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Sunuş



Aziz Vatandaşlarım,

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, tam 16 yıl önce “kaynak Türkiye” diyerek yola 
çıkmıştık. Milletimizin teveccühüyle iktidarda kaldığımız bu süreçte ortaya 
koyduğumuz büyük dönüşümler, icraatlar ve yatırımlarla Türkiye’nin ne denli 
güçlü bir ülke olabileceğini dostumuza düşmanımıza gösterdik. Tüm bunları 
sizlerden aldığımız güçle gerçekleştirdik. 

İktidarlarımız döneminde Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız için hizmet üre-
tirken yurt dışında ana vatanından uzakta yeni yurtlarında yaşayan milletimi-
zin siz değerli fertleri için de çalışmayı ihmal etmedik. Başkonsolosluklarımızda 
sunduğumuz hizmetleri etkinleştirdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik 
kamu hizmetlerini iyileştirdik. Çocuklarımızın ana dilini, dinini ve kültürünü öğ-
renmesi için binlerce öğretmen ve din görevlisini yurt dışında görevlendirdik. 
Gençlerimizin eğitimi için burslar tahsis ettik. Türkiye’nin asli unsuru olarak ül-
kemizin geleceğinde söz sahibi olmanız için elli yıldır hasretle beklediğiniz oy 
sandıklarını da sizlere getirmek bize nasip oldu. 

Bildiğiniz gibi sizlerin de desteğiyle 16 Nisan 2017 referandumu ile ülkemiz 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçmeye karar verdi. Yeni sistem 24 Ha-
ziran seçimleriyle uygulamaya geçecektir. Yurt dışında ve gümrüklerde 7–19 Ha-
ziran tarihleri arasında hem Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili seçimi için oy 
kullanabileceksiniz. Bu seçimle birlikte sizlerin desteğiyle Türkiye sevdamızda 
yeni bir döneme adım atacağız. 

Yurt Dışı Vatandaşlar Seçim Beyannamesinde geçmişte yaptıklarımızı ve yeni 
dönemde yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı 
olan 2023’e doğru bu kutlu yürüyüşümüzde bir kez daha ülkemizin asli parçası 
olan, yurt dışında yaşayan siz değerli vatandaşlarımızın desteğini talep ediyor, 
Yüce Mevla’mdan 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve demokrasi-
miz için hayırlar getirmesini diliyorum.

Vakit Türkiye vakti. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı
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Türkiye 
Vizyonumuz

Türkiye Vizyonumuz

Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda bir değişim yaşanı-
yor. Bir yanda teknolojik dönüşümler, diğer yanda sosyal ve kültürel alan-
da yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi iyi algılayarak uyum sağlayanlar 
kazanıyor, değişim sürecinde geri kalanlar ise eskisinden çok daha fazla 
bedeller ödüyor. 

İşte biz, AK Parti olarak, tecrübeli bir kadroyla dünyadaki eğilimleri, olu-
şan fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek daha net 
bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından 
biri olan dijitalleşmeye özel bir önem vermekle birlikte Dijital Türkiye’nin 
vaktinin geldiğine inanıyoruz.

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına daha güçlü bir bi-
çimde taşımak için 2023 vizyonumuzu daha önce ortaya koymuştuk. Yeni 
hükümet sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek, iş dünyamı-
zın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi 
olduğu bir ülkeye dönüştürme hedefindeyiz.

2023’e beş kala artık daha uzun soluklu hedefleri benimseme, ortaya koy-
ma aşamasındayız. Kendimize ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 
2071’e doğru emin adımlarla yürürken artık vizyonumuzu uzun vadeli bir 
perspektifle geleceğe taşıyacağız. 

Bunun için önümüzdeki dönemde de ortalama olarak gelişmekte olan 
ülkelerin üzerinde yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağla-
yacağız. Böylece dünya ekonomisinden aldığımız payı yüzde 1,5’lere taşı-
yacağız. 

Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geçici rüz-
gârlara kapılmayıp dışa açık, rekabetçi, serbest piyasayı esas alan ekono-
mik yapımızı güçlendirerek devam ettireceğiz.



Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun avantajlarını da kullanarak 
ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren 
bir güç haline getireceğiz. Üretim biçimimizi, günümüzde en önemli re-
kabet unsurlarından biri haline gelen yenilikçilik ve farklılık oluşturmaya 
dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Bunun için de bilgiye dayalı üretimi, bü-
yümemizin temel belirleyici gücü yapacağız. 

Bütün politikalarımızın özünde insan merkezli siyasi anlayışımız bulunu-
yor. İnsanımızı kalkınmanın bizatihi amacı olarak görüyor, yine bu amaca 
insanımızla erişebileceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü biliyo-
ruz ki en büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. 

Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sundu-
ğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlen-
direceğiz. Birlikte koşacağımız gençlerimizle küresel alanda yeni başarı 
hikâyeleri yazacağız. Başkalarını izleyen değil, takip edilerek örnek alınan, 
dünyada adından söz ettiren ve sonuna kadar güvendiğimiz gençlerimizle 
başarmaya devam edeceğiz.

Topyekûn kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkınma sü-
recine daha aktif katılımını desteklemeyi sürdüreceğiz. Bir yandan kadın 
girişimciliğini güçlendirirken diğer yandan kadınların işgücüne katılma 
oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız. 
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Son 16 yılda yaptığımız atılımlarla; alt orta gelir ülke grubunda olan ül-
kemizi, üst-orta gelir grubuna yükselttik. Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek 
gelirli ülkeler ligine taşımaktır. 

Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetlerini 
daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştıracağız. Bir 
yandan gelir dağılımını iyileştirirken, diğer yandan bölgeler arası denge-
sizlikleri azaltacağız. Birleşmiş Milletler İnsani gelişmişlik endeksine göre 
“yüksek insani gelişmişlik seviyesi ”ne çıkardığımız ülkemizi, “en yüksek 
insani gelişmişlik seviyesi”ne ulaştıracağız. 

Önümüzdeki dönemde gelirini daha adil paylaşan ve nesiller arası hak-
kaniyeti sağlamış; çalışma istek, yetenek ve becerisine sahip; herkesin 
üretime katkıda bulunduğu; demokratik standartları yüksek, her alanda 
kalkınmış bir toplum haline geleceğiz. 

Küresel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmeleri şekillendirmesi beklenen 
alanlardaki teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız. Bu alanda yetkin bir 
ülke haline geleceğiz. 

Bu süreçte bir taraftan yeni teknolojilere dayalı dijital sanayi yapısına ge-
çerken, diğer taraftan insanımızı zihni ve fiziki becerilerinden faydalana-
bileceğimiz yeni alanlarda istihdam edeceğiz.

Milli Gelirden Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynaklarımızın payını yüzde ikinin 
üzerine çıkararak imalat sanayiimizde yüksek teknolojili üretimin payının 
hakim olduğu ekonomik bir yapıya sahip olacağız. 

Bilginin üretiminde ve katma değer oluşturacak şekilde kullanımında 
girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. 
Küçük ve orta boy işletmeler başta olmak üzere, rekabetçi bir ortamda 
oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan bir çok girişim-
cisi ve markası olan bir ülke konumuna yükseleceğiz.

Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde ku-
rumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz.

Ekonomik ve teknolojik atılımlarımızın yanı sıra sadece ulusal düzeyde 
değil, uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projele-
rimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi; eğitim, sağlık, 

Türkiye Vizyonumuz



bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, lojistik ve ticarette 
yerli ve milli üretimle dünyada söz sahibi olan ve cazibe merkezi konu-
munda bir ülke haline dönüştüreceğiz. 

Savunma sanayiinin birçok alanında geliştirmekte olduğumuz milli tek-
nolojimizin seviyesini en üst düzeye ulaştıracağız. Önümüzdeki dönem-
de Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyada 
önde gelen ihracatçı ülkeler arasına girecektir. 

Geleneksel unsurların yanı sıra siber alanda da savunma mekanizmala-
rına sahip olacak şekilde ülkemizin yerli ve milli teknolojik altyapısını ve 
organizasyon kabiliyetini daha da geliştireceğiz.

Ülkemiz için vazgeçilmez olan enerji ve gıda güvenliği alanlarında ulusla-
rarası standartlarda en üst düzeyde tedbirleri hayata geçireceğiz.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde daha kaliteli bir yaşam sürmesi-
ni hedefliyoruz. Bu bağlamda, akıllı ve yeşil kent projeleriyle, şehirlerimizi 
daha yaşanabilir bir niteliğe kavuşturacağız. Gelecek nesillerimize me-
deniyetimizin izlerini bulacakları, iftihar edecekleri, kimliği olan şehirler 
bırakacağız. 
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Geçmiş değerlerimizi geleceğe taşıyan bir anlayış içinde eğitim, kültür ve 
sanatta yenilikçi ürün ve yaklaşımlarla tüm insanlık için değer üretmeye 
yönelik atılımlar gerçekleştireceğiz.

Ülkemiz, özellikle gelişmekte olan ülkelerin sorun ve beklentilerini dile 
getirmede önemli bir rol üslenmektedir. Bu tecrübeden de faydalanarak, 
AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkile-
rimizi daha da güçlendireceğiz. 

Milletimizle birlikte bölgemizdeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş mil-
letlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Bunun için gereken iş-
birliklerini daha da sıkılaştırarak katma değerin bu coğrafyada üretilmesi 
için sağlam adımlar atacağız. 

Geçmişte önemli medeniyetlere merkez olmuş, kültürlere ev sahipliği 
yapmış olan ülkemizin, bu zengin coğrafyada dünya ile entegrasyonunu 
artırarak komşularıyla birlikte kalkınma sürecini hızlandırma çabasında 
olacağız.

Yakın coğrafyamızda huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya de-
vam ederken, küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir 
düzenin tesis edilmesinde öncülük edeceğiz. Bu anlayışla Türkiye, bugün 
olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için de-
ğil tüm insanlık için istemeye ve hak temelli diplomatik yaklaşımını sür-
dürmeye devam edecektir. “Dünya 5’ten büyüktür” çağrımızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. 

Türkiye gelecekte de küresel düzeyde sözü dinlenen lider bir ülke ve maz-
lumların umudu olmaya devam edecektir.

Yeniden şekillenen dünyada her alanda rekabet üstünlüğüne sahip, giri-
şimci ve yenilikçi anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refahını 
adaletle paylaşan, milli değerlerini evrensel değerlerle buluşturan, güçlü 
ve büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Türkiye Vizyonumuz
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AK Parti olarak yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza “milletine hizmeti 
esas alan devlet” anlayışıyla yaklaşıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaş-
larımıza yönelik politikaların, vatandaşlarımızın hak ettiği şekilde daha 
da ileri bir noktaya taşınması gerektiğini savunuyor, onların bulundukları 
ülkelerde desteklenip güçlendirilmesi yönünde çalışmaların artırılmasının 
ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu çalışmaların ve girişimlerin yurt dı-
şındaki sivil toplumla istişare hâlinde gerçekleştirilmesinin ve meselelerin 
sistematik takibinin yapılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bütün farklılıklarını sahiplenerek menfa-
atlerini savunmak, anavatanla olan bağlarını ve kültürel aidiyetlerini ko-
rumak, dil ve kültür birikimlerini geliştirmek, bulundukları ülkelerdeki ko-
numlarını güçlendirmek, etkin bir sivil topluma ulaşmak ve yurt dışındaki 
hizmetlerimizi kalıcı ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmek diaspora politika-
mızın ana sütunlarını oluşturuyor. Bu anlayışla, yurt dışındaki vatandaş-
larımızla birlikte hayatın her alanını kapsayan, kültürel ve ekonomik inisi-
yatifler geliştirmeyi hedefliyor,  Türk diasporasının kurumsal kapasitesini 
geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Farklı kurumlarımız tarafından yurt dışında yerleşik vatandaşlarımıza yö-
nelik yürütülen çeşitli hizmetlerin koordinasyonunu bütüncül bir strateji 
doğrultusunda uygulamayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Par-
timiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın, içinde yaşadıkları ülkelerde ekono-
mik, sosyal, kültürel ve siyasi hayata aktif katılımlarını destekliyor. Bunun-
la birlikte, kültürel kimliklerimizin korunmasına azami önem göstermek 
ve bunun için gerekli desteği vermek, vazgeçilmez hedeflerimiz arasında 
yer almaya devam ediyor.

Diaspora
Politikamız
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Diaspora politikamız bağlamında önümüzdeki dönemde yurtdışında yaşa-
yan vatandaşlarımızın; kültürel aidiyetlerinin korunmasını, STK’ların daha 
etkin bir şekilde desteklenmesini, topluma aktif katılım kapasitelerinin 
geliştirilmesini ve vatandaşlık haklarının güçlendirilmesini sağlayacağız. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın önemli ihtiyaçlarından biri de, ken-
dilerini ilgilendiren konularda farklı periyotlarla bir araya gelebilmeleridir. 
Buna binaen yıllık diaspora buluşmaları gerçekleştireceğiz. 

Öte yandan diasporamıza yönelik bilgi eksikliğini gidermek maksadıyla 
TÜBİTAK, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin diasporamızın sosyal, 
ekonomik, kültürel, siyasi, sağlık, hukuki ve diğer ilgili alanlarda mesele-
leri ve gündemleri ile ilgili araştırmalar yapmalarını teşvik etmeye devam 
edeceğiz. 

Diğer ülke diasporalarının tecrübelerinden faydalanmak, işbirliklerini ge-
liştirmek diaspora politikamızı güçlendirecek bir alandır. Bu noktada Türk 
Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin diaspora teşkilatları ile 
işbirliğini geliştirme ve diasporalarımıza yönelik ortak çözümler üretmek 
üzere çalışmalar başlatmış bulunmaktayız.

Diaspora Politikamız



Anadil, Kültür ve Eğitim 

Neler yaptık?

Yurt dışındaki gençlerimizin anadilini, kültürünü ve dinini yaşatmak için 2 
binden fazla öğretmen ve din görevlisini yurt dışında görevlendirdik.

Yurtdışında yerinden Türkçe eğitici yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans 
programları oluşturduk. 

Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında Türkiye’de eğitim gören yurt 
dışında yetişen gençlerimizin sayısını arttırdık. 

Maarif Vakfını kurduk, yurt dışında okul açmaya başladık.

Çift dilli kreş ve anaokullarının açılmasına destek vermeye başladık.

Diasporadaki gençlerimizin Türk üniversitelerinde ücretsiz eğitim alma-
sını sağladık.

YURTKUR ve YTB tarafından diasporadaki üniversite öğrencilerine burslar 
verdik.

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin ülkemizde staj yapmalarına imkân 
oluşturduk.

Binlerce gencimizi tarihi ile buluşması ve kültürü ile kaynaşması için Kök-
ler ve Köprüler Hareketlilik programlarıyla Türkiye’ye getirdik.

GENÇLERİMİZİN ANADİLİNİ 
ÖĞRENMELERİ, KÜLTÜRÜNÜ 
YAŞAMALARI VE İYİ EĞİTİMLİ 
BİREYLER OLARAK GELECEĞİ 
İNŞA ETMELERİNİ HEDEFLİYORUZ
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Neler Yapacağız?

Türk toplumunun bulunduğu ülkelerde anaokulundan başlayarak çift dilli 
okulların açılmasını teşvik edeceğiz.

Maarif Vakfı Uluslararası Maarif Türk Okullarını artıracağız.

Lise ve üniversite düzeyinde değişim programları ile gençlerimizin Türki-
ye’de bir dönem geçirmesini teşvik edeceğiz.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversitelerimizi yurt dı-
şında bölüm açmaya yönlendireceğiz.

Üniversitelerimizde diaspora gençlerimize ayrılan kontenjanı iki katına 
çıkaracağız.

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin ülkemizde staj imkânlarını artıracağız. 
Yurtdışı vatandaşlara yönelik başlatmış olduğumuz burs programı başta 
olmak üzere Türk diasporasının öncülerini yetiştirecek programları çoğal-
tacağız. 



Anadil eğitiminin yaygın olarak verilmesi ve kültürel kimliklerin korun-
ması için yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini destekle-
meye devam edeceğiz. Yurt dışındaki çocuklarımızın anadilimiz Türkçeyi 
öğrenmeleri için proje ve desteklerimizi çeşitlendirerek artıracağız.

Bilhassa yeni nesillerin Türkçe ve kültürümüzü korumaları noktasında 
mevcut hizmetlerimizi geliştirecek yeni adımlar atacağız.  Yurtdışındaki 
çocuk ve gençlerimize Türkçe ve Türk kültürünü öğretecek ve sanatını ta-
nıtacak yayınları ve etkinlikleri çeşitlendireceğiz.

Kültürel destek amaçlı olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için 
hazırladığımız kitap setlerini yaygın bir biçimde dağıtacağız, yurt dışında 
vatandaşlarımıza yönelik Türkçe kütüphaneler oluşturacağız.

Yurtdışındaki vatandaşlarımız arasından içinde yaşadıkları ülkede kültürel 
alanda öne çıkacak seçkin kişilerin yetiştirilebilmesi için özellikle gençlere 
yönelik geliştirdiğimiz özel programları etkin bir biçimde sürdüreceğiz.

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye’nin engin tarih ve kültürünü 
bizatihi tecrübe etmeleri için kültürel gezi ve kamp programlarının kap-
samını genişleterek devam ettireceğiz. Gençlere yönelik kültürel hareket-
lilik programlarını çeşitlendirip artıracağız. 100 bin gencimizi ülkemize 
getirerek tarih ve kültürü ile buluşturacağız.

Yaz tatillerini ülkemizde geçiren çocuk ve gençlerimize yönelik dil, kültür 
ve değerler eğitimi programları düzenleyeceğiz.

TRT Türk’ün yeniden yapılandırılmasını kısa zamanda tamamlayacak ve 
bu kanalın Türk Diasporasının sesi olmasını sağlayacağız.

Yurtdışındaki Türk medyasının kapasitesinin geliştirilmesi için adımlar 
atacağız. Bu kapsamda ilk olarak Basın İlan Kurumu kanununda değişiklik 
yaparak yurt dışındaki Türk medyasına da ilan ve reklam desteği vermesi-
ni sağlayacağız.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın göç tarihini yansıtacak göç müzeleri kuracağız.

Sosyal, eğitim ve kültürel işbirliği anlaşmalarının 
güncellenmesini tamamlayacağız.

Anadil, Kültür ve Eğitim 
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Kamu Hizmetleri

Neler yaptık?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı kurduk ve yurtdışında 
yaşayan insanlarımızın meselelerini bütün boyutlarıyla takip etmeye baş-
ladık.  

Başkonsolosluklarımızın sayısı arttırdık, yenileri açtık ve hizmet binaları iyi-
leştirip geliştirmeye devam ediyoruz. 

Konsolosluk hizmetlerinde önemli iyileştirmeler sağladık. Bilgi işlem altya-
pısını güçlendirdik, nüfus işlemleri başta olmak üzere birçok hizmeti yerin-
de sunmaya başladık.

E-Konsolosluk sistemi uygulamaya geçirdik ve dünyanın her yerindeki 6 
milyon vatandaşımıza 7 gün 24 saat hizmet sunduk.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın anavatandaki seçimlerde oy 
kullanmasını sağladık. Böylece, demokratik ve anayasal bir hakkın gereği-
nin yerine getirilmesinin yanında anavatana aidiyet bağlamında da önemli 
bir adım atılmasını sağlamış olduk. 

YURT DIŞINDAKİ 
VATANDAŞLARIMIZ İÇİN 

KAMU HİZMETLERİNİ 
İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
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Adrese dayalı olarak yürütülen kamu hizmetlerinde birinci ve ikinci adresin 
aynı hukuki değere sahip olmasını sağladık.

Dövizli askerlik bedelinin 6 bin Avrodan bin Avroya düşürdük. Ayrıca döviz-
le askerlik işlemlerinde ödeme işleminin muhabir bankaya gerek kalmaksı-
zın başkonsolosluklarda yapılabilmesine imkân verdik.

Pasaport harçlarını yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız için yarıya düşür-
dük. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’de mobil cihazlarını harç ödeme-
den (4 ay) kullanabilmesini sağladık.

Neler Yapacağız?

TBMM’de Türk Diasporası ile ilgili meseleleri takip etmek üzere Yurt Dışı 
Türkler Komisyonu kuracağız.

Bakanlıkların hizmetlerini etkin yürütmek üzere Yurtdışı Vatandaşlar Koor-
dinasyon Kurulunu hayata geçireceğiz. 

Konsolosluk bölgelerinde sekretaryası YTB tarafından yürütülecek geniş 
katılımlı Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclisleri oluşturacağız.

Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar için kamu hizmetlerine katılımın önündeki 
engelleri kaldıracağız.

Yurtdışı vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerini daha da ileriye taşıya-
cağız.

Kişisel veriler ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak korumaya, vatan-
daşlarımızın menfaatlerini esas almaya devam edeceğiz.

Başkonsolosluklarımızın altyapısını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. 

Konsolosluk işlemlerinde elektronik ödeme kolaylığını getireceğiz.

Dövizle askerlik işlemlerinde 38 yaş sorununu kaldıracağız.

Gümrük kapıları ve gümrükleri modernize ederek yenilemeyi sürdüreceğiz.



Hukuk ve İnsan Hakları

Neler yaptık?

Yurt dışında yaşayan Türk hukukçuların insanımıza hizmet sunumunun 
kalitesini artırmak için hukuk eğitim programları düzenledik.

İslam karşıtlığı ve ayrımcılık alanında eğitim ve staj programları ile uz-
man yetiştirme çalışmaları gerçekleştirdik.

İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası girişimleri 
destekledik ve etkin mekanizmalar kurulması için çalışmalar başlattık.

Vatandaşlarımızla ilgili verilerin korunması için kişisel veriler kanununu 
çıkarttık.

Vatandaşlarımızın haklarını etkin 
olarak kullanabilmelerini destekleyeceğiz

İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla 
mücadele kapasitesini geliştireceğiz
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Neler Yapacağız?

Tüm insanlık için büyük tehdit oluşturan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düş-
manlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadelede ilgili ülkelerle birlikte hareket 
ederek, yurt dışındaki insanımızı da yakından ilgilendiren insani değerleri 
korunma hususunda çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Başta İslam düşmanlığı olmak üzere yurtdışındaki vatandaşlarımızın ma-
ruz kaldıkları ayrımcılık ve hak ihlalleri gidermek için her türlü platform-
da etkin mücadele edeceğiz.

AGİT, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Konseyi platformlarını etkin kul-
lanarak İslam karşıtlığı ile mücadele edeceğiz.

Yurt dışındaki hukukçularımızın uzmanlaşması için eğitim programlarını 
artırarak devam ettireceğiz.

İnsan Hakları ve İslam Karşıtlığı alanında uzman yetiştirme çalışmalarına 
öncelik vereceğiz.



Ekonomi ve Çalışma Hayatı

Neler yaptık?

Dünyadaki Türk işadamlarının ve yöneticilerinin bir çatı altında örgütlen-
mesi amacıyla, 2007 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünye-
sinde Dünya Türk İşadamları Konseyini (DTİK) oluşturduk. 

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarımızı da “yabancı yatırımcı” 
kavramına dâhil ederek Türkiye’de yapacakları yatırımlarda Yabancı Ser-
maye Kanunu’na göre değerlendirilip, bu kanunun sunduğu tüm olanak-
lardan yabancılar gibi aynen yararlanabilme hakkı sağladık. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de aldıkları ilk konut ve iş-
yeri için KDV istisnasını getirdik.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kişisel kullanıma mahsus yabancı 
plakalı araçlarının Türkiye’de kullanım süresini altı aydan iki yıla uzattık.

Yapılan kanun değişikliği ile Mavi Kart sahibi gençlerimizin de Türkiye’de 
kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmalarına imkân sağladık.  

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza isteğe bağlı sigortalı ve emekli 
olma imkânı getirdik. Vatandaşlarımıza Dolar yerine TL ile borçlanma im-
kânı verdik. 

Mavi Kart sahiplerinin Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminde yer alma-
ları hâlinde Türk vatandaşları gibi devlet katkısından faydalanabilmelerini 
sağladık.

Yurtdışındaki lisansüstü eğitimli vatandaşlarımızın ülkemizle ilişkilerinin 
canlı tutulması için bir iletişim ağı kurduk. Yurtdışındaki Türk araştırmacı-
lar için bir veri tabanı ve kataloğu oluşturduk.

EKONOMİK BÜYÜME VE 
İSTİHDAM ALANLARINI 

ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
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Neler Yapacağız?

Nitelikli iş gücüne yurdumuzda fırsat sunmak için aktif politikalar izlemeye 
devam edeceğiz. Yurtiçi ve yurtdışındaki uluslararası işgücü ve yurtdışındaki 
Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kuracağız. 

Yurt dışında yetişen gençlerimizin kamu kurumlarında istihdamı için KPSS’de 
yeni modüller açacağız. 

Yerinden öğretmen istihdamını sağlamak için çalışmaları başlattık. Yurt dı-
şında yetişen gençlerimizi Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak istihdam 
edeceğiz. 

Yurt dışında İslami İlimler alanında yetişmiş gençlerimizin istihdamının önü-
nü açtık. Yeni dönemde yerinden istihdam edilen din görevlilerinin sayısını 
artıracağız.

Diasporadaki gençlerimizin mesleki tecrübelerini artırmak için ülkemizde 
staj imkânlarını çoğaltacağız.

Yurt dışındaki gençlerimizin uzmanlaşmalarını teşvik edeceğiz.

Yurt dışından emekli olanların yarı zamanlı çalışabilmelerine imkan sağlayan 
düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 



Sosyal Hizmetler

 

Neler yaptık?

Almanya başta olmak üzere Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerdeki 
vatandaşlarımıza hizmet vermek için Köln ve Düsseldorf’da Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ataşeliklerini faaliyete geçirdik.

Yurt dışında aile hukukunda yaşanan değişikliklerin doğrudan tanınması 
için yasal değişiklikleri yaptık. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da doğum yardımı ile çeyiz ve ilk 
konut hesaplarından faydalanabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri 
yaptık ve faydalanmaları sağladık. 

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK 
VE SOSYAL SORUNLARA ÇÖZÜM 
BULMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI 

YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ



Neler Yapacağız?

Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerdeki Aile ve Sosyal Bakanlığı ataşe-
liklerinin sayısını artıracağız. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımız için daha aktif aile politikaları izleyeceğiz. 
Türk aileleri ziyaret ederek sorunlarını hanelerinde dinleyecek ve çözüm 
için girişimlerde bulunacağız. 

Aile birleşiminde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla, toplumlar arası 
ilişkilerin artırılması ve aile değerlerinin yaşatılması için ilgili ülkeler nez-
dinde girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.

Yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik özel programlar geliştireceğiz. 

Kültürel hassasiyetlere uyumlu bakım evlerini teşvik edeceğiz.

Yurt dışındaki insanımızın mağdur olduğu bağımlılıkların giderilmesi için 
çalışmaları artıracağız.
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