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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 ilişk in 

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 

Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının,  

ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 

"2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
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 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

 Genel Müdürlüğümüze 2018 mali yılında 430.326.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılın ilk altı aylık döneminde 349.300.726 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 81.17 

'sine tekabül etmektedir. 

 

Tablo 1. 2018 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2018 Yılı Gerçekleşmeleri  

 

 

 01 PERSONEL GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 88.672.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 102.185.219 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 115,24'üne tekabül etmektedir. 

 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 11.483.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 18.188.038 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 158,39’una tekabül etmektedir. 

 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 158.169.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 72.703.035 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 45,97’sine tekabül etmektedir. 

 

Bütçe Tertibi KBÖ 
2018 Haziran Sonu 

Harcama 
Harcama Oranı % 

TOPLAM 430.326.000 349.300.726 81.17 

01- Personel Giderleri 88.672.000 102.185.219 115.24 

02- Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri 
11.483.000 18.188.038 158.39 

03- Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 158.169.000 72.703.035 45.97 

05- Cari Transferler 92.310.000 113.463.733 122.92 

06- Sermaye Giderleri 79.692.000 42.760.701 53.66 
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 05 CARİ TRANSFERLER 

 Kesintili başlangıç ödeneği 92.310.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 113.463.733 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 122,92’sine tekabül etmektedir. 

 06 SERMAYE GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 79.692.000 TL’dir. İlk altı aylık dönemde 42.760.701 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 53,66’sına tekabül etmektedir. 

  

 II. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

  

 YABANCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 6.418.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 

1.783.539 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 27.78’ine tekabül etmektedir. 

 Ülkemizde yasal olarak kalmak isteyen yabancılar ikamet izni talep etmektedir. İkamet 

izin belgesinin basımı Yabancılar Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ülkemizde ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu 

şahısların ikamet izin belgelerinin basımı ve bu belgelerin, yabancıların adreslerine PTT Kargo 

ile postalanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.  

 2018 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Ukrayna’dan ülkemize 

getirilerek Erzincan ve Bitlis illerine iskân edilen Ahıska Türklerine ait belgelerin noter onaylı 

tercümeleri yapılmıştır.  

 Daire Başkanlığının ve taşra teşkilatı personellerinin mesleki gelişimi için profesyone l 

eğitimler düzenlenmiştir. 

 Ayrıca ülkemize gelmek isteyen yabancıların vize işlemlerinin takibi amacıyla her ay 2 

personel Afganistan Büyükelçiliğimizde görevlendirilmektedir.  

 

ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 88.749.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 87.474.441 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 98,56’sına tekabül 

etmektedir. 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından ülkemize yönelik göç akımlarının yönetimi 

kapsamında “Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejiler inin 

Geliştirilmesi Proje”lerinin 2018 yılının ilk altı aylık döneminde yürütülmesine devam edilmiş 
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ve uluslararası korumaya ilişkin olarak yeni proje çalışmalarına da devam edilmektedir. Ayrıca 

Daire Başkanlığınca söz konusu projeler ile birlikte uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla yapılan toplantı, seminer ve çalıştaylar ile yurtiçinde düzenlenen kurs ve 

seminerler kapsamında yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler yapılmıştır. 

 Uluslararası koruma başvuru sahiplerine yönelik kişi bazında yapılacak her mülakat 

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

altında ödemeler yapılmaktadır. Diğer taraftan “Uluslararası koruma başvurusu sahibi, mültec i, 

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

Genel Müdürlüğümüzce ödenmektedir. 

 

 İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 52.478.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten yılın ilk altı 

aylık döneminde toplam 30.000 TL ödenek aktarılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde toplam 

27.899.435 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 53,19’sına tekabül etmektedir.  

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

güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturmaları sebebiyle ilgili kolluk birimler ince 

yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmektedirler. Genellikle üzerler inde 

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

yabancıların geri gönderme merkezi bulunan illere sevk edilmekte ve ülkemizden çıkış 

işlemlerinin gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemler için gerekli seyahat masrafları, iaşe 

giderleri ve tercümanlık giderleri Daire Başkanlığı birim bütçesinden karşılanmaktadır.  

 Bunun yanı sıra insan ticareti mağdurlarının tespiti, mağdurlara sunulan mağdur destek 

hizmetleri ve gönüllü ve güvenli geri dönüşlerine ilişkin iş ve işlemler de Daire Başkanlığının 

görev alanına girmektedir.  

 

 GÖÇ POLİTİKA VE PROJELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 9.669.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 820.698,00 TL’lik kısmı harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 8,49'una 

tekabül etmektedir. 

 Telefon abonelik ve kullanım ücreti ödemeleri aylık dönemler itibariyle yapılmaktad ır. 

Mayıs ayı içerisinde Yıllık Göç Raporu. Yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk ödemeleri ve 

şubat ayında Göç Politikaları Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Türkiye’deki Yabancıla r ın 

Statülerine Göre İhtiyaç Analizi Projesi’nin ödemesi yapılmıştır. 
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 UYUM VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 14.846.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 

3.045.349 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 20,52' sine tekabül etmektedir. 

 İlk altı aylık dönemde yabancılara yönelik uyum çalışmaları ve Yabancılar İletişim 

Merkezi (YİMER157) hizmet vermeye devam etmiştir. Medya Takip Hizmeti, Kamuoyu 

araştırması, Kamu spotu hazırlanması, Çeşitli toplantı ve organizasyon hizmetleri, Kurumsal 

baskı malzemeleri ve E-İkamet sisteminde doğrulama mesajı olarak kullanılmak üzere SMS 

hizmeti yine bu dönemde verilmiştir. Yurt içi ve yurt dışına çalışma ziyaret le r i 

gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzü tanıtım ve medya faaliyetlerinde bulunulmuştur.  

 

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 19.404.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 2.748.424 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 14,16' sına tekabül 

etmektedir. 

 Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı olarak bu dönemde merkez ve taşra teşkilatlar ının 

donanım eksiklerinin giderilmesi, GöçNet Kurumsal Yapılandırma Projesi kapsamında 

birimlerin ihtiyaç duyduğu modüllerin eklenmesi ve bu proje kapsamında data faturalar ının 

ödenmesi işlemleri yürütülmüştür. 

 

 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 4.426.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 

123.686 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 2,79'ine tekabül etmektedir. 

 Bu dönemde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğümüz toplantıları, ikili 

görüşmeleri ve heyetlerin ağırlanması ile toplantılarda gerekli olan çeviri hizmeti, Daire 

Başkanlığının ihtiyacı olan kırtasiye ve baskılı malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 

 

 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 125.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 

14.860 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğinin % 11,89' una tekabül etmektedir.  

 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak 2018 yılının ilk altı aylık döneminde Genel 

Müdürlüğümüzün 2017 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış olup bu konuda tasarım ve baskı 
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işlemleri için teknik hizmet alımı yapılmıştır. Ayrıca Daire Başkanlığı olarak bu dönemde 

kırtasiye alımları, telefon abonelik ve kullanım ücreti ödemeleri ile yurt içi ve yurt dışı geçici 

görev yolluk ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 2018 Mali Yılında 485.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 

222.129,00 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 45,79’ una tekabül etmektedir.  

 Genel Müdürlüğümüz 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 giderler inin 

karşılanması, avukatlık vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi için taşraya 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. 

 

 İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 77.649.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 9.983.479 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 12,86'sına tekabül 

etmektedir.  

 2018 yılı ilk altı aylık döneminde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilat ı 

kadrolu personelinin kadro, sınav, atama ve özlük işlemleri İnsan Kaynakları Dairesi 

Başkanlığınca yürütülmektedir. Ayrıca sürekli işçi, sözleşmeli personel, kadrolu ve geçici 

personel kimlik kartı basım işlemleri, Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız ve 

Başkanlık personelinin çalışma ziyaretleri ile ilgili harcırah ödemeleri ile ilgili işlemler İnsan 

Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülmüştür. 

 

 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 11.800.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 3.430.833 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 29,07’sine tekabül 

etmektedir. 

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

ödemeleri; akaryakıt, periyodik yayın alımı, kırtasiye alımı, temizlik malzemesi alımı; posta, 
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telgraf ve telefon ödeme işlemleri, taşıt kiralama, temizlik, güvenlik ve teknik hizmet alımla r ı, 

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

ait bakım onarım çalışmaları, ilk altı aylık dönemde yürütülen faaliyetlerin başında gelmekted ir.  

 

 EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 625.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 

97.484 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 15,60' ına tekabül etmektedir. 

 Göç Araştırmaları Dergisinin 6 ıncı sayısı göçten sorumlu vali yardımcılarına, il 

müdürlüklerine, üniversitelerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Bilgi 

Teknolojileri Dairesi Başkanlığı personeline “Oracle Database” yazılım eğitimi verilmiş ayrıca 

Göç Araştırmaları Merkezine bağlı www.gam.gov.tr sitesinin teknik bakım ve alt yapı 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yine bu dönemde yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk 

ödemelerinin ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ 

 2018 Mali Yılında 143.652.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 185.147.476 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğin % 128,89’una 

tekabül etmektedir. 

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

onarım, temizlik, güvenlik ve araç kiralama işlemlerini planlamak ve yapmak, gerektiği 

durumlarda mevzuata uygun hizmet binası kiralamak, taşınmaza ilişkin iş ve işlemle r i 

yürütmek ile taşradaki hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz ödemeleri; akaryakıt, periyodik 

yayın alımı, kırtasiye alımı, temizlik malzemesi alımı; posta, telgraf ve telefon ödeme işlemle r i,  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gam.gov.tr/
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 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE 

HEDEFLER 

 

 Genel Müdürlüğümüze 2018 Mali Yılında kullanılmak üzere 430.326.000 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. Yılsonunda 840.704.736 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu 

miktar ödeneğimizin % 195,36’sına tekabül etmektedir. 

 

Tablo 2. 2018 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2018 Yılı Tahmini Gerçekleşmeleri 

 

 

 

 01-PERSONEL GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 88.672.000 TL’dir. Yılsonunda 396.733.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin % 447,41’ine tekabül etmektedir. 

 

 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ  

 Kesintili başlangıç ödeneği 11.483.000 TL’dir. Yılsonunda 52.037.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin % 453,16’sına tekabül etmektedir.  

 

Bütçe Tertibi KBÖ 
2018 Yıl Sonu 

Tahmini Harcama 

Tahmini Harcama 

Oranı % 

TOPLAM 430.326.000 840.704.736 195,36 

01- Personel Giderleri 88.672.000 396.733.000 447,41 

02- Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri 

11.483.000 52.037.000 453,16 

03- Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
158.169.000 219.815.336 138,97 

05- Cari Transferler 92.310.000 95.877.400 103,86 

06- Sermaye Giderleri 79.692.000 76.242.000 95,67 
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 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  

 Kesintili başlangıç ödeneği 158.169.000 TL’dir. Yılsonunda 219.815.336 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin % 138,97’sine tekabül etmektedir. 

 

 05-CARİ TRANSFERLER 

 Kesintili başlangıç ödeneği 92.310.000 TL’dir. Yılsonunda 95.877.400 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 103,86’sına tekabül etmektedir. 

 

 06-SERMAYE GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 79.692.000 TL’dir. Yılsonunda 76.242.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 95,67’sine tekabül etmektedir. 

 

 YABANCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 6.418.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda 11.396.000 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğin  

% 177,5’ine tekabül etmektedir. 

 

ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 88.749.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda bu ödeneğin tamamının harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç 

ödeneğin % 100 üne tekabül etmektedir. 

 

 İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 52.478.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 90.847.000 TL 

harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin % 173’üne tekabül etmektedir. 

 

 GÖÇ POLİTİKA VE PROJELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında 9.669.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda bu ödeneğin 

tamamının harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin % 100 'üne tekabül 

etmektedir. 
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  UYUM VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 14.846.000TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda 14.846.000TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin  

% 100 'üne tekabül etmektedir. 

 

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 19.404.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda bu ödeneğin tamamının harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç 

ödeneğinin % 100 'üne tekabül etmektedir. 

  

 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 4.426.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda 5.826.000 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin  

% 131,6 'sına tekabül etmektedir. 

 

 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 125.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda bu tutarın 108.000 TL’sinin harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç 

ödeneğinin % 86,4'üne tekabül etmektedir. 

 

 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 485.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda 605.000 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin  

% 124’üne tekabül etmektedir. 

 

 İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 77.649.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda 85.672.000 TL harcanması planlanmakta olup, bu miktar başlangıç ödeneğinin % 

110,3' üne tekabül etmektedir. 
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 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 11.800.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda 9.821.596 TL harcanması planlanmakta olup, bu miktar başlangıç ödeneğinin % 

83,23'üne tekabül etmektedir. 

 

 EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 Mali Yılında başlangıç olarak 625.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda bu 

ödeneğin 603.000 TL kısmının harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç ödeneğinin 

% 96,4’üne tekabül etmektedir. 

 

 İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ 

 2018 Mali Yılında başlangıç ödeneği olarak 143.652.000 TL ödenek tahsis edilmişt ir. 

Yılsonunda tahmini 503.158.140 TL harcanması planlanmakta olup bu miktar başlangıç 

ödeneğinin % 250,26'sına tekabül etmektedir. 

 

 

 IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER  

  

 YABANCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 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 gerçekleştirilmes i 

planlanmaktadır. 

 

ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 Daire Başkanlığınca 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde, birinci altı aylık dönemde 

yürütülen yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler, tercümanlık hizmet alımları ve Genel Sağlık 

Sigortası (GSS) ödemelerine devam edilecektir. 

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna göre ülkemize düzenli yollar la 
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gelen yabancılar, uluslararası koruma başvuru sahipleri ile vatansız kişilerin ülkemizdeki kalış 

durumlarına uygun kimlik belgeleri ile ilgili olarak kimlik kartı çeşitleri, kimlik kartı baskı 

teknolojisi, kimlik kartında kullanılabilecek güvenlik özellikleri, kimlik kartı ve baskı 

malzemesine göre yatırım ve bakım maliyetlerinin araştırılması ve akabinde kimlik 

belgelerinde kullanılması kararlaştırılan malzemeler ve standartları içeren teknik şartnamenin 

hazırlanması konularında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumund an analiz ve 

danışmanlık hizmet alımına ihtiyaç duyulmuş ve bu konu ile ilgili olarak anılan kurum ile daha 

önceden sözleşme imzalanmıştır. 2018 mali yılının ikinci altı aylık döneminde de bu 

kapsamdaki işlemlerin yürütülmesine devam edilecektir.  

 

 İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 İnsan ticareti mağdurlarının tespiti, mağdurlara sunulan mağdur destek hizmetleri ve 

gönüllü ve güvenli geri dönüşlerine ilişkin iş ve işlemler 2018 yılının Temmuz-Ara l ık 

döneminde Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam edecektir. Bunun yanı sıra insan 

ticareti mağdurlarına destek hizmetlerini arttırılması için sığınma evi işleten/işletmek isteyen 

sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi planlanmaktadır. 

 Ayrıca 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 4 

numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Düzensiz 

Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Düzensiz göçmenlerle ilgili iş ve işlemler 

2018 yılının ikinci yarısında anılan Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir. 

 

 GÖÇ POLİTİKA VE PROJELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Daire Başkanlığınca 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde, birinci altı aylık dönemde 

yürütülen çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca Daire Başkanlığının ihtiyacı olan kırtasiye ve 

baskılı malzeme alımı yapılması ve her ay düzenli olarak yapılan telefon abonelik bedeli 

ödemelerine devam edilmesi planlanmaktadır. Yıllık Göç Raporuna ek olarak yeniden 

basılması planlanan raporun basımı yapılacaktır. Yine 4 kez Göç Politikaları Kurulu Toplantı 

Organizasyonunun yapılacağı öngörülmektedir. 
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 UYUM VE İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Daire Başkanlığınca 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde, birinci altı aylık dönemde 

yürütülen Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER157), Medya Takip Hizmeti, Kamuoyu 

araştırmaları, Doğrulama SMS hizmeti, 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 ziyaretlerinin de devam etmesi planlanmaktadır. 

 

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 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 ve bu proje kapsamında data 

faturalarının ödenmesi işlemlerinin yürütülmesine devam edilecektir. 

 

 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. 

   

 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2018 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. 

 

 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 Hukuk Müşavirliğince 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde, birinci altı aylık 

dönemde yürütülen çalışmalara devam edilecektir. Diğer taraftan bu dönemde temyiz edilen 

davaların temyiz posta giderlerinin karşılanması söz konusu olacaktır. Ayrıca bu dönemde de 

Müşavirliğin ihtiyacı olan kırtasiye ve diğer tüketim malzemelerinin karşılanması için alımlar 

ile yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 
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 İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolu personelinin kadro, 

sınav, atama ve özlük işlemleri, sürekli işçi, sözleşmeli personel, kadrolu ve geçici personel 

kimlik kartı basım işlemleri, İnsan Kaynakları Dairesi 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 bu dönemde yapılması planlanmaktadır. 

 

 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 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 2018 yılı Muhtelif İşler Projesi tamamlanacaktır. 

 

 EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde Genel Müdürlüğümüz; merkez ve taşrada görev 

yapan mutemetlere yönelik eğitim, İl Müdür vekilleri istişare toplantısı, merkez ve taşra 

personeline yönelik mali mevzuat eğitimi, santral operatörlerine yönelik eğitim, Daire 

Başkanlıklarının özel kalemlerinde çalışan personellere yönelik eğitim, büro personelle r ine 

yönelik oryantasyon eğitimi, merkez ve taşrada görev yapan tüm personele kurumsal aidiyet 

eğitimi, aday memur temel eğitimi, aday memur hazırlayıcı eğitimi, protokol ve resmi yazışma 

kuralları eğitimi, il müdürleri (81 il) bilgilendirme toplantısı, Göç Araştırmaları Dergisi’nin 

Haziran ve Aralık 2018 sayılarının basılması, Genel Müdürlümüz personeline yönelik aylık 

“Göç Konferansları” düzenlenmesi, Göç Araştırmaları Merkezine bağlı “gam.gov.tr” sitesinin 

bakım, güncellemesinin yapılması, Göç Araştırmaları Dergisi 7. ve 8. sayı baskı ve editörlük 

faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

 İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜKLERİ 

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

onarım, araç kiralama işlemlerinin planlaması, gerektiği durumlarda mevzuata uygun hizmet 
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binası kiralaması, taşınmazlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile taşradaki hizmet 

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

temizlik malzemesi alımı; posta, telgraf ve telefon ödeme işlemleri, taşıtların bakım-onar ım, 

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 ilişk in 

tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. 

 

 


