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1975 yılında Bayburt’ta doğdu. 1976 yılında ailesinin Almanya’ya 
göç etmesi dolayısıyla 1 yaşından beri Almanya’nın Köln şehrin-
de yaşıyor. İlk, orta ve lise eğitimini Köln’de tamamladıktan sonra 
Almanya’nın önde gelen hukuk fakültelerinden Köln Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı zamanda İzmir 9 Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de mezun olan Mustafa Yene-
roğlu evli ve üç çocuk babasıdır.

1987 yılından bu yana, yaklaşık 27 yıl boyunca yurt dışındaki sivil 
toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. İslam Toplumu Millî Görüş 
(IGMG) teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldı. 2011-2014 yıl-
ları arasında IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve son olarak IGMG 
Genel Sekreteri olarak Avrupa ve Almanya’da yaşayan Türklere 
yönelik çeşitli çalışmalara öncülük etti.

Avrupa’da Müslümanların meseleleri, din özgürlüğü, ayrımcılık, 
Türk vatandaşlarının yurt dışındaki sorunları, azınlıklar, yabancılar 
ve vatandaşlık hukuku, ayrıca göç ve diaspora politikaları, yurt dışı 
kültür, eğitim ve din politikaları ile ilgili çalışmalar yaptı. Göçmen ve 
azınlık hakları konusunda, ayrıca Avrupa’da artan İslam düşmanlığı 
ile ilgili siyasi ve hukuki çalışmalarda aktif olarak yer aldı, yüzlerce 
davayı takip ve koordine etti. 

Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Ye-
neroğlu ayrıca Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyeliği ve Ayrımcılık 
ve Irkçılıkla Mücadele Derneği (Fair) kurucu başkanlığı görevlerini 
yürüttü. Ayrıca bir iletişim ajansının ve yayınevinin kurucu müdür-
lüğünü yaptı.

İlmî ve kültürel faaliyetleriyle de yurt dışındaki Türklere yönelik 
çeşitli hizmetlerde bulunan Yeneroğlu uzun yıllar boyunca haber 
ve yorum dergisi Perspektif’in genel yayın yönetmenliğini ve kül-
tür-sanat ve felsefe dergisi Sabah Ülkesi’nin yayın sorumluluğunu 
üstlendi. Türkiye dışında yaşayan yurttaşlarımızın dillerini, kültür 
ve kimliklerini muhafaza etmeleri için Türkçe yayınların artırılması 
konusunda çeşitli çalışmalar yaptı ve bu doğrultuda birçok projeyi 
hayata geçirdi.

Mustafa 
YENEROĞLU 

Kimdir?
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Daha demokratik, daha özgürlükçü, farklılıkları zenginlik ka-
bul eden ve çokkültürlülüğü destekleyen bir anlayışla siyaset 
yapmak binlerce yıllık kültürümüzün omuzlarımıza yüklediği 
bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle, adalet ve yargı 
sistemine daha fazla güvenilen, sosyal eşitlik ve adaleti daha 
fazla önemseyen, insana ve doğaya çok daha özen gösteren 
bir Türkiye hepimizin ortak gayesidir.

1 yaşından beri Almanya’da yaşayan, temel eğitimini ve yük-
sek öğrenimini Almanya’da tamamlayan Mustafa Yeneroğlu 
bu gaye uğrunda hizmet etmekten gurur duyan, yurt dışındaki 
Türk diasporasının içinden bir ses. Uzun yıllar boyunca yurt 
dışında yaşayan Türkler ile ilgili sivil toplum çalışmalarında 
üst düzey idarecilik yapan Yeneroğlu, onların sorun ve mese-
lelerini yakından tanıyor ve şimdi 27 yıllık tecrübesini siyasi 
arenaya taşıyor. 

Yeneroğlu Avrupa’daki yurttaşlarımızın küçük ya da büyük 
tüm sorun ve meselelerinin Türkiye siyasetinde temsil edil-
mesini ve devlet nezdinde çözüm üretilmesini sağlayacağına 
dair seçmenlerine söz veriyor. Tüm çalışma ve girişimlerini 
yurt dışındaki sivil toplumla istişare hâlinde gerçekleştirece-
ğini özellikle vurgulayan Yeneroğlu, meselelerin sistematik 
takibini yapacağını ve attığı adımların hesabını kamuoyuna 
vereceğini beyan ediyor.
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AVRUPA’DA YAŞAYAN 
VATANDAŞLARIMIZA 
YÖNELİK OLARAK ŞİMDİYE 
KADAR NELER YAPILDI?

Büyük bir çoğunluğu Avrupa’nın çeşitli ülkele-
rine, Kuzey Amerika ve Avustralya’ya, 1960’lı 
yıllarda başlayan işçi göçüyle gitmiş, daha son-
ra bulundukları ülkelere aileleriyle yerleşerek bu 
ülkelerin asli unsurları olarak kalıcı hâle gelmiş 
vatandaşlarımız bugün itibariyle 6 milyona ula-
şan Türkiye diasporasının ekseriyetini oluştur-
maktadır.

Yakın tarihin en büyük göçlerinden birini gerçekleştiren söz ko-
nusu kitlenin yerleştikleri ülkelerde on yıllar boyunca kalıcı unsur-
lar olarak görülmemiş olması, kendilerine yönelik etkili politikalar 
geliştirilmesini de engellemiştir. Dönemin Türkiye hükûmetleri 
de göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yapmamıştır. 
80’li yıllardan sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik 
yaklaşımlarda belli ölçüde bir değişim gözlenmeye başlanmış, an-
cak AK Parti iktidarına kadar kayda değer adımlar maaselef atılma-
mıştır. AK Parti iktidarının Türkiye’de ekonomik ve siyasi istikrarı 
sağlamasıyla, siyasal anlayış ve kurumlarda yeni bir millet daya-
nışması ortaya çıkmış ve kısa sürede yurt dışında da yankı bulan 
bu yaklaşım sonucunda anavatanlarından uzakta yaşayan vatan-
daşlarımıza yönelik hatalı politika ve düzenlemeler ortadan kaldırıl-
mıştır. Bu süreçte yurt dışı vatandaşlarımıza yönelik politikalarda 
önemli bir değişim sağlanmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır:

• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2010 yılında 
kurulmuştur. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
öz kültürlerinin korunması hedeflenmiş, onların temel sorun 
ve meseleleri ile daha yakından ilgilenilmeye başlanmış, yüz-
lerce proje desteklenmiştir.

• Mavi kart sahibi yaklaşık 750 bin vatandaşımızın mağduriyeti 
giderilmiş, çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerdeki va-
tandaşlarımızın Türkiye’deki hakları korunmuştur. 

• 2009 yılında kurulan Yunus Emre Vakfı tarafından çeşitli ül-
kelerde açılan kültür merkezlerinde Türkçe öğretimi ve kültür 
programları etkinlik kazanmıştır. 

• Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız, ilk kez 2014 yılın-
daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bulundukları ülkelerde 
oy kullanma hakkına sahip olmuştur. 

• Konsolosluklarımızın imkânları genişletilerek daha iyi hizmet 
vermeleri sağlanmış ve vatandaşlarımızın sorunlarıyla daha 
yakından ilgilenmeleri amacıyla Hukuk Müşavirlikleri ve Aile 
Müşavirlikleri kurulmuştur.  

• Yurt dışında hizmet veren tüm resmî kurum ve kuruluşları-
mız çağdaş ve geleneksel değerlerimizin doğal temsil-

 ciliğini üstlenirken, aynı zamanda zengin ve köklü 
 kültürümüzün daha iyi tanıtılmasına yönelik çeşitli 
 etkinlikler düzenlemiştir.
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AK Parti olarak yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza 
da “milletine hizmeti esas alan devlet” anlayışıyla yak-
laşmaktayız. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve akra-
ba topluluklarımızın bütün farklılıklarını sahiplenerek 
menfaatlerini koruyabilmek, dil ve kültür birikimlerini 
geliştirmek, yurt dışında hizmetlerimizi kalıcı ve sağlıklı 
bir şekilde yürütebilmek diaspora politikamızın ana sü-
tunlarını oluşturmaktadır. Bu anlayışla, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın ve akraba topluluklarımızın sadece 
birtakım sorunları olduğunda değil, her zaman yan-
larında olmayı, onlarla birlikte hayatın her alanını ku-
caklayan kültürel ve ekonomik inisiyatifler geliştirmeyi 
hedefliyoruz. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik farklı 
kurumlarımız tarafından yürütülen çeşitli hizmetlerin 
koordinasyonunu bütüncül bir strateji çerçevesinde 
sağlamayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. 
Partimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın, soydaş ve 
akraba topluluklarımızın içinde yaşadıkları ülkelerde 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayata aktif katı-
lımlarını desteklemektedir. Bununla birlikte, asimilas-
yon politikalarına karşı kültürel kimliklerimizin korun-
masına azami önem göstermek ve bunun için gerekli 
desteği vermek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

DİASPORA, YURT DIŞI 
EĞİTİM VE KÜLTÜR 
POLİTİKALARINDA 
HEDEFLERİMİZ

11
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• Anadil eğitiminin yaygın olarak verilmesi ve kültürel kimlik-
lerin korunması için yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının 
faaliyetleri desteklenecek, bu amaçla eğitmen ve materyal 
desteği sağlanacak, proje destek bütçesi ihtiyaca cevap ve-
rebilecek oranda artırılacaktır.

• Çift dilli ve çift müfredatlı, hem Türkiye hem de Avrupa’da 
tanınan diplomalar veren kreş, okul ve yükseköğrenim ku-
rumlarının açılması teşvik edilecektir. 

• Yurt dışında Türkçe dil ve kültürün geliştirilmesi bağlamında 
sunulan eğitimlere belirli standartlar getirilmesi adına “Yurt 
Dışı Eğitim Kurumları Merkezi” kurulacak ve bu kurum tara-
fından “Yurt Dışı Eğitim Kurumları Kalite Denetim Standardı” 
geliştirilecektir. 

• Yeni nesillerin Türkçemizi ve kültürümüzü korumalarına ve 
geliştirmelerine yönelik çalışmalar artarak devam ettirilecektir. 

• Gençlerin Türkiye’nin engin tarih ve kültürünü bizatihi tecrü-
be etmeleri için kültürel gezi ve kamp programları yaygınlaş-
tırılacaktır. 

• Yurt dışındaki eğitim kurumlarına ve okullara yönelik, o ül-
kelerde yaşayan eğitmenlerin yerinden görevlendirilmesi ile 
ilgili çalışmalar tamamlanacak ve yurt dışı öğretmen sayısı 
artırılacaktır. 

• Devlet üniversitelerinin yurt dışında yerleşke/kampüs açabil-
mesi için yasal düzenleme hazırlanıp, yurt dışına açılmaları 
sağlanacaktır.   

• Türk diasporası mensubu gençlerimizin akademik gelişimleri 
için eğitim destekleri artırılacaktır. 

• Yurt dışı din hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, her-
hangi bir ayrım yapılmaksızın ve eşit bir biçimde tüm top-
luma ve onları temsil eden STK’lara ulaştırılması, yerel dinî 
öğretim kurumlarının desteklenmesi ve yerinden görevlen-
dirme yapılması teşvik edilecektir. 

• Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen gençlere yönelik 
üniversite kontenjanlarının artırılması sağlanacaktır. 

• Türk diasporasının bireysel ve toplumsal kapasitesini geliştir-
meye yönelik programlar artırılacaktır.

• Üniversiteler bünyesinde Diaspora Araştırma Merkezleri’nin 
kurulması ve geliştirilmesi desteklenecektir.

ANADİL, KÜLTÜREL KİMLİKLERİN 
KORUNMASI, EĞİTİM VE ÖĞRETİM
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• Medeniyet, kültür ve sanat değerlerimizin yurt dışında 
daha etkin bir biçimde tanıtılması maksadıyla yurt dışı 
kültür politikaları geliştirilecektir. 

• Farklı ülkelerle yapılmış olan kültürel iş birliği anlaşma-
larının güncelleştirilmesi ve anlaşma olmayan ülkelerle 
anlaşma yapılması sağlanacaktır. 

• Yenilenen kültür anlaşmaları çerçevesinde, Yunus Emre 
Enstitüleri’nin dünya genelinde daha etkin bir şekilde faa-
liyet göstermesi sağlanacaktır.  

• Yurt dışında gerçekleştirilen eğitim, öğretim, kültürel ve 
sanatsal faaliyetler artırılacak ve uluslararası değişim 
programları desteklenecektir.

15

KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ
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• Tüm insanlık için büyük tehdit oluşturan ayrımcılık, ırkçı-
lık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadelede 
ilgili ülkelerle birlikte hareket ederek, yurt dışındaki yurt-
taşlarımızı yakından ilgilendiren insani değerleri koruma 
hususunda yapılan çalışmalar artırılacaktır. 

• İslam düşmanlığı ve ayrımcılık vakalarının takip ve do-
kümantasyonun yapılması ve uluslararası hassasiyetin 
geliştirilmesi doğrultusunda sivil toplum çalışmaları 
desteklenecektir.

YABANCI 
DÜŞMANLIĞI 
VE 
AYRIMCILIKLA 
MÜCADELE

17
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• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yurt dışında oluş-
turulan temsilcilikleri aracılığıyla ilgili ülkelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın, o ülkelerdeki sosyal meselelerinin 
daha etkin bir şekilde takip edilmesi sağlanacaktır.

• Türkiye’de başlatılan doğum hediyesi, çeyiz hesabı, ko-
nut destek hesabı gibi uygulamalardan yurt dışında ya-
şayan vatandaşlarımızın da istifade etmesi sağlanacaktır.

 
• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ül-

kelerde aldıkları sigorta hizmetlerinden Türkiye’de de isti-
fade edebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

AİLE 
VE 
SOSYAL 
POLİTİKALAR
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• Yurt dışı seçim bölgesinin oluşturulması ve yurt dışı Türkleri 
temsil edecek yeterli sayıda milletvekilinin seçilmesi hedef-
lenmiştir.

• Dövizle askerlik bedeli düşürülecek ve pasaport harçlarının 
azaltılması için çalışılacaktır. 

• Tanıma ve tenfiz davalarının kolaylaştırılması üzerinde çalışı-
lacaktır. 

• Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmeden kullanım 
sürelerinin uzatılması amaçlanmaktadır.

• Yurt dışında yaşayan vatandaşların kişisel kullanıma mahsus 
yabancı plakalı araçlarının Türkiye’de kullanım sürelerinin 
uzatılması hedeflenmiştir.

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye yerleşme-
leri durumunda yaşanması olası sorunlar için çeşitli oryantas-
yon programları geliştirilecektir.

• Türkiye’de memur olarak çalışmak isteyen yurt dışında öğre-
nim görmüş gençlere yönelik KPSS sınavlarının uyarlanması 
hedeflenmiştir.

İnancımız odur ki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunla-
rının çözümü noktasında ortaya konan bu irade diğer suni sorun-
ları da büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Böylece Avrupa’da ve 
dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan vatandaşlarımızın içinde 
bulundukları ülkelerde özgüveni yüksek bir şekilde, dil ve kültü-
rel kimliklerine yönelik engellemelerle karşılaşmadan yaşamaları 
mümkün kılınacaktır.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN 
TÜRKLERE YÖNELİK 
YAPILACAK DİĞER 
ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR
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SIKÇA 
SORULAN 
SORULAR

Yurt dışında kaç seçmen var? 

2.798.726



Yurt dışı seçmenler için 
seçim tarihleri ne zaman?

Seçmenler 8-31 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında, 24 gün boyunca, 10 – 19 saatleri 
arasında oy kullanabileceklerdir.

4 524 25
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• Gümrüklerde ve yurt dışı temsilciliklerinde kurulan san-
dıklarda yurt dışı seçmenler siyasi tercihlerini belirtebi-
lecekler. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi randevu 
uygulaması olmayacaktır.

• Yurt dışında konsolosluklarda sandık kurulması seçmen-
lere önemli kolaylıklar sağlasa da sandıkların kurulduğu 
temsilcilikler yurt dışı seçmenin ikamet yerine yine de 
uzak bir konumda bulunabilir. Bu durumlarda yurt dışı 
seçmenler vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirerek 
siyasi katılımlarıyla yurt dışı seçmenin gücünü sandıkta 
göstermek göreviyle karşı karşıyadırlar.
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Yurt dışı seçmenler 
nerelerde oy kullanabilir?



14 Mart’ta ilan edilen yurt dışı seçmen kütük-
lerinde kayıtlı olan herkes 8-31 Mayıs 2015 ta-
rihleri arasında oy kullanabilecektir. Yurt dışı 
seçmen bilgileri şu adresten sorgulanabilir:

https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp 
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Kimler oy 
kullanabilir?
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