
 



2 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
 
 
 
 
 
 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
Ocak 2014 



 

 

BAKAN SUNUŞU 

Dünyada kamu yönetimi alanında 

yaşanan köklü değişimler sonucunda kamu 

mali yönetimi sisteminde, sahip olduğumuz 

ülke kaynaklarının vatandaşlarımızın gerçek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

önceliklendirilmesi için bir dizi reform 

çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede, 

hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı 

esas alan kamu yönetim sistemi oluşturmaya 

yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine 

kalkınma planlarını, programları ve ilgili mevzuatlarını da göz önüne alarak 

belirledikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe yönelik misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerini de içeren stratejik planlarını 

hazırlamak, bu plan ile uyumlu olarak uygulama yılına ilişkin performans 

programını hazırlamak, bütçelerini de performansa dayalı olarak oluşturmak 

esası getirilmiştir. 

Kaynak ihtiyacının performans esasına dayalı olarak belirlenmesi, bütçe 

kaynaklarının, kaynak kullanan idareler arasında rasyonel olarak dağıtılması 

sonucunu doğuracağı mutlaktır.  

Stratejik yönetim anlayışının temel ilkelerinden birisi de; stratejik planla 

belirlenen amaçlara erişilmesi için kullanılacak kaynaklar ile performans 

hedefleri arasındaki ilişkinin kurulmasıdır. Bu bağlamda, hazırladığımız 

Performans Programı, stratejik planımız ile Bakanlığımız Bütçesi arasındaki 

ilişkiyi kurarak, kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını ve hesap 

verebilirliği artırarak performans esaslı bütçelemeye geçilmesini sağlayacaktır. 

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız 2014 

yılı Performans Programının olumlu katkılar sağlamasını diler, hazırlanmasında 

emeği geçenlere teşekkür ederim. 

 

Cevdet YILMAZ                                                                                                                               

                    Bakan 

 

I 
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MÜSTEŞAR SUNUŞU 

 

Kamu mali yönetim sisteminin 

yeniden yapılandırılması sürecinde 

başlatılan reform çalışmaları kapsamında 

mali disiplinin, şeffaflığın ve hesap 

verilebilirliğin sağlanması, kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve 

hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. 

Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi 

yeni yapı ve kurumları ile kamu idarelerinin yeni bir dönüşüm sürecine 

girmelerine vesile olmuştur. Kamu idarelerinin planlı yönetim anlayışı 

çerçevesinde, vizyon, misyon ve temel değerleri ile uzun vadeli amaç ve 

hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlemelerini öngören stratejik planları, bu 

planlardaki hedeflere ulaşmak için yıllık olarak hazırladıkları performans 

programları, programın uygulanmasını takip eden yılda hazırlanacak faaliyet 

raporları, yeni kamu yönetimi modelinin önemli unsurlarıdır. 

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan, politika ve strateji 

üretimine yoğunlaşan Bakanlığımızın sonuç odaklı hazırlanan 2014 yılı 

Performans Programında 28 performans hedefi,  103 performans göstergesi ile 

105 faaliyet yer almaktadır. 

Bakanlığımızın 2014 yılı Performans Programının belirlenen hedef ve 

faaliyetlerin gerçekleşmesi açısından başarılı olmasını diler, hazırlanmasına katkı 

veren tüm personele teşekkür ederim. 

   

 

Kemal MADENOĞLU 

Müsteşar 
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I-GENEL BİLGİLER 
A -Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

641 sayılı KHK ile Bakanlığımız görevleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.  

a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip 

edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete 

müşavirlik yapmak, 

b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel (sosyal ve 

iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak 

kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları 

hazırlamak, 

c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel 

politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde 

yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak, 

ç) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler 

geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla 

belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir 

yönlendirme görevini yerine getirmek, 

d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi 

konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak; kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme 

amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak; kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında 

merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu yerine getirmek, 

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine 

etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne 

uygun değişiklikler yapmak, 

f) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık 

programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak, 

g) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve amaçlarına uygun bir 

şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini 

hazırlamak ve Hükümete teklif etmek, 

ğ) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak 

araçları ve tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek, 

h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası 

ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde 

gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, 

ı) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak, 

i) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

j) Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu 

kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak 

ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek, 

k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 
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B- Teşkilat Yapısı 

Bakanlığımız merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın en üst amiri 

Bakan’dır. Bakan, Başbakana karşı sorumludur. Bakana bağlı bir Bakan Yardımcısı, bir 

Müsteşar ve dört Müsteşar Yardımcısı görev yapmaktadır. 

 Bakanlık, sekiz genel müdürlük, dördü müstakil olmak üzere toplam otuz sekiz daire 

başkanlığı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, Basın ve 

Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakanlık Müşavirliği ile Özel Kalem Müdürlüğünden teşekkül 

etmektedir.  

 Bakanlık teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir. 
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C- Fiziksel Kaynaklar 

Bakanlığımız, “Necatibey Caddesi No: 110/A Yücetepe /Ankara” adresinde bulunan 

35.000 m
2
’lik

 
binada hizmet vermektedir. 

 Bakanlığımızda 184 kişi kapasiteli bir konferans salonu ve 20 toplantı salonu ile 

iktisadi ve sosyal konularda 69.563 kitap kapasiteli kütüphane bulunmaktadır. 

 Bakanlığımız kullanımında 220 lojman bulunmaktadır. 

 Envantere kayıtlı 6 araç bulunmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan hizmet 

sözleşmesi ile karşılanmaktadır. 

1961 yılında kurulan Bakanlığımız Kütüphanesi, Bakanlığımız ilgi alanına giren konulardaki 

yazılı ve/veya elektronik ortamda mevcut olan her türlü bilgi, belge ve yayını ihtiyaç duyan 

kullanıcılara uluslararası gelişmeler doğrultusunda düzenleyip bilgi ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

Bakanlık kütüphanesi genel olarak kalkınma birimleri alanında en zengin 

koleksiyonlardan birine sahiptir. 

Kütüphanemiz koleksiyonları iktisadi ve sosyal alanlarda 69.563 kitap, süreli yayın, 

referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. Abone olunan 132 yabancı süreli 

yayının 98’ine on-line erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca 5 adet Türkçe süreli yayına ve 10 

adet on-line veri tabanına aboneliği mevcuttur. 

Bakanlığımız, e-dönüşüm projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji 

kaynaklarından etkin şekilde faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş 

süreçlerinde kullanılması ile işlemlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması 

mümkün olmaktadır.  

Bakanlığımız envanterinde 730 adet masa üstü bilgisayar, 387 adet dizüstü bilgisayar, 

327 adet yazıcı,  55 adet tarayıcı ve 6 adet tablet bilgisayar kayıtlıdır.  

Bakanlık bünyesinde hizmet sunan ve etkin karar alınmasına destek olan bilgi 

sistemleri arasında IPA Proje İzleme Bilgi Sistemi, Sağlık Harcamaları İzleme ve 

Değerlendirme Veri Sistemi, Kamu Yatırımları Proje İzleme Sistemi (KamuYa-İzleme), 

Kuruluş Yatırım Bütçesi Hazırlama Sistemi (KamuYa-Bütçe), Kamu Yatırımları Vize Sistemi 

(KamuYa-Vize), Kamu Yatırımları Proje Sistemi (KamuYa-Proje), Kamu Yatırımları 

Raporlama Sistemi (KamuYa-Analiz), Yıllık Program İzleme Sistemi, İstanbul Uluslararası 

Finans Merkezi Eylem Planı Takip Sistemi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Belge 

Paylaşım Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (KB-eb), Arşiv ve Belge Yönetim 

Sistemi (AvBYS), İthalat-İhracat Bilgi Sistemi, Üstveri Sistemi (ÜstveriS), Bilgi Paylaşım 

Platformları (Kb-net), BİDB Yardım Masası, Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi (HTYS), 

Bilim ve Teknoloji Sektörü Proje İzleme Sistemi, Kalkınma Ajansı Faaliyetlerini İzleme 

Sistemi, Ortak Arama Platformu (KB-tarama), İntrnetİçerik Yönetimi Sistemi (resmi internet 

sitesi ve alt portaller), e-Posta Sistemi ve e-Posta Listeleri, Anket Sistemi, İl Koordinasyon ve 

İzleme Sistemi, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi, Sodes Bilgi Sistemi, İnsan Kaynakları 

Bilgi Sistemi, Kütüphane Bilgi Sistemi, Erişim Kayıtları Sistemi, İş Planı Yönetim Sistemi, 

Faaliyet Raporlama Sistemi, Ekonomik Göstergeler Veri Tabanı ve Çevrimiçi Sınav Başvuru 

Sistemi yer almaktadır.  

Bakanlığımız yerel internet sitesinde; bilgi ve belge paylaşımı sağlanmakta, haber ve 

duyurular bölümünde önemli gelişmeler yayınlanmakta, kolay ve hızlı bir şekilde bilgi 

sistemlerimize ulaşılabilmekte, sayfa içerisinde tam metin arama ve hızlı arama imkânı 

bulunmakta, sitede yeni tartışma ekleme imkânı kullanıcılara sunulmakta ve ortak çalışma 

alanları yaratma imkânı bulunmaktadır. Sistem ayrıca, ortak belge üretme süreçlerini 

kolaylaştırmak üzere birden fazla kullanıcının aynı elektronik belge üzerinde çalışmasına 

imkân tanımaktadır. Yerel internet sitesi ile kurum içi sosyal ve idari konularda haberleşme ve 

etkin bilgi akışı ile çeşitli bilgi sağlayıcılarla (intranet, internet, e-posta vb.) doğrudan 

bağlantılarla anlık haber ve bilgi akışı sağlanmaktadır. Bakanlığımız personeli ve diğer 
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kurumlardan gelen misafirlerin daha etkin, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi ve hizmet binamız 

zemin katında yaşanılan görüntü kirliliğinin giderilmesi amaçlarıyla e-pano hizmeti 

sunulmaktadır.  

İnternet sitesi aracılığıyla Bakanlığımız ile ilgili haber, duyurular ile kurumsal yayın 

ve çalışmalara dış kullanıcıların etkin şekilde erişimi sağlanmaktadır. 

 

D- İnsan Kaynakları 

2013 yılı itibarıyla Bakanlığımıza tahsis edilmiş olan 1360 adet kadrodan 803 adedi 

dolu olup, 641 sayılı KHK’nin 37 nci maddesinde belirtilen unvanlardan ve geçici 3 üncü 

maddesine istinaden kadro karşılık gösterilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 

diğer Kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın 

433 sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.  

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çeşitli unvanlarda 234 personel istihdam 

edilmektedir.  

 

Ayrıca; 641 sayılı KHK’nın 39 uncu maddesine göre aylık ödenek, her türlü zam ve 

tazminatları ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla 

2013 yılında 12 personel ve mülga 933 sayılı Kanunun 4 üncü ve 8 inci maddelerine göre 17 

personel çalışmaktadır. 
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II- PERFORMANS BİLGİLERİ 
A-Temel Politika Öncelikler 

1- Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

 
Kamuda Stratejik Yönetim  

 

a. Durum Analizi  
 

 Kamu idareleri tarafından orta vadeli amaç ve hedeflerin somutlaştırılarak faaliyetlerin bu 

amaç ve hedefler doğrultusunda belirlendiği, bütçelendirildiği, uygulandığı ve 

performansının ölçüldüğü stratejik yönetim döngüsünün temel araçları olan stratejik 

planlar, performans programları ve faaliyet raporlarının yaygınlaştırılma süreci 

tamamlanmış ve stratejik yönetim yaklaşımının yerleşmesinde önemli ilerlemeler 

sağlanmıştır.  

 

 Stratejik plan hazırlamakla yükümlü merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 

sosyal güvenlik kurumları, nüfusu 50 bin ve üzerinde olan 243 belediye, 81 il özel idaresi 

ve 15 KİT’te stratejik plan, performans programları hazırlanarak uygulamaya konulmuş 

ve sonuçlar faaliyet raporlarıyla izlenmiştir. Yeni kurulan kamu idarelerinde söz konusu 

belgelere yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.  

 

 Kamu idarelerinde stratejik yönetime destek oluşturacak ve yönetim süreçlerini 

iyileştirecek iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları yürütülmekte, iç denetçi atamaları 

yapılmaktadır. Kamu idarelerinin hedef ve göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının 

ölçülmesi ile performansının değerlendirilmesini amaçlayan dış denetime ilişkin mevzuat 

yürürlüğe konulmuştur. Ancak, henüz stratejik yönetim bağlamında dış denetim 

uygulaması gerçekleştirilememiştir.  

 

 Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının etkili bir biçimde işleyebilmesi için 

üst politika belgelerinde yer alan orta vadeli çerçevenin kamu idarelerine somut bir yön 

verecek şekilde oluşturulması; bütçe sisteminin planlama, bütçeleme, uygulama ile izleme 

ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğini artıracak şekilde gözden geçirilmesi 

gerekmektedir.  

 

 Stratejik yönetim kapsamında stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu 

bağlantısının güçlendirilmesi; performans bilgisinin bütçeleme süreçlerine entegre 

edilmesi; iç ve dış denetim sistemlerine hesap verebilirlik bağlamında işlerlik 

kazandırılması ve stratejik yönetimin koordinasyonundan sorumlu kurumlar arasında etkin 

bir işbirliği mekanizmasının kurulması ihtiyacı devam etmektedir.  

 

b. Amaç ve Hedefler  
 

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik 

anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm 

aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin 

hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması 

temel ilkelerdir.  
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c. Politikalar  

 Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve bütünlük içerisinde 

yürütülmesi için yönlendirmeden sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon 

güçlendirilecektir.  

 

 Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilerek üst politika belgelerinin stratejik plan ve 

performans programlarını yönlendirme düzeyi artırılacaktır.  

 

 Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans göstergeleri 

üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı yansıtma 

niteliği güçlendirilecektir.  

 

 Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut 

değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir.  

 

 Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik 

yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.  

 

 Stratejik yönetim uygulamalarının merkezi düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesine 

yönelik mevcut yönetim bilgi sistemleriyle entegre bir sistem kurulacaktır.  

 

 Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve 

güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.  

 

 Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin 

farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.  

 

 Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden 

güçlendirilecektir.  

 

 Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeleri de dikkate 

alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir.  
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2- Orta Vadeli Program (2014-2016) 

 

Kamu Yatırım Politikası  

 

 Kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme 

potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami 

seviyeye çıkarılması temel amaçtır.  

 

 Kamu yatırım ödenekleri özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki 

altyapı yatırımlarına yönlendirilecek, bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi 

alanlara özel önem verilecektir.  

 

 Kamu yatırım projeleri önceliklendirilerek, kısa sürede tamamlanacak projelere 

yoğunlaşılacak, mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame-

yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.  

 

 Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış 

açısıyla ele alınarak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek 

ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır. 

  

 Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve 

kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik 

verilecektir.  

 

 GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde eylem planları kapsamında; özel sektör 

yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların 

geliştirilmesine yönelik projelerin ve eylem planlarındaki diğer projelerin 

gerçekleştirilmesine devam edilecektir.  

 

 KÖİ uygulamalarına ilişkin bir strateji belgesi hazırlanmasına, KÖİ mevzuatının çerçeve 

bir kanun altında toplanmasına, KÖİ politika ve uygulamalarının koordinasyonunun 

güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır.  

 

 Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 

süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri 

geliştirilecektir.  
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B-Amaç ve Hedefler 
Vizyonumuz 

 

“Türkiye’nin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan ve yönlendiren, politika ve strateji 

üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum 

olmak” 

 

Misyonumuz 

 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir 

kılınması için; ulusal ve uluslararası eğilim ve gelişmeleri dikkate alan, bilgi toplumuna 

dönüşümü hedefleyen, katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı ve 

stratejik bir yaklaşımla;  

- kalkınma planı ve programlar hazırlamak, 

- makro ekonomik, sektörel, tematik ve bölgesel politika ve stratejiler geliştirmek, 

- kamu yatırım programını hazırlamak, 

- plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını yönlendirmek, koordine etmek, 

izlemek ve değerlendirmek, 

- kurumsal yapı ve işleyişi geliştirmek, 

- AB’ye katılım sürecine ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek, 

- uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliklerine katkıda bulunmak, 

- hükümete danışmanlık yapmak, 

- toplumun tüm kesimlerine yol göstermektir. 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ 

ÇALIŞANLAR 

Yeniliğe açık olmak 

Toplumsal duyarlılık 

Özgüven  

Yetkinlik 

Uzlaşmacı olmak  

Paylaşımcılık 

Ekip çalışmasına yatkınlık 

İstişarede bulunmak 

Esnek Çalışma 

SÜREÇLER 

Uzmanlığı ve bilgiyi esas almak 

Bütüncül bakış açısı 

Öğrenmeyi esas almak 

Katılımcılık 

Çok boyutlu yaklaşım 

Çalışmalarda devamlılık ve kurumsallaşma 

Şeffaflık 

Hesap verilebilirlik 

Kaynakları optimal kullanmak   

ÇIKTILAR 

Bilimsellik 

Değerlendirmelerde doğruluk ve güvenilirlik 

Güncel verileri içermek 

Problem çözücü olmak 
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A 1:Ülkemizin kalkınma sürecini planlamak; başta kalkınma planı, orta vadeli program 

ve yıllık program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji 

belgelerini hazırlama, uygulama,  izleme ve değerlendirme etkinliğini artırmak. 

H1.1: Kalkınma planı için izleme ve değerlendirme sistemi 2013 yılı sonuna kadar 

oluşturulacaktır. 

H1.2: Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezi 

yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika 

çerçevesi oluşturulacaktır. 

H1.3: Yıllık Program mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de içerecek şekilde her yıl 

Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

H14: Kamu idarelerinin politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi için 

stratejik planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır. 

H1.5: Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal politika, strateji ve eylem planı 

2013 yılı sonuna kadar hazırlanacak; bilgi toplumuna dönüşüm süreci her yıl hazırlanacak 

değerlendirme raporları vasıtasıyla izlenecektir. 

H1.6: Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, hazırlanması 

koordine edilecek ve yönlendirilecektir. 

 

A 2:Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, ekonomik ve 

sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yön göstermek ve hükümete 

müşavirlik yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar 

yapmak (veya yaptırmak). 

H2.1: Türkiye ekonomisine ilişkin modelleme çalışmaları yapılarak kısa,  orta ve uzun vadeli 

tahminler üretilecek, yapısal analizler ve makroekonomik politika analizleri yapılacaktır. 

H2.2: Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.  

H2.3: Kalkınma planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda somut 

politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik ve sosyal kalkınma konularında yapılan 

araştırmaların sayısı artırılacaktır.  

H2.4: Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları 

yürütülecektir. 

 

A 3: Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri 

doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde 

tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek. 

H3.1: Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetimiyle ilgili esasları düzenleyici çalışmalar 

2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

H3.2: Kamu yatırımlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde önemli projelere 

odaklanılacaktır. 

H3.3: Kamu yatırım projelerini izlemeye yönelik mevcut sistemin, değerlendirme işlevini 

içerecek şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 

değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

H3.4: Kamu-özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin; 

kalkınma planı ve programların ilke ve politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak 

yönetilmesi sağlanacaktır. 
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A 4:“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; 

bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak. 

H4.1: Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel gelişme alanında politika 

koordinasyonu sağlanacaktır.  

H4.2: Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek ve bölgesel 

gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek 

suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik sağlanacaktır.  

H4.3: Rekabet güçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi destek araçlarının 

tasarlanması ve uygulanması suretiyle bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır.  

H4.4: Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında sağlanan AB fonlarının kullanımı etkili bir şekilde 

yönetilecek, AB üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik 

kurumsal kapasite geliştirilecektir. 

H4.5: Merkezi ve yerel kurumların işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin tanımlanması, ve 

bunlara yönelik politika araçlarının çeşitlendirilmesi suretiyle yenilikçi yerel kalkınma 

girişimleri desteklenecektir.  

H4.6: Ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal boyutları ile sürdürülebilir kentleşme 

politikaları geliştirilecektir.  

H4.7: Kalkınma ajanslarının birbirleri ile ve diğer kurumlarla ağ oluşumlarını desteklemek 

ve kapasitelerini geliştirmek suretiyle bölgesel gelişmede etken olmaları sağlanacaktır.  

 

A 5:Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve çok taraflı 

ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır. 

H5.1:  Türkiye’nin, daimi başkanı olduğu İSEDAK’ ın etkinliği arttırılacak ve   İSEDAK’ taki 

öncü rolü pekiştirilecektir.  

H5.2:  Türkiye’nin ,  EİT kapsamındaki etkinliğinin arttırılmasına katkı sağlanacaktır. 

H5.3:  AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,  BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası  kuruluşlar 

ve platformlarda ülkemizin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlamaya devam edecektir.  

H5.4:  İkili ve çok taraflı ekonomik ilişkiler kapsamında, teknik işbirliği faaliyetlerinin 

artırılması ile kalkınma işbirliği programlarının oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.  

 

A 6:Bakanlığımızın, ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacak, insan kaynakları 

geliştirilecek, bilişim ve mali yönetim altyapısı güçlendirilecek ve sağlıklı çalışma 

ortamları oluşturulacaktır. 

H6.1: Bakanlığımızın faaliyetlerinin, ürünlerinin kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliği 

ile pozitif algılanma düzeyi artırılacaktır. 

H6.2: İnsan kaynakları yönetimi iyileştirilecek ve beşeri sermaye güçlendirilecektir. 

H6.3: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami derecede faydalanarak  

kurumsal e-dönüşüm eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 

H6.4: Mali yönetim sistemi güçlendirilecektir. 
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C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 
 

Performans Hedefi 1: Orta Vadeli Programın (OVP) kuruluşları yönlendirme algısı 

artırılacaktır. 

Makroekonomik hedefler, politikalar ve öncelikleri içeren OVP’nin Kalkınma Planı ve diğer 

temel politika belgelerine uygun ve kuruluşları yönlendirici bir şekilde hazırlanması 

sağlanacaktır. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Ülkemizin kalkınma sürecini planlamak; başta kalkınma planı, orta vadeli 

program ve yıllık program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel 

ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama,  izleme ve değerlendirme 

etkinliğini artırmak. 

Hedef 

Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve 

merkezi yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini 

başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır. 

Performans Hedefi 
Orta Vadeli Programın (OVP) kuruluşları yönlendirme algısı 

artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 

OVP taslağının Bakanlar Kuruluna 

sunulmak üzere Başbakanlığa son 

gönderilme tarihi  

 6 Eylül 31 Ağustos 31 Ağustos 

2 OVP’nin kuruluşları yönlendirme düzeyi   %78 %79 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 OVP dengelerinin katılımcı bir esasla oluşturulacaktır.  
388.550  388.550 

2 OVP Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacaktır. 
388.550  388.550 

3 

OVP’nin kuruluşları yönlendirme düzeyine ilişkin 

verilerin sağlanması çerçevesinde Stratejik Plan 

kapsamında yapılan paydaş anketi 

değerlendirilecektir. 155.420  155.420 

Genel Toplam 932.520  932.520 

 

 

 

Performans Göstergeleri: 

OVP taslağının Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa son gönderilme tarihi  

Orta Vadeli Programa ilişkin resmi yazının Başbakanlığa gönderilme tarihi esas 

alınmaktadır. 

 

OVP’nin kuruluşları yönlendirme düzeyi 

OVP’nin kuruluşları yönlendirme algısının zaman içerisinde kademeli olarak artırılması 

öngörülmektedir. 
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Faaliyetler: 

OVP dengelerinin katılımcı bir esasla oluşturulacaktır.  

OVP hazırlıkları kapsamında merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeli 

işletmeler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, İşsizlik Sigortası Fonu ve KİT dengeleri ile 

kamu kesimi genel dengesi ve ekonominin genel dengesinin katılımcı bir şekilde oluşturulması 

için toplantılar düzenlenecektir. 

 

OVP Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacaktır. 

Kurum içinden ve kurum dışından gelen politika teklifleri göz önünde bulundurularak 2014-

2016 Dönemi Orta Vadeli Program taslağı oluşturulacaktır. Söz konusu OVP taslağı Genel 

Müdürlüğümüzün koordinasyonunda redaksiyondan geçirilerek Türkçe ve İngilizce dillerinde 

kitap halinde basılacaktır. 

 

OVP’nin kuruluşları yönlendirme düzeyine ilişkin verilerin sağlanması çerçevesinde 

Stratejik Plan kapsamında yapılan paydaş anketi değerlendirilecektir. 

OVP’nin kuruluşları yönlendirme düzeyini tespit etmek için ihtiyaç olunan veriler yapılan 

paydaş anketlerinden elde edilerek değerlendirilecektir. 
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Performans Hedefi 2: Yıllık Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş 

tedbirlerin oranı artırılacaktır. 

Programda yer alan tedbirler içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranının 

artırılabilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir. 

 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Ülkemizin kalkınma sürecini planlamak; başta kalkınma planı, orta vadeli 

program ve yıllık program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel 

ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama,  izleme ve değerlendirme 

etkinliğini artırmak. 

Hedef 
Yıllık Program mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de 

içerecek şekilde her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

Performans Hedefi 
Yıllık Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş 

tedbirlerin oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 

Mali boyutu olan tedbirler içerisinde 

mali boyutu hesaplanan tedbirlerin 

oranı 
Yüzde   %15 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Yıllık program dengeleri katılımcı bir esasla 

oluşturulacaktır. 
310.840  310.840 

2 

Yıllık program somut tedbirler ve 

değerlendirmeler içerecek şekilde 

hazırlanacaktır. 

310.840  310.840 

3 

Kuruluşların program tedbir tekliflerini, 

tedbirlerin mali boyutunu da içerecek şekilde 

hazırlamalarını sağlayacak teklif formatı 

hazırlanarak kurumlara iletilecektir. 

155.420  155.420 

4 

Programda yer alan politikaların etki 

analizine dayandırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

77.710  77.710 

5 
KİT yatırım ve finansman programının 

hazırlanmasına katkı sağlanacaktır.  
116.565  116.565 

Genel Toplam 971.375  971.375 
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Performans Göstergeleri: 

Mali boyutu olan tedbirler içerisinde mali boyutu hesaplanan tedbirlerin oranı 

Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranının 2014 yılından 

itibaren artırılması öngörülmektedir 

 

Faaliyetler: 

Yıllık program dengeleri katılımcı bir esasla oluşturulacaktır. 

Yıllık program hazırlıkları kapsamında merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner 

sermayeli işletmeler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, İşsizlik Sigortası Fonu ve KİT 

dengeleri ile kamu kesimi genel dengesi ve ekonominin genel dengesi katılımcı bir şekilde 

oluşturulacaktır. 

 

Yıllık program somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

Kurum içinden ve kurum dışından gelen politika teklifleri, tedbirler ve değerlendirmeler göz 

önünde bulundurularak yıllık program taslağı oluşturulacaktır. Söz konusu yıllık program 

taslağı Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda redaksiyondan geçirilerek kitap halinde 

basılacaktır. 

 

Kuruluşların program tedbir tekliflerini, tedbirlerin mali boyutunu da içerecek şekilde 

hazırlamalarını sağlayacak teklif formatı hazırlanarak kurumlara iletilecektir. 

Kuruluşların, program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranının 

artırılmasına yönelik olarak hazırlanacak olan tedbir teklif formatına Bakanlığımızdaki 

tedbirlerden sorumlu uzmanların gözetiminde uymaları sağlanacaktır. 

 

Programda yer alan politikaların etki analizine dayandırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Programda yer alan politikaların etki analizine dayandırılma oranının artırılabilmesi 

amacıyla etki analizi konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim ve proje 

çalışmaları yapılacaktır. 

 

KİT yatırım ve finansman programının hazırlanmasına katkı sağlanacaktır.  

KİT dengesi esas alınarak Hazine Müsteşarlığı ile birlikte Yıllık Genel Yatırım ve Finansman 

Program metni hazırlanacaktır. 
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Performans Hedefi 3: Kamu idarelerinin politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin 

geliştirilmesi için stratejik planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır. 

Stratejik planlama sürecinin etkinliğini artırmaya yönelik kamu idarelerine destek sağlamak 

amacıyla kamu idarelerinin taslak stratejik planlarına yönelik değerlendirme raporları 

gönderilmeye devam edilecektir. Ayrıca stratejik yönetim konusunda düzenlenen sempozyum,  

konferans, v.b. organizasyonların desteklenmesi sürdürülecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Ülkemizin kalkınma sürecini planlamak; başta kalkınma planı, orta vadeli 

program ve yıllık program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel 

ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama,  izleme ve değerlendirme 

etkinliğini artırmak. 

Hedef 
Kamu idarelerinin politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin 

geliştirilmesi için stratejik planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır. 

Performans Hedefi 
Kamu idarelerinin politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin 

geliştirilmesi için stratejik planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 Hazırlanacak kılavuz sayısı  Sayı   1 

2 Güncellenecek kılavuz sayısı Sayı 
  

1 

3 Eğitim verilen kurum/kişi sayısı Sayı 
  

20/100 

4 Eğitimlerden memnuniyet oranı Yüzde 
  

% 80 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
“Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi’nin 

çalışmalarına devam edilecektir. 
1.305.800  1.305.800 

2 

İyi yönetişim ve kamu yönetimi reformunda stratejik 

planlamanın önemini vurgulamak, projenin bulgu ve 

çıktılarını yaymak üzere bir konferans 

düzenlenecektir. 

213.950  213.950 

3 

Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi 

çerçevesinde Kılavuz hazırlama çalışmaları 

başlatılacaktır. 

138.950  138.950 

4 
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

güncellenecektir. 
138.950  138.950 

5 

Tüm merkezi kamu kurumlarına, kurulması planlanan 

izleme ve değerlendirme sistemi hakkında bilgi 

vermek için bir seminer düzenlenecektir. 

69.475  69.475 

6 

Rehberlik ve koordinasyon kurumlarının görevleri ve 

çalışmalarıyla ilgili; merkezi kamu kurumları, 

üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili STK’ların 

farkındalığını artırmak amacıyla bir seminer 

düzenlenecektir. 

69.475  69.475 

7 

Kamu kurumları arasında bir ağ kurmak, bilgi ve 

deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla kamuda 

stratejik yönetim portalı daha da geliştirilecektir. 

277.900  277.900 

8 Kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirilecektir. 77.710  77.710 

9 
KİT’lerin stratejik planlarını hayata geçirmelerinde 

yönlendirici katkı sağlanacaktır.  
77.710  77.710 

Genel Toplam 2.369.920  2.369.920 
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Performans Göstergeleri: 

Hazırlanacak kılavuz sayısı 

Merkezi kurumlar, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüsleri için 

özelleştirilmiş stratejik planlama ve uygulama rehberleri ve katılımcılıkla ilgili kılavuz 

hazırlanacaktır. 

 

Güncellenecek kılavuz sayısı 

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenecektir. 

 

Eğitim verilen kurum/kişi sayısı 

Merkezi kamu kurumları için stratejik yönetim, stratejik planlama, katılımcı planlama, paydaş 

analizi, risk değerlendirmesi, senaryo geliştirme, strateji geliştirme, stratejik planların 

izlenmesi ve değerlendirmesi gibi konuları kapsayan eğitim programları uygulanacak, eğitici 

eğitimleri düzenlenecek, uzaktan eğitim programları hazırlanacaktır. 

 

Eğitimlerden memnuniyet oranı 

Kamu idarelerinin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik düzenlenecek 

eğitim programlarında katılımcıların memnuniyet oranının iyi seviyede olması sağlanacaktır. 

 

Faaliyetler: 

“Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi’nin çalışmalarına devam edilecektir. 

Merkezi kamu kurumlarının stratejik planlama süreçlerini daha etkin ve etkili hale getirmek 

amacını taşıyan Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi’nin ikinci yıllık dilimine ait 

çalışmalara devam edilecektir. 

İyi yönetişim ve kamu yönetimi reformunda stratejik planlamanın önemini vurgulamak, 

projenin bulgu ve çıktılarını yaymak üzere bir konferans düzenlenecektir.  

Reform niteliği taşıyan stratejik planlama sisteminin, belirli dönemler içerisinde 

uygulayıcılarına yönelik sahiplenmeyi artıracak biçimde ve gerek uygulamada kazanılan 

tecrübelerin gerekse araştırma sonuçlarının paylaşılması hususu son derece önemlidir. Bu 

kapsamda Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi sonuçlarını ve edinilen tecrübeleri 

paylaşmak üzere bir konferans düzenlenecektir. 

 

Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi çerçevesinde Kılavuz hazırlama 

çalışmaları başlatılacaktır.  

Merkezi kurumlar, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüsleri için 

özelleştirilmiş stratejik planlama ve uygulama rehberleri ve katılımcılıkla ilgili bir kılavuz 

hazırlanacaktır. 

 

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenecektir.  

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu uygulamada edinilen deneyim ve ihtiyaçlar 

göz önüne alınarak güncellenecektir. 

 

Tüm merkezi kamu kurumlarına, kurulması planlanan izleme ve değerlendirme sistemi 

hakkında bilgi vermek için bir seminer düzenlenecektir.  

Stratejik yönetim sürecinde izleme ve değerlendirmenin etkinliğini artırmak üzere kurulması 

planlanan sistem hakkında bilgi vermek, kurumlarda tutundurulmasını sağlamak ve geri 

dönüşlerle sistemin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bir seminer düzenlenecektir.  
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Rehberlik ve koordinasyon kurumlarının görevleri ve çalışmalarıyla ilgili; merkezi 

kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili STK’ların farkındalığını 

artırmak amacıyla bir seminer düzenlenecektir. 

Rehberlik ve koordinasyon kurumlarının görevleri ve çalışmalarıyla ilgili; merkezi kamu 

kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili STK’ların farkındalığını artırmak amacıyla 

bir seminer düzenlenecektir. 

 

Kamu kurumları arasında bir ağ kurmak, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak 

amacıyla kamuda stratejik yönetim portalı daha da geliştirilecektir.  

Kamu idarelerinin stratejik yönetim uygulamasında yardımcı olmak, bilgi ve belge 

paylaşımını sağlamak ve araştırmacılara veri sunmak açısından önemli bir role sahip olan 

stratejik yönetim portalı içeriği geliştirilerek etkinliği artırılacaktır.  

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirilecektir.  

Kurullar sekretaryası ya da diğer kamu kurum ve kuruluşların görüş talepleri üzerine diğer 

kuruluş veya birimlerin de görüşleri dikkate alınarak talep edilen konuyla ilgili görüş 

hazırlanacak ve oluşturulan nihai görüş ilgili kuruluşa ya da makama gönderilecektir. 

 

KİT’lerin stratejik planlarını hayata geçirmelerinde yönlendirici katkı sağlanacaktır.  
KİT’lerin stratejik planlarını hayata geçirmeleri yönünde katkı verilerek, hesap verilebilirliği, 

şeffaflığı, karar alma süreçlerinde etkinliği, performansa dayalı yönetimi esas alan stratejik 

yönetim anlayışı desteklenecektir. 
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Performans Hedefi 4: Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak, 

kurulan izleme ve değerlendirme sistemi ile Stratejide sağlanan gelişmeler takip 

edilecektir. 
2011 yılı itibarıyla Bilgi Toplumu Stratejisinin (2006-2010) uygulama dönemi sona ermiş 

olması nedeniyle, ülkemizin önümüzdeki dönemde uygulayacağı bilgi toplumuna dönüşümüne 

ilişkin politika, strateji ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi 

hazırlanacaktır. Ayrıca, Stratejide sağlanan gelişmeler oluşturulacak izleme ve 

değerlendirme sistemi ile takip edilecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Ülkemizin kalkınma sürecini planlamak; başta kalkınma planı, orta vadeli 

program ve yıllık program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel 

ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama,  izleme ve değerlendirme 

etkinliğini artırmak. 

Hedef 

Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal politika, 

strateji ve eylem planı 2013 yılı sonuna kadar hazırlanacak; 

bilgi toplumuna dönüşüm süreci her yıl hazırlanacak 

değerlendirme raporları vasıtasıyla izlenecektir. 

Performans Hedefi 

Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak, 

kurulan izleme ve değerlendirme sistemi ile Stratejide 

sağlanan gelişmeler takip edilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 

Yıllık İzleme ve Değerlendirme 

Sisteminin Kurulması 
Yüzde   

2 

Bilgi Toplumu Stratejisinin tanıtımına 

yönelik düzenlenen ve katılım sağlanan 

aktivite (konferans, toplantı, sergi, fuar, 

vb.) sayısı 

Sayı 

  

5 

3 Bilgi toplumu istatistikleri yayın sayısı Sayı   1 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin takibine 

yönelik göstergeler güncellenerek izlenecektir. 
755.800  755.800 

2 

Bilgi toplumuna dönüşümün çeşitli kesimlerce 

tanınmasına yönelik tanıtım çalışmaları 

yürütülecektir. 
441.850  441.850 

3 
Bilgi toplumu istatistikleri yayını çalışmaları 

sürdürülecektir. 
416.850  416.850 

Genel Toplam 1.614.500  1.614.500 
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Performans Göstergeleri: 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Yıllık İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 

Kurulması 
2014 yılından itibaren uygulanacak yeni bir bilgi toplumu stratejisinde elde edilecek 

gelişmelerin yıllık takibi açısından bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. Bu 

kapsamda, 2014 yılında bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı izleme ve değerlendirme 

sisteminin kurulması öngörülmektedir. 

 

Bilgi Toplumu Stratejisinin tanıtımına yönelik düzenlenen ve katılım sağlanan aktivite 

(konferans, toplantı, sergi, fuar, vb.) sayısı 
Bilgi Toplumu Stratejisinin tanıtımına yönelik olarak ilgili tüm kesimleri içine alan toplantı, 

konferanslar düzenlenecek, sergi ve fuarlara da katılım sağlanacaktır. Bu kapsamda 2014 

yılında 1 adet Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının tanıtımı ve/veya koordinasyonu 

amacıyla geniş katılımlı toplantı düzenlenmesi ve 4 adet bilişim sektörünün bir araya geldiği 

konferans, fuar, etkinlik v.b. aktiviteye katılım sağlanması öngörülmektedir. 

 

Bilgi toplumu istatistikleri yayın sayısı 

2013 yılı itibarıyla ülkemizin bilgi toplumu alanında sağladığı gelişmeleri gösteren 1 adet 

bilgi toplumu istatistikleri yayınının hazırlanması öngörülmektedir. 

 

Faaliyetler: 

Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin takibine yönelik göstergeler güncellenerek 

izlenecektir. 
2011 yılı itibarıyla uygulama dönemi sona eren Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) 

kapsamında hazırlanan bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin takibine yönelik göstergeler 

güncellenecek ve sağlanan gelişmelerin takibi açısından izlenecektir. 

 

Bilgi toplumuna dönüşümün çeşitli kesimlerce tanınmasına yönelik tanıtım çalışmaları 

yürütülecektir. 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının tanıtımı ve/veya koordinasyonu amacıyla geniş 

katılımlı toplantı düzenlenecek  ve bilişim sektörünün bir araya geldiği konferans, fuar, 

etkinlik v.b. aktivitelere katılım sağlanacaktır. 

 

Bilgi toplumu istatistikleri yayını çalışmaları sürdürülecektir. 

2013 yılı itibarıyla ülkemizin bilgi toplumu alanında sağladığı gelişmeleri gösteren bilgi 

toplumu istatistikleri yayını hazırlanacaktır.  
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Performans Hedefi 5: Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri 

hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir. 

Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumuna uygun olarak sektörel ve tematik politikaların 

formülasyonu ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik analitik çalışmalar sonucunda somut 

politika önerileri geliştirilecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Ülkemizin kalkınma sürecini planlamak; başta kalkınma planı, 

orta vadeli program ve yıllık program olmak üzere temel 

politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji belgelerini 

hazırlama, uygulama,  izleme ve değerlendirme etkinliğini 

artırmak. 

Hedef 

Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri 

hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek ve 

yönlendirilecektir. 

Performans Hedefi 

Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri 

hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek ve 

yönlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 

Hazırlanan, koordine edilen veya 

yönlendirilen sektörel ve tematik 

strateji belgesi sayısı 

Sayı  8 7 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Sektörel ve tematik strateji belgeleri 

çalışmalarına katılım sağlanacak ve görüş 

verilecektir. 

1.809.750  1.809.750 

2 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

Projesinin tanıtımına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

359.695  359.695 

3 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

koordinatörlük hizmetleri 

gerçekleştirilecektir. 

1.155.420  1.155.420 

Genel Toplam 3.324.865  3.324.865 
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Performans Göstergeleri: 

Hazırlanan, koordine edilen veya yönlendirilen sektörel ve tematik strateji belgesi sayısı 

Bakanlıklar ve diğer kurumlar tarafından hazırlanan ve Bakanlığımızca yönlendirilen/görüş 

verilen kurumsal stratejik planlar ile sektör temelli strateji belgelerini ve ihracat stratejisi, 

girdi tedarik stratejisi gibi konu temelli belgeleri içermektedir. 

 

Faaliyetler: 

Sektörel ve tematik strateji belgeleri çalışmalarına katılım sağlanacak ve görüş 

verilecektir. 

Dayanağı büyük ölçüde kalkınma planı ve programlar olan ve genel nitelikli politikaları 

ayrıntılandırmak ve daha somut yol haritaları ortaya koymak için ihtiyaç duyulan sektörel ve 

tematik strateji belgeleri çalışmalarına katılım sağlanacak ve görüş verilecektir. 

 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesinin tanıtımına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

İFM Tanıtım ve Reklam Stratejisinin uygulanması için Tanıtım Yatırım ve Destek Ajansı ve 

İstanbul Kalkınma Ajansıyla gerçekleştirilecek protokoller takip edilecek, 

konferans/seminerlere konuşmacı ya da dinleyici olarak katılım sağlanacak,  gazete ve 

dergilere verilecek röportajlarla İFM Projesiyle ilgili gelişmeler hakkında kamuoyunun 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi koordinatörlük hizmetleri gerçekleştirilecektir. 

İFM Koordinatörlük hizmetleri kapsamında; İFM Yüksek Konsey, Ulusal Danışma Kurulu, 

Ulusal Danışma Konseyi toplantılarının organizasyonu gerçekleştirilecek, 2014 yılı itibarıyla 

yürürlüğe girecek olan 10. Kalkınma Planında öncelikli dönüşüm programlarından biri olan 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programına ilişkin çalışmalar koordine edilecektir. 
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Performans Hedefi 6: OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme Raporu’nun 

değerlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşları ile yapılacak toplantılar koordine 

edilecektir, Türkiye sunumu hazırlanacaktır.  

OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi ile ilgili 

yapılacak toplantılar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşecek, Türkiye 

sunumu hazırlanacaktır.   

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından 

izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun 

tüm kesimlerine yön göstermek ve hükümete müşavirlik 

yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve 

araştırmalar yapmak 

Hedef 

Türkiye ekonomisine ilişkin modelleme çalışmaları yapılarak 

kısa,  orta ve uzun vadeli tahminler üretilecek, yapısal analizler 

ve makroekonomik politika analizleri yapılacaktır. 

Performans Hedefi 

OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme 

Raporu’nun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kamu 

kuruluşları ile yapılacak toplantılar koordine edilecektir, 

Türkiye sunumu hazırlanacaktır.  

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 

Ekonomik analiz ve ekonometrik 

tahmin yöntemleri konusunda 

yapılan eğitim/proje sayısı  

Sayı 3 2 2 

2 

Ekonomi yönetimindeki diğer kamu 

kuruluşları ile Kısa Dönem 

Ekonomik Tahminler Toplantısı 

Sayısı 

Sayı 8 8 8 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Makroekonomik tahmin kapasitesinin 

güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri 

düzenlenecektir. 

155.420  155.420 

2 

Sosyal ve iktisadi politikaların 

değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılacak ve tahmin metotları 

geliştirilecektir. 

116.565  116.565 

3 

Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla 

kısa dönem ekonomik tahminlere ilişkin 

toplantılar düzenlenecektir. 

116.565  116.565 

4 

Ekonomik gelişmelerin ve kamu maliyesinin 

takibi sağlanarak hazırlanan politika 

analizleri çerçevesinde gerekli tahminler 

yapılacaktır. 

116.565  116.565 

Genel Toplam 505.115  505.115 
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Performans Göstergeleri: 

Ekonomik analiz ve ekonometrik tahmin yöntemleri konusunda yapılan eğitim/proje 

sayısı  

Ekonomik analiz ve ekonometrik tahmin yöntemleri konusunda 2 adet eğitim/proje yapılması 

öngörülmektedir. 

 

Ekonomi yönetimindeki diğer kamu kuruluşları ile Kısa Dönem Ekonomik Tahminler 

Toplantısı Sayısı 

Ekonomi yönetimindeki diğer kamu kuruluşları ile kısa dönemde ekonomik gelişme ve 

gerçekleşmelere ilişkin tahminler konusunda toplantılar yapılması öngörülmektedir. 

 

 

Faaliyetler: 

Makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri 

düzenlenecektir. 

Makroekonomik hedeflerin daha sağlıklı üretilmesi amacıyla makroekonomik tahmin 

kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 

Sosyal ve iktisadi politikaların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve 

tahmin metotları geliştirilecektir. 

Kamu sosyal ve iktisadi programlarının değerlendirilmesi ve kayıt dışı ekonominin 

boyutlarının ölçülmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla kısa dönem ekonomik tahminlere ilişkin 

toplantılar düzenlenecektir. 

Plan ve programlardaki makroekonomik tahminlere yön verecek ve makro analizlerde 

kullanılacak kısa dönem ekonomik tahminlere ilişkin toplantılar düzenlenecektir. 

 

Ekonomik gelişmelerin ve kamu maliyesinin takibi sağlanarak hazırlanan politika 

analizleri çerçevesinde gerekli tahminler yapılacaktır. 
Başta Plan ve programlarda kullanılan makroekonomik göstergeler olmak üzere makro 

veriler izlenecek ve bu verilere dayalı olarak makro analizler yapılacaktır. 
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Performans Hedefi 7: Türkiye ve Dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve değerlendirme 

çalışmalarına baz olacak periyodik yayınlar hazırlanacak ve ilgili toplantılara katılım 

sağlanacaktır. 

Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomilerine ilişkin temel ekonomik gelişmelerin ve 

göstergelerin yer aldığı yayınlar belirli periyotlarla hazırlanacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, 

ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yön 

göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli 

tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak 

Hedef 
Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları 

yapılacaktır.  

Performans Hedefi 

Türkiye ve Dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve değerlendirme 

çalışmalarına baz olacak periyodik yayınlar hazırlanacak ve ilgili 

toplantılara katılım sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Sayı 48 48 48 

2 Temel Ekonomik Göstergeler Sayı 4 4 4 

3 Ekonomik Gelişmeler Sayı 4 4 4 

4 
OECD ülke inceleme raporlarına katkı 

sağlanması veya toplantılara aktif 

katılım sayısı 
Sayı 2 2 2 

5 

OECD tarafından hazırlanan Türkiye 

İnceleme Raporu’nun 

değerlendirilmesine ilişkin yapılan 

toplantı sayısı 

Sayı 1 - 1 

6 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Haftalık 

Bülteni 
Sayı 48 48 48 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve 

finansal piyasalara ilişkin temel göstergeler ile 

kamu maliyesine ilişkin gelişmeler yakından 

takip edilerek periyodik yayınlar ve raporlar 

hazırlanacaktır. 

116.565  116.565 

2 

Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yayınları 

takip edilerek dünya ekonomisindeki 

gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki 

etkileri değerlendirilecektir. 

116.565  116.565 

3 
Uluslararası kuruluşların toplantılarına katılım 

sağlanacak, ülke raporları incelenecek ve katkı 

verilecektir. 
161.565  161.565 

4 

OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme 

Raporu’nun değerlendirilmesi ve ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarını kapsayacak biçimde 

toplantı koordinasyonu yapılacaktır. 

155.420  155.420 

Genel Toplam 550.115  550.115 
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Performans Göstergeleri: 

Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler Yayınının her hafta düzenli olarak hazırlanması 

öngörülmektedir. 

 

Temel Ekonomik Göstergeler 

Temel Ekonomik Göstergeler yayının üçer aylık periyodlarla hazırlanması öngörülmektedir. 

 

Ekonomik Gelişmeler 

Ekonomik Gelişmeler yayının üçer aylık periyodlarla hazırlanması öngörülmektedir. 

 

OECD ülke inceleme raporlarına katkı sağlanması veya toplantılara aktif katılım sayısı 

OECD tarafından hazırlanan 2 adet ülke incelemesinin değerlendirilmesi ve toplantılara 

katılım sağlanması öngörülmektedir. 

 

OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesine ilişkin 

yapılan toplantı sayısı 

OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme Raporunun Değerlendirilmesi amacıyla ilgili 

kamu kuruluşları ile toplantı yapılacaktır. 

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Haftalık Bülteni 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Haftalık Bülteni’nin Bakanlığımızın İntranet sayfasında haftalık 

olarak yayınlanması öngörülmektedir. 

 

 

Faaliyetler: 

Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve finansal piyasalara ilişkin temel göstergeler 

ile kamu maliyesine ilişkin gelişmeler yakından takip edilerek periyodik yayınlar ve 

raporlar hazırlanacaktır. 

Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, Temel Ekonomik Göstergeler, Ekonomik Gelişmeler ve 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Haftalık Bülteni gibi yayınlar hazırlanmaya devam edilecektir. 

 

Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yayınları takip edilerek dünya ekonomisindeki 

gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. 

OECD, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların çalışmaları ve yayınları takip edilerek 

gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine devam edilecektir. 

 

Uluslararası kuruluşların toplantılarına katılım sağlanacak, ülke raporları incelenecek 

ve katkı verilecektir. 

OECD, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların Türkiye’de ve yurt dışında düzenlemiş olduğu 

toplantılara katılım sağlanacak, ülke raporları incelenecek ve katkı verilecektir. 

 

OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi ve ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak biçimde toplantı koordinasyonu yapılacaktır. 

2014 yılında hazırlanacak olan OECD Türkiye İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi 

yapılacak ve ilgili kuruluşlarla yapılacak toplantılar koordine edilecektir. 
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Performans Hedefi 8: Hükümet programı, kalkınma planı, orta vadeli ve yıllık 

programlar ile diğer politika belgelerindeki stratejik öncelikler dikkate alınarak 

ekonomik ve sosyal araştırmalar yapılacak/yaptırılacaktır. 

Temel sorun ve dönüşüm alanları başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma ve 

düşünce kuruluşları, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışma 

ve araştırmalar yapılarak Bakanlığımızın hükümete verdiği müşavirlik hizmetine katkı 

sağlanacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından 

izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun 

tüm kesimlerine yön göstermek ve hükümete müşavirlik 

yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve 

araştırmalar yapmak 

Hedef 

Kalkınma planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler 

doğrultusunda somut politika önerileri geliştirmek üzere 

ekonomik ve sosyal kalkınma konularında yapılan 

araştırmaların sayısı artırılacaktır. 

Performans Hedefi 

Hükümet programı, kalkınma planı, orta vadeli ve yıllık 

programlar ile diğer politika belgelerindeki stratejik 

öncelikler dikkate alınarak ekonomik ve sosyal araştırmalar 

yapılacak/yaptırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 
Yapılan/yaptırılan araştırma projesi 

sayısı 
Sayı  2 3 

2 Periyodik yayın sayısı  Sayı  - 1 

3 Kalkınma Toplantıları sayısı Sayı  - 4 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Ülkemizin ve Bakanlık birimlerinin 

ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli 

araştırma konularında araştırma faaliyetleri 

yapılacak/yaptırılacaktır.  

5.455.700  5.455.700 

2 

Bakanlıktaki araştırma sistemi gözden 

geçirilerek ihtiyaçların zamanında ve uygun 

bir şekilde karşılanmasını sağlayacak bir 

sistem kurulmasına yönelik iyileştirmeler 

yapılacaktır.  

75.950  75.950 

3 

Yapılan araştırma ve çalışmalara ilişkin 

raporlar ile periyodik yayın yapılmasına 

ilişkin hazırlıklar yapılacaktır. 

75.950  75.950 

4 
Periyodik olarak “Kalkınma Toplantıları” 

düzenlenecektir.  
52.975  52.975 

Genel Toplam 5.660.575  5.660.575 
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Performans Göstergeleri: 

Yapılan/yaptırılan araştırma projesi sayısı 

10. Kalkınma Planı öncelikleri doğrultusunda İzleme ve Yönlendirme Kurulunun karar 

vereceği üç konuda araştırma yapılacak/yaptırılacaktır. 

 

Periyodik yayın sayısı  

İlki 2014 yılının ikinci yarısında yayımlanmak üzere çıkarılacak akademik dergi yılda iki sayı 

olarak yayımlanacaktır. Dergide akademik çalışmaların yanında güncel konulardaki 

yayınlara da yer verilecektir. 

 

Kalkınma Toplantıları sayısı 

Üst düzey kamu çalışanları, akademisyenler, araştırma kurumları ve sivil toplum 

kuruluşlarından alanında temayüz etmiş kişilerin katılımıyla ekonomik ve sosyal kalkınma 

alanlarında küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimlere ilişkin üçer aylık periyotlarla 

dört adet toplantı düzenlenecektir. 

 

Faaliyetler: 

Ülkemizin ve Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli araştırma 

konularında araştırma faaliyetleri yapılacak/yaptırılacaktır.  

Hükümet programı, kalkınma planı, orta vadeli ve yıllık programlar ile diğer politika 

belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda araştırma konuları belirlenecektir. Ayrıca, 

Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında hazırlanan Özel İhtisas Komisyonları ve 

Çalışma Grupları raporları ile Bakanlık birimlerinin faaliyet alanlarına ilişkin araştırma 

ihtiyaçları da dikkate alınacaktır.  

 

Bakanlıktaki araştırma sistemi gözden geçirilerek ihtiyaçların zamanında ve uygun bir 

şekilde karşılanmasını sağlayacak bir sistem kurulmasına yönelik iyileştirmeler 

yapılacaktır.  

Bakanlık araştırma mevzuatı ve sisteminin, Bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyacağı konularda 

yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma ve düşünce kuruluşları, kamu, özel ve sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler ve uzman kişiler ile ortak çalışma ve araştırmalar yapmasına imkân 

verecek bir sistem iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, Bakanlık içinde 

araştırma yöntemleri ve araştırma projelerinin yürütülmesi konularında kapasite 

oluşturulması sağlanacaktır. 

 

Yapılan araştırma ve çalışmalara ilişkin raporlar ile periyodik yayın yapılmasına ilişkin 

hazırlıklar yapılacaktır. 

Kalkınma alanında 2015 yılından başlayarak hakemli bir dergi yayımlanması 

planlanmaktadır. Yılda iki sayı yayımlanması planlanan dergide akademik çalışmaların 

yanında güncel konulardaki yayınlara da yer verilecektir. 2014 yılı içinde dergi için gerekli 

hazırlıklar yapılacaktır. 

 

Periyodik olarak “Kalkınma Toplantıları” düzenlenecektir.  

Düzenli olarak gerçekleştirilmesi öngörülen Kalkınma Toplantıları kapsamında, alanında 

temayüz etmiş kişilerin (üst düzey kamu çalışanları, akademisyenler, araştırma kurumları ve 

sivil toplum kuruluşlarından temsilciler gibi) Bakanlığımıza davet edilmesi planlanmaktadır. 

Böylece güncel kalkınma konularıyla Bakanlığımızın araştırma ve çalışmalarına ilişkin görüş 

alışverişi yapılacaktır.  
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Performans Hedefi 9: Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve 

değerlendirme çalışmaları yürütülecektir. 

Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelerin etkin bir şekilde takip edilebilmesi için uluslar 

arası toplantılara katılım sağlanacak, gelişmeler izlenecek ve değerlendirilmesi yapılarak 

kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından 

izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun 

tüm kesimlerine yön göstermek ve hükümete müşavirlik 

yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve 

araştırmalar yapmak 

Hedef 
Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve 

değerlendirme çalışmaları yürütülecektir. 

Performans Hedefi 
Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve 

değerlendirme çalışmaları yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 
Uluslararası ve ulusal sektörel 

işbirliği platformlarına katılım sayısı 
Sayı  26 37 

2 

Konuşmacı/panelist ve benzer 

düzeyde katılım sağlanan sektörel 

toplantı/panel ve benzeri faaliyet 

sayısı 

Sayı 

 

9 18 

3 

Uluslararası ve ulusal sektörel 

gelişmelere yönelik hazırlanan 

çalışma sayısı 

Sayı 
 

22 14 

4 

İzleme ve değerlendirme amaçlı 

düzenlenen ve katılım sağlanan kısa 

süreli eğitim ve inceleme programı 

sayısı 

Sayı 

 

17 25 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Uluslararası ve ulusal nitelikli sektörel 

işbirliği platformlarına katılım sağlanacaktır. 
663.250  663.250 

2 
Sektörel toplantılara konuşmacı/panelist 

düzeyinde katılım sağlanacaktır. 
723.250  723.250 

3 
Uluslararası ve ulusal sektörel gelişmelere 

yönelik çalışmalar hazırlanacaktır. 
2.413.000  2.413.000 

4 

Sektörel gelişmeleri izleme ve değerlendirme 

amacıyla kısa süreli eğitim ve inceleme 

programlarına katılım sağlanacaktır. 

628.250  628.250 

Genel Toplam 4.427.750  4.427.750 
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Performans Göstergeleri: 

Uluslararası ve ulusal sektörel işbirliği platformlarına katılım sayısı 

OECD, Dünya Bankası, FAO, ISEDAK, EİT gibi uluslararası kuruluşlar ve yurt içi ve yurt 

dışındaki sektör temsilcileri tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlanması 

planlanmaktadır. 

 

Konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanan sektörel toplantı/panel ve 

benzeri faaliyet sayısı 

Sektörel faaliyetlere çeşitli rollerde katılım sağlanarak kamuoyu ile bilgi alışverişinin 

süreklilik arz etmesi planlanmaktadır. 

 

Uluslararası ve ulusal sektörel gelişmelere yönelik hazırlanan çalışma sayısı 

Bakanlığımız üst düzey yöneticilerine sunulmak üzere hazırlanan çalışmalar, 10. Plan 

dolayısıyla yapılan çalışmalar ile sektörel olarak yürütülen ve yürütülmesi düşünülen 

çalışmaları içermektedir. 

 

İzleme ve değerlendirme amaçlı düzenlenen ve katılım sağlanan kısa süreli eğitim ve 

inceleme programı sayısı 

Sektörel gelişmelerin izlenmesi çerçevesinde kısa süreli eğitim ve inceleme programları 

düzenlenecek ve benzeri eğitim ve programlara katılım sağlanacaktır. 
 

Faaliyetler: 

Uluslararası ve ulusal nitelikli sektörel işbirliği platformlarına katılım sağlanacaktır. 

Uluslararası ve ulusal düzeydeki kuruluşların düzenleyeceği organizasyonlarda Bakanlığımız 

temsil edilecektir. 

 

Sektörel toplantılara konuşmacı/panelist düzeyinde katılım sağlanacaktır. 

Sektör temsilcilerinin düzenleyeceği toplantılarda Bakanlığımız görüşleri iletilecek ve 

katılımcılardan geri bildirim sağlanacaktır. 

 

Uluslararası ve ulusal sektörel gelişmelere yönelik çalışmalar hazırlanacaktır. 

Uluslararası ve ulusal sektörel gelişmeler izlenecek ve düzenli olarak raporlanacak; öncelikli 

sektör ve temalarda değerlendirme çalışmaları yürütülecektir. 

 

Sektörel  gelişmeleri  izleme ve değerlendirme  amacıyla  kısa  süreli  eğitim  ve inceleme 

programlarına katılım sağlanacaktır. 

Sektörel gelişmelerin izlenmesi çerçevesinde kısa süreli eğitim ve inceleme programları 

düzenlenecek ve benzeri eğitim ve programlara katılım sağlanacaktır. 
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Performans Hedefi 10: Proje döngüsü yönetimiyle ilgili rehberler hazırlanacak mevzuat 

düzenlemesi yapılacaktır. 

Yatırım Programı Hazırlama Esasları geçtiğimiz yıllardaki gelişmeler ve 10. Kalkınma Planı 

da dikkate alınarak güncellenecektir. SİAP kapsamında yürütülen Tamamlama Sonrası 

Değerlendirme projesinin çıktıları da dikkate alınarak bir değerlendirme rehberi çalışmaları 

yürütülecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç

Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri 

doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir 

biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek. 

Hedef 
Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetimiyle ilgili esasları düzenleyici 

çalışmalar 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

Performans Hedefi 
Proje döngüsü yönetimiyle ilgili rehberler hazırlanacak mevzuat 

düzenlemesi yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 Mevzuat Düzenlemesi    

2 Geliştirilen rehber doküman sayısı Sayı   2 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Yatırım Programı Hazırlama Esasları çalışmaları 

sürdürülecektir. 
259.260  259.260 

2 Değerlendirme rehberi çalışmaları sürdürülecektir.  259.260  259.260 

3 
Proje döngüsü yönetimine yönelik mevzuat 

düzenlemesi yapılacaktır.  
129.630  129.630 

Genel Toplam 648.150  648.150 

 

Performans Göstergeleri: 

Mevzuat Düzenlemesi 

Proje döngüsü yönetiminin esaslarını belirlemek amacıyla ikincil mevzuat düzenlemesi 

yapılacaktır. 

Geliştirilen rehber doküman sayısı 

Yatırım programlama sürecine yön vermek üzere rehber dokümanlar hazırlanmaya devam 

edilecektir. 

 

Faaliyetler: 

Yatırım Programı Hazırlama Esasları çalışmaları sürdürülecektir. 

Yatırım Programı Hazırlama Esasları her yıl olduğu gibi 2014 yılında da hazırlanarak 

kurumlarla paylaşılacaktır 

 

Değerlendirme rehberi çalışmaları sürdürülecektir.  

Kamu yatırım programına önerilen ve kamu kaynakları ile gerçekleştirilen projelerin ön, ara 

ve tamamlama sonrası değerlendirilmesine yönelik olarak bir rehber yayımlanacaktır. 

 

Proje döngüsü yönetimine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.  

Proje döngüsü yönetiminin esaslarını belirlemek amacıyla ikincil mevzuat düzenlemesi 

yapılacaktır. 
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Performans Hedefi 11: Kamu kaynakları ile gerçekleştirilen yatırımlar önemli projelere 

odaklanılarak izlenecek ve değerlendirilecektir. 

Hali hazırda her yıl kamu yatırımlarının proje bazında nakdi gerçekleşmeleri üçer aylık 

dönemler itibarıyla izlenmektedir. Bunun yanı sıra Yatırım Programının illere göre dağılımı 

yapılmakta, bir kitap halinde yayımlanmakta ve talepler doğrultusunda yatırım ve yatırım 

gerçekleşmeleri raporlanmaktadır. 2014 yılında bu faaliyetler sürdürülmeye devam 

edilecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji 

belgeleri doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin 

ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde 

yönetmek. 

Hedef 
Kamu yatırımlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde önemli 

projelere odaklanılacaktır. 

Performans Hedefi 
Kamu kaynakları ile gerçekleştirilen yatırımlar önemli projelere 

odaklanılarak izlenecek ve değerlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 Önemli Projeler İzleme Raporu sayısı Sayı   2 

2 
Önemli proje değerlendirme raporu 

sayısı 
Sayı 

  4 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Kamu yatırımları ile ilgili izleme raporları 

hazırlanacaktır.  
172.840  172.840 

2 
Yatırımların illere göre dağılım kitabı 

yayımlanacaktır.  
259.260  259.260 

3 
Seçilmiş önemli projeler için değerlendirme 

raporları hazırlanacaktır.  
216.050  216.050 

Genel Toplam 648.150  648.150 

 

Performans Göstergeleri: 

Önemli Projeler İzleme Raporu sayısı 

Tespit edilen kriterler doğrultusunda belirlenen projelere dair izleme raporları 

hazırlanacaktır. 

Önemli proje değerlendirme raporu sayısı 

Belirlenen projelere dair değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

 
 

Faaliyetler: 

Kamu yatırımları ile ilgili izleme raporları hazırlanacaktır.  

Kamu yatırımlarının gerçekleşme durumlarının yer aldığı izleme raporları hazırlanacaktır. 

 

Yatırımların illere göre dağılım kitabı yayımlanacaktır.  

Yatırımların illere göre dağılım kitabı her yıl olduğu gibi 2014 yılında da yayımlanacaktır. 

 

Seçilmiş önemli projeler için değerlendirme raporları hazırlanacaktır.  

Belirlenen projelere dair değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 
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Performans Hedefi 12: Kamu yatırım projelerini izlemeye yönelik mevcut sistemin, 

değerlendirme işlevini içerecek şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam 

edilecek ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

Hali hazırda izleme sisteminin geliştirilmesine ve kuruluşların da yararlanabileceği bir hale 

getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 2014 yılında bu çalışmalar 

sürdürülecektir. Ayrıca SİAP kapsamında yürütülecek olan Tamamlama Sonrası 

Değerlendirme projesi sonucunda 4 adet projenin değerlendirilmesi beklenmektedir. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji 

belgeleri doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların 

etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak 

şekilde yönetmek. 

Hedef 

Kamu yatırım projelerini izlemeye yönelik mevcut sistemin, 

değerlendirme işlevini içerecek şekilde geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 

değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

Performans Hedefi 

Kamu yatırım projelerini izlemeye yönelik mevcut sistemin, 

değerlendirme işlevini içerecek şekilde geliştirilmesine 

yönelik çalışmalara devam edilecek ve değerlendirme 

raporları hazırlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 

Ara değerlendirme (Yürüyen 

projelerin değerlendirilmesi)  yapılan 

proje sayısı 

Sayı   3 

2 Proje tamamlama raporu sayısı Sayı   80 

3 
Nihai değerlendirmesi yapılan proje 

sayısı 
Sayı 

  5 

4 

Tamamlama sonrası değerlendirme 

(etki değerlendirmesi dâhil) yapılan 

proje sayısı 

Sayı 
  4 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Tamamlama Sonrası Değerlendirme Projesi 

tamamlanacaktır.  
1.216.050  1.216.050 

2 
İzleme sistemi geliştirme çalışmaları 

sürdürülecektir. 
259.260  259.260 

3 Proje tamamlama raporları hazırlanacaktır.  172.840  172.840 

Genel Toplam 1.648.150  1.648.150 
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Performans Göstergeleri: 

Ara değerlendirme (Yürüyen projelerin değerlendirilmesi)  yapılan proje sayısı 

Belirlenen projelerin ara değerlendirmesi yapılacaktır. 

 

Proje tamamlama raporu sayısı 

Yatırım Programında yer alan ve uygulaması tamamlanarak faaliyete geçen yatırımları 

yürüten kuruluşlarca raporlar hazırlanacaktır. 

 

Nihai değerlendirmesi yapılan proje sayısı 

Belirlenen projelerin nihai değerlendirmesi yapılacaktır. 

 

Tamamlama sonrası değerlendirme (etki değerlendirmesi dâhil)  yapılan proje sayısı 

Uygulaması tamamlanarak faaliyete geçen yatırımlardan belirlenen birkaçı 

değerlendirilecektir. 

 

Faaliyetler: 

Tamamlama Sonrası Değerlendirme Projesi tamamlanacaktır.  

SİAP projesi kapsamında uygulanmasına başlanan Proje tamamlanacaktır. 

 

İzleme sistemi geliştirme çalışmaları sürdürülecektir.  

Kamu yatırımlarının izlenmesi amacıyla geliştirilmesine başlanan sistem çalışmalarına 

devam edilecektir. 

 

Proje tamamlama raporları hazırlanacaktır.  

Uygulanması tamamlanan projelere dair ilgili kamu kuruluşları tarafından tamamlama 

raporlarının hazırlanması temin edilecektir. 
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Performans Hedefi 13: KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların; kalkınma planı ve 

programlarında yer alan ilke ve politikalar ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak 

yönetilecektir. 

Yap-İşlet-Devret, Yap-Kirala gibi KÖİ yöntemlerinde gerekli olan Yüksek Planlama Kurulu 

Yetkilendirme Kararı ve bu kararı müteakip uygulayıcı kurumlarca idare edilecek ihale ve 

sözleşme süreçlerindeki karar mekanizmalarının kalkınma planı ve programların ilke ve 

politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi sağlanarak; bu yolla projelerin 

daha etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi ve bütçe üzerinde yaratacağı yükün tespit 

edilebilmesi amaçlanmaktadır.  

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji 

belgeleri doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların 

etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak 

şekilde yönetmek. 

Hedef 

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımların 

karar alma süreçlerinin; kalkınma planı ve programların ilke ve 

politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi 

sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların; kalkınma planı ve 

programlarında yer alan ilke ve politikalar ile bütçe 

bütünlüğü dikkate alınarak yönetilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 
KÖİ konusunda katılım sağlanacak 

eğitim programı sayısı 
Sayı   3 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım 

sağlanacaktır.  
216.050  216.050 

Genel Toplam 216.050  216.050 

 

Performans Göstergeleri: 

Katılım sağlanacak eğitim programı sayısı 

KÖİ’ye ilişkin konularda Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin artırılarak, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarındaki mevcut kapasitenin geliştirilmesine öncülük edilmesi maksadıyla 

çeşitli eğitim programlarına katılım sağlanacaktır.    

 

Faaliyetler: 

KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım sağlanacaktır.  
2014 yılında risk analizi, ihale usulleri, harcama etkinlik analizi (Value for money), fayda-

maliyet analizi, kapasite geliştirme, projelerin finansmanı, yasal ve teknik gereklilikler gibi 

konuları kapsayan en az 3 eğitim programına katılım sağlanması hedeflenmektedir.   
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Performans Hedefi 14: Bölgesel gelişmenin yönetişiminin güçlendirilmesi ve Bölgesel 

Gelişme Yüksek Kurulu (BGYK) ile Bölgesel Gelişme Komitesinin (BGK) bölgesel 

gelişme alanında politika koordinasyonu  sağlanacaktır. 

Merkezi düzeyde BGYK ve BGK aracılığıyla bölgesel gelişme alanında koordinasyon 

sağlanacak ve işbirliği geliştirilecek, ulusal düzeyde genel politikalar ve öncelikler tayin 

edilecektir. Bu kapsamda bölgesel gelişme ulusal stratejisi, bölge planları ve eylem planları 

onaylacaktır. Bölgesel gelişme ulusal stratejisinin ve bölge planlarının sektörel ve tematik 

politikalarla uyum ve tamamlayıcılığını güçlendirecek tedbirler geliştirilecek, ulusal 

politikaların bölgesel kalkınmaya etkileri açısından değerlendirilecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini 

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak. 

Hedef 
Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel gelişme alanında 

politika koordinasyonu sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

Bölgesel gelişmenin yönetişiminin güçlendirilmesi ve Bölgesel Gelişme 

Yüksek Kurulu (BGYK) ile Bölgesel Gelişme Komitesinin (BGK) 

bölgesel gelişme alanında politika koordinasyonu sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu 

toplantı sayısı 
Sayı  

1 2 

2 
Bölgesel Gelişme Komitesi toplantı 

sayısı 
Sayı 

 2 2 

3 

Bakanlık koordinasyonunda merkezi 

kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının 

gerçekleştirdikleri nitelikli ve 

kapsamlı ortak çalışma sayısı 

Sayı 

 3 3 

4 

Bakanlık koordinasyonunda 

ajansların yönetişim ve katılımcılık 

süreçlerini geliştirmeye yönelik 

eğitim/etkinlik sayısı 

Sayı 

 2 3 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu toplantısı 

organize edilecektir. 
246.060  246.060 

2 
Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı 

organize edilecektir. 
184.545  184.545 

3 

Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının 

gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak 

çalışmaların koordinasyonu sağlanacaktır. 

123.030  123.030 

4 

Ajansların yönetişim ve katılımcılık 

süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitim 

organize edilecektir. 

66.515  66.515 

Genel Toplam 620.150  620.150 
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Performans Göstergeleri: 

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu toplantı sayısı 

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu toplantıları yapılacaktır. 

 

Bölgesel Gelişme Komitesi toplantı sayısı 

Bölgesel Gelişme Komitesi toplantıları yapılacaktır. 

 

Bakanlık koordinasyonunda merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının 

gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak çalışma sayısı 

Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajansları arasında ortak çalışmalar yapılacaktır. 

 

Bakanlık koordinasyonunda ajansların yönetişim ve katılımcılık süreçlerini geliştirmeye 

yönelik eğitim/etkinlik sayısı 

Kalkınma ajanslarının yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesi ve yerelde katılımcı karar alma 

süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve uygulamalar gerçekleştirilecektir. 

 

Faaliyetler: 

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu toplantısı organize edilecektir. 

Başbakanın başkanlığında ilgili bakanların katılımıyla bölgesel gelişme alanına dair üst 

kararların alınacağı BGYK toplantısı gerçekleştirilecektir. 

 

Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı organize edilecektir. 

BGYK'ya teknik düzeyde destek vermek üzere ilgili bakanlık müsteşarlarının katılımıyla ve 

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında BGK toplantısı gerçekleştirilecektir. 

 

Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı 

ortak çalışmaların koordinasyonu sağlanacaktır. 

Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajansları arasında ortak çalışmalar yapılacaktır. 

 

Ajansların yönetişim ve katılımcılık süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitim organize 

edilecektir. 

Kalkınma ajanslarının yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesi ve yerelde karar alma sürecinde 

katılımcılık esasının işletilebilmesi amacıyla eğitimler düzenlenecektir. 
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Performans Hedefi 15: Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle 

güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde 

izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik 

sağlanacaktır. 

Bölgesel gelişme politika oluşturma süreçlerinin analitik çalışmalarla güçlendirilmesi 

amacıyla sosyo ekonomik gelişmişlik endeksinin yanı sıra tematik/sektörel endekslar 

hazırlanacak; bu alanda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla ilgili 

istatistik/modelleme eğitimleri alınacaktır. Kaynak dağılımı ve kullanımında etkinliğin 

sağlanması amacıyla KAYS ve İKİS-İR'in geliştirilmesiyle izleme altyapısı güçlendirilecek; 

kaynak tahsisatında performansa bağlı aktarma yapılacak; kalkınma ajanslarınca uygulanan 

mali destek programlarının nihai değerlendirmeleri ile etki analizleri yapılacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, 

kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle 

bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi 

gelişmişlik farklarını azaltmak. 

Hedef 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle 

güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek 

süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek 

suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik 

sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle 

güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek 

süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek 

suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik 

sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 

(SEGE) güncelleme sayısı 
  

1 1 

2 
Hazırlanan/güncellenen 

Tematik/Sektörel Endeks Sayısı 
 

 - 4 

3 
Yapısal modelleme eğitimi alan kişi 

sayısı (adam/gün) 
 

 - 100 

4 
İstatistiki ve ekonometrik analiz 

programlarına yönelik eğitim alan kişi 

sayısı (adam/gün) 
 

 - 210 

5 
Nihai değerlendirmesi yapılan mali 

destek programı sayısı 
 

 - 2 

6 
Etki analizi yapılan mali destek 

programı sayısı 
 

 - 1 

7 
KAYS Projesi kapsamında geliştirilecek 

modül sayısı 
 

 2 5 

8 KAYS kullanıcı sayısı   9.600 12.500 

9 İKİS-İR kullanıcı sayısı   40 70 

10 
Hazırlanan/güncellenen İl Görünüm 

Raporu sayısı 
 

 81 81 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) 

güncelleme çalışmaları yapılacaktır. 
111.515  111.515 

2 
Tematik/Sektörel Endeks hazırlanması / 

güncellenmesi başlayacaktır. 
61.515  61.515 

3 
Yapısal modelleme, istatistik ve ekonometrik 

analiz programlarına yönelik eğitim 

düzenlenecektir. 
123.030  123.030 

4 
Mali destek programı kapsamında etki analizi 

yapılacaktır. 
61.515  61.515 

5 KAYS Projesi kapsamında yapılan çalışmalar 5.307.575  5.307.575 

6 Kalkınma Ajanslarına paylar aktarılacaktır. 1.230.300  1.230.300 

Genel Toplam 6.895.450  6.895.450 

 

Performans Göstergeleri: 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) güncelleme sayısı 

En son 2011 yılı için hazırlanan il ve Düzey-2 bölgelerine yönelik SEGE çalışmasının güncel 

ve güvenilir veri temin edilebilmesi durumunda yıllık olarak üretilecektir. 

 

Hazırlanan/güncellenen Tematik/Sektörel Endeks sayısı 

Genel SEGE araştırmasının yanında rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesi, eğitim, sağlık, 

yaşanabilirlik, erişebilirlik gibi tematik alanlarda endeks çalışmalarının yapılacaktır. 

 

Yapısal modelleme eğitimi alan kişi sayısı (adam/gün) 

2011 yılı içerisinde tamamlanan Doğu - Batı Türkiye Genel Denge modelinin çok bölgeli ve 

çok sektörlü olarak hazırlanabilmesi için Kalkınma Ajansları ile Bakanlık uzmanlarına 

yönelik yapısal modelleme eğitimi verilecektir. 

 

İstatistiki ve ekonometrik analiz programlarına yönelik eğitim alan kişi sayısı 

(adam/gün) 

Genel denge modelciliğinin yanı sıra, istatiksel ve ekonometrik modelleme konusunda merkezi 

ve yerel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlenecektir. 

 

Nihai değerlendirmesi yapılan mali destek programı sayısı 

Kalkınma ajanslarının, uygulanan mali destek programlarındaki performanslarının ölçülmesi 

amacıyla pilot olarak seçilen mali destek programları için nihai değerlendirme yapılacaktır. 

 

Etki analizi yapılan mali destek programı sayısı 

Kalkınma ajanslarınca uygulanan mali destek programlarının etkililiğinin ölçülmesi amacıyla 

pilot olarak seçilen üç ajans/mali destek programı için etki analizi yapılacaktır. 

 

KAYS Projesi kapsamında geliştirilecek modül sayısı 

KAYS'ın PFDY ve ÇPBMY modülleri kullanıma açılmış olup. 2014 yılında E-Belge, YDO ve 

İK modüllerinin kullanıma açılması planlanmaktadır. 
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KAYS kullanıcı sayısı 

KAYS'ın PFDY modülü ile başvurular sistem üzerinden alınmaya başlanmış, bağımsız 

değerlendiriciler başvurularını sistem üzerinden yapmaya başlamışlardır. KAYS kullanıcı 

sayısının yıllar itibarıyla artması öngörülmektedir. 

 

İKİS-İR kullanıcı sayısı 

Bakanlıklar merkez teşkilatları ile diğer merkezi kamu kurum ve kuruluşları ile 

üniversitelerde İKİS-İR kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

 

Hazırlanan/güncellenen İl Görünüm Raporu sayısı 

İKİS üzerinden üretilen raporların ihtiyaç duyulan değişiklikler işlenerek güncel tutulmasına 

devam edilecektir. 

 

Faaliyetler: 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) güncelleme çalışmaları yapılacaktır. 

SEGE güncelleme çalışmalarına devam edilecektir. 

 

Tematik/Sektörel Endeks hazırlanması / güncellenmesi başlayacaktır. 

Tematik/Sektörel endeks hazırlama çalışmaları 2014 yılında başlayacaktır. 

 

Yapısal modelleme, istatistik ve ekonometrik analiz programlarına yönelik eğitim 

düzenlenecektir. 

Bakanlık uzmanlarının ihtiyaçlarını gidermek amacıyla eğitim düzenlenecektir. 

 

Mali destek programı kapsamında etki analizi yapılacaktır. 

Kalkınma ajansları tarafından yürütülen Mali Destek Programının etki analizleri 

yapılacaktır. 

 

KAYS Projesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır. 

KAYS projesi kapsamında ajanslara yönelik çalıştay ve eğitimler düzenlenecektir. 

 

Kalkınma Ajanslarına paylar aktarılacaktır. 

Kaynak tahsisatında performansa bağlı aktarma yapılacaktır. 
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Performans Hedefi 16: Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler belirlenecek, 

sektörel öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve 

uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır. 

Bölgelerin rekabetçiliğini artırmak üzere sektörel ve yatırım ortamı açısından analizler 

gerçekleştirilecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve öne çıkan sektörleri belirleyen faktörler 

tespit edilecek ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak üzere yenilikçi destek araçları 

tasarlanarak uygulanacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, 

kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle 

bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi 

gelişmişlik farklarını azaltmak. 

Hedef 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle 

güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek 

süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek 

suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik 

sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler 

belirlenecek, sektörel öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi 

destek araçlarının tasarlanması ve uygulanmasıyla 

bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 

Bölge ölçeğinde analiz edilen ulusal 

strateji sayısı 
Sayı  

 1 

2 

Kapasite ve uygulama 

değerlendirmesinden geçen YDO 

sayısı 

Sayı 
  18 

3 

Hazırlanan bölgesel yenilik stratejisi 

ve eylem planı sayısı 
Sayı 

 2 3 

4 

Bölgesel girişim sermayesi 

modelinin uygulandığı bölge sayısı 
Sayı 

 - 5 

5 

BGK Küme Yönlendirme 

Komisyonu toplantı sayısı 
Sayı 

 - 2 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Ulusal strateji bölge ölçeğinde analiz 

edilecektir. 
76.515  76.515 

2 
YDO'ların kapasite ve uygulama bakımından 

değerlendirmesi yapılacaktır. 
246.060  246.060 

3 
Bölgesel yenilik stratejisi ve eylem planı 

hazırlanacaktır. 
194.545  194.545 

4 
Bölgesel girişim sermayesi modelinin 

uygulanması çalışmaları yapılacaktır. 
312.575  312.575 

5 
BGK Küme Yönlendirme Komisyonu 

toplantısı organizasyonu yapılacaktır. 
123.030  123.030 

Genel Toplam 952.725  952.725 
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Performans Göstergeleri: 

Bölge ölçeğinde analiz edilen ulusal strateji sayısı 

Ulusal düzeyde hazırlanan sektör stratejileri bölge düzeyinde incelenecek, ulusal hedeflerin 

bölgesel olarak nasıl bir dağılım sağladığı belirlenecektir. 

 

Kapasite ve uygulama değerlendirmesinden geçen YDO sayısı 

Yatırım Destek Ofisleri, kapasite ve uygulama değerlendirmesine tabi tutulacak ve gerekli 

iyileştirme tavsiyelerinde bulunulacaktır. 

 

Hazırlanan bölgesel yenilik stratejisi ve eylem planı sayısı 

Bakanlığımız koordinasyonunda Kalkınma Ajansları ile birlikte yürütülen, Bölgesel Yenilik 

Sistemi yaklaşımının uygulamaya geçirilmesi için bir model çalışması yapılması ve pilot 

uygulamaların hayata geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

 

Bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısı 

Bakanlığımız, Kalkınma Bankası ve kalkınma ajanslarından oluşan çalışma grubu modelleme 

çalışmasını tamamlamış, uygulama için gerekli mevzuat ve protokoller üzerinde çalışmaya 

başlamıştır.      

 

BGK Küme Yönlendirme Komisyonu toplantı sayısı 

Kümelerin ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumlu olacak küme yönlendirme komisyonu 

oluşturulmuş olup, 2013 yılında toplantılarına başlayacaktır. 

 

Faaliyetler: 

Ulusal strateji bölge ölçeğinde analiz edilecektir. 

Ulusal düzeyde hazırlanan sektör stratejileri bölge düzeyinde incelenecek, ulusal hedeflerin 

bölgesel olarak nasıl bir dağılım sağladığı belirlenecektir. Çalışma OECD bütçesi 

yürütülecektir. 

 

YDO'ların kapasite ve uygulama bakımından değerlendirmesi yapılacaktır. 

Yatırım Destek Ofisleri, kapasite ve uygulama değerlendirmesine tabi tutulacak ve gerekli 

iyileştirme tavsiyelerinde bulunulacaktır. 

 

Bölgesel yenilik stratejisi ve eylem planı hazırlanacaktır. 

Bakanlığımız koordinasyonunda Kalkınma Ajansları ile birlikte yürütülen, Bölgesel Yenilik 

Sistemi yaklaşımının uygulamaya geçirilmesi için bir model çalışması yapılması ve pilot 

uygulamaların hayata geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

 

Bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulanması çalışmaları yapılacaktır. 

Bakanlığımız, Kalkınma Bankası ve kalkınma ajanslarından oluşan çalışma grubu modelleme 

çalışmasını tamamlamış, uygulama için gerekli mevzuat ve protokoller üzerinde çalışmaya 

başlamıştır.      

 

BGK Küme Yönlendirme Komisyonu toplantısı organizasyonu yapılacaktır. 

Kümelerin ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumlu olacak küme yönlendirme komisyonu 

oluşturulmuş olup 2013 yılında toplantılarına başlamış olup, 2014 yılında çalışmalarına 

devam edecektir. 
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Performans Hedefi 17: IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi" bileşenleri kapsamında sağlanan AB fonlarının kullanımı etkili bir 

şekilde yönetilecek, AB üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan 

yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.   

IPA kapsamında "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenleri 

kapsamında uygulanan Operasyonel Programların (OP) genel koordinasyonu sağlanacak, bu 

bileşenlere yönelik geliştirilen Ortak İzleme Bilgi Sisteminin (IMIS) kullanımı 

yaygınlaştırılacaktır. Kalkınma ajanslarının IPA kapsamında sundukları projelerin 

olgunlaştırılması çalışmalarına destek verilecektir. Bunların yanı sıra Haziran 2013'te 

müzakereye açılan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslına ilişkin 

Ortak Tutum Belgesinin Türkiye’ye sunulmasının ardından Faslın Eylem Planı doğrultusunda 

faaliyetler yürütülecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini 

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak. 

Hedef 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek 

ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde 

izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında 

etkinlik sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" 

bileşenleri kapsamında sağlanan AB fonlarının kullanımı etkili bir 

şekilde yönetilecek, AB üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum 

Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.   

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 
Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Komitesi toplantı sayısı 
Sayı 

3 3 4 

2 
Ortak İzleme Bilgi Sistemi (IMIS)   

aracılığıyla izlenen proje sayısı 
Sayı 

85 110 100 

3 

Kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında 

verilen eğitimlere katılan kişi sayısı 

(adam/gün) 

Sayı 
800 500 30 

4 

Kalkınma ajanslarının AB fonlarının 

kullanımında aracı kurum olmalarına 

yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında 

eğitilen kişi sayısı (adam/gün) 

Sayı 

1200 800 20 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Komitesi toplantıları düzenlenecektir. 
246.060  246.060 

2 
Ortak İzleme Bilgi Sistemi (IMIS) 

yaygınlaştırılacaktır. 
306.060  306.060 

3 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP ‘si çerçevesinde 

kalkınma ajansları tarafından sunulan projelerin 

uygulanmasına yönelik hazırlık ve olgunlaştırma 

çalışmalarına devam edilecektir. 

123.030  123.030 

Genel Toplam 675.150  675.150 
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Performans Göstergeleri: 

Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi toplantı sayısı 

IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenlerine tahsis 

edilen fonların koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan Bölgesel Kalkınma ve İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi çalışmaları kapsamında üçer aylık dönemlerle 

toplantılar düzenlenecektir. 

 

Ortak İzleme Bilgi Sistemi (IMIS)   aracılığıyla izlenen proje sayısı 

IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenleri 

kapsamındaki projelerin/operasyonların izlenmesine yönelik geliştirilen Ortak İzleme Bilgi 

Sisteminin (IMIS) kullanımının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması amacıyla eğitim 

programları düzenlenecektir. 

 

Kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında verilen eğitimlere katılan kişi sayısı 

(adam/gün) 

ESC II Projesi kapsamında IPA fonlarının etkili kullanımı ve AB Uyum Politikasına hazırlık 

amacıyla Bakanlığımız ve ilgili kuruluşların çalışanlarına yönelik düzelenen kapasite 

geliştirme eğitimlerine devam edilecektir. 

 

Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında aracı kurum olmalarına yönelik 

hazırlık çalışmaları kapsamında eğitilen kişi sayısı (adam/gün) 

Kalkınma ajanslarının önümüzdeki dönemde AB fonlarının kullanımında üstlenebilecekleri 

muhtemel görevlere hazırlık amacıyla ESC II Projesi kapsamında ajans uzmanlarına verilen 

eğitimlere devam edilecektir. 

 

Faaliyetler: 

Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi toplantıları 

düzenlenecektir. 

IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenlerine tahsis 

edilen fonların koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan Bölgesel Kalkınma ve İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi çalışmaları kapsamında üçer aylık dönemlerle 

toplantılar düzenlenecektir. 

 

Ortak İzleme Bilgi Sistemi (IMIS) yaygınlaştırılacaktır. 

IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenleri 

kapsamındaki projelerin/operasyonların izlenmesine yönelik geliştirilen Ortak İzleme Bilgi 

Sisteminin (IMIS) kullanımının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması amacıyla eğitim 

programları düzenlenecektir. 

 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP'si çerçevesinde kalkınma ajansları tarafından sunulan 

projelerin uygulanmasına yönelik hazırlık ve olgunlaştırma çalışmalarına devam 

edilecektir. 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP'si çerçevesinde kalkınma ajansları tarafından sunulan 

projelerin uygulanmasına yönelik hazırlık ve olgunlaştırma çalışmalarına devam edilecektir.  
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Performans Hedefi 18: Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe odaklı ve 

yönetişimi güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır. 

Kırsal kalkınmaya ayrılan kaynakların alan bazlı (ilçe kalkınma programı) projelere ve tema 

bazlı (kırsal mimarinin iyileştirilmesi gibi) projelere kullandırılması sağlanacaktır. 

Programlar entegre bir yaklaşımla tasarlanacaktır. Bunun için ilçe bazında çok sektörlü 

ihtiyaç analizi raporları kullanılacaktır. Böylece farklı sektörlerden projeler kapsanacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, 

kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin 

rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltmak. 

Hedef 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle 

güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini 

sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak 

dağılımında ve kullanımında etkinlik sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 
Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe odaklı ve 

yönetişimi güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 
Uygulanan ilçe kalkınma programı 

sayısı 
Sayı  

 5 

2 
Kırsal alan planlaması sektöründeki 

tematik proje sayısı 
Sayı 

  1 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İlçe kalkınma programları uygulanacaktır. 307.575  307.575 

2 
Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri 

uygulanacaktır. 
307.575  307.575 

Genel Toplam 615.150  615.150 

 

Performans Göstergeleri: 

Uygulanan ilçe kalkınma programı sayısı 

Seçilen ilçelerde pilot uygulamalar yerel idareler ve kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde 

uygulanacaktır. 

 

Kırsal alan planlaması sektöründeki tematik proje sayısı 

Kırsal kalkınma planı ışığında bakanlığımızca teknik konulara ilişkin projeler başlatılacaktır. 

 

Faaliyetler: 

İlçe kalkınma programları uygulanacaktır. 

Bu programların uygulama ve izleme mekanizması için ilgili mevzuat Maliye ve İçişleri 

Bakanlıkları ile müşterek hazırlanacaktır. 

 

Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri uygulanacaktır. 

Kamu yatırım programı kapsamında çeşitli teknik araştırma projeleri yürütülecektir (kırsal 

alan tanımı, kırsal merkezi yerleşim yerlerinin tespiti gibi) 
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Performans Hedefi 19: Kentleşme politikası ve uygulama araçlarına ilişkin yeni 

düzenlemelerin yapılmasına yönelik altyapı geliştirilecektir. 

Sürdürülebilir bir yerleşme mekânsal yapısının oluşturulması için kentleşme, imar ve 

mekânsal planlama mevzuatında ilke ve esasların belirlenmesi ve uygulama araçlarına ilişkin 

yapılan çalışmalar sürdürülecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 
“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini 

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak. 

Hedef 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek 

ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde 

izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında 

etkinlik sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 
Kentleşme politikası ve uygulama araçlarına ilişkin yeni 

düzenlemelerin yapılmasına yönelik altyapı geliştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 

Kentleşme dinamiklerinin analizi ve 

kentleşme politikalarına ilişkin 

uluslararası işbirliği ile yürütülen 

çalışma sayısı 

Sayı  

1 1 

2 
Belirlenen kentsel yaşanabilirlik ana 

hedeflerine ilişkin hazırlanan 

yönlendirici, düzenleyici belge sayısı 
Sayı 

 1 1 

3 

Kentleşme politikalarının uygulama 

süreçleri ve kentsel dönüşüme dair 

yenilikçi bir yönetişim modeli 

geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik 

düzenlenen işbirliği toplantısı sayısı 

Sayı 

 5 2 

4 

Kentlerimizin fiziki gelişiminin 

yönlendirilmesi ve yerleşik kent 

alanlarında yaşam kalitesinin artırılması 

için işbirliği tesis edilerek 

gerçekleştirilen çalışma sayısı 

Sayı 

 1 2 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Kentleşme dinamiklerinin analizi ve kentleşme 

politikalarına ilişkin uluslararası işbirliği ile 

çalışma yürütülecektir. 
307.575  307.575 

2 
Belirlenen kentsel yaşanabilirlik ana hedeflerine 

ilişkin yönlendirici, düzenleyici belge 

hazırlanacaktır. 
123.030  123.030 

3 

Kentleşme politikalarının uygulama süreçleri ve 

kentsel dönüşüme dair yenilikçi bir yönetişim 

modeli geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik 

işbirliği toplantısı düzenlenecektir. 

61.515  61.515 

4 

Kentlerimizin fiziki gelişiminin yönlendirilmesi 

ve yerleşik kent alanlarında yaşam kalitesinin 

artırılması için işbirliği tesis edilerek çalışma 

gerçekleştirilecektir. 

128.030  128.030 

Genel Toplam 620.150  620.150 
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Performans Göstergeleri: 

Kentleşme dinamiklerinin analizi ve kentleşme politikalarına ilişkin uluslararası işbirliği 

ile yürütülen çalışma sayısı 

Dünya Bankası ve OECD başta gelmek üzere uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır. 

 

Belirlenen kentsel yaşanabilirlik ana hedeflerine ilişkin hazırlanan yönlendirici, 

düzenleyici belge sayısı 

Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programının uygulanması 

çalışmalarına başlanacaktır. 

 

Kentleşme politikalarının uygulama süreçleri ve kentsel dönüşüme dair yenilikçi bir 

yönetişim modeli geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik düzenlenen işbirliği toplantısı 

sayısı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta gelmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, 

STK'lar ve iş çevreleri ile istişare toplantıları düzenlenecektir. 

 

Kentlerimizin fiziki gelişiminin yönlendirilmesi ve yerleşik kent alanlarında yaşam 

kalitesinin artırılması için işbirliği tesis edilerek gerçekleştirilen çalışma sayısı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Plan Yapım Yönetmeliği ve İmar Kanunu değişikliği ile ilgili 

çalışmalara devam edilecektir. 

 

Faaliyetler: 

Kentleşme dinamiklerinin analizi ve kentleşme politikalarına ilişkin uluslararası işbirliği 

ile çalışma yürütülecektir. 

Dünya Bankası ve OECD başta gelmek üzere uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır. 

 

Belirlenen kentsel yaşanabilirlik ana hedeflerine ilişkin yönlendirici, düzenleyici belge 

hazırlanacaktır. 

Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programının uygulanması 

çalışmalarına başlanacaktır. 

 

Kentleşme politikalarının uygulama süreçleri ve kentsel dönüşüme dair yenilikçi bir 

yönetişim modeli geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik işbirliği toplantısı 

düzenlenecektir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta gelmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, 

STK'lar ve iş çevreleri ile istişare toplantıları düzenlenecektir.  

 

Kentlerimizin fiziki gelişiminin yönlendirilmesi ve yerleşik kent alanlarında yaşam 

kalitesinin artırılması için işbirliği tesis edilerek çalışma gerçekleştirilecektir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Plan Yapım Yönetmeliği ve İmar Kanunu değişikliği ile ilgili 

çalışmalara devam edilecektir.  
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Performans Hedefi 20: Kalkınma ajanslarının birbirleri ile ve diğer kurumlarla ağ 

oluşumlarını desteklemek ve kapasitelerini geliştirmek suretiyle bölgesel gelişmede 

etken olmaları sağlanacaktır. 

Kalkınma ajansları kurumsal kapasite gelişimini desteklemek amacıyla ajanslara yönelik 

eğitim programları düzenlenecek; diğer kurum ve kuruluşlarla ağ oluşumu desteklenecek, bu 

kapsamda ulusal koordinasyon görevi etkin bir şekilde yerine getirilecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, 

kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle 

bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi 

gelişmişlik farklarını azaltmak. 

Hedef 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle 

güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek 

süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek 

suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik 

sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

Kalkınma ajanslarının birbirleri ile ve diğer kurumlarla ağ 

oluşumlarını desteklemek ve kapasitelerini geliştirmek 

suretiyle bölgesel gelişmede etken olmaları sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 
Ajanslara verilecek eğitim ve 

toplantı sayısı  (adam/gün) 
  

550 1000 

2 
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Faaliyet Alanlarına İlişkin Eğitimler 
 

 5 5 

3 
Ağ Oluşumlarını Destekleme Üzere 

Düzenlenecek Toplantı 
 

 2 2 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Ajanslara yönelik eğitim ve toplantı 

düzenlenecektir. 
922.725  922.725 

Genel Toplam 922.725  922.725 
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Performans Göstergeleri: 

Ajanslara verilecek eğitim ve toplantı sayısı (adam/gün) 

Ajansların kurumsal kapasite gelişmelerinin desteklenmesi amacıyla ajanslara yönelik teşvik 

sistemi, mevzuat ve KAYS Projesi kapsamında eğitim programları düzenlenecektir. 

 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları faaliyet alanlarına ilişkin eğitimler 

Ajanslar bölgelerinde yatırımcılara mali ve teknik destek sağlamaya ve böylelikle bölgesel 

gelişmede etkin rol oynamaya devam edeceklerdir. Bu kapsamda diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının sorumluluğunda yürütülmekte olan iş ve işlemlere ilişkin ihtiyaç duyulan 

eğitimler Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. 

 

Ağ oluşumlarını destekleme üzere düzenlenecek toplantı 

Ajansların bölgesel gelişmede etken rol oynamaları için diğer kurum ve kuruluşlarla ağ 

oluşumlarına katkı sağlanacaktır. 

 

Faaliyetler: 

Ajanslara yönelik eğitim ve toplantı düzenlenecektir. 

Ajansların kurumsal kapasite gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim programları 

düzenlenecektir. 
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Performans Hedefi 21: Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan İslam İşbirliği 

Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kapsamında 

yürütülen çalışmalar daha etkin hale getirilecektir.  
Bilindiği üzere İSEDAK faaliyetleri 29 yıldır aralıksız sürdürülmektedir. Ülkemizin 

öncülüğünde İSEDAK’ı daha etkin hale getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın 

himayelerinde oluşturulan İSEDAK Stratejisi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, İSEDAK 

Stratejisinde belirlenen işbirliği alanlarına yönelik Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmeye 

başlanmıştır. Ayrıca, Proje Döngüsü Yönetimi Mekanizması kapsamında çok yıllı 

programlama mantığı içerisinde 2013 yılı Eylül ayında proje çağrısına çıkılarak üye ülkelerin 

başarılı bulunan teknik işbirliği ve kapasite geliştirme projelerine 2014 finansman desteği 

sağlanacaktır. 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili 

ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır. 

Hedef 
Türkiye’nin, daimi başkanı olduğu İSEDAK’ ın etkinliği 

arttırılacak ve İSEDAK’ taki öncü rolü pekiştirilecektir.  

Performans Hedefi 

Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan İslam İşbirliği 

Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 

(İSEDAK) kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin 

hale getirilecektir.  

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 

İSEDAK Kapsamında 

Gerçekleştirilen Uluslararası 

Toplantı Sayısı 

Sayı 

 15 15 

2 

İSEDAK Kapsamında 

Koordinasyonu Yapılan Uluslararası 

Toplantı Sayısı 

Sayı 

 9 5 

3 

İSEDAK Kapsamında Katılım 

Sağlanan Uluslararası Toplantı 

Sayısı 

Sayı 

 20 20 

4 
İSEDAK Kapsamında Üretilen 

Rapor ve Yayınlar   
Sayı 

 10 10 

5 
İSEDAK Kapsamında 

Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri  
Sayı 

 11 12 

6 
İSEDAK Çalışmalarına İlişkin 

Oluşturulan Doküman ve Broşürler  
Sayı 

 34 34 

7 

İSEDAK İnternet Sitesinin dört dilde 

her hafta faal tutulması ve 

güncellenme sayısı  

Sayı 

 52 52 

8 

İSEDAK Çalışmaları Kapsamında 

Yurtiçi Koordinasyona Yönelik 

Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı  

Sayı 

 35 35 

9 

İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi 

Kapsamında Finanse Edilen Proje 

Sayısı 

Sayı 

 13 33 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İSEDAK 

İzleme Komitesi Toplantıları 

düzenlenecektir.  

7.857.380  7.857.380 

2 
İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları 

düzenlenecektir. 
175.710  175.710 

3 

İSEDAK Stratejisi ve Uygulama 

Mekanizmalarının tanıtımına ilişkin sunumlar 

ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  

407.335  407.335 

4 
İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi 

Kapsamında Projeler Finanse edilecektir. 
1.222.000  1.222.000 

5 
İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 3. 

Toplantısı düzenlenecektir. 
2.775  2.775 

6 
İİT Borsalar Forumu 8. Toplantısı 

düzenlenecektir.  
2.775  2.775 

7 
İSEDAK Sermaye Piyasası Otoriteleri 

Forumu 3. Toplantısı düzenlenecektir. 
2.775  2.775 

Genel Toplam 9.670.750  9.670.750 

 

 

Performans Göstergeleri: 

İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantı sayısı  

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari 

İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK), Bakanlar Oturumu ve İzleme Komitesi Toplantıları 

düzenli olarak her yıl ülkemizde gerçekleştirilmektedir. 

İSEDAK Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik olarak Stratejide tanımlanan altı işbirliği 

alanında 2013 yılında gerçekleştirilmeye başlanan Çalışma Grubu Toplantılarının 

düzenlenmesine 2014 yılında da devam edilecektir.  

 

İSEDAK kapsamında koordinasyonu yapılan uluslararası toplantı sayısı  

İSEDAK kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler koordine edilecektir. İSEDAK’ın işbirliği 

alanlarında oluşturulan Forum ve benzeri çalışmalarda koordinasyon faaliyetleri 

sürdürülecektir. 

 

İSEDAK kapsamında katılım sağlanan uluslararası toplantı sayısı  

İSEDAK faaliyetlerinin yakından takibi amacıyla gerek ülkemizde gerekse yurtdışında 

İSEDAK çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantılara katılım sağlanması hedeflenmektedir. 

 

İSEDAK kapsamında üretilen rapor ve yayınlar   

Sekretarya hizmeti verilen İSEDAK kapsamında Bakanlar Toplantısı ve İzleme Komitesi 

Toplantılarının raporları üç dilde (İngilizce, Arapça, Fransızca) hazırlanıp yayınlanacaktır. 

 

İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen araştırma projeleri  

İSEDAK oturumlarında ve Çalışma Gruplarında yapılacak müzakereleri zenginleştirmek 

üzere 2014 yılında da işbirliği alanlarına dönük araştırma projeleri yapılması/yaptırılmasına 

devam edilecektir. 
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İSEDAK çalışmalarına ilişkin oluşturulan doküman ve broşürler  

İSEDAK Bakanlar Oturumu, İzleme Komitesi ve Çalışma Grupları çalışmalarına hazırlık 

amacıyla ilerleme raporları, işbirliği alanlarına dönük analitik notlar, Çalışma grubu 

toplantı tutanakları ve çalışma gruplarına dönük hazırlanan genel görünüm raporlarının 

yapılması/yaptırılmasına devam edilecektir.  Program uygulama rehberi, proje fişi gibi 

dokümanların güncellenmesi öngörülmektedir. 

 

İSEDAK İnternet Sitesinin dört dilde her hafta faal tutulması ve güncellenme sayısı  

İSEDAK Stratejisinin kabul edilmesiyle İSEDAK web-sitesinin güncel tutulması elzem hale 

gelmiştir. 2014 yılında web-sitesinin güncel tutulmasına yönelik faaliyetler devam 

ettirilecektir.   

 

İSEDAK çalışmaları kapsamında yurtiçi koordinasyona yönelik gerçekleştirilen toplantı 

sayısı  

İSEDAK işbirliği çalışmalarına milli kuruluşlarımızın aktif katkı sağlamasını teminen 

koordinasyon toplantıları düzenlenmeye devam edilecektir. 

 

İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında finanse edilen proje sayısı 

İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi Kapsamında Üye Ülkeler ve ekonomik ve ticari işbirliği 

alanında faaliyet gösteren İİT Kuruluşlarının İSEDAK stratejisinin ilkelerine, stratejik 

amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden teknik işbirliği/kapasite geliştirme projeleri 

finanse edilecektir. 

 

Faaliyetler: 

İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İSEDAK İzleme Komitesi toplantıları düzenlenecektir.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları İSEDAK’ın, Bakanlar Oturumu Toplantısı ve 

İzleme Komitesi Toplantısı düzenli olarak her yıl ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Mayıs 

2014’te 30. İzleme Komitesi Toplantısının ve Kasım 2014’te İSEDAK Bakanlar Oturumu 30. 

Toplantısının ülkemizde başarıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

İSEDAK Çalışma Grubu toplantıları düzenlenecektir. 

İSEDAK Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamında 

Stratejide tanımlanan işbirliği alanlarının her birinde yılda iki kez düzenlenen çalışma grubu 

toplantılarına ev sahipliği yapılmaya devam edilecektir.  

 

İSEDAK Stratejisi ve Uygulama Mekanizmalarının tanıtımına ilişkin sunumlar ve 

eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  

İSEDAK üyesi ülkelere İSEDAK Stratejisi ve uygulama mekanizmalarının (çalışma grupları, 

proje döngüsü yönetimi, finansman mekanizması) tanıtımına ilişkin sunumlar ve eğitimler 

gerçekleştirilecek, bilgi broşürleri hazırlanacaktır.  

 

İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi Kapsamında projeler finanse edilecektir. 

İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi Kapsamında Üye Ülkeler ve İİT Kuruluşlarının 

(İİT’nin ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren Yan ve Bağlı Kuruluşları) 

İSEDAK stratejisinin ilkelerine, stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden teknik 

işbirliği/kapasite geliştirme projeleri finanse edilecektir. 
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İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 3. Toplantısı düzenlenecektir. 

İSEDAK turizm işbirliği kapsamında, İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 3. Toplantısı 

2014 yılı Aralık ayında Ülkemizde gerçekleştirilecektir. Bu toplantı hazırlıklarına ilişkin aktif 

koordinasyon hizmeti sunulacaktır. 

 

İİT Borsalar Forumu 8. Toplantısı düzenlenecektir. 

İSEDAK mali işbirliği kapsamında 2014 yılında Ülkemizde gerçekleştirilecek olan İİT 

Borsalar Forumu 8. Toplantısı hazırlıklarına ilişkin aktif koordinasyon hizmeti verilecektir. 

 

İSEDAK Sermaye Piyasası Otoriteleri Forumu 3. Toplantısı düzenlenecektir. 

İSEDAK mali işbirliği kapsamında 2014 yılında Ülkemizde gerçekleştirilecek olan İSEDAK 

Sermaye Piyasası Otoriteleri Forumu 3. Toplantısı hazırlıklarına ilişkin aktif koordinasyon 

hizmeti verilecektir. 
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Performans Hedefi 22: Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) yönelik sürdürülen 

koordinasyon hizmetinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.  

EİT Bölgesel Planlama Konseyi (BPK) kapsamında sorumlu olunan yurt-içi koordinasyon 

hizmetinin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili 

ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır. 

Hedef 
Türkiye’nin, EİT kapsamındaki etkinliğinin arttırılmasına katkı 

sağlanacaktır. 

Performans Hedefi 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) yönelik sürdürülen 

koordinasyon hizmetinin daha verimli hale getirilmesi 

sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 
EİT Kapsamında Katılım Sağlanan 

Uluslararası Toplantı Sayısı 
Sayı 

 10 10 

2 
EİT Kapsamında Gerçekleştirilen 

Program ve Proje Sayısı  
Sayı 

  1 

3 

EİT Çalışmaları Kapsamında yurtiçi 

koordinasyona yönelik 

gerçekleştirilen toplantı sayısı 

Sayı 

 13 10 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

EİT Turizm Bakanları 3. Toplantısı ve 

Yüksek Düzeyli Uzmanlar 5. Toplantısına 

katkı sağlanacaktır.  

11.080  11.080 

2 
EİT Turizm Çalıştayı hazırlıklarına katkı 

sağlanacaktır. 
5.550  5.550 

Genel Toplam 16.630  16.630 
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Performans Göstergeleri: 

EİT kapsamında koordinasyonu yapılan uluslararası toplantı sayısı 

EİT işbirliği faaliyetlerinin yakından takibini teminen EİT kapsamında gerçekleştirilecek 

toplantılara katılım sağlanmakta; ülke pozisyonumuzun oluşturulmasına katkı verilmektedir. 

Ayrıca, EİT Bölgesel Planlama Konseyi (BPK) kapsamında Bakanlığımızın sorumlu olduğu 

yurt-içi koordinasyon hizmeti sebebiyle, EİT BPK Toplantıları ve işbirliği alanlarına yönelik 

ülkemiz tarafından önerilen faaliyetlerin gerçekleşmesinde aktif rol üstlenilmektedir. 

 

EİT kapsamında gerçekleştirilen program ve proje sayısı  

EİT bünyesinde yeni program ve projeler geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

 

EİT çalışmaları kapsamında yurtiçi koordinasyona yönelik gerçekleştirilen toplantı 

sayısı 

EİT işbirliği çalışmalarına milli kuruluşlarımızın aktif katkı sağlamasını teminen 

koordinasyon toplantıları düzenlenmekte; ülke pozisyonumuzun oluşturulmasında öncü rol 

oynanmaktadır. 

 

Faaliyetler: 

EİT Turizm Bakanları 3. Toplantısı ve Yüksek Düzeyli Uzmanlar 5. Toplantısına katkı 

sağlanacaktır. 

Ülkemizde 2014 yılının ilk çeyreğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

gerçekleştirilecek olan EİT Turizm Bakanları 3. Toplantısı ve Yüksek Düzeyli Uzmanlar 5. 

Toplantısı hazırlıklarına Bakanlığımızca destek verilecektir.  

 

EİT Turizm Çalıştayı hazırlıklarına katkı sağlanacaktır. 

2014 yılının ikinci yarısında KKTC’de Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 

düzenlenmesi planlanan Turizm Çalıştayı hazırlıklarına Bakanlığımızca destek verilecektir.  
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Performans Hedefi 23: AB, OECD, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası  kuruluşlara 

yönelik sürdürülen koordinasyon hizmeti etkin hale getirilecektir. 

Ülkemizin AB, OECD, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası  kuruluşlarla işbirliğinin daha 

verimli kılınmasını teminen Bakanlığımız tarafından sağlanan koordinasyon hizmeti 

etkinleştirilecektir. 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili 

ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır. 

Hedef 

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,  BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi 

uluslararası  kuruluşlar ve platformlarda ülkemizin etkinliğinin 

artırılmasına katkı sağlamaya devam edecektir.  

Performans Hedefi 

AB, OECD, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası  kuruluşlara 

yönelik sürdürülen koordinasyon hizmeti etkin hale 

getirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 

AB, OECD ve G-20 kapsamında 

katılım sağlanan uluslararası toplantı 

sayısı 

Sayı 

 46 17 

2 

AB, OECD, Dünya Bankası, 

IMF,  BM, G-20  gibi uluslararası 

kuruluşlar ve platformlar 

kapsamında işbirliğinin 

geliştirilmesine yönelik program ve 

projeler/ ortak çalışmalar sayısı  

Sayı 

 1 5 

3 
KEİ ve D-8 kapsamında katılım 

sağlanan uluslararası toplantı sayısı  
Sayı 

 2 2 

4 

KEİ ve D-8 kapsamında işbirliğinin 

geliştirilmesine yönelik yapılan 

program ve proje önerileri  

Sayı 

 1 1 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Toplantılara Katılım 423.200  423.200 

2 

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,  BM, G-

20 gibi uluslararası kuruluşlarla ortak proje 

ve çalışmalar yapılacaktır. 

116.565  116.565 

3 

Bölgesel ve çok taraflı ekonomik işbirliği 

örgütlerinde aktif rol alınarak ortak araştırma, 

program, proje ve faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. Yapılan konferans ve 

bilimsel etkinliklere aktif katılımda 

bulunulacaktır.  

115.950  115.950 

Genel Toplam 655.715  655.715 
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Performans Göstergeleri: 

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM Kuruluşları kapsamında katılım 

sağlanan uluslararası toplantı sayısı  

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM Kuruluşları toplantılarına aktif katılım 

sağlanmaya devam edilecektir. 

 

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,  BM, G-20  gibi uluslararası kuruluşlar ve 

platformlar kapsamında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik program ve projeler/ ortak 

çalışmalar sayısı 

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM Kuruluşları kapsamında işbirliğini daha etkin 

kılmaya yönelik program ve projeler geliştirilmeye devam edilecektir. 

 

KEİ ve D-8 kapsamında katılım sağlanan uluslararası toplantı sayısı 

KEİ ve D-8 kapsamında gerçekleştirilecek olan toplantılara katılım sağlanacaktır. 

 

KEİ ve D-8 kapsamında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılan program ve proje 

önerileri  

KEİ ve D-8 kapsamında işbirliğini daha etkin kılmaya yönelik program ve projeler 

geliştirilmeye devam edilecektir. 

 

Faaliyetler: 

Toplantılara katılım  
AB, OECD, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası  kuruluşların toplantılarına gerektiğinde 

katılım sağlanacak; bu platformlarda ülke pozisyonumuzun belirlenmesine yönelik katkı 

verilecektir.  

 

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,  BM, G-20 gibi uluslararası kuruluşlarla ortak proje 

ve çalışmalar yapılacaktır. 

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,  BM, G-20 gibi uluslararası kuruluşlarla ortak proje ve 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Bölgesel ve çok taraflı ekonomik işbirliği örgütlerinde aktif rol alınarak ortak 

araştırma, program, proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yapılan konferans ve 

bilimsel etkinliklere aktif katılımda bulunulacaktır.  
Bölgesel ve çok taraflı ekonomik işbirliği örgütleriyle işbirliği platformları oluşturulacaktır.  
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Performans Hedefi 24: Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle yürütülmekte olan işbirliği 

programlarının kapsamı genişletilecek ve diğer ülkelerle de yeni işbirliği programları 

başlatılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
Ülkemizin başarıyla yürüttüğü işbirliği programları diğer ülkelerle yapılacak işbirliği 

programlarına örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda, var olan kalkınma işbirliği 

programlarının içeriğinin genişletilmesi ve diğer ülkelerle de benzer programlar 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve 

çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır. 

Hedef 
İkili ve çok taraflı ekonomik ilişkiler kapsamında, teknik işbirliği 

faaliyetlerinin artırılması ile kalkınma işbirliği programlarının 

oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.  

Performans Hedefi 

Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle yürütülmekte olan işbirliği 

programlarının kapsamı genişletilecek ve diğer ülkelerle de yeni 

işbirliği programları başlatılmasına yönelik çalışmalara devam 

edilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 
Yeni başlatılan ikili işbirliği programı 

sayısı 
Sayı 

2 2 1 

2 
İşbirliği programları altında yürütülen 

proje sayısı 
Sayı 

- - 5 

3 
Teknik işbirliği kapsamında yürütülen 

faaliyet sayısı (eğitim programı, çalıştay, 

forum, panel, seminer vs) 

Sayı 
9 14 5 

4 
İkili ekonomik ilişkiler alanında yapılan 

araştırma ve yayın sayısı 
Sayı 

5 5 5 

5 
İkili ekonomik ilişkiler alanında 

danışmanlık faaliyeti kapsamında verilen 

görüş sayısı 

Sayı 
60 60 60 

6 Uzman bilgi bankası geliştirilecektir.    

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Komşu Ülkeler ve Bölge Ülkeleriyle Teknik 

İşbirliği Faaliyetleri yürütülecektir. 
110.840  110.840 

2 

Ülkemizin kalkınma tecrübelerini başta komşu 

ülkeler olmak üzere işbirliği içinde olunan 

gelişmekte olan ülkelere aktarılmasını hedefleyen 

teknik yardım faaliyetlerine teknik destek 

sağlamak üzere uzman bilgi bankası 

geliştirilecektir. 

37.975  37.975 

3 
KKTC Devlet Planlama Örgütü ile teknik 

düzeyde işbirliği yapılacaktır. 
38.855  38.855 

Genel Toplam 187.670  187.670 
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Performans Göstergeleri: 

Yeni başlatılan ikili işbirliği programı sayısı 
2012 yılında Tunus, 2013 yılında ise Mısır ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Kalkınma 

İşbirliği Programı başlatılmıştır. 2014 yılında Kalkınma İşbirliği Programlarının diğer bazı 

ülkelerle de başlatılması için çalışmalar yürütülmektedir. 

 

İşbirliği programları altında yürütülen proje sayısı 

2014 yılı ve sonrası dönemde ikili işbirliği programları kapsamında projeler yürütülmesi 

beklenmektedir. 

 

Teknik İşbirliği kapsamında yürütülen faaliyet sayısı (eğitim programı, çalıştay, forum, 

panel, seminer vs.) 

2013 yılının ilk 7 aylık döneminde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen teknik işbirliği 

çalışmaları kapsamında; K.Irak, Yemen, Mısır, Tunus, Nijer, Karadağ ve Azerbaycan’dan 

gelen temsilcilerle çeşitli programlar düzenlenmiştir. 2014 yılında da yürütülen teknik 

işbirliklerinin devam ettirilmesi öngörülmektedir. Bakanlığımız koordinasyonunda heyetlere 

2014 yılında 5 kez eğitim verilecek ve ortak çalışmalar düzenlenecektir.   

  

İkili ekonomik ilişkiler alanında yapılan Araştırma ve yayın sayısı 
Yıl içerisinde ikili ekonomik ilişkiler bağlamında ülke ve ülke grupları incelemesi bağlamında 

yaklaşık 5 araştırma faaliyeti yapılmaktadır. 

 

İkili ekonomik İlişkiler alanında danışmanlık faaliyeti kapsamında verilen görüş sayısı 

İkili ekonomik ilişkiler bağlamında gerek kurum içi gerek kurum dışı taleplere göre yılda 

yaklaşık 60 danışmanlık faaliyeti verilmektedir. 

 

Uzman bilgi bankası geliştirilecektir. 

2014 yılında tecrübe aktarım projelerine katkı sağlayabilecek deneyim ve niteliklere sahip üst 

düzey profesyoneller ile akademisyenlerden oluşan uzman bilgi bankası mevcut ihtiyaçlar ve 

talepler doğrultusunda geliştirilecektir. 
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Faaliyetler: 

Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle kalkınma işbirliği programları ve teknik işbirliği 

faaliyetleri yürütülecektir.  
Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle mevcut kalkınma işbirliği çalışmalarının devam ettirilmesi 

ve yeni işbirliği faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. Bu kapsamda; Tunus, Mısır ve 

Kuzey Irak ile başlatılan Kalkınma İşbirliği Programlarının sürdürülmesi, Afganistan 

Kapasite Geliştirme Programı’nın ikinci safhasının gerçekleştirilmesi, BRICS ülkeleri ile 

bilgi ve tecrübe paylaşım programları geliştirilmesi ve diğer bazı komşu ülkeler ve yakın 

çevre ülkeleriyle de Kalkınma İşbirliği Programları başlatılması yönünde çabalar 

sürdürülecektir. 

 

Ülkemizin kalkınma tecrübelerini başta komşu ülkeler olmak üzere işbirliği içinde 

olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasını hedefleyen teknik yardım faaliyetlerine 

teknik destek sağlamak üzere uzman bilgi bankası geliştirilecektir. 

Tecrübe aktarım projelerine katkı sağlayabilecek deneyim ve niteliklere sahip kamu ve özel 

sektörden üst düzey profesyoneller ile akademisyenleri içeren uzman bilgi bankasının 

oluşturulması ve proje bazında görevlendirmeleri de mümkün kılacak bir mekanizmanın 

geliştirilmesi planlanmaktadır. 

 

KKTC Devlet Planlama Örgütü ile teknik düzeyde işbirliği yapılacaktır. 

Türkiye ile KKTC arasında yürütülen teknik işbirliği çalışmaları kapsamında yıllık program 

ve makroekonomik tahminler hazırlama konularında teknik destek verilecektir.  
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Performans Hedefi 25: Bakanlığımız ekonomik ve sosyal kalkınma ile kültürel gelişmeye 

yönelik oluşturulan politika doküman ve stratejilerinin istenilen düzeyde gerçekleşmesi, 

kamuoyu nezdinde özellikle de paydaşlar tarafından bilinilirliğinin artırılmasına yönelik 

çalışmaların ve uygulama etkinliğinin sağlanması için etkili ve zamanında tanıtım 

faaliyetlerin çeşitlendirilerek artırılacaktır. 

Bakanlığımız tarafından hazırlanan; kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar 

ve yıllık yatırım programları başta olmak üzere ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren 

çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması sosyal sahiplenmeyi sağlayacak ve politika 

belgelerinin uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Bu politika belgelerinin kamuoyu ile 

paylaşımının etkili olabilmesi açısından düzenli aralıklarla ve tutarlı bir şekilde paydaşlar ve 

kamuoyu nezdinde tanınırlığını yükseltmeye yönelik çalışmaların bir iletişim stratejisi 

çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmektedir. 

 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Bakanlığımızın, ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacak, 

insan kaynakları geliştirilecek, bilişim ve mali yönetim altyapısı 

güçlendirilecek ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturulacaktır. 

Hedef 

Bakanlığımızın faaliyetlerinin, ürünlerinin kamuoyu ve 

paydaşlar nezdinde bilinirliği ile pozitif algılanma düzeyi 

artırılacaktır. 

Performans Hedefi 

Bakanlığımız ekonomik ve sosyal kalkınma ile kültürel 

gelişmeye yönelik oluşturulan politika doküman ve 

stratejilerinin istenilen düzeyde gerçekleşmesi, kamuoyu 

nezdinde özellikle de paydaşlar tarafından bilinilirliğinin 

artırılmasına yönelik çalışmaların ve uygulama etkinliğinin 

sağlanması için etkili ve zamanında tanıtım faaliyetlerin 

çeşitlendirilerek artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 Hazırlanacak iletişim stratejisi    

2 
Düzenlenecek basın toplantısı, basın 

açıklaması ve basın bülteni sayısı 
Sayı 165 170 75 

3 
Bakanlığımızla ilgili yazılı ve görsel 

basında yer alan haber sayısı 

Sayı 

15.907 20.000 23.000 

4 
Hazırlanacak tanıtım filmi ve broşür  

sayısı 

Sayı 

- - 3 

5 

Bakanlığımızı tanıtmak amacıyla 

düzenlenecek toplantı ve katılım 

sağlanacak kariyer fuarlarının sayısı  

Sayı 

12 11 15 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Bakanlığımızın iletişim stratejisi 

geliştirilecektir. 
127.125  127.125 

2 

Basın toplantıları düzenlenecek, basın 

açıklamaları ve basın bültenleri 

hazırlanacaktır. 

127.125  127.125 

3 

Bakanlığımızla ilgili konularda haber 

ajansları, yazılı ve görsel basın takip edilecek 

ve çıktıları arşivlenecektir. 

127.125  127.125 

4 Tanıtım filmi ve broşür hazırlanacaktır. 50.850  50.850 

5 

Bakanlığımızı tanıtmak amacıyla toplantılar 

düzenlenecek ve kariyer fuarlarına katılım 

sağlanacaktır. 

106.275  106.275 

Genel Toplam 538.500  538.500 

 

Performans Göstergeleri: 

Hazırlanacak iletişim stratejisi 

Bakanlığımız basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri hazırlanacak “İletişim Stratejisi” 

çerçevesinde yürütülecektir. 

 

Düzenlenecek basın toplantısı, basın açıklaması ve basın bülteni sayısı 

Bakanlığımızın düzenleyeceği ulusal ve uluslararası toplantılar ve hizmetleriyle ilgili olarak 

basın kuruluşları; basın toplantıları, basın açıklamaları ve basın bültenleri ile 

bilgilendirilecektir. 

 

Bakanlığımızla ilgili yazılı ve görsel basında yer alan haber sayısı 

Yazılı ve görsel basının takibi yapılacak, kurum hafızasını geliştirmek ve canlı tutmak 

amacıyla arşivi tutulacaktır. 

 

Hazırlanacak tanıtım filmi ve broşür sayısı  

Bakanlığımız faaliyetleri ve çalışmalarının kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliliğinin 

arttırılması amacıyla tanıtım filmi ve broşür hazırlanacaktır. 

 

Bakanlığımızı tanıtmak amacıyla düzenlenecek toplantı ve katılım sağlanacak kariyer 

fuarlarının sayısı 

Tanıtım amaçlı yurtiçinde seçkin üniversitelerin kariyer fuarlarına katılım sağlanacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine yönelik tanıtım toplantıları düzenlenecektir. 
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Faaliyetler: 

Bakanlığımızın iletişim stratejisi geliştirilecektir. 

Bakanlığımız tarafından hazırlanan plan, program, proje ve toplantıların kamuoyu ve 

paydaşlar tarafından daha rahat izlenebilmesi ve bilinirliliğinin arttırılabilmesi için çağdaş 

iletişim olanaklarından bilimsel, planlı ve programlı bir şekilde faydalanabilmek amacıyla 

“Kalkınma Bakanlığı İletişim Stratejisi” geliştirilecektir. 

 

Basın toplantıları düzenlenecek, basın açıklamaları ve basın bültenleri hazırlanacaktır. 

Bakanlığımız faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili bilgi ve dokümanların basınla paylaşılması 

amacıyla basın toplantıları, basın açıklamaları ve basın duyuruları yapılacaktır. 

Düzenlenecek ulusal ve uluslararası toplantılara basın ve iletişim konusunda katkı 

sağlanacaktır. 

 

Bakanlığımızla ilgili konularda haber ajansları, yazılı ve görsel basın takip edilecek ve 

çıktıları arşivlenecektir. 

Bakanlığımız faaliyetleri, hizmetleri, ürün ve çıktılılarıyla ilgili haber ajansları, yazılı ve 

görsel basın takip edilecektir. Çıkan haberlerden günlük kupür üretilecek ve ilgililere 

dağıtımı yapılacaktır. Yazılı ve görsel basın çıktıları kurum arşivine kazandırılacaktır. 

 

Tanıtım filmi ve broşür hazırlanacaktır. 

Bakanlığımız faaliyetleri ve çalışmalarının kamuoyu ve paydaşlar nezdinde algılanmasını 

kolaylaştırmak ulusal ve uluslararası toplantılarda, fuar, konferans, seminer ve sergilerde 

kullanılmak üzere tanıtım filmi ve broşür hazırlanacaktır. 

 

Bakanlığımızı tanıtmak amacıyla toplantılar düzenlenecek ve kariyer fuarlarına katılım 

sağlanacaktır. 

Bakanlığımızı tanıtmak amacıyla üniversitelerde düzenlenen kariyer fuarlarına katılım 

sağlanacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine yönelik tanıtım toplantıları 

düzenlenecektir. 
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Performans Hedefi 26: Bakanlığımızın daha etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için 

“öğrenen kurum” ilkesini temel alarak insan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi, 

motivasyonun yüksek tutulması, dinamizminin korunması ve çağın gereklerine uygun 

niteliklerle donatılması hedeflenmektedir.  

Bu hedef doğrultusunda; Bakanlığımızda hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilecek olan iş ve 

eğitim ihtiyaç analizi sonrasında bir “Yetiştirme Planı” hazırlanacak ve bu plan çerçevesinde 

Bakanlığımız personeline yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıca, Bakanlığımız 

içerisindeki beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Bakanlığımızın, ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacak, 

insan kaynakları geliştirilecek, bilişim ve mali yönetim altyapısı 

güçlendirilecek ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturulacaktır. 

Hedef 
İnsan kaynakları yönetimi iyileştirilecek ve beşeri sermaye 

güçlendirilecektir. 

Performans Hedefi 

Bakanlığımızın daha etkin ve verimli bir şekilde 

çalışabilmesi için “öğrenen kurum” ilkesini temel alarak 

insan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi, motivasyonun 

yüksek tutulması, dinamizminin korunması ve çağın 

gereklerine uygun niteliklerle donatılması 

hedeflenmektedir.  

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 
Hizmet içi ve intibak eğitimlerine 

katılması planlanan kişi sayısı  
Sayı   300 

2 

Bilgilendirme programlarının 

(Şubat-Temmuz) yapılması ve 

katılım sağlayacak kişi sayısı  

Sayı 

  

150 

3 
Tez değerlendirme ve yeterlik Sınav 

Sayısı 

Sayı 
  

25 

4 

Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına 

gönderilmesi planlanan personel 

sayısı 

Sayı 

  

20 

5 
Yabancı dil eğitimine gönderilmesi 

planlanan personel sayısı 

Sayı 
  

50 

6 

Temel bilgisayar ve ingilizce eğitimi 

verilmesi planlanan yönetici asistanı 

sayısı 

Sayı 

  

30 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılacaktır. 717.660  717.660 

2 Yurtdışı eğitim faaliyetleri yapılacaktır. 478.440  478.440 

Genel Toplam 1.196.100  1.196.100 
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Performans Göstergeleri: 

Hizmet içi intibak eğitimlerine katılması planlanan kişi sayısı 

Bakanlığımızda eğitim ihtiyaç analizi sonrasında eğitim programları hazırlanacak ve hizmet 

içi eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Ayrıca yeni alınacak personele yönelik intibak eğitimi 

yapılacaktır. 

 

Bilgilendirme programlarının (Şubat-Temmuz) yapılması ve katılım sağlayacak kişi 

sayısı 

Bakanlığımızda her yıl Şubat ve Temmuz aylarında 5’er günlük her dönem için (75) kişi 

olmak üzere Bilgilendirme Programı düzenlenecektir. Katılımcılara sertifikaları hazırlanarak 

dağıtılacaktır. 

 

Tez Değerlendirme ve yeterlik sınav sayısı 

Bakanlığımız uzman yardımcılarının planlama uzmanlığına geçiş için Tez Değerlendirme ve 

Yeterlik Sınavları yapılacaktır. 

 

Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilmesi planlanan personel sayısı 

Bütçe kontenjanı ile Yurt Dışı eğitime giden personelin işlemleri ve yurtdışı eğitimlerinin 

izlenmesi, değerlendirilmesi yapılacak ve yurtdışı eğitimini tamamlayan personelin ise yurt 

dışı eğitim raporları Devlet Personel Başkanlığına gönderilecektir. 

 

Yabancı dil eğitimine gönderilecek personel sayısı 

6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E Cetvelinin 32 inci Maddesinin (a) bendi 

hükmüne istinaden Bakanlığımız birimlerince bildirilen personel yabancı dil eğitimine 

gönderilecektir.  

 

Temel bilgisayar ve İngilizce eğitime katılacak yönetici asistanı sayısı 

Yönetici asistanlarının iş verimliliğinin artırılması amacıyla temel bilgisayar ve İngilizce 

eğitimleri düzenlenecektir. 
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Faaliyetler: 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılacaktır. 

 Bu faaliyet kapsamında;  

 Şubat ve Temmuz aylarında 5’er günlük her dönem için (75) kişi olmak üzere 

Bilgilendirme Programı düzenlenecektir. Katılımcılara sertifikaları hazırlanarak 

dağıtılacaktır.  

  Planlama Uzmanlığı Tez Değerlendirme sınavı kapsamında (8) uzman yardımcısının 

ve Yeterlik Sınavı kapsamında (4) uzman yardımcısının Yeterlik Sınav aşamaları 

devam etmektedir. Ayrıca tez teslim edecek personelimiz için Tez Değerlendirme ve 

Yeterlik Sınavlarına devam edilecektir.  

  Bakanlığımızda hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilecek olan iş ve eğitim ihtiyacı 

analizi sonrasında bir “Yetiştirme Planı” hazırlanacak ve bu plan çerçevesinde 

Bakanlığımız personeline yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıca, 

Bakanlığımız içinde sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda çalışmalar 

yürütülecektir.  

 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E Cetvelinin 32 inci Maddesinin 

(a) bendi hükmüne istinaden Bakanlığımız birimlerince bildirilen personel yabancı dil 

eğitimine gönderilecektir. 

 Bakanlığımız personeline yönelik, temel bilgisayar ve İngilizce eğitimleri verilecektir. 

 

Yurtdışı eğitim faaliyetleri yapılacaktır. 

 Bu faaliyet kapsamında;  

 Yurt dışı eğitime gönderirken, konusunda iddialı, saygın, prestijli üniversitelerle 

bağlantıya geçilerek personelimiz yönlendirilecektir.  

 Uluslararası kuruluşlarda staj programları için ilgili kuruluşların yetkilileriyle 

iletişime geçilecektir. 

 Yurt dışı eğitime gönderilecek personel için oryantasyon programı ve bilgilendirme 

kitapçığı hazırlanacaktır. 

 Yurtdışı eğitimde olan personelin izleme, değerlendirme çalışmalarına devam 

edilecektir.  

 Bütçe kontenjanı kapsamında Bakanlığımıza tanınan kontenjan kapsamında gerekli 

işlemler yürütülecektir.  

 Yurt dışı eğitimini tamamlayarak Bakanlığımızda göreve başlayacak olan 

personelimizin yurt dışı eğitim raporları 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Devlet Personel 

Başkanlığına gönderilecektir.  

 Dış kaynaklı burs ya da Teknik İşbirliği Programları çerçevesinde gelen duyurular 

Bakanlığımız birimlerine duyurulacaktır.  

 Yurt dışındaki üniversitelerden kontenjan sağlama girişimleri yapılacaktır. 
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Performans Hedefi 27: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami derecede 

faydalanarak kurumsal e-dönüşüm eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 

Bakanlığımızın verdiği hizmetlerin bilgi yoğun niteliği; verilerin kaynağından ve zamanında 

alınması, hızlı işlenmesi, kurum içi ve dışı bilgi ağı oluşturularak paylaşılması tüm bu 

süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Bakanlığımız karar alma ve hizmet sunma süreçlerinin bütün aşamalarında bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden yoğun olarak yararlanmaktadır. Bilginin etkin ve yaygın kullanımı için 

gerekli altyapı, teknolojideki gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak yenilenmekte, ihtiyaç 

duyulan bilgi sistemleri hayata geçirilmektedir. 

 

e-Dönüşümün daha etkili şekilde yapılmasını sağlamak üzere, mevcut ve bundan sonra 

hazırlanacak bilgi toplumu stratejileri ile uyum gözetilerek Bakanlığın e-dönüşüm eylem planı 

hazırlanacak ve bu plan çerçevesinde e-dönüşüm çalışmalarına hız verilecektir. 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Bakanlığımızın, ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacak, 

insan kaynakları geliştirilecek, bilişim ve mali yönetim altyapısı 

güçlendirilecek ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturulacaktır. 

Hedef 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami 

derecede faydalanarak kurumsal e-dönüşüm eylem planı 

hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 
 

Performans Hedefi 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami 

derecede faydalanarak kurumsal e-dönüşüm eylem planı 

hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2012 2013 2014 

1 

Kurumsal e-Dönüşüm Eylem 

Planında öngörülen eylemlerin 

tamamlanma oranı (%) 

Yüzde   25 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Bilgi ve e-Dönüşüm Politikası ve Eylem 

Planı hazırlanacaktır. 
119.610  119.610 

2 
Altyapı güçlendirme ve bakım çalışmaları 

yürütülecektir. 
478.440  478.440 

3 Bilgi güvenliği faaliyetleri yürütülecektir. 35.883  35.883 

4 
Bilgi Haritası Ar-Ge Projesi (BİHAP) 

yürütülecektir. 
239.220  239.220 

5 Kurumsal yazılım lisans alınacaktır. 299.025  299.025 

6 
Merkezi kullanıcı yönetim sistemi iyileştirme 

çalışmaları yapılacaktır. 
23.922  23.922 

Genel Toplam 1.196.100  1.196.100 
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Performans Göstergeleri: 

Kurumsal e-Dönüşüm Eylem Planında öngörülen eylemlerin tamamlanma oranı  

Kurumsal e-Dönüşüm Eylem Planı içerisinde yer alan eylemler gerçekleştirilecektir. 

 

Faaliyetler: 

Bilgi ve e-Dönüşüm Politikası ve Eylem Planı hazırlanacaktır. 

2014 yılı içerisinde Bakanlığın bilgi ve e-dönüşüm politikası ve eylem planı hazırlanacaktır. 

Bu kapsamda e-dönüşüm çalışmalarının bir politika çerçevesinde; planlı ve programlı bir 

şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Hazırlanacak eylem planında bilgi güvenliği, bilgi 

altyapısı ve süreç modelleme, sürdürülebilir ve kesintisiz bilgi sistemleri, Bilgi Teknolojileri 

(BT) projelendirme ve Merkezi BT proje yönetimi vb. gibi e-dönüşüm başlıklarının yer alması 

düşünülmektedir.  

 

Altyapı güçlendirme ve bakım çalışmaları yürütülecektir. 

 Mevcut yapıdan daha kapsamlı bir yedekleme sisteminin Bakanlığımızda kurulması 

planlanmaktadır. 

 Bakanlığımız verilerinin uzak bir lokasyonda yedeklenmesi için Felekat Kurtarma 

Merkezinin altyapı çalışmalarına başlanacaktır. 

 Bakanlığımız Veri Merkezinde bulunan mevcut sunucuların kapasitelerinin (RAM) 

artırılması ve ilave yeni sunucuların barındırılması planlanmaktadır. 

 Bakanlığımızın mevcut internet çıkış hattının hızının artırılması çalışmaları 

yapılacaktır. 

 Bakanlığımızda kullanılmakta olan sistemler için bakım anlaşmaları yapılması 

planlanmaktadır. 

 Ayrıca mevcut tüm altyapının bakım ve iyileştirme faaliyetleri ile yeni bilgi 

sistemlerinin araştırılması,  Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda alınması 

işlemlerine devam edilecektir. 

 

Bilgi güvenliği faaliyetleri yürütülecektir. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve ISO 27001 standardı gerekliliklerine uyum 

için Bakanlığımız bünyesindeki, 

 ISO27001 Belgelendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

 Bilgi güvenliği testleri yapılacak, bilişim sistemleri kontrol edilecektir 

 Bakanlığımız Bilgi teknolojik altyapısının siber saldırılara karşı zaafiyetleri tespit 

etmek ve gerekli önlemleri almak üzere danışmanlık alımı planlanmaktadır. 

 Bakanlık personeli bilinçlendirilecektir. 

 

Bilgi Haritası Ar-Ge Projesi (BİHAP) yürütülecektir. 

Kurumsal bilgi varlıklarının ve aralarındaki ilişkilerin tüm çalışanlarla görüşülerek birlikte 

çıkartılması, elektronik ortama aktarılması, elektronik ortamda işlenmesi, görselleştirilmesi, 

iş süreçleri ile ilişkilendirilmesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal bilgi 

haritası çıkartma projelerinde kullanılacak bir metodoloji geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve 

geliştirme hizmetlerini içermektedir. 2013 yılında bitirilmesi düşünülen BİHAP’ın devamı 

olarak Kalkınma Bakanlığı’nın diğer kamu kurum ve kuruluşları aralarındaki bilgi varlıkları 

ve ilişkilerinin de resmedilmesini içeren araştırma ve geliştirme faaliyetinin iş artışı yapılarak 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  
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Kurumsal yazılım lisans alınacaktır. 

Kurumsal bilgisayarlarda kullanılan yazılımlar için lisans ve bakım anlaşmalarının yapılması 

planlanmaktadır. 

 

Merkezi kullanıcı yönetim sistemi iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

Bakanlığımız bünyesinde; ölçeklenebilir, kararlı, kolay yönetilebilir ve dağıtık yapıda 

çalışmayı destekleyen Kullanıcı Yönetim Sisteminin iyileştirme, yeni sistemlerle entegre 

çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 
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Performans Hedefi 28: Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir. 

Bakanlığımız hizmetleri yürütülürken her faaliyete ilişkin bir maliyet oluşmaktadır. Bu 

maliyetlerin önceden tahmin edilerek bütçelendirilmesi, oluşturulacak performans programı 

ile uyumlu olarak gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaların mevzuata uygun olarak 

yapılması sağlanacaktır. 
Bakanlığımız tarafından stratejik plan ve performans programına uygun olarak yürütülen 

faaliyetlere ilişkin mali ve fiziki gerçekleşmeler doğru, anlaşılır ve zamanlı bir şekilde 

raporlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı KALKINMA BAKANLIĞI 

Amaç 

Bakanlığımızın, ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacak, 

insan kaynakları geliştirilecek, bilişim ve mali yönetim altyapısı 

güçlendirilecek ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturulacaktır. 

Hedef Mali yönetim sistemi güçlendirilecektir. 

Performans Hedefi Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 2012 2013 2014 

1 
Stratejik Plan yıllık değerlendirme 

raporu     
Sayı 

  1 

2 İç Kontrol Sisteminin kurulması    Hazırlık 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İç Kontrol Sistemi kurulum çalışmalarına 

devam edilecektir. 
604.800  604.800 

2 
Bakanlığımız Stratejik Planı izleme-

değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 
353.200  353.200 

Genel Toplam 958.000  958.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Performans Göstergeleri: 

Stratejik Plan yıllık değerlendirme rapor sayısı      

Bakanlığımız 2014-2018 yılları kapsayan stratejik planın, yıllık değerlendirilmesinin 

yapılabilmesini sağlamak üzere; birimlerden gelen uygulama bilgileri doğrultusunda, 

stratejik planın değerlendirilmesine esas  rapor hazırlanması öngörülmektedir. 

 
İç Kontrol Sisteminin kurulması 

01.01.2013 - 31.12.2014 tarihlerini kapsayan Bakanlığımız iç kontrol eylem planında 29 

eylem öngörülmüştür. Bu eylemlerin 8 tanesi 2014 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

Faaliyetler: 

İç Kontrol Sistemi kurulum çalışmalarına devam edilecektir. 

Bakanlığımızın iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan eylem 

planı 01.01.2013 - 31.12.2014 tarihlerini kapsamakta olup, 6 aylık düzenli izleme raporları 

ile takip edilmesi Müsteşarlık Makamı Genelgesi ile kararlaştırılmıştır.  

İç kontrol çalışmaları; üst yönetim gözetiminde, iç denetim rapor bulguları ile uyumlu olacak 

şekilde yürütülmesi ve sistemin makul güvence verebilir hale gelmesi planlanmaktadır. 

 

Bakanlığımız Stratejik Planı izleme-değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 
Bakanlığımız stratejik planının işleyişinin değerlendirilmesi,  performans programı, faaliyet 

raporu ve iç kontrol sistemi gibi mali ve genel yönetim araçları arasındaki ilişkinin 

güçlendirilebilmesine yönelik olarak stratejik planın izleme ve değerlendirme çalışmalarına 

başlanacaktır.   
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D- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu 
İdare 
Adı 

32.00.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

B
Ü

T
Ç

E
 K

A
Y

N
A

K
 İ

H
T

İY
A

C
I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 2.487.000 6.833.500   9.320.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 292.000 645.000   937.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000 3.587.000   3.637.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri 500.000     500.000 

7 Sermaye Transferleri 500.000     500.000 

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 3.829.000 11.065.500   14.894.500 

B
Ü

T
Ç

E
 D

IŞ
I 

K
A

Y
N

A
K

 

Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.829.000 11.065.500   14.894.500 

     

 
 

  İdare 
Adı 

32.01.00.14 -YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B
Ü

T
Ç

E
 K

A
Y

N
A

K
 İ

H
T

İY
A

C
I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 2.078.800 8.315.200   10.394.000 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 313.400 1.253.600   1.567.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   12.820.000   12.820.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler   581.000   581.000 

6 Sermaye Giderleri   18.684.000   18.684.000 

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 2.392.200 41.653.800   44.046.000 

B
Ü

T
Ç

E
 D

IŞ
I 

K
A

Y
N

A
K

 

Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı     

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.392.200 41.653.800   44.046.000 
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İdare 
Adı 

32.01.00.15 -KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
B

Ü
T

Ç
E

 K
A

Y
N

A
K

 İ
H

T
İY

A
C

I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 682.500     682.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 77.000     77.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.000 13.000   68.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri 5.000.000     5.000.000 

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 5.814.500 13.000   5.827.500 

B
Ü

T
Ç

E
 D

IŞ
I 

K
A

Y
N

A
K

 

Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.814.500 13.000   5.827.500 

        

        İdare 
Adı 

32.01.00.19 - KURULLAR SEKRETERYASI 

B
Ü

T
Ç

E
 K

A
Y

N
A

K
 İ

H
T

İY
A

C
I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri   243.500   243.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri   38.000   38.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   5.000   5.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri         

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı   286.500   286.500 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı   286.500   286.500 



75 
 

İdare 
Adı 

32.01.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
B

Ü
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H

T
İY

A
C

I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 779.000     779.000 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 104.000     104.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000 15.000   90.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler     36.143.000 36.143.000 

6 Sermaye Giderleri         

7 Sermaye Transferleri     247.265.000 247.265.000 

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 958.000 15.000 283.408.000 284.381.000 
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A
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N

A
K

 

Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 958.000 15.000 283.408.000 284.381.000 

        

        İdare 
Adı 

32.01.00.24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

B
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A
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 İ
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T
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A

C
I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri   499.500   499.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri   53.000   53.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   22.500   22.500 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri         

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı   575.000   575.000 
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A
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N

A
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı   575.000   575.000 
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İdare 
Adı 

32.01.00.25 - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
B

Ü
T
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A
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H

T
İY
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C

I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 444.500     444.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 64.000     64.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30000 130.000   160.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri         

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 538.500 130.000   668.500 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 538.500 130.000   668.500 

        

        İdare 
Adı 

32.01.00.63 - YURT DIŞI TEŞKİLATI 

B
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T
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A
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I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri   260.000   260.000 

2 SGK Devlet Primi Giderleri   13.000   13.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   55.000   55.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri         

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı   328.000   328.000 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı   328.000   328.000 
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İdare 
Adı 

32.01.30.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B
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H

T
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I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 3.514.500     3.514.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 371.000     371.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000 14.000   134.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri         

7 Sermaye Transferleri 1.000.000     1.000.000 

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 5.005.500 14.000   5.019.500 

B
Ü

T
Ç

E
 D

IŞ
I 

K
A

Y
N

A
K

 

Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.005.500 14.000   5.019.500 

        

        İdare 
Adı 

32.01.31.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B
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I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri   2.279.500   2.279.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri   267.000   267.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   154.500   154.500 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri   250.000   250.000 

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı   2.951.000   2.951.000 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı   2.951.000   2.951.000 
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İdare 
Adı 

32.01.32.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B
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I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 5.374.500     5.374.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 658.000     658.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 205.000 19.500   224.500 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri         

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 6.237.500 19.500   6.257.000 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.237.500 19.500   6.257.000 

        İdare 
Adı 

32.01.33.00 - SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri   5.796.000   5.796.000 

2 SGK Devlet Primi Giderleri   682.000   682.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   265.000   265.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler     560.000 560.000 

6 Sermaye Giderleri         

7 Sermaye Transferleri     248.500.000 248.500.000 

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı   6.743.000 249.060.000 255.803.000 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı   6.743.000 249.060.000 255.803.000 
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İdare 
Adı 

32.01.34.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B

Ü
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Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 5.528.500     5.528.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 623.000     623.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000 286.500   326.500 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri 5.110.000 3.800.000   8.910.000 

7 Sermaye Transferleri     594.260.000 594.260.000 

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 11.301.500 4.086.500 594.260.000 609.648.000 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 11.301.500 4.086.500 594.260.000 609.648.000 

        

        İdare 
Adı 

32.01.35.00 - DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 2.475.000     2.475.000 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 296.000     296.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 230.000 300.000   530.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri 7.000.000     7.000.000 

7 Sermaye Transferleri     10.000.000 10.000.000 

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 10.001.000 300.000 10.000.000 20.301.000 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 10.001.000 300.000 10.000.000 20.301.000 
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İdare 
Adı 

32.01.36.00 - YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
B
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Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 1.931.500     1.931.500 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 229.000     229.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   135.000   135.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler         

6 Sermaye Giderleri 1.000.000     1.000.000 

7 Sermaye Transferleri         

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 3.160.500 135.000   3.295.500 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.160.500 135.000   3.295.500 

   

 
 

    İdare 
Adı 

32- KALKINMA BAKANLIĞI 
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Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 
TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 
KAYNAKLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1 Personel Giderleri 25.295.800 24.227.200   49.523.000 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 3.027.400 2.951.600   5.979.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 805.000 17.822.000   18.627.000 

4 Faiz Giderleri         

5 Cari Transferler   581.000 36.703.000 37.284.000 

6 Sermaye Giderleri 18.610.000 22.734.000   41.344.000 

7 Sermaye Transferleri 1.500.000   1.100.025.000 1.101.525.000 

8 Borç verme         

9 Yedek Ödenek         

Bütçe Ödeneği Toplamı 49.238.200 68.315.800 1.136.728.000 1.254.282.000 
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Döner Sermaye         

Diğer Yurt İçi Kaynaklar         

Yurt Dışı Kaynaklar         

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı         

Toplam Kaynak İhtiyacı 49.238.200 68.315.800 1.136.728.000 1.254.282.000 

 



81 
 

İDARE PERFORMANS TABLOSU 

 

İdarenin 
Adı: 

KALKINMA BAKANLIĞI 

P
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A
L
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Açıklama 

2014 

Bütçe İçi 
Bütçe 
Dışı 

Toplam 

(TL) (TL) (TL) 

1   Orta Vadeli Programın (OVP) kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır. 932.520   932.520 

  1 OVP dengelerinin katılımcı bir esasla oluşturulacaktır.  388.550   388.550 

  2 OVP Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacaktır. 388.550   388.550 

  3 

OVP’nin kuruluşları yönlendirme düzeyine ilişkin verilerin sağlanması 

çerçevesinde Stratejik Plan kapsamında yapılan paydaş anketi 

değerlendirilecektir. 

155.420   155.420 

2   
Yıllık Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranı 

artırılacaktır. 
971.375   971.375 

  5 Yıllık program dengeleri katılımcı bir esasla oluşturulacaktır. 310.840   310.840 

  6 
Yıllık program somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek şekilde 

hazırlanacaktır. 
310.840   310.840 

  7 

Kuruluşların program tedbir tekliflerini, tedbirlerin mali boyutunu da içerecek 

şekilde hazırlamalarını sağlayacak teklif formatı hazırlanarak kurumlara 

iletilecektir. 

155.420   155.420 

  8 
Programda yer alan politikaların etki analizine dayandırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 
77.710   77.710 

  9 KİT yatırım ve finansman programının hazırlanmasına katkı sağlanacaktır.  116.565   116.565 

3   
Kamu idarelerinin politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin 

geliştirilmesi için stratejik planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır. 
2.369.920   2.369.920 

  10 
“Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi’nin çalışmalarına devam 

edilecektir.  
1.305.800   1.305.800 

  11 

İyi yönetişim ve kamu yönetimi reformunda stratejik planlamanın önemini 

vurgulamak, projenin bulgu ve çıktılarını yaymak üzere bir konferans 

düzenlenecektir.  
213.950   213.950 

  12 
Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi çerçevesinde Kılavuz hazırlama 

çalışmaları başlatılacaktır.  
138.950   138.950 

  13 
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenecektir.  

138.950   138.950 

  14 

Tüm merkezi kamu kurumlarına, kurulması planlanan izleme ve değerlendirme 

sistemi hakkında bilgi vermek için bir seminer düzenlenecektir.  69.475   69.475 

  15 

Rehberlik ve koordinasyon kurumlarının görevleri ve çalışmalarıyla ilgili; 

merkezi kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili STK’ların 

farkındalığını artırmak amacıyla bir seminer düzenlenecektir. 
69.475   69.475 

  16 
Kamu kurumları arasında bir ağ kurmak, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak 

amacıyla kamuda stratejik yönetim portalı daha da geliştirilecektir.  277.900   277.900 

  17 Kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirilecektir.  77.710   77.710 

  18 
KİT’lerin stratejik planlarını hayata geçirmelerinde yönlendirici katkı 

sağlanacaktır.  
77.710   77.710 
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4   
Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak, kurulan izleme 

ve değerlendirme sistemi ile Stratejide sağlanan gelişmeler takip edilecektir. 
1.614.500   1.614.500 

  19 
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin takibine yönelik göstergeler güncellenerek 

izlenecektir. 
755.800   755.800 

  20 
Bilgi toplumuna dönüşümün çeşitli kesimlerce tanınmasına yönelik tanıtım 

çalışmaları yürütülecektir. 
441.850   441.850 

  21 Bilgi toplumu istatistikleri yayını çalışmaları sürdürülecektir. 416.850   416.850 

5   
Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, 

hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir. 
3.324.865   3.324.865 

  22 
Sektörel ve tematik strateji belgeleri çalışmalarına katılım sağlanacak ve görüş 

verilecektir. 
1.809.750   1.809.750 

  23 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesinin tanıtımına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 
359.695   359.695 

  24 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi koordinatörlük hizmetleri 

gerçekleştirilecektir. 
1.155.420   1.155.420 

6   

OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme Raporu’nun 

değerlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşları ile yapılacak toplantılar 

koordine edilecektir, Türkiye sunumu hazırlanacaktır.  

505.115   505.115 

  25 
Makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim 

faaliyetleri düzenlenecektir. 
155.420   155.420 

  26 
Sosyal ve iktisadi politikaların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak 

ve tahmin metotları geliştirilecektir. 
116.565   116.565 

  27 
Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla kısa dönem ekonomik tahminlere 

ilişkin toplantılar düzenlenecektir. 
116.565   116.565 

  28 
Ekonomik gelişmelerin ve kamu maliyesinin takibi sağlanarak hazırlanan politika 

analizleri çerçevesinde gerekli tahminler yapılacaktır. 
116.565   116.565 

7   

Türkiye ve Dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve değerlendirme 

çalışmalarına baz olacak periyodik yayınlar hazırlanacak ve ilgili 

toplantılara katılım sağlanacaktır. 

550.115   550.115 

  29 

Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve finansal piyasalara ilişkin temel 

göstergeler ile kamu maliyesine ilişkin gelişmeler yakından takip edilerek 

periyodik yayınlar ve raporlar hazırlanacaktır. 

116.565   116.565 

  30 

Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yayınları takip edilerek dünya 

ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri 

değerlendirilecektir. 

116.565   116.565 

  31 
Uluslararası kuruluşların toplantılarına katılım sağlanacak, ülke raporları 

incelenecek ve katkı verilecektir. 
161.565   161.565 

  32 

OECD tarafından hazırlanan Türkiye İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi ve 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak biçimde toplantı koordinasyonu 

yapılacaktır. 

155.420   155.420 

8   

Hükümet programı, kalkınma planı, orta vadeli ve yıllık programlar ile diğer 

politika belgelerindeki stratejik öncelikler dikkate alınarak ekonomik ve 

sosyal araştırmalar yapılacak/yaptırılacaktır. 

5.660.575   5.660.575 

  33 
Ülkemizin ve Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli araştırma 

konularında araştırma faaliyetleri yapılacak/yaptırılacaktır.  
5.455.700   5.455.700 

  34 

Bakanlıktaki araştırma sistemi gözden geçirilerek ihtiyaçların zamanında ve 

uygun bir şekilde karşılanmasını sağlayacak bir sistem kurulmasına yönelik 

iyileştirmeler yapılacaktır.  

75.950   75.950 

  35 
Yapılan araştırma ve çalışmalara ilişkin raporlar ile periyodik yayın yapılmasına 

ilişkin hazırlıklar yapılacaktır. 
75.950   75.950 

  36 Periyodik olarak “Kalkınma Toplantıları” düzenlenecektir.  52.975   52.975 
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9   
Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme 

çalışmaları yürütülecektir. 
4.427.750   4.427.750 

  37 
Uluslararası ve ulusal nitelikli sektörel işbirliği platformlarına katılım 

sağlanacaktır. 
663.250   663.250 

  38 Sektörel toplantılara konuşmacı/panelist düzeyinde katılım sağlanacaktır. 723.250   723.250 

  39 Uluslararası ve ulusal sektörel gelişmelere yönelik çalışmalar hazırlanacaktır. 2.413.000   2.413.000 

  40 
Sektörel  gelişmeleri  izleme ve değerlendirme  amacıyla  kısa  süreli  eğitim  ve 

inceleme programlarına katılım sağlanacaktır. 
628.250   628.250 

10   
Proje döngüsü yönetimiyle ilgili rehberler hazırlanacak mevzuat düzenlemesi 

yapılacaktır. 
648.150   648.150 

  41 Yatırım Programı Hazırlama Esasları çalışmaları sürdürülecektir. 259.260   259.260 

  42 Değerlendirme rehberi çalışmaları sürdürülecektir.  259.260   259.260 

  43 Proje döngüsü yönetimine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.  129.630   129.630 

11   
Kamu kaynakları ile gerçekleştirilen yatırımlar önemli projelere 

odaklanılarak izlenecek ve değerlendirilecektir. 
648.150   648.150 

  44 Kamu yatırımları ile ilgili izleme raporları hazırlanacaktır.  172.840   172.840 

  45 Yatırımların illere göre dağılım kitabı yayımlanacaktır.  259.260   259.260 

  46 Seçilmiş önemli projeler için değerlendirme raporları hazırlanacaktır.  216.050   216.050 

12   

Kamu yatırım projelerini izlemeye yönelik mevcut sistemin, değerlendirme 

işlevini içerecek şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek 

ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

1.648.150   1.648.150 

  47 Tamamlama Sonrası Değerlendirme Projesi tamamlanacaktır.  1.216.050   1.216.050 

  48 İzleme sistemi geliştirme çalışmaları sürdürülecektir.  259.260   259.260 

  49 Proje tamamlama raporları hazırlanacaktır.  172.840   172.840 

13   

KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların; kalkınma planı ve programlarında 

yer alan ilke ve politikalar ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak 

yönetilecektir. 

216.050   216.050 

  50 KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım sağlanacaktır.  216.050   216.050 

14   

Bölgesel gelişmenin yönetişiminin güçlendirilmesi ve Bölgesel Gelişme 

Yüksek Kurulu (BGYK) ile Bölgesel Gelişme Komitesinin (BGK) bölgesel 

gelişme alanında politika koordinasyonu  sağlanacaktır. 

620.150   620.150 

  51 Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu toplantısı organize edilecektir. 246.060   246.060 

  52 Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı organize edilecektir. 184.545   184.545 

  53 
Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının gerçekleştirdikleri nitelikli ve 

kapsamlı ortak çalışmaların koordinasyonu sağlanacaktır. 
123.030   123.030 

  54 
Ajansların yönetişim ve katılımcılık süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitim 

organize edilecektir. 
66.515   66.515 

15   

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek ve 

bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde izlemek 

ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik 

sağlanacaktır. 

6.895.450   6.895.450 

  55 Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) güncelleme çalışmaları yapılacaktır. 111.515   111.515 

  56 Tematik/Sektörel Endeks hazırlanması / güncellenmesi başlayacaktır. 61.515   61.515 

  57 
Yapısal modelleme, istatistik ve ekonometrik analiz programlarına yönelik eğitimi 

düzenlenecektir. 
123.030   123.030 

  58 Mali destek programı kapsamında etki analizi yapılacaktır. 61.515   61.515 

  59 KAYS Projesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır. 5.307.575   5.307.575 

  60 Kalkınma Ajanslarına paylar aktarılacaktır. 1.230.300   1.230.300 
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16   

Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler belirlenecek, sektörel 

öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve 

uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır. 

952.725   952.725 

  61 Ulusal strateji bölge ölçeğinde analiz edilecektir. 76.515   76.515 

  62 YDO'ların kapasite ve uygulama bakımından değerlendirmesi yapılacaktır. 246.060   246.060 

  63 Bölgesel yenilik stratejisi ve eylem planı hazırlanacaktır. 194.545   194.545 

  64 Bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulanması çalışmaları yapılacaktır. 312.575   312.575 

  65 BGK Küme Yönlendirme Komisyonu toplantısı organizasyonu yapılacaktır. 123.030   123.030 

17   

IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" 

bileşenleri kapsamında sağlanan AB fonlarının kullanımı etkili bir şekilde 

yönetilecek, AB üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan 

yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.   

675.150   675.150 

  66 
Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi toplantılarının 

düzenlenecektir. 
246.060   246.060 

  67 Ortak İzleme Bilgi Sisteminin (IMIS) yaygınlaştırılacaktır. 306.060   306.060 

  68 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP'si çerçevesinde kalkınma ajansları tarafından 

sunulan projelerin uygulanmasına yönelik hazırlık ve olgunlaştırma çalışmalarına 

devam edilecektir. 

123.030   123.030 

18   
Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe odaklı ve yönetişimi 

güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır. 
615.150   615.150 

  69 İlçe kalkınma programları uygulanacaktır. 307.575   307.575 

  70 Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri uygulanacaktır. 307.575   307.575 

19   
Kentleşme politikası ve uygulama araçlarına ilişkin yeni düzenlemelerin 

yapılmasına yönelik altyapı geliştirilecektir. 
620.150   620.150 

  71 
Kentleşme dinamiklerinin analizi ve kentleşme politikalarına ilişkin uluslararası 

işbirliği ile çalışma yürütülecektir. 
307.575   307.575 

  72 
Belirlenen kentsel yaşanabilirlik ana hedeflerine ilişkin yönlendirici, düzenleyici 

belge hazırlanacaktır. 
123.030   123.030 

  73 

Kentleşme politikalarının uygulama süreçleri ve kentsel dönüşüme dair yenilikçi 

bir yönetişim modeli geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik işbirliği toplantısı 

düzenlenecektir. 

61.515   61.515 

  74 

Kentlerimizin fiziki gelişiminin yönlendirilmesi ve yerleşik kent alanlarında 

yaşam kalitesinin artırılması için işbirliği tesis edilerek çalışma 

gerçekleştirilecektir. 

128.030   128.030 

20   

Kalkınma ajanslarının birbirleri ile ve diğer kurumlarla ağ oluşumlarını 

desteklemek ve kapasitelerini geliştirmek suretiyle bölgesel gelişmede etken 

olmaları sağlanacaktır. 

922.725   922.725 

  75 Ajanslara yönelik eğitim ve toplantı düzenlenecektir. 922.725   922.725 

21   
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kapsamında 

yürütülen çalışmalar daha etkin hale getirilecektir.  

9.670.750   9.670.750 

  76 
İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İSEDAK İzleme Komitesi Toplantıları 

düzenlenecektir.  
7.857.380   7.857.380 

  77 İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenecektir. 175.710   175.710 

  78 
İSEDAK Stratejisi ve Uygulama Mekanizmalarının tanıtımına ilişkin sunumlar ve 

eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  
407.335   407.335 

  79 İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi Kapsamında Projeler finanse edilecektir. 1.222.000   1.222.000 

  80 İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 3. Toplantısı düzenlenecektir. 2.775   2.775 

  81 İİT Borsalar Forumu 8. Toplantısı düzenlenecektir. 2.775   2.775 

  82 İSEDAK Sermaye Piyasası Otoriteleri Forumu 3. Toplantısı düzenlenecektir. 2.775   2.775 
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22   
Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) yönelik sürdürülen koordinasyon 

hizmetinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.  
16.630   16.630 

  83 
EİT Turizm Bakanları 3. Toplantısı ve Yüksek Düzeyli Uzmanlar 5. Toplantısına 

katkı sağlanacaktır. 
11.080   11.080 

  84 EİT Turizm Çalıştayı hazırlıklarına katkı sağlanacaktır. 5.550   5.550 

23   
AB, OECD, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası  kuruluşlara yönelik 

sürdürülen koordinasyon hizmeti etkin hale getirilecektir. 
655.715   655.715 

  85 Toplantılara katılım 423.200   423.200 

  86 
AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,  BM, G-20 gibi uluslararası kuruluşlarla ortak 

proje ve çalışmalar yapılacaktır. 
116.565   116.565 

  87 

Bölgesel ve çok taraflı ekonomik işbirliği örgütlerinde aktif rol alınarak ortak 

araştırma, program, proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yapılan konferans ve 

bilimsel etkinliklere aktif katılımda bulunulacaktır. 

115.950   115.950 

24   

Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle yürütülmekte olan işbirliği 

programlarının kapsamı genişletilecek ve diğer ülkelerle de yeni işbirliği 

programları başlatılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

187.670   187.670 

  88 
Komşu Ülkeler ve Bölge Ülkeleriyle Kalkınma İşbirliği Programları ve Teknik 

İşbirliği faaliyetleri yürütülecektir.  
110.840   110.840 

  89 

Ülkemizin kalkınma tecrübelerini başta komşu ülkeler olmak üzere işbirliği içinde 

olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasını hedefleyen teknik yardım 

faaliyetlerine teknik destek sağlamak üzere uzman bilgi bankası geliştirilecektir.  

37.975   37.975 

  90 KKTC Devlet Planlama Örgütü ile teknik düzeyde işbirliği yapılacaktır. 38.855   38.855 

25   

Bakanlığımız ekonomik ve sosyal kalkınma ile kültürel gelişmeye yönelik 

oluşturulan politika doküman ve stratejilerinin istenilen düzeyde 

gerçekleşmesi, kamuoyu nezdinde özellikle de paydaşlar tarafından 

bilinilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ve uygulama etkinliğinin 

sağlanması için etkili ve zamanında tanıtım faaliyetlerin çeşitlendirilerek 

artırılacaktır. 

538.500   538.500 

  91 Bakanlığımızın iletişim stratejisi geliştirilecektir. 127.125   127.125 

  92 
Basın toplantıları düzenlenecek, basın açıklamaları ve basın bültenleri 

hazırlanacaktır. 
127.125   127.125 

  93 
Bakanlığımızla ilgili konularda haber ajansları, yazılı ve görsel basın takip 

edilecek ve çıktıları arşivlenecektir. 
127.125   127.125 

  94 Tanıtım filmi ve broşür hazırlanacaktır. 50.850   50.850 

  95 
Bakanlığımızı tanıtmak amacıyla toplantılar düzenlenecek ve kariyer fuarlarına 

katılım sağlanacaktır. 
106.275   106.275 

26   Bakanlığımızın daha etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için “öğrenen 

kurum” ilkesini temel alarak insan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi, 

motivasyonun yüksek tutulması, dinamizminin korunması ve çağın 

gereklerine uygun niteliklerle donatılması hedeflenmektedir.  

1.196.100   1.196.100 

  96 Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılacaktır 717.660   717.660 

  97 Yurtdışı eğitim faaliyetleri yapılacaktır.  478.440   478.440 
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27   

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami derecede 

faydalanarak kurumsal e-dönüşüm eylem planı hazırlanarak uygulamaya 

konulacaktır. 

1.196.100   1.196.100 

  98 Bilgi ve e-Dönüşüm Politikası ve Eylem Planı hazırlanacaktır. 119.610   119.610 

  99 Altyapı güçlendirme ve bakım çalışmaları yürütülecektir. 478.440   478.440 

  100 Bilgi güvenliği faaliyetleri yürütülecektir. 35.883   35.883 

  101 Bilgi Haritası Ar-Ge Projesi (BİHAP) yürütülecektir. 239.220   239.220 

  102 Kurumsal yazılım lisans alınacaktır. 299.025   299.025 

  103 Merkezi kullanıcı yönetim sistemi iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 23.922   23.922 

28   Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir. 958.000   958.000 

  104 İç Kontrol Sistemi  kurulum çalışmalarına devam edilecektir. 604.800   604.800 

  105 Bakanlığımız Stratejik Planı izleme-değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 353.200   353.200 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 49.238.200   49.238.200 

Genel Yönetim Giderleri 68.315.800   68.315.800 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 1.136.728.000   1.136.728.000 

GENEL TOPLAM 1.254.282.000   1.254.282.000 
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III-EKLER 

Ek-1 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

PERF. 
HEDEF 
NO 

PERFORMANS 

HEDEFİ 
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

1 

Orta Vadeli Programın 

(OVP) kuruluşları 

yönlendirme algısı 

artırılacaktır. 

OVP dengelerinin katılımcı bir esasla 

oluşturulacaktır.  

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

OVP Türkçe ve İngilizce olarak 

yayımlanacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

OVP’nin kuruluşları yönlendirme 

düzeyine ilişkin verilerin sağlanması 

çerçevesinde Stratejik Plan kapsamında 

yapılan paydaş anketi 

değerlendirilecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2 

Yıllık Program 

tedbirleri içinde mali 

boyutu hesap edilmiş 

tedbirlerin oranı 

artırılacaktır. 

Yıllık program dengeleri katılımcı bir 

esasla oluşturulacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yıllık program somut tedbirler ve 

değerlendirmeler içerecek şekilde 

hazırlanacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kuruluşların program tedbir tekliflerini, 

tedbirlerin mali boyutunu da içerecek 

şekilde hazırlamalarını sağlayacak teklif 

formatı hazırlanarak kurumlara 

iletilecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Programda yer alan politikaların etki 

analizine dayandırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KİT yatırım ve finansman programının 

hazırlanmasına katkı sağlanacaktır.  

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3 

Kamu idarelerinin 

politika oluşturma ve 

uygulama kapasitesinin 

geliştirilmesi için 

stratejik planlama 

sürecinin etkinliği 

artırılacaktır. 

“Stratejik Yönetimde Kapasite 

Geliştirme Projesi’nin çalışmalarına 

devam edilecektir.  

KURUMSAL VE STRATEJİK 

YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İyi yönetişim ve kamu yönetimi 

reformunda stratejik planlamanın 

önemini vurgulamak, projenin bulgu ve 

çıktılarını yaymak üzere bir konferans 

düzenlenecektir.  

KURUMSAL VE STRATEJİK 

YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme 

Projesi çerçevesinde Kılavuz hazırlama 

çalışmaları başlatılacaktır.  

KURUMSAL VE STRATEJİK 

YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama 

Kılavuzu güncellenecektir.  
KURUMSAL VE STRATEJİK 

YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Tüm merkezi kamu kurumlarına, 

kurulması planlanan izleme ve 

değerlendirme sistemi hakkında bilgi 

vermek için bir seminer 

düzenlenecektir.  

KURUMSAL VE STRATEJİK 

YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Rehberlik ve koordinasyon kurumlarının 

görevleri ve çalışmalarıyla ilgili; 

merkezi kamu kurumları, üniversiteler, 

yerel yönetimler ve ilgili STK’ların 

farkındalığını artırmak amacıyla bir 

seminer düzenlenecektir. 

KURUMSAL VE STRATEJİK 

YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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Kamu kurumları arasında bir ağ 

kurmak, bilgi ve deneyim paylaşımını 

sağlamak amacıyla kamuda stratejik 

yönetim portalı daha da geliştirilecektir.  

KURUMSAL VE STRATEJİK 

YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kamu kurum ve kuruluşlarına görüş 

bildirilecektir.  

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KİT’lerin stratejik planlarını hayata 

geçirmelerinde yönlendirici katkı 

sağlanacaktır.  

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4 

Yeni Bilgi Toplumu 

Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlanacak, kurulan 

izleme ve değerlendirme 

sistemi ile Stratejide 

sağlanan gelişmeler 

takip edilecektir. 

Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin 

takibine yönelik göstergeler 

güncellenerek izlenecektir. 

BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

Bilgi toplumuna dönüşümün çeşitli 

kesimlerce tanınmasına yönelik tanıtım 

çalışmaları yürütülecektir. 

BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

Bilgi toplumu istatistikleri yayını 

çalışmaları sürdürülecektir. 
BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

5 

Öncelikli alanlarda 

sektörel ve tematik 

strateji belgeleri 

hazırlanacak, 

hazırlanması koordine 

edilecek ve 

yönlendirilecektir. 

Sektörel ve tematik strateji belgeleri 

çalışmalarına katılım sağlanacak ve 

görüş verilecektir. 

İKTİSADİ SEKTÖRLER VE 
KOORDİNASYON GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

Projesinin tanıtımına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

koordinatörlük hizmetleri 

gerçekleştirilecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

6 

OECD tarafından 

hazırlanan Türkiye 

İnceleme Raporu’nun 

değerlendirilmesi 

amacıyla ilgili kamu 

kuruluşları ile yapılacak 

toplantılar koordine 

edilecektir, Türkiye 

sunumu hazırlanacaktır. 

Makroekonomik tahmin kapasitesinin 

güçlendirilmesine yönelik eğitim 

faaliyetleri düzenlenecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sosyal ve iktisadi politikaların 

değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılacak ve tahmin metotları 

geliştirilecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ekonomi yönetimindeki kamu 

kurumlarıyla kısa dönem ekonomik 

tahminlere ilişkin toplantılar 

düzenlenecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ekonomik gelişmelerin ve kamu 

maliyesinin takibi sağlanarak hazırlanan 

politika analizleri çerçevesinde gerekli 

tahminler yapılacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

7 

Türkiye ve Dünya 

ekonomilerine ilişkin 

izleme ve değerlendirme 

çalışmalarına baz olacak 

periyodik yayınlar 

hazırlanacak ve ilgili 

toplantılara katılım 

sağlanacaktır. 

Türkiye ekonomisinde makroekonomik 

ve finansal piyasalara ilişkin temel 

göstergeler ile kamu maliyesine ilişkin 

gelişmeler yakından takip edilerek 

periyodik yayınlar ve raporlar 

hazırlanacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve 

yayınları takip edilerek dünya 

ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye 

ekonomisi üzerindeki etkileri 

değerlendirilecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Uluslararası kuruluşların toplantılarına 

katılım sağlanacak, ülke raporları 

incelenecek ve katkı verilecektir. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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OECD tarafından hazırlanan Türkiye 

İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi 

ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını 

kapsayacak biçimde toplantı 

koordinasyonu yapılacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

8 

Hükümet programı, 

kalkınma planı, orta 

vadeli ve yıllık 

programlar ile diğer 

politika belgelerindeki 

stratejik öncelikler 

dikkate alınarak 

ekonomik ve sosyal 

araştırmalar 

yapılacak/yaptırılacaktır

. 

Ülkemizin ve Bakanlık birimlerinin 

ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli 

araştırma konularında araştırma 

faaliyetleri yapılacak/yaptırılacaktır.  

KALKINMA ARAŞTIRMALARI 

MERKEZİ 

Bakanlıktaki araştırma sistemi gözden 

geçirilerek ihtiyaçların zamanında ve 

uygun bir şekilde karşılanmasını 

sağlayacak bir sistem kurulmasına 

yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.  

KALKINMA ARAŞTIRMALARI 

MERKEZİ 

Yapılan araştırma ve çalışmalara ilişkin 

raporlar ile periyodik yayın yapılmasına 

ilişkin hazırlıklar yapılacaktır. 

KALKINMA ARAŞTIRMALARI 

MERKEZİ 

Periyodik olarak “Kalkınma 

Toplantıları” düzenlenecektir.  
KALKINMA ARAŞTIRMALARI 

MERKEZİ 

9 

Türkiye ve dünyadaki 

sektörel gelişmelere 

ilişkin izleme ve 

değerlendirme 

çalışmaları 

yürütülecektir. 

Uluslararası ve ulusal nitelikli sektörel 

işbirliği platformlarına katılım 

sağlanacaktır. 

İKTİSADİ SEKTÖRLER VE 

KOORDİNASYON GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Sektörel toplantılara konuşmacı/panelist 

düzeyinde katılım sağlanacaktır. 

İKTİSADİ SEKTÖRLER VE 

KOORDİNASYON GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Uluslararası ve ulusal sektörel 

gelişmelere yönelik çalışmalar 

hazırlanacaktır. 

İKTİSADİ SEKTÖRLER VE 

KOORDİNASYON GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Sektörel  gelişmeleri  izleme ve 

değerlendirme  amacıyla  kısa  süreli  

eğitim  ve inceleme programlarına 

katılım sağlanacaktır. 

İKTİSADİ SEKTÖRLER VE 

KOORDİNASYON GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

10 

Proje döngüsü 

yönetimiyle ilgili 

rehberler hazırlanacak 

mevzuat düzenlemesi 

yapılacaktır. 

Yatırım Programı Hazırlama Esasları 

çalışmaları sürdürülecektir. 

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Değerlendirme rehberi çalışmaları 

sürdürülecektir.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje döngüsü yönetimine yönelik 

mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

11 

Kamu kaynakları ile 

gerçekleştirilen 

yatırımlar önemli 

projelere odaklanılarak 

izlenecek ve 

değerlendirilecektir. 

Kamu yatırımları ile ilgili izleme 

raporları hazırlanacaktır.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yatırımların illere göre dağılım kitabı 

yayımlanacaktır.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Seçilmiş önemli projeler için 

değerlendirme raporları hazırlanacaktır.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

12 

Kamu yatırım 

projelerini izlemeye 

yönelik mevcut 

sistemin, değerlendirme 

işlevini içerecek şekilde 

geliştirilmesine yönelik 

Tamamlama Sonrası Değerlendirme 

Projesi tamamlanacaktır.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İzleme sistemi geliştirme çalışmaları 

sürdürülecektir.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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çalışmalara devam 

edilecek ve 

değerlendirme raporları 

hazırlanacaktır. 

Proje tamamlama raporları 

hazırlanacaktır.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

13 

KÖİ kapsamında 

yapılacak yatırımların; 

kalkınma planı ve 

programlarında yer alan 

ilke ve politikalar ile 

bütçe bütünlüğü dikkate 

alınarak yönetilecektir. 

KÖİ konusunda eğitim programlarına 

katılım sağlanacaktır.  

YATIRIM PROGRAMLAMA, 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

14 

Bölgesel gelişmenin 

yönetişiminin 

güçlendirilmesi ve 

Bölgesel Gelişme 

Yüksek Kurulu (BGYK) 

ile Bölgesel Gelişme 

Komitesinin (BGK) 

bölgesel gelişme 

alanında politika 

koordinasyonu  

sağlanacaktır. 

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu 

toplantısı organize edilecektir. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı 

organize edilecektir. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Merkezi kuruluşlar ile kalkınma 

ajanslarının gerçekleştirdikleri nitelikli 

ve kapsamlı ortak çalışmaların 

koordinasyonu sağlanacaktır. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ajansların yönetişim ve katılımcılık 

süreçlerini geliştirmeye yönelik eğitim 

organize edilecektir. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

15 

Bölgesel gelişme 

politika oluşum 

süreçlerini nicel 

analizlerle güçlendirmek 

ve bölgesel gelişmeye 

yönelik mali destek 

süreçlerini sistematik 

biçimde izlemek ve 

değerlendirmek 

suretiyle kaynak 

dağılımında ve 

kullanımında etkinlik 

sağlanacaktır. 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 

(SEGE) güncelleme çalışmaları 

yapılacaktır. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tematik/Sektörel Endeks hazırlanması / 

güncellenmesi başlayacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yapısal modelleme, istatistik ve 

ekonometrik analiz programlarına 

yönelik eğitimi düzenlenecektir. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Mali destek programı kapsamında etki 

analizi yapılacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KAYS Projesi kapsamında çalışmalar 

yapılacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kalkınma Ajanslarına paylar 

aktarılacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

16 

Bölgelerde rekabet 

güçlerini etkileyen 

faktörler belirlenecek, 

sektörel öncelikler tespit 

edilecek ve yenilikçi 

destek araçlarının 

tasarlanması ve 

uygulanmasıyla 

bölgelerin rekabet gücü 

artırılacaktır. 

Ulusal strateji bölge ölçeğinde analiz 

edilecektir. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YDO'ların kapasite ve uygulama 

bakımından değerlendirmesi 

yapılacaktır. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölgesel yenilik stratejisi ve eylem planı 

hazırlanacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölgesel girişim sermayesi modelinin 

uygulanması çalışmaları yapılacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BGK Küme Yönlendirme Komisyonu 

toplantısı organizasyonu yapılacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

17 

IPA'nın "Bölgesel 

Kalkınma" ve "İnsan 

Kaynaklarının 

Geliştirilmesi" 

bileşenleri kapsamında 

sağlanan AB fonlarının 

kullanımı etkili bir 

şekilde yönetilecek, AB 

Bölgesel Kalkınma ve İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi 

toplantılarının düzenlenecektir. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ortak İzleme Bilgi Sisteminin (IMIS) 

yaygınlaştırılacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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üyeliği sonrası Yapısal 

Fonlar ve Uyum 

Fonundan yararlanmaya 

yönelik kurumsal 

kapasite geliştirilecektir.   

Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP'si 

çerçevesinde kalkınma ajansları 

tarafından sunulan projelerin 

uygulanmasına yönelik hazırlık ve 

olgunlaştırma çalışmalarına devam 

edilecektir. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

18 

Yerel ve kırsal kalkınma 

girişimlerinin 

yenilikçiliğe odaklı ve 

yönetişimi güçlendiren 

bir yaklaşımla 

tasarlanması 

sağlanacaktır. 

İlçe kalkınma programları 

uygulanacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri 

uygulanacaktır. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

19 

Kentleşme politikası ve 

uygulama araçlarına 

ilişkin yeni 

düzenlemelerin 

yapılmasına yönelik 

altyapı geliştirilecektir. 

Kentleşme dinamiklerinin analizi ve 

kentleşme politikalarına ilişkin 

uluslararası işbirliği ile çalışma 

yürütülecektir. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Belirlenen kentsel yaşanabilirlik ana 

hedeflerine ilişkin yönlendirici, 

düzenleyici belge hazırlanacaktır. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kentleşme politikalarının uygulama 

süreçleri ve kentsel dönüşüme dair 

yenilikçi bir yönetişim modeli 

geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik 

işbirliği toplantısı düzenlenecektir. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kentlerimizin fiziki gelişiminin 

yönlendirilmesi ve yerleşik kent 

alanlarında yaşam kalitesinin artırılması 

için işbirliği tesis edilerek çalışma 

gerçekleştirilecektir. 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

20 

Kalkınma ajanslarının 

birbirleri ile ve diğer 

kurumlarla ağ 

oluşumlarını 

desteklemek ve 

kapasitelerini 

geliştirmek suretiyle 

bölgesel gelişmede 

etken olmaları 

sağlanacaktır. 

Ajanslara yönelik eğitim ve toplantı 

düzenlenecektir. 
BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL 

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

21 

Daimi Sekretarya 

hizmeti verilmekte olan 

İslam İşbirliği Teşkilatı 

(İİT) Ekonomik ve 

Ticari İşbirliği Daimi 

Komitesi (İSEDAK) 

kapsamında yürütülen 

çalışmalar daha etkin 

hale getirilecektir.  

İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve 

İSEDAK İzleme Komitesi Toplantıları 

düzenlenecektir.  

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları 

düzenlenecektir. 
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İSEDAK Stratejisi ve Uygulama 

Mekanizmalarının tanıtımına ilişkin 

sunumlar ve eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir.  

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi 

Kapsamında Projeler finanse edilecektir. 
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm 

Forumu 3. Toplantısı düzenlenecektir. 
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İİT Borsalar Forumu 8. Toplantısı 

düzenlenecektir. 
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İSEDAK Sermaye Piyasası Otoriteleri 

Forumu 3. Toplantısı düzenlenecektir. 
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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22 

Ekonomik İşbirliği 

Teşkilatına (EİT) 

yönelik sürdürülen 

koordinasyon 

hizmetinin daha verimli 

hale getirilmesi 

sağlanacaktır.  

EİT Turizm Bakanları 3. Toplantısı ve 

Yüksek Düzeyli Uzmanlar 5. 

Toplantısına katkı sağlanacaktır. 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

EİT Turizm Çalıştayı hazırlıklarına 

katkı sağlanacaktır. 
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

23 

AB, OECD, G-20, D-8 

ve KEİ gibi 

uluslararası  kuruluşlara 

yönelik sürdürülen 

koordinasyon hizmeti 

etkin hale getirilecektir. 

Toplantılara katılım  
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,  BM, 

G-20 gibi uluslararası kuruluşlarla ortak 

proje ve çalışmalar yapılacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölgesel ve çok taraflı ekonomik 

işbirliği örgütlerinde aktif rol alınarak 

ortak araştırma, program, proje ve 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yapılan 

konferans ve bilimsel etkinliklere aktif 

katılımda bulunulacaktır. 

KALKINMA ARAŞTIRMALARI 

MERKEZİ 

24 

Komşu ülkeler ve bölge 

ülkeleriyle yürütülmekte 

olan işbirliği 

programlarının kapsamı 

genişletilecek ve diğer 

ülkelerle de yeni 

işbirliği programları 

başlatılmasına yönelik 

çalışmalara devam 

edilecektir. 

Komşu Ülkeler ve Bölge Ülkeleriyle 

Kalkınma İşbirliği Programları ve 

Teknik İşbirliği faaliyetleri 

yürütülecektir.  

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Ülkemizin kalkınma tecrübelerini başta 

komşu ülkeler olmak üzere işbirliği 

içinde olunan gelişmekte olan ülkelere 

aktarılmasını hedefleyen teknik yardım 

faaliyetlerine teknik destek sağlamak 

üzere uzman bilgi bankası 

geliştirilecektir.  

KALKINMA ARAŞTIRMALARI 

MERKEZİ 

KKTC Devlet Planlama Örgütü ile 

teknik düzeyde işbirliği yapılacaktır. 

YILLIK PROGRAMLAR VE 

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

25 

Bakanlığımız ekonomik 

ve sosyal kalkınma ile 

kültürel gelişmeye 

yönelik oluşturulan 

politika doküman ve 

stratejilerinin istenilen 

düzeyde gerçekleşmesi, 

kamuoyu nezdinde 

özellikle de paydaşlar 

tarafından bilinilirliğinin 

artırılmasına yönelik 

çalışmaların ve 

uygulama etkinliğinin 

sağlanması için etkili ve 

zamanında tanıtım 

Bakanlığımızın iletişim stratejisi 

geliştirilecektir. 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

MÜŞAVİRLİĞİ 

Basın toplantıları düzenlenecek, basın 

açıklamaları ve basın bültenleri 

hazırlanacaktır. 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

MÜŞAVİRLİĞİ 

Bakanlığımızla ilgili konularda haber 

ajansları, yazılı ve görsel basın takip 

edilecek ve çıktıları arşivlenecektir. 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

MÜŞAVİRLİĞİ 

Tanıtım filmi ve broşür hazırlanacaktır. 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

MÜŞAVİRLİĞİ 
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faaliyetlerin 

çeşitlendirilerek 

artırılacaktır. 

Bakanlığımızı tanıtmak amacıyla 

toplantılar düzenlenecek ve kariyer 

fuarlarına katılım sağlanacaktır. 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

MÜŞAVİRLİĞİ 

26 

Bakanlığımızın daha 

etkin ve verimli bir 

şekilde çalışabilmesi 

için “öğrenen kurum” 

ilkesini temel alarak 

insan kaynaklarının 

sürekli geliştirilmesi, 

motivasyonun yüksek 

tutulması, dinamizminin 

korunması ve çağın 

gereklerine uygun 

niteliklerle donatılması 

hedeflenmektedir.  

Hizmet içi eğitim faaliyetleri 

yapılacaktır. 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Yurtdışı eğitim faaliyetleri yapılacaktır.  
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

27 

Bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki 

gelişmelerden azami 

derecede faydalanarak 

kurumsal e-dönüşüm 

eylem planı hazırlanarak 

uygulamaya 

konulacaktır. 

Bilgi ve e-Dönüşüm Politikası ve Eylem 

Planı hazırlanacaktır. 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Altyapı güçlendirme ve bakım 

çalışmaları yürütülecektir. 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Bilgi güvenliği faaliyetleri 

yürütülecektir. 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Bilgi Haritası Ar-Ge Projesi (BİHAP) 

yürütülecektir. 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Kurumsal yazılım lisans alınacaktır. 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Merkezi kullanıcı yönetim sistemi 

iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

28 
Mali yönetim ve kontrol 

sistemi 

güçlendirilecektir. 

İç Kontrol Sistemi kurulum 

çalışmalarına devam edilecektir. 
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

Bakanlığımız Stratejik Planı izleme-

değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

 


