuşturulmasına yönelik inşaat faaliyetlerimiz kapsamında, New York yeni Türkevi inşaatına,
Dakka Büyükelçiliğimiz Binaları inşaatına, Karaçi Başkonsolosluğumuz Binaları inşaatına devam
edilecektir.
Ayrıca, Cidde Başkonsolosluğumuz binaları, Hartum Büyükelçiliğimiz kançılarya ve memur
konutu, Tiran Büyükelçiliğimiz kançılarya ve ikametgâh binası ile Pekin Büyükelçiliğimiz binaları
projeleri için mimari danışmanlık hizmetleri alınacaktır.
3. Büyük Onarım İşleri:
2019 yılının ikinci altı aylık döneminde büyük onarım faaliyetlerimiz kapsamında Bangkok
Büyükelçiliğimiz, Bujumbura Büyükelçiliğimiz, Houston Başkonsolosluğumuz,
Lahor
Başkonsolosluğumuz, Meksika Büyükelçiliğimiz, Port Of Spain Büyükelçiliğimiz, Rabat
Büyükelçiliğimiz, Santiago Büyükelçiliğimiz, Viyentiyan Büyükelçiliğimiz, Asuncion
Büyükelçiliğimiz, Herat Başkonsolosluğumuz, Komrat Başkonsolosluğumuz, Montreal
Başkonsolosluğumuz, Freetown Büyükelçiliğimiz, La Paz Büyükelçiliğimiz, Krasnodar
Başkonsolosluğumuz kançılarya binalarının; Almatı Büyükelçiliğimiz ek kançılarya binası, Atina
Büyükelçiliğimiz ikametgâh binası, Gazimağusa Başkonsolosluğumuz Binaları,
Basra
Başkonsolosluğumuz binaları ile Musul Başkonsolosluğumuz binalarının onarım işlerinin yapılması
planlanmaktadır.
B. BİLİŞİM İŞLERİ
Merkez ve yurtdışı teşkilatımızda kullanım ömürlerini tamamlamak üzere olan veya
kapasitesi yetersiz kalan sunucu ve depolama ünitelerinin yenilenmesi ihalesi yapılmıştır. İhale
kapsamındaki mal ve malzemeler teslim alındıktan sonra ikinci altı aylık dönemde ödeme yapılması
planlanmaktadır.
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Geçtiğimiz dönemde sözleşmesi yapılan Güvenlik Duvarı Cihaz alımı, Güvenlik Duvarı
Lisans yenilemesi ve Microsoft Premier Destek Paketi bedeli ikinci altı aylık dönemde ödenecektir.
Ayrıca, merkez ve yurtdışı teşkilatımızda kullanılmak üzere alınacak olan kripto cihazları, tempest
bilgisayar ve tempest yazıcılar için ödeme yapılacaktır.
Bazı temsilciliklerimizin sistemlerinin değişiminin çoğunlukla mahallen yaptırılması yoluna
gidilmektedir. Bu kapsamda, bilgisayar, monitör, yazıcı (lazer, nokta vuruşlu, pasaport yazıcı vs.)
yazıcı, tarayıcı, dizüstü bilgisayar ile bunların dışında çelik kasa, evrak imha makinesi gibi
makinelerin alımını teminen önümüzdeki altı aylık süre zarfında harcama yapılması
öngörülmektedir.
C. ARŞİV İŞLERİ
2019 yılının ikinci altı aylık döneminde Köstence Başkonsolosluğu, Madrid Büyükelçiliği,
Rabat Büyükelçiliği, Kopenhag Büyükelçiliği, Vaşington Büyükelçiliği ve Londra
Başkonsolosluğunun arşivlerinin tasnifi ve düzenlenmesi çalışmaları kapsamında iletmiş olduğu
geçici görevli talepleri değerlendirilecektir.
“100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler” özel yayınının 3-9 Ağustos 2019 tarihleri
arasında düzenlenecek olan XI. Büyükelçiler Konferansı sırasında dağıtımı ve tanıtımının yapılması
planlanmaktadır.
Ayrıca, “Arşiv Serisi” projesi çerçevesinde, ikinci altı aylık dönemde “Saracoğlu’nun
Moskova Görüşmeleri” “Sadabad Paktı”, “Milli Mücadele: 1919”, “1939 İttifakı”, “Filistin Meselesi
1918-1948” temalı yayınların basımı öngörülmektedir.
Arşiv Otomasyon Projesinin dördüncü aşamasına başlanması amacıyla “Sayısallaştırma,
Endeksleme ve Fiziki Arşivin Düzenlenmesi”ne ilişkin TÜRKSAT A.Ş. ile yapılacak hizmet alımı
sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Aralık 2019 tarihi bitimine kadar TÜRKSAT ile mutabık
kalınan “Arşiv Otomasyon Projesi Yönergesi”nin üç ana başlığında tespit edilen; fiziki temizleme,
ayrıştırma, sayım ve tarama işlemleri, endeksleme işlemleri ve Osmanlı Türkçesi uyarlama ve
kontrol gruplarının çalışmaları iş ve işlemleri yürütülecektir.
D. TEMSİLCİLİK VE PERSONEL İŞLERİ
2019 yılının ikinci altı dönemine Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızın yeniden faaliyete
geçmeleri beklenmektedir. Ayrıca, Gazimağusa ve Komrat Başkonsolosluklarımızın önümüzdeki
kısa dönemde faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Novorossisk Başkonsolosluğumuzun Krasnodar’a
taşınması planlanmaktadır.
2019 yılı atama kontenjanı kapsamında yapılacak yarışma sınavlarıyla Bakanlığımıza yeni
Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları alınması öngörülmektedir. Ayrıca 55.
Dönem Aday Meslek Memurları ve 9. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları temel eğitim
programı düzenlenecektir.
Diğer kamu kurumlarında görevli personele yönelik eğitimler verilmeye devam edilecek
olup, Kamboçyalı Diplomatlar Eğitim Programı, Nijerli Diplomatlar Eğitim Programı Ukraynalı
Diplomatlar Eğitim Programı, Iraklı Diplomatlar Eğitim Programı ve Maltalı Diplomatlar Eğitim
Programı çerçevesinde harcamalar yapılacaktır.
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E. KONSOLOSLUK İŞLERİ
2019 yılının ikinci altı aylık döneminde Hollanda, Gürcistan, Rusya, Katar, İsviçre ve İran ile
konsolosluk istişareleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Bişkek Türk Okuluyla ilgili temaslarda bulunmak üzere
Bişkek/Kırgızistan’a seyahat edilecektir. Ayrıca yurtdışında mevcut veya açılması öngörülen Türk
okullarına (MEB’e bağlı) ilişkin düzenlenecek toplantılara iştirak edilecektir.
Birleşik Krallığın AB’den ayrılması sürecinde vatandaşlarımızın Türkiye-AB hukukundan
kaynaklanan göçmenlik ve sosyal haklarının korunması amacıyla İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle
Londra’da düzenlenecek toplantılara katılım sağlanacak, Ankara’da İngiliz heyetleri ağırlanacaktır.
Yurtdışında bulunan şehitliklerimizle ilgili bakım-onarım ve restorasyon faaliyetleri ve yeni
Türk Şehitliği ve Anıtı inşası için yapılacak görüşme ve incelemelere katılım sağlanacaktır. Ayrıca
Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan, her iki ülkenin birbirlerinin topraklarında
verdiği kayıpların defin yerlerinin tespitine ilişkin 3 Aralık 2012 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında
Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşma” uyarınca kurulan Ortak Komisyonun üçüncü
toplantısı yapılacaktır.
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla hukuki alanda hizmet alımı
yapılmaya devam edilecektir.
Çeşitli ülkelerde düzenlenebilecek Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu toplantılarına
katılım sağlanacaktır. Keza “Yurtdışı eğitim hizmetleri” ve “ayrımcılık/ırkçılık” konularında iki ayrı
kurumlar arası alt çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Ülkemizin üye olduğu Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından
düzenlenen Budapeşte Süreci Çalıştayına, Küresel Göç ve Kalkınma Zirvesine, Viyana Göç
Diyaloğu Konferansına, Küresel Mülteci Forumuna ve Uluslararası Göç Diyaloğu Çalıştayına
Bakanlığımızca katılım sağlanacaktır.
F. KÜLTÜR VE TANITIM İŞLERİ
Bakanlığımızca UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası (SOKÜM)
Temsili Listesine, 2019 döngüsü için kaydedilmek üzere sunulan "Geleneksel Türk Okçuluğu" adlı
dosyamıza ilişkin karar, Kasım-Aralık 2019’da düzenlenecek 14. SOKÜM Komite toplantısında
alınacaktır.
Ülkemizin “Türk Kültür ve Mirası Vakfı” üyeliğinin gerçekleştiği cari yılın katkı payının
tamamını ödemesi gerekmekte olup, 2019 katkı payının ödenmesine ilişkin gerekli işlemler
sürmektedir.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı devam edecek olup, Yıl’ın kapanış etkinliği
İstanbul’daki Pera Müzesi’nde açılacak resim sergisiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu serginin
2020 senesinin ilk aylarına kadar açık kalması planlanmaktadır. Rusya’daki çeşitli faaliyetlerimiz yıl
sonuna kadar devam edecektir.
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2019 yılının ilk altı ayında Japonya’da sürdürülen Türk Kültür Yılı faaliyetlerimiz yıl sonuna
kadar devam edecektir.
2020’de kutlanacak Türkiye-Ürdün Kültür Yılı’nın hazırlıkları çerçevesinde, ülkemizden bir
heyetin Eylül 2019’da Ürdün’ü ziyaret etmesi planlanmaktadır. Öte yandan, Kültür ve Turizm
Bakanımız Kültür Yılı’na ilişkin Mutabakat Zaptı’nı imzalamak üzere Ekim 2019’da Ürdün’e davet
edilmiştir.
Dış misyonlarımıza kitap, broşür ve tanıtım malzemesi gönderimleri devam edecektir.
Ayrıca, tanıtım filmlerinin ve tanıtıcı bilgi notlarının derlenerek misyonlarımızla paylaşılması
çalışmaları devam etmektedir.
Ülkemizdeki Alman Büyükelçiliği destekli okulların statüsünü mütekabiliyet esasında
belirlemeye yönelik İşbirliği Anlaşmasının 4. tur görüşmeleri 24-25 Temmuz 2019 tarihlerinde
Ankara’da yapılacaktır. Fransız tarafıyla Eğitim İşbirliği Anlaşması ve Kültür Merkezleri
Anlaşmasının üçüncü tur müzakereleri 22 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.
Keza Ülkemizde faaliyet gösteren Büyükelçilik destekli okulların yasal statülerinin
mütekabiliyet çerçevesinde sağlanmasına yönelik önümüzdeki aylarda Pakistan ve Libya tarafıyla
da müzakerelerin yapılması öngörülmektedir.
Ülkemizin tanıtımına ve uluslararası alanda olumlu gündemle yer almasına yönelik
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu meyanda, Bakanlığımızca geniş bir coğrafyada yürütülen kültürel
faaliyetlerle ülkemizin tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin yurtdışında tanıtılması amacıyla
misyonlarımızın farklı etkinliklerle desteklenmesine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Türk
günleri/haftaları, Türk filmleri günleri, geleneksel Türk sanatlarının tanıtımı, semazen gösterileri,
sergiler açılması, ebru sanatının teorik ve uygulamalı tanıtımı, resim sergileri, müzik festivallerine
katılım, gastronomi faaliyetleri gibi etkinlikler gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.
G. MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL
2019-2023 dönemini kapsayan Bakanlığımız Stratejik Planı, 6 stratejik amaç altında, 16
hedef ve 27 performans göstergesinden oluşmaktadır. Planımızın mali saydamlık ve hesap
verebilirlik ilkeleri çerçevesinde Eylül ayında yayınlanması öngörülmektedir.
Diğer taraftan, 2019-2023 Stratejik Planımızla ile uyumlu olarak Bakanlığımızın 2020 Yılı
Performans Programının yine katılımcı bir anlayışla çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı bütçe
teklifleri ile eşzamanlı olarak yetkili organlara sunulacaktır.
Bakanlığımız 2020-2022 dönemi bütçe teklifi hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığına iletilecektir. 2020 yılı Orta Vadeli Mali Planın yayımlanmasını müteakip
belirlenen rakamlarla güncellenen Bakanlığımız bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Genel Kurul’a sunulmak üzere kitapçık hâline getirilecektir.
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Bakanlığımız “2018 Yılı Kesin Hesap Tasarısı” için uygunluk bildirimi alındıktan sonra
tasarı TBMM ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere basılacaktır.
Yılsonuna doğru artacağı tahmin edilen harcama birimlerimizin serbest bırakma, revize,
aktarma ve yedek ödenek taleplerinden uygun görülenler ve Bakanlığımız nakit talepleri ilgili
kurumlara iletilmeye devam edecektir.
Mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması için
gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
"Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri
uyarınca kontrol, denetim veya inceleme ile kesin hükme bağlama neticesinde takip ve tahsiline
karar verilen kamu zararlarının takip ve tahsili için gerekli işlemlere devam edilecektir.
İç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına İç Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda
devam edilecektir. İç kontrol sisteminin anlamı, önemi ve gerekliliği konusunda yöneticilere ve
personele yönelik eğitimler verilmesi öngörülmektedir.

21

