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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 



 

GİRİŞ 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme 

bağlanmıştır. 

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe 

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu 

idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde 

gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan 

Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı 

aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı "2022 Yılı 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

 Başkanlığımıza 2022 mali yılında 4.493.997.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 

6 ayı içerisinde 13.721.603 TL ödenek devri (YİKOB’dan eklenen tutarlar) ve 510.000 TL 

gerçekleşen kurumlar arası aktarma (düşülen) ile birlikte toplam ödenek 4.507.208.603 TL’ye 

ulaşılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.170.234.078,77 TL harcanmış olup bu miktar 

ödeneğin % 48 'ine tekabül etmektedir. 

 

Tablo 1. 2022 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2022 Yılı Gerçekleşmeleri 

BÜTÇE 

TERTİBİ 
KBÖ 

TOPLAM 

ÖDENEK 

2022 HAZİRAN 

SONU 

HARCAMA 

HARCAMA 

ORANI % 

TOPLAM 4.493.997.000 4.507.208.603 2.170.234.078,77 48 

01- Personel 

Giderleri 
1.132.970.000 1.132.970.000 612.484.058,49 54 

02- Sosyal 

Güvenlik 

Kurumlarına 

Devlet Primi 

Giderleri 

207.447.000 207.447.000 117.544.842,36 56 

03- Mal ve 

Hizmet Alım 

Giderleri 

209.560.000 209.560.000 239.296.651 114 

05- Cari 

Transferler 
2.856.420.000 2.856.420.000 1.181.428.895,63 41 

06- Sermaye 

Giderleri 
64.000.000 77.721.603 12.399.631,29 15 

07- Sermaye 

Transferleri 
23.600.000 23.600.000 7.080.000 30 



 

Tablo-2 Program Sınıflandırmasına Göre 2022 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi 

Göç İdaresi 

Başkanlığı 

2022 Başlangıç 

Ödeneği 
Toplam Ödenek 

2022 Haziran 

Sonu Harcama 

Harcama 

Oranı % 

Göç Yönetimi  4.487.957.000 4.501.678.603 2.167.168.305 48 

Düzensiz Göç 101.243.000 101.243.000 160.182.627 158 

Göçmenlere 

Yönelik 

Hizmetler 

4.386.714.000 4.400.435.603 2.006.985.678 46 

Yönetim ve 

Destek 

Programı 

6.040.000 6.040.000 3.169.915 52 

Üst Yönetim, 

İdari ve Mali 

Hizmetler 

6.040.000 6.040.000 3.169.915 52 

Programlar 

Toplamı 
4.493.997.000 4.507.718.603 2.170.338.220 48 

  



 

 01 PERSONEL GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 1.132.970.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 

612.484.058,49 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 54’sine tekabül etmektedir. 

 

 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 207.447.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 117.544.842,36 

TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 56’ına tekabül etmektedir. 

 

 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 209.560.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 239.296.651 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 114’üne tekabül etmektedir. 

 

 05 CARİ TRANSFERLER 

 Kesintili başlangıç ödeneği 2.856.420.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 

1.181.428.895,63 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 41’ine tekabül etmektedir. 

 

 06 SERMAYE GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 64.000.000 TL’dir. YİKOB’dan gelen 13.721.603 TL ile 

ödenek 77.721.603 TL’ye ulaşmıştır. İlk altı aylık dönemde 12.399.631,29 TL harcanmış olup 

bu miktar ödeneğin % 15’ine tekabül etmektedir. 

 

 06 SERMAYE TRANSFERLERİ 

Kesintili başlangıç ödeneği 23.600.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 7.080.000 TL harcanmış 

olup bu miktar ödeneğin % 41’ine tekabül etmektedir. 

 

 

 

 

 

  



 

 II. OCAK- HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

  

 YABANCILAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 Mali Yılında 11.671.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 297.938,00 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 2,55’ine tekabül 

etmektedir. 

 Ülkemizde yasal olarak kalmak isteyen yabancılar ikamet izni talep etmektedir. 

01/03/2021 tarihine kadar ikamet izin belgelerinin basım işlemleri Yabancılar Genel 

Müdürlüğü bünyesindeki kart basım merkezinde yapılmıştır. Bu tarihten sonra İkamet İzin 

Belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından basılıp posta ile 

adreslere teslim edilmektedir. 

 NVİGM-GİB arasında yapılan İkamet İzni Belgelerinin Basımına İlişkin Protokol 

hükümlerince NVİGM tarafından polikarbon belge basımına geçilmiş olup, bunların iletimi için 

NVİGM ile PTT arasında sözleşme imzalanmıştır. 2022 yılı için toplamda 1.500.000 adet 

ikamet kartının adreslere teslim edilmesi öngörülmektedir. NVİGM-PTT arasında yapılan 

sözleşmeye göre gönderi hizmeti birim fiyatı KDV hariç 9.75 TL’dir. Dolayısıyla sadece 

gönderi hizmeti 14.625.000 TL olup bu tutarı yılsonu NVİGM’ye ilgili bütçe tertibindeki 

ödenek olması halinde aktarılacaktır. Diğer taraftan 1.500.000 adet İkamet İzni Belgelerinin 

basımı için NVİGM tarafından kullanılan sarf malzemesi giderleri de ilgili tertipten NVİGM‘ye 

aktarılacaktır. Bu tutar protokole göre NVİGM tarafından yılsonu belirlenecektir. 

 Diğer taraftan ülkemize gelmek isteyen yabancıların vize işlemlerinin takibi amacıyla 3 

aylık periyotlarla 2 personel Afganistan Büyükelçiliğimizde görevlendirilmekteydi. Afganistan 

da ki yönetim değişikliği sebebiyle halihazırda yurtdışı görevi çok nadir yapılmaktadır.  

 2022 yılı için “Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Arasında Ukrayna’da Yaşanan 

Olaylar nedeniyle Ülkemize Getirilen Ahıska Türklerine Götürü Bedel Üzerinden Sağlık 

Hizmeti Alımına Dair Protokol” henüz yapılmadığından “05.04 - Hane Halkı ve İşletmelere 

Yapılan Transferler” tertibindeki ödenek henüz kullanılmamıştır.  

 2022 yılı için ayrıca kırtasiye malzemeleri havaalanlarında dağıtılması için broşür alımı 

gibi gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. 

  



 

ULUSLARARASI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 Mali Yılında Genel Müdürlüğümüze başlangıç ödeneği olarak 2.844.907.000,00 

TL tahsis edilmiştir. Hali hazırda söz konusu ödeneğin 1.177.048227,41TL’si kullanılmış olup 

bu tutar toplam tutarın %41’ine tekabül etmektedir. 

 Uluslararası koruma başvuru sahiplerine yönelik kişi bazında yapılacak her mülakat 

işlemi için tercümanlık hizmeti altında “Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler” başlığı 

altında ödeme yapılmaktadır. Diğer taraftan “Uluslararası koruma başvurusu sahibi, mülteci, 

şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi” olan yabancılara ait Genel Sağlık Sigortaları 

Genel Müdürlüğümüzce ödenmektedir. Bununla birlikte 16.03.2018 tarihli ve 30362 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve geçici 

koruma kapsamındaki Suriyelilere sağlanan hak ve hizmetlerin koordinasyonu ile 81 ilde geçici 

koruma kapsamında bulunan yabancıların sağlık hizmetlerine ilişkin(eczane ilaç faturaları ve 

ayakta tedavi giderleri) harcamalar Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.  

 

UYUM VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

 2022 Mali Yılında 45.484.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 17.249.607,00 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 37,92 ine 

tekabül etmektedir.  

 İlk altı aylık dönemde yabancılara yönelik uyum çalışmaları ve Yabancılar İletişim 

Merkezi (YİMER157) hizmet vermeye devam etmiştir. Yurt içi ve yurtdışı çalışma ziyaretleri 

gerçekleştirilmiştir. AB Projesi Ulusal Katkı Payı ödemeleri yapılmıştır. Başkanlığımız tanıtım 

ve medya faaliyetlerinde bulunulmuştur.  

 

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2022 Mali Yılında 11.354,000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 4.665,088 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 41 ine tekabül 

etmektedir.   

 Bu dönemde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğümüzde toplantılar, 

ikili görüşmeler ve heyetlerin ağırlanması ile toplantılarda gerekli olan çeviri hizmeti 

karşılanmıştır. Daire Başkanlığının ihtiyacı olan kırtasiye ve baskılı malzeme alımı 

gerçekleştirilmiştir.  



 

 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 2022 Mali Yılında 711.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 

515.908 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 72,56 üne tekabül etmektedir. 

 Başkanlığımız aleyhine açılan davaların Hukuk Müşavirliğince takibi yapılmakta olup 

bu davalardan aleyhe sonuçlanan davalar için asgari avukatlık vekâlet ücreti ve yargılama gideri 

ödemesi yapılmaktadır. Taşra teşkilatımızın mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması, 

avukatlık vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi için taşra birimlerine ödenek 

gönderilmektedir. Ayrıca bu dönemde Müşavirliğin ihtiyacı olan kırtasiye ve diğer tüketim 

malzemelerinin karşılanması için alımlar ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler 

yapılmıştır. 

 

 DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE VE SINIR DIŞI İŞLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 mali yılbaşında 99.501.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Mali yıl içinde Genel 

Müdürlüğümüz ihtiyaçları doğrultusunda 75.000.000 TL yedek ödenek (Cumhurbaşkanlığı 

tarafından yedek ödenek işlemi iptal edilerek temmuz ayında ek bütçe tahsisi şeklinde işlem 

yapılmıştır.) tahsis edilmiştir. Haziran Ayı itibariyle 160.982.705,00 TL’lik kısmı harcanmış 

olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 161’ine tekabül etmektedir. 

 Düzensiz göçmenler ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapmaları ve kamu düzeni, kamu 

güvenliği ve kamu sağlığı açısından sakınca oluşturmaları sebebiyle ilgili kolluk birimlerince 

yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmektedirler. Genellikle üzerlerinde 

herhangi bir seyahat belgesi/pasaportu ve kendini tanıtıcı kimlik belgesi bulunmayan bu 

yabancılar geri gönderme merkezi bulunan illere sevk edilmekte ve ülkemizden çıkış işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemler için gerekli seyahat masrafları, iaşe giderleri ve 

tercümanlık giderleri Genel Müdürlük birim bütçesinden karşılanmaktadır. Ayrıca sevk ve sınır 

dışı işlemleri sırasında kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinden doğan görev yollukları da 

Genel Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır. 

 Telefon abonelik ve kullanım ücreti ödemeleri aylık dönemler itibariyle yapılmaktadır. 

Personel İhtiyaçları doğrultusunda yurtiçi-yurtdışı görev yolluğu ödemeleri, toplantı 

organizasyonu ödemeleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerine ödenek aktarımları yapılmıştır.  



 

 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 Mali Yılında 366.009.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 48.261.762,36TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 13’üne tekabül 

etmektedir. 

 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimler yılın ilk altı aylık döneminde 

aşağıdaki iş ve işlemleri yürütmüştür: 

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bu dönemde merkez ve taşra teşkilatlarının donanım 

eksiklerinin giderilmesi, GöçNet Kurumsal Yapılandırma Projesi kapsamında birimlerin ihtiyaç 

duyduğu modüllerin eklenmesi, güncellenmesi ve proje kapsamında bilişim personeli hizmet 

alımı, data hat giderleri, elektronik sertifika temini, ihtiyaç duyulan bilişim alt yapı-donanım 

temini faturalarının ödenmesi işlemlerini yürütmüştür. 

 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde Daire 

Başkanlığımızın telefon abonelik ve kullanım ücreti ödemelerini gerçekleştirmiştir. 

 Personel Daire Başkanlığı, 2022 yılı ilk altı aylık döneminde Göç İdaresi Başkanlığı 

merkez ve taşra teşkilatı kadrolu personelinin kadro, sınav, atama ve özlük işleri ile  sürekli 

işçi, sözleşmeli personel, kadrolu ve geçici personel kimlik kartı basım işlemleri ve Daire 

Başkanlık personelinin çalışma ziyaretleri ile ilgili harcırah ödemeleri işlemlerini sürdürmüştür. 

 Eğitim Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılı ilk 6 aylık döneminde Protokol ve Nezaket 

Eğitimi (17 kişi),   Hoşgörü, Tahammül ve Empati Eğitimi (100 kişi), İleri Düzey Mali Mevzuat 

Eğitimi (100 kişi), Aday Memur Temel Eğitimi (100 kişi), İstihbarata Karşı Koyma Eğitimi 

(100 kişi), Öfke Kontrolü Eğitimi (Eğitimin adı Trafikte Duygu Düzenleme Eğitimi olarak 

revize edilmiştir.) (100 kişi),  Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi (100 kişi), Disiplin 

Uygulamaları ve Mevzuatları Eğitimi (100 kişi), Hazırlayıcı Eğitim (100 kişi), Arşiv Tarama 

Eğitimi (100 kişi), İlk Yardım ve Uygulama Eğitimi (100 kişi), UZEM İrtibat Görevlileri 

Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı (100 kişi), İşçi Maaşları Eğitimi (140 kişi) düzenlenmiş, 

Göç İdaresi Başkanlığı Eğitim Rehberi (500 adet) tamamlanmıştır. Kitapların basım bedelleri 

(Eğitim Rehberi) ile eğitimlere katılan eğitimci ücretleri ödenmiştir. Ayrıca Daire Başkanlığı 

olarak bu dönemde kırtasiye alımları, telefon abonelik ve kullanım ücreti ödemeleri ile yurt içi 

geçici görev yolluk ödemeleri de gerçekleştirilmiştir. 

 Genel Müdürlüğümüz ana hizmet binası ile ek hizmet binasının; elektrik, su, doğalgaz 

ödemeleri; akaryakıt, periyodik yayın alımı, kırtasiye alımı, temizlik malzemesi alımı; posta, 

telgraf ve telefon ödeme işlemleri, taşıtların bakım-onarım harç, sigorta benzeri ödemeleri ile 



 

Genel Müdürlük ana hizmet binasına ait bakım onarım çalışmaları,  Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığınca  ilk altı aylık dönemde yürütülen faaliyetlerin başında gelmektedir. 

 

 İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ 

 2022 Mali Yılında 1.114.360.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. YİKOB tarafından 

kullanılmak üzere 2021 Mali Yılından aktarılan ödenekle birlikte toplam ödenek 

1.128.081.603TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 762.110.827,37TL harcanmış 

olup, bu miktar başlangıç ödeneğinin % 67’sine tekabül etmektedir.  

 81 İl Göç İdaresi Müdürlükleri ile Merkezler ve Sığınma Evlerinin her türlü bakım-

onarım,  araç kiralama işlemlerini planlamak ve yapmak, gerektiği durumlarda mevzuata uygun 

hizmet binası kiralamak, taşınmaza ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ile taşradaki hizmet 

binalarının elektrik, su, doğalgaz ödemeleri; akaryakıt, periyodik yayın alımı, kırtasiye alımı, 

temizlik malzemesi alımı; iaşe giderleri; posta, telgraf ve telefon ödeme işlemleri, taşıtların 

bakım-onarım, harç, sigorta benzeri ödemelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ilk altı aylık 

dönemde yürütülen faaliyetlerin başında gelmektedir. Ayrıca bu dönemde geri gönderme 

merkezleri projeleri hazırlatılmış ve bunlara ilişkin ödemeler tahakkuk ettirilmiştir. 

  



 

 III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE 

HEDEFLER 

 Başkanlığımıza 2022 mali yılında 4.493.997.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 

6 ayı içerisinde 13.721.603 TL ödenek devri (YİKOB’dan eklenen tutarlar) ve 510.000 TL 

gerçekleşen kurumlar arası aktarma (düşülen) ile birlikte toplam ödenek 4.507.208.603 TL’ye 

ulaşılmıştır. Yılsonunda 8.351.207.547 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu 

miktar Başlangıç ödeneğimizin % 185’ine tekabül etmektedir. 

 

Tablo 3. 2022 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2022 Yılı Tahmini Gerçekleşmeleri 

 

  

Bütçe Tertibi KBÖ Toplam Ödenek 

2022 Yıl Sonu 

Tahmini 

Harcama 

Tahmini 

Harcama 

Oranı % 

TOPLAM 4.493.997.000 4.507.208.603 8.351.207.547 185 

01- Personel 

Giderleri 
1.132.970.000 1.132.970.000 2.386.055.500 210 

02- Sosyal 

Güvenlik 

Kurumlarına 

Devlet Primi 

Giderleri 

207.447.000 207.447.000 309.353.000 149 

03- Mal ve 

Hizmet Alım 

Giderleri 

209.560.000 209.560.000 1.059.581.500 505 

05- Cari 

Transferler 
2.856.420.000 2.856.420.000 4.405.617.547 154 

06- Sermaye 

Giderleri 
64.000.000 77.721.603 167.000.000 214 

07- Sermaye 

Transferleri 
23.600.000 23.600.000 23.600.000 100 



 

Tablo 4. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi 

GÖÇ İDARESİ 

BAŞKANLIĞI 

2022 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

TOPLAM 

ÖDENEK 

2022 YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

TAHMİNİ 

YILSONU 

HARCAMA 

ORANI 

GÖÇ YÖNETİMİ 4.487.957.000 4.501.678.603 8.341.207.547 185 

DÜZENSİZ GÖÇ 101.243.000 101.243.000 640.206.500 632 

GÖÇMENLERE YÖNELİK 

HİZMETLER 
4.386.714.000 4.400.435.603 7.701.001.047 175 

YÖNETİM VE DESTEK 

PROGRAMI 
6.040.000 6.040.000 10.000.000 165 

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE 

MALİ HİZMETLER 
6.040.000 6.040.000 10.000.000 165 

PROGRAMLAR TOPLAMI 4.493.997.000 4.507.718.603 8.351.207.547 185 
 

 

 

 01-PERSONEL GİDERLERİ 

 2022 Yılı Kesintili başlangıç ödeneği 1.132.970.000 TL’dir. Yılsonunda 2.386.055.500 

TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin % 210’una tekabül 

etmektedir. 

 

 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ  

 2022 Yılı Kesintili başlangıç ödeneği 207.447.000 TL’dir. Yılsonunda 309.353.000 TL 

harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin % 101.41’ine tekabül 

etmektedir.  

 

 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  

 2022 Yılı Kesintili başlangıç ödeneği 209.560.000 TL’dir. Yılsonunda 1.059.581.500 

TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, başlangıç ödeneğin % 505’ine 

tekabül etmektedir. 

 

 05-CARİ TRANSFERLER 

 2022 Yılı Kesintili başlangıç ödeneği 2.856.420.000 TL’dir. Yılsonunda 4.405.617.547 

TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 154’üne tekabül 

etmektedir.  



 

 06-SERMAYE GİDERLERİ 

 2022 Yılı Kesintili başlangıç ödeneği 64.000.000 TL’dir. YİKOB’dan gelen 13.721.603 

TL ödenekle birlikte toplam ödenek 77.721.603 TL olmuştur. Yılsonunda 167.000.000 TL 

harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 214,86’sına tekabül 

etmektedir. 

 

06 SERMAYE TRANSFERLERİ 

2022 Yılı Kesintili başlangıç ödeneği 23.600.000 TL’dir. Yılsonunda 23.600.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 100’üne tekabül etmektedir. 

 

 YABANCILAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 11.671.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Yılsonunda 20.378.000,00 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğin  

% 174,6’ine tekabül etmektedir. Bu tutarın tahmini 2.000.000,00 TL ve 15.000.000,00 TL si 

NVİGM ‘ye (İkamet Kartlarının Basımı İçin Kullanılan Sarf Malzeme ve İkamet İzin 

Belgelerinin Gönderi Hizmeti) aktarılacak. 

 

ULUSLARARASI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 Mali Yılında Genel Müdürlüğümüze başlangıç ödeneği olarak 2.844.907.000,00 

TL tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde yapılan harcamalar dikkate alınarak mali yıl sonuna 

kadar Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneğin tamamının harcanacağı ve bununla birlikte 

ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda geçici barınma merkezleri 

işletim maliyetlerinin ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların sağlık hizmetlerinin (eczane 

ilaç faturaları ve ayakta tedavi giderleri) karşılanması amacı ile yapılan harcamalar ve 

uluslararası koruma başvurusu sahibi olan yabancılara ait genel sağlık sigortası primine ilişkin 

olmak üzere toplamda 1.425.000.000,00 TL ek ödenek talep edileceği öngörülmektedir.  

 

UYUM VE İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2022 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak Genel Müdürlüğümüze  45.484.000,00 TL 

ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 51.654.000,00 TL harcanması planlanmakta olup bu 

miktar başlangıç ödeneğinin % 113’üne tekabül etmektedir.  



 

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

2022 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 11.354,000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Yılsonunda 30.800,000 TL harcanması planlanmaktadır. Bu tutar yıl başlangıcı ödeneği 

miktarını geçmekle birlikte artan kur tutarları doğrultusunda değişim göstermiştir. 

 

 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 366.009.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Yılsonunda bu ödeneğin 425.193.000 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç 

ödeneğinin % 116,17'sine tekabül etmektedir. 

 

 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 2022 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 711.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Yılsonunda 17.181.000,00 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin  

% 2416,45 ’ine tekabül etmektedir. 

 

 İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ 

 2022 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 1.114.360.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Yılsonunda tahmini 2.103.402.000 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç 

ödeneğinin % 189’una tekabül etmektedir. 

 

 DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE VE SINIR DIŞI İŞLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 mali yılında 99.501.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 

640.206.500,00 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin % 

643,41’ine tekabül etmektedir.  

  



 

 IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 
 

 YABANCILAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022 yılının ikinci yarısında ikamet izni belgelerinin basımı ve yabancıların adreslerine 

PTT Kargo ile postalanması işlemleri ile Ahıska Türkü soydaşlarımızın Bakanlar Kurulu kararı 

ile ülkemize iskânı için gerekli işlemler sürdürülecektir. Ayrıca Ahıska Türkü soydaşlarımızın 

ilaç giderleri ve SGK prim borçlarının ödenmesi hususlarının bu dönemde gerçekleştirilmesi 

ayrıca yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesine devam edilecektir. 

 

ULUSLARARASI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Genel Müdürlüğümüzce 2022 mali yılının ikinci altı aylık döneminde, yurtiçi ve yurtdışı 

görevlendirmeler, tercümanlık hizmeti alımları, Genel Sağlık Sigortası(GSS) prim ödemeleri, 

geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların sağlık 

hizmetlerinin(eczane ilaç faturaları ve ayakta tedavi giderleri) karşılanması işlemlerine aynı 

şekilde devam edilecektir. 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanununun 60 ıncı maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan “Uluslararası koruma başvurusu sahibi, 

mülteci , şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi olarak tanınan” yabancılara ait 

Genel Sağlık Sigortalıları için en az 225.000 yabancıya GSS Prim borcu ödemesi yapılması 

planlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz personeline seminer, çalıştay, toplantı ve eğitim 

faaliyetlerinin kuruluş aşamasında yoğun bir program dahilinde yapılması, ve konu ile ilgili 

olarak 81 İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yılda en az iki kez çalışma ziyaretinde bulunulacağı, 

Suriye'de yaşanan gelişmelerden dolayı Suriyelilerin yoğun olarak barındığı illerde yaşanan 

problemlerin yerinde tespiti amacıyla yurt içi seyahatlerin yapılacağı öngörülmüştür. 

 16.03.2018 tarihli ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici 

Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte geçici barınma 

merkezlerinin (11 ilde faaliyet gösteren 13 GBM ) işletilmesi ve geçici koruma kapsamındaki 

Suriyelilere sağlanan hak ve hizmetlerin koordinasyonu ile 81 ilde geçici koruma kapsamında 

bulunan yabancıların sağlık hizmetlerine ilişkin(eczane ilaç faturaları ve ayakta tedavi 

giderleri) harcamalar karşılanacaktır.  

 5.5.2022 tarih ve 88423 sayılı Bakanlık Makam Onayına istinaden Suriye Arap 

Cumhuriyetinde iç savaşın 2011 yılında başlamasından bu yana gerek savaşın şiddetinde, gerek 

güvenliği sağlanan bölgelerin varlığında, gerekse de ülkemize yönelen göç hareketinin 



 

niteliğinde önemli değişikliklerin meydana gelmesi ve ayrıca her ne kadar belirli bir yerleşim 

alanı ile sınırlı kalsa da Türk vatandaşları ile Suriyeli yabancılar arasında sosyal gerilimin 

yükselmesi nedeniyle oluşan olumsuz vakaların zaman zaman vuku bulması nedeniyle bazı 

istisnai haller dışında yeni kayıt işlemlerinin geçici barınma merkezleri bünyesinde oluşturulan 

sevk merkezlerinde gerçekleştirilmesi ve kayıt işlemi tamamlananların geçici barınma 

merkezlerinde barındırılması amacıyla söz konusu yabancıların 81 ilden geçici barınma 

merkezlerine sevk işlemi gerçekleştirilecektir. 

 Yaklaşık 350.000 yabancı için  04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunun 76 ncı maddesine göre “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi 

Kimlik Belgesi” ve 83 üncü maddesine göre de “Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik 

Belgesi” ve 13/10/2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliğin 22 inci maddesi 

kapsamında 3.700.000 Suriyeli yabancı içinse “Geçici Koruma Kimlik Belgesi verilmesi 

planlanmaktadır. 

 Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler uyarınca; Devletimizin koruması altında 

bulunan insan ticareti mağdurunun varsa çocuğu ile birlikte ülkesine güvenli geri dönüşünün 

sağlanması ve insan ticareti mağdurlarının ilaç masrafları, gerekmesi halinde iaşe bedelleri, 

sığınma evlerine ya da hastaneye sevk giderlerinin karşılanması planlanmaktadır. 

 

 UYUM VE İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Genel Müdürlüğümüzce 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde, birinci altı aylık 

dönemde yürütülen Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER157),  yabancılara yönelik uyum 

çalışmaları, Kurumsal baskılı malzeme ihtiyacının karşılanması, Çeşitli toplantı ve 

organizasyonlar düzenlenmesi ve Genel Müdürlüğümüzü tanıtım ve medya faaliyetleri devam 

edecektir. Ayrıca bu dönemde yurt içi ve yurt dışına çalışma ziyaretinde bulunulması ve 

Kamuoyu Araştırması yapılması planlanmaktadır. 

 

 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak uluslararası kuruluşlara aidat, katkı payı ve üyelik 

aidatları ödemeleri yapılacaktır. Ayrıca bu dönemde, ikili görüşmeleri ve heyetlerin ağırlanması 

ile toplantılarda gerekli olan çeviri hizmeti, Daire Başkanlığının ihtiyacı olan kırtasiye ve 

baskılı malzeme alımı yapılması planlanmaktadır.    



 

 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 Hukuk Müşavirliğince 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde, birinci altı aylık 

dönemde yürütülen çalışmalara devam edilecektir. Diğer taraftan bu dönemde istinaf/temyiz 

edilen davaların temyiz posta giderlerinin karşılanması söz konusu olacaktır. Ayrıca taşra 

teşkilatımızın mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması, avukatlık vekâlet ücreti ve yargılama 

giderlerinin ödenmesi için taşra birimlerine ödenek gönderilmektedir, bu dönemde de 

Müşavirliğin ihtiyacı olan kırtasiye ve diğer tüketim malzemelerinin karşılanması için alımlar 

ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 

 

 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimler yılın ikinci altı aylık döneminde 

aşağıdaki iş ve işlemleri yürütecektir. 

 Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca; ikinci altı aylık dönemde merkez ve taşra 

teşkilatlarının donanım eksiklerinin giderilmesi, GöçNet Kurumsal Yapılandırma Projesi 

kapsamında birimlerin ihtiyaç duyduğu modüllerin eklenmesi, güncellenmesi ve proje 

kapsamında bilişim personeli hizmet alımı, data hat giderleri, elektronik sertifika temini, ihtiyaç 

duyulan bilişim alt yapı-donanım temini, biyometrik veri kayıt sistemi bakım-idame temini, 

bilgi güvenliği test hizmeti alımı faturalarının ödenmesi işlemlerinin yürütülmesine devam 

edilecektir. 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca; 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde Daire 

Başkanlığınca tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, telefon abonelik ve kullanım ücreti 

ödemeleri ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerinin ödeme işlemlerine devam 

edilecektir. 

 Personel Daire Başkanlığınca, Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolu 

personelinin kadro, sınav, atama ve özlük işlemleri, sürekli işçi, sözleşmeli personel, kadrolu 

ve geçici personel kimlik kartı basım işlemleri, Personel Daire Başkanlığı personelinin çalışma 

ziyaretleri ile ilgili harcırah ödemeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir. 

Ayrıca Daire Başkanlığınca yürütülecek olan işlemler nedeniyle ihtiyaç duyulan mal ve 

malzeme alımlarının da bu dönemde yapılması planlanmaktadır.  

 Eğitim Daire Başkanlığınca; 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde, UZEM İrtibat 

Görevlileri Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı (100 kişi), Mali Mevzuat VE Taşınır Kayıt 

Eğitimi (100 kişi), Santralist ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi (100 kişi), İş Sağlığı ve Güvenliği 



 

Eğitimi (100 kişi), Protokol ve Nezaket Eğitimi (100 kişi), Hoşgörü, Tahammül ve Empati 

Eğitimi (100 kişi), Eğitim Kurulu Kararları Kitapçığı (100 adet), UZEM İrtibat Görevlileri 

Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı (100 kişi), İl Müdürleri Toplantısı Değerlendirme Raporu 

(500 adet), Protokol El Kitabının basımı, Tematik Eğitimler Kitabının basımı, UZEM (Uzaktan 

Eğitim) Modüllerinin Geliştirilmesi ile varolan Eğitim Modüllerinin revize edilmesi, 

faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Kitapların basım bedelleri (Protokol El Kitabı, 

Tematik Eğitimler Kitabı) ile eğitimlere katılan eğitimci ücretleri ödenecektir. 

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında  30 kişi merkez teşkilatında 70 kişi taşra 

teşkilatında olmak üzere toplam 100 kişiyle yaz dönemi staj programlarının yürütülmesi 

planlanmaktadır. (Merkez - Yaz Dönemi 1.Grup 15 stajyer,  2.Grup 15 stajyer, Taşra - Yıl 

sonuna kadar, 70 stajyer). alımı yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği kapsamında 

stajyerlere, ilgili mevzuat dahilinde ücret ödemesi gerçekleştirilecektir.  

Ayrıca Daire Başkanlığı olarak bu dönemde kırtasiye alımları, eğitimlerde kullanılan fotoğraf 

makinesinin tamiratı, telefon abonelik ve kullanım ücreti ödemeleri ile yurt içi geçici görev 

yolluk ödemeleri gerçekleştirilecektir. 

 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca ,Genel Müdürlüğümüz ana hizmet binası ile ek 

hizmet binasının; elektrik, su, doğalgaz ödemeleri; akaryakıt, periyodik yayın alımı, kırtasiye 

alımı, temizlik malzemesi alımı; posta, telgraf ve telefon ödeme işlemleri, taşıt kiralama, 

taşıtların bakım-onarım harç, sigorta benzeri ödemeleri ile Genel Müdürlük ana hizmet binasına 

ait bakım onarım çalışmalarına ikinci altı aylık dönemde devam edilecektir. Ayrıca 2022 yılı 

Muhtelif İşler Projesi de devam etmektedir. 

 

 İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ 

 81 İl Göç İdaresi Müdürlükleri ile Merkezler ve Sığınma Evlerinin her türlü bakım-

onarım, araç kiralama işlemlerinin planlaması ve yapması, gerektiği durumlarda mevzuata 

uygun hizmet binası kiralaması, taşınmaza ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile taşradaki 

hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz ödemeleri; akaryakıt, periyodik yayın alımı, kırtasiye 

alımı, temizlik malzemesi alımı; iaşe giderleri; posta, telgraf ve telefon ödeme işlemleri, 

taşıtların bakım-onarım, harç, sigorta benzeri ödemelerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine 

ikinci altı aylık dönemde devam edilecektir. Ayrıca bu dönemde yapılacak geri gönderme 

merkezleri projelerinin hazırlatılması işlemleri ile yapımı devam eden ve yapılacak geri 

gönderme merkezlerine ilişkin tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. 

 



 

 DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE VE SINIR DIŞI İŞLEMLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 Sınır dışı işlemlerinin süreklilik arz etmesi nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce 2022 

yılının ikinci altı aylık döneminde, birinci altı aylık dönemde yürütülen işlemler devam 

edecektir.  

 

 

 


