
 

 

  

 

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları 
Destekleri 
 
 
Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen 
bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’ndan alıntıdır.  
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Mali Destekler 
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı; 

a) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, 

b) Soydaş ve akraba topluluklar, 

c) Ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrenciler 

ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Başkanlık, 5978 sayılı kanunun 10. maddesinin a 

bendinden hareketle; 

Başkanlığın görev alanına yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı 

çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve 

benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda hazırlanmış olan "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca 

Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik" 30 Kasım 2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi 

Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Başkanlık, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara 

1- Çağrı Esaslı Proje Desteği 

2- Doğrudan Proje Desteği 

olmak üzere iki şekilde mali destek sağlamaktadır. 

Çağrı Esaslı Proje Desteği 
Başkanlık tarafından geliştirilen destek programlarına bağlı olarak, seçilen bölge(ler)deki potansiyel 

başvuru sahipleri, belli bir dönem içerisinde ilgili başvuru rehberinde belirtilen konu ve şartlarda proje 

hazırlayıp sunmaya davet edilir. Değerlendirme sonucu, en başarılı projelerden toplam destek 

bütçesinin imkan tanıdığı kadarı mali desteğe hak kazanır. 

Doğrudan Proje Desteği 
Başkanlık, amaç ve hedeflerine uygun olarak Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan 

sivil toplum kuruluşları veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan projelere doğrudan 

mali destek verilebilir. Bu kapsamda sunulan projeler teslim edildikten kısa bir süre sonra 

değerlendirmeye tabi tutulur. Desteklenmesi uygun görülen projeler öngörülen süre içerisinde 

uygulamaya konulur. 

 



Doğrudan Proje Desteği 2012 Mali Destek Programı 
Doğrudan Proje Desteği 2012 Yılı Mali Destek Programı'nın amacı; " Yurtdışında yaşayan 

vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklar, ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik 

faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların Türkiye'nin tanıtımını sağlayacak ve imajını güçlendirecek 

faaliyetlere teşvik edilmesi"dir. 

Programın öncelikleri şunlardır: 

1. Başkanlık faaliyet alanında bulunan hedef grupların (yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş 

ve akraba topluluklar, ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler), Türkiye ile kültürel ve sosyal 

bağlarının güçlendirilmesi, 

2. Türkiye imajının güçlendirilerek, Türk kültürünün uluslararası düzeyde tanınması ve tanıtılması için 

etkinlikler düzenlenmesi, 

3. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın iş ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi, 

4. Yurtiçinde veya yurtdışında Başkanlık faaliyet alanında bulunan sivil toplum örgütleri, meslekî 

yapılanmalar, kar amacı gütmeyen tüzel kişilikler ve ticari örgütlerin kendi aralarında ve/veya 

Türkiye'deki muadilleriyle işbirliğini tesis etmek üzere, ortak planlı çalışmalar yapması 

5. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde sosyal, ekonomik ve ailevi alanlardaki 

hak ve yükümlülüklerini belirleyen mevzuat ve Gençlik Daireleri gibi yasal yapılar hakkında 

bilgilendirme yapılması, 

6. Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ülkemize uyumlarının artırılması, 

7. Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, 

8. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik eğitici nitelikteki televizyon programlarının teşvik 

edilmesi, 

9. Yurtdışında yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığı önleyici yazılı ve görsel yayınların arttırılması, 

10. Başkanlık faaliyet alanlarına yönelik yayınlar, alan araştırmaları ve akademik çalışmalar 

yapılması, 

11. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi 2015-2016 dönemi geçici üyeliğine adaylığı, İzmir EXPO 2020 

adaylığı vb. alanlarda Türkiye'yi destekleyici faaliyetler düzenlenmesi. 



 Kimler Başvurabilir? 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklar, ülkemizde eğitim gören 

uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet gösteren, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği 

haiz kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak kabul edilir. 

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklar, ülkemizde eğitim gören 

uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet gösteren, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği 

haiz kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir. 

Destek Programı Kapsamında Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali 

Kaynak 
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı toplam 

5.000.000 TL'dir. 

 Başkanlık, bu programa ayırdığı kaynakları kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 

Bu durumda Başvuru Sahipleri, Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Eş Finansman Oranı 
Projelere ilişkin, Başvuru Sahibinin sağlaması beklenen maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az 

%25'idir. 

Proje Süresi 
Proje süresi en fazla 12 aydır. 

 Proje Uygulama Yeri 
Proje faaliyetleri başvuru sahibinin veya ortağının faaliyet gösterdiği ülkede gerçekleştirilecektir. 

Ancak eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler, proje amaçlarına ulaşılması için gerekli olduğu 

durumlarda, farklı ülkelerde de gerçekleştirilebilir. 

 

 

 


