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"Büyük davamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir.
Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli inkılâp yapmış olan büyük Türk
milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için fikir ve hareketi
beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en
rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir"
Mustafa Kemal ATATÜRK

BAKAN SUNUŞU
Hükümetimiz,
dünya
ekonomisini
derinden etkileyen küresel
ekonomik krizin ekonomik
faaliyetler
üzerindeki
olumsuz etkilerinin ve
gelecek döneme ilişkin
belirsizliklerin
halen
sürdüğü bir ortamda, ülke
ekonomisi
üzerindeki
olumsuz etkilerini en aza
indirmek
amacıyla,
harcama
ve
gelir
tedbirlerinin yanında bütçe
dengesi
üzerinde
orta
vadede etkisi görülecek
tedbirleri alarak, sürdürülebilir kalkınma konusundaki kararlılığına devam etmektedir.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması
ve toplumsal refahın artırılması amacına yönelik olarak kendisine verilen görev ve yetkiler
dâhilinde, ekonomi politikalarının oluşturulması, koordinasyonu, izlenmesi, analiz ve
değerlendirmelerin yapılmasında önemli görevler ifa ettiği ve üstlendiği yasal, yönetsel ve
sosyal sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
2009 yılında, iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde
hükümete müşavirlik hizmeti verilmiş, kamu yatırımlarını planlanmış, Cazibe Merkezlerini
Destekleme Programı ile Sosyal Destek Programı uygulamalarına devam edilmiştir. Faaliyet
yılında, bölgesel gelişme ve yerel kalkınma politikası çerçevesinde 26 kalkınma ajansı
kurulmuştur. KÖYDES Projesi çalışmaları ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde
tamamlanmıştır.
Yine bu dönemde, Müsteşarlık 2009-2013 Stratejik Planı, “Türkiye’nin gelişme
sürecini bütünlük içinde tasarlayan ve yönlendiren, politika ve strateji üretimine ve
koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olmak” vizyonu
ile yayımlanmıştır.
Kuruluşundan bugüne değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde ülke
kalkınmasının bütünlük içinde sürdürülebilmesi görevini başarı ile sürdüren Müsteşarlığın
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı faaliyet raporunun Kamuoyunun
bilgilendirilmesinde yararlı olmasını dilerim.

Cevdet YILMAZ
Devlet Bakanı
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Ülkemizin geleceğini
şekillendirmeye katkı verme
yolunda
Müsteşarlığımız
toplumun tüm kesimleri ile
iletişim ve işbirliği içinde
sahip olduğu misyonu tüm
çalışanlarının
becerisi,
dinamizmi
ve
çalışma
heyecanıyla yerine getirmeye
devam etmiştir.
Mali

yönetim ve
kontrol
sisteminin
araçlarından biri olan İdare
Faaliyet
Raporu;
kamu
idarelerinin harcama birimleri ayrımında yıllık faaliyetlerini değerlendirme ve kamuoyu ile
paylaşma fırsatını vermektedir. Bu bağlamda üçüncüsü hazırlanan faaliyet raporu,
Müsteşarlığın kapasitesi, birimler itibarıyla yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetler hakkında
ayrıntılı bilgileri içermektedir.
Bu dönemde ulusal, bölgesel ve sektörel düzeyde politikalar, stratejiler ve tedbirler ile
makro ekonomik çerçeveyi ortaya koyan Orta Vadeli Program (2010-2012), 2009 Yılı
Katılım Öncesi Ekonomik Programı ve 2010 Yılı Programı hazırlanmıştır.
2009 faaliyet yılında; kamu yatırım programının yönetilmesi ile ilgili olarak
kurumların yetkilerinin artırılması, bilgi toplumuna dönüşüm çalışmalarının koordine
edilmesi, kamuda stratejik planlamanın yerleştirilmesine yönelik çalışmalar, kamu-özel
işbirliği modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yasal alt yapı hazırlığı, kalkınma
ajanslarının kurulması, cazibe merkezleri ve Sosyal Destek Programlarının oluşturulması
dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan yeni şartlara uyum yönünde atılmış başlıca adımlar
olmuştur.
Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma hedefi doğrultusunda üzerine düşen
sorumlulukların bilinciyle önemli görevler ifa eden Müsteşarlığımız, “Kamu Hizmetlerinde
Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması” gelişme ekseninin tesisi çerçevesinde, Kurumlar Arası
Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi, Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması, Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, e-Devlet
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi hususları esas alınarak 2009-2013
dönemini kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini, topluma olan sorumluluklarından birisi
olarak gören bir anlayışla ve hesap verme sorumluluğunda hazırlanan 2009 yılı İdare Faaliyet
Raporunun faydalı olmasını diler, raporun üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.

Kemal MADENOĞLU
Müsteşar
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I-GENEL BİLGİLER
A-VİZYON VE MİSYON
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.

1

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu (YPK), Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir.
540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede Devlet Planlama Teşkilatının görevleri aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır;
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 kalkınma planları ile yıllık
programları 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,
d) 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,
e) 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,
f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine
etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne
uygun değişiklikler yapmak,
g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık
programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik
yapmak,
h) 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,
ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak araçları
ve tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek,
j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası
ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde
gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak,
k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak,
l) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.

2

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Fiziksel Yapı
Müsteşarlığımız, “Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe/Ankara” adresinde bulunan
Başbakanlık yeni binasında, 13.500 m2 alanda hizmet vermektedir.
Müsteşarlığımızda 184 kişi kapasiteli bir konferans salonu ve 11 toplantı salonu ile
iktisadi ve sosyal konularda 63.337 kitap kapasiteli kütüphane bulunmaktadır.
181 adedi Müsteşarlığın mülkünde olan ve 34’ü diğer kurumlardan Müsteşarlığa tahsis
edilmiş olan 215 lojman Müsteşarlık personeli tarafından kullanılmaktadır.
Müsteşarlığımızda, kayıtlı 5 araç olmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan
hizmet sözleşmesi ile karşılanmaktadır.
2-Örgüt Yapısı
Müsteşarlığımız Başbakana bağlı bir kuruluş olup, Başbakan bu yetkisini Devlet
Bakanı vasıtasıyla kullanmaktadır.
Devlet Planlama Müsteşarı, Devlet Bakanına karşı sorumludur. Müsteşara yardımcı
olmak üzere üç müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır.
Müsteşarlık bünyesinde, 7’si genel müdürlük, 2’si müstakil 24 daire başkanlığı ve 1’i
yurtdışı teşkilatı olmak üzere 3 danışma ve 4 yardımcı hizmet birimi bulunmaktadır.
Ancak; 17/06/2009 tarih ve 5902 sayılı kanunla Savunma Uzmanlığı, 24/06/2009 tarih
ve 5916 sayılı kanunla Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır
Faaliyet raporu kapsamına giren Müsteşarlık teşkilat yapısı aşağıdaki şemada
gösterilmektedir.
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müsteşarlığımız, e-Dönüşüm DPT projesiyle bilgi ve teknoloji kaynaklarından
mümkün olduğunca etkin faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve teknoloji kaynakları işlem
süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artmasında önemli rol oynamaktadır.
30 adet sunucu sistemleri ile Müsteşarlığın bilgi sistemleri, internet sitesi, intranet
sitesi, e-posta, virüs, spam, güvenlik duvarı, veritabanları, ağ yazıcıları, ağ yönetimi,
yedekleme vb. hizmetler yerine getirilmektedir.
Müsteşarlıkta yerel ağ üzerinde yaklaşık 800 kullanıcı bilgisayarı ve 229 yazıcıya
sahiptir. Yerel ağda VLAN yapısı kurulmuş olup hızlı ve güvenli bir ağ yapısı
oluşturulmuştur. İnternet erişimi 50 Mbps metro ethernet bağlantısı ile sağlanmaktadır.
IPA Proje İzleme Bilgi Sistemi, Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi, Evrak Takip
Sistemi, DPT Teknoloji ve Araştırma Projeleri Sistemi, Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi, Dış
Ticaret İstatistikleri, Yardım Masası, Yıllık Program İzleme Sistemi, Toplantı Bilgi Sistemi,
Müsteşarlığımız internet sitesi (DPT e-Kapı, www.dpt.gov.tr) bünyesinde; Müsteşarlığımızın
etkin karar almasına yardımcı olan bilgi sistemleridir.
İntranet sitesi ile kurum içi sosyal ve idari konularda haberleşme ve etkin bilgi akışı ile
çeşitli bilgi sağlayıcılarla (intranet, internet, e-mail vb.) doğrudan bağlantılarla anlık haber ve
bilgi akışı sağlanmaktadır.
e-pano; Müsteşarlık personeli ve diğer kurumlardan Müsteşarlığa gelen misafirlerin
daha etkin, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi ve hizmet binamız zemin katında yaşanılan çevre
kirliliğinin giderilmesi amaçlarıyla görsel olarak e-pano hizmeti verilmektedir.
Yeniden geliştirilen e-Kapı (Portal) ile Müsteşarlık ile ilgili haber, duyuru ve basımı
yapılan bilgi, belge ve bilgi kaynaklarının hızlı bir şekilde dış kullanıcılara sunulması
www.dpt.gov.tr internet sitesi vasıtası ile yapılmaktadır.
Kütüphane
1961 yılında kurulan Müsteşarlığımız kütüphanesi, Müsteşarlığımız ilgi alanına giren
konulardaki her türlü bilgi, belge ve yayını ihtiyaç duyan kullanıcılara uluslararası gelişmeler
doğrultusunda düzenleyip bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır.
İktisadi ve sosyal alanlarda 62.100 adet kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve
kitap dışı materyaller bulunmaktadır. Abone olunan 136 yabancı süreli yayının 95’ine internet
üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca 11 online veri tabanı aboneliği mevcuttur.
2009 yılında 1.634 Müsteşarlık mensubu ve 1.383 Teşkilat dışı okuyucu
kütüphanemizden yararlanmıştır.
Müsteşarlık kütüphanesi özellikle stratejik yönetim, kamu yönetimi, stratejik planlama
ve performans yönetimi konularında ülkemizdeki oldukça zengin koleksiyonlardan birine
sahiptir.
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4-İnsan Kaynakları
2009 yılı sonu itibarıyla Müsteşarlığımıza tahsis edilmiş olan 1.000 adet kadrodan 706
adedi dolu olup, tahsis edilen kadronun % 71’i kullanılmıştır.
540 sayılı KHK’nin 34. maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar
ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla, 2009 yılında 13
geçici personel görevlendirilmiş bulunmaktadır.
Müsteşarlığımızda çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelin yıllar itibarıyla sayısal
dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo-1: Personelin Statüsüne Göre Dağılımı (Kişi)
YILLAR

KADROLU

SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

2005

212

490

702

2006

210

509

709

2007

201

512

713

2008

200

488

688

2009

202

504

706

Son 5 yılda kadrolu personel sayısında kayda değer bir değişme görülmezken,
sözleşmeli personel sayısı yüzde 3 oranında artmıştır.
Müsteşarlık personelinin birimler bazında dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik-2: Birimler Bazında Personel Dağılımı (Kişi)
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Müsteşarlık personelinin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik-3: Unvanlara Göre Dağılım (Kişi, %)
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Müsteşarlık personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
Grafik-4: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı (Kişi)
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Müsteşarlık personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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Grafik-5: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Kişi, %)
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Müsteşarlık personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
Grafik-6: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Kişi, %)
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Devlet Planlama Müsteşarlığı, çalışanlarını uzmanlık alanlarında mesleki bilgi ve
tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere orta ve uzun süreli yurt dışı eğitim
programlarına göndermektedir.
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5- Müsteşarlık Tarafından Sunulan Hizmetler
Devlet Planlama Müsteşarlığı merkez ile yurtdışı teşkilatından oluşur. Müsteşarlık
tarafından sunulan hizmetler ana hizmet birimleri, danışma birimleri ile yardımcı birimler
tarafından yerine getirilmektedir.
Ayrıca, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dördüncü maddesiyle YPK’nın ,
altıncı maddesi ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun ve 4641 sayılı Kanunun
dokuzuncu maddesi ile Ekonomik ve Sosyal Konseyin, 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi
ile oluşturulan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun ve 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi
ile oluşturulan Dönüşüm Liderleri Kurulunun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi görevi
DPT Müsteşarlığına verilmiştir.
5.1 - Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
5.1.1 - Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Yıllık programların makro dengelerini oluşturmakta ve kalkınma planlarının
hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Konjonktürel gelişmeleri izlemekte ve
değerlendirmektedir. Kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar
konularında gerekli araştırmaları yapmakta ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde
bulunmaktadır. Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş verilmektedir.
Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler
geliştirilmekte ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla
belirlenerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel yönlendirme
görevini yerine getirilmektedir.
Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili
kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda
görüş ve tekliflerinde bulunulmaktadır.
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının hazırlanması
sürecinde görev alınmaktadır.
Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık
programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik
yapılmaktadır.
Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin kalkınma planı hedef ve amaçlarına
uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel
çerçevesi hazırlanmakta ve Hükümete teklif edilmektedir.
5.1.2 - Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak, yıllık programların
hazırlanmasına katkıda bulunmak, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri,
ulusal ve uluslararası stratejiler, sanayileşme, teknoloji, çevre politikaları ve benzeri
konularda araştırmalar yapmak, geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal
politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek, bölgesel entegrasyonlarla ilgili gelişmeleri
ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatifler hazırlamak, kalkınma planlarının
uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, bu konularda uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelere iştirak etmekle görevli olan Genel Müdürlük bu çerçevede, Kalkınma
Planlarının hazırlanmasında makroekonomik dengelerin oluşturulması ve koordinasyonun
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sağlanması görevlerini yürütmekte ayrıca, Kalkınma Planlarına temel teşkil eden Özel İhtisas
Komisyonlarının toplanması ve raporların hazırlanmasını koordine etmektedir.
Kalkınma Planlarının Hazırlanması: Anayasal bir gereklilik olan Kalkınma
Planlarının hazırlanmasında makroekonomik dengelerin oluşturulması ve koordinasyonun
sağlanması görevleri Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Kalkınma
Planlarına temel teşkil eden Özel İhtisas Komisyonlarının toplanması ve raporların
hazırlanması da Genel Müdürlük koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.
OVP ve Yıllık Programlara Katkı: 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Genel Müdürlük yıllık programlara katkıda bulunma görevi yerine getirilmektedir. Ayrıca,
5018 sayılı Kanun doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Programlara katkı sağlanmaktadır.
Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP): 2001 yılından beri Katılım Öncesi Mali
İzleme süreci çerçevesinde Avrupa Komisyonuna sunulan Katılım Öncesi Ekonomik
Programı Genel Müdürlük koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Türkiye ekonomisindeki son
ekonomik gelişmeler ile orta vadeli tahmin ve öngörüler bu dokümanda yer almaktadır.
Ayrıca, üyelik sürecinin gerektirdiği yapısal reformlara ilişkin çerçeve de KEP’te yer
almaktadır.
Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK): Ekonomik ve sosyal politikaların
oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam
yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek için oluşturulan ESK ile ilgili hizmetler
Genel Müdürlükçe yürütülmektedir.
Stratejik Planların Değerlendirilmesi: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu kapsamındaki stratejik plan yapmakla yükümlü merkezi kamu idarelerinin stratejik
planlarını değerlendirip kamu idarelerine geri bildirimde bulunarak nitelikli, diğer planlarla
uyumlu ve uygulanabilir stratejik planların hazırlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu İdarelerine Stratejik Yönetim Sürecinde Destek Verilmesi: Kamu
idarelerinin stratejik plan hazırlama ve uygulamalarını kolaylaştırmak için genel süreç
tasarımı yapmak ve başta stratejik plan yükümlülüğünü haiz merkezi kamu idareleri olmak
üzere 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin stratejik
yönetim alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen destek hizmetidir.
5.1.3 - İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
İktisadi sektörlerde proje geliştirme ve değerlendirme, sanayileşme, teşvik ve
yönlendirme, iç ve dış ticaret politikaları konularında çalışma ve araştırmalar yapmak
suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.
İktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmekte, kamu yatırım
programını hazırlamaktadır. Kamu projelerini izlemekte ve yıl içinde revizyonu ile ilgili
işlemleri yapmaktadır. Uygulamaya ait dönem raporlarını hazırlamakta, uygulamayı
yönlendirmektedir. Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermektedir. Plan ve
programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli
koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili
temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelere iştirak etmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yıllık yatırım, ödenek tekliflerinin değerlendirilmesi,
ödenek tahsisinin yapılması ve yıl içindeki değişikliklerin mevzuat çerçevesinde
gerçekleştirmektedir.
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Uluslararası kuruluşlarla bilgi alış verişi içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler
geliştirmekte ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla
belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel yönlendirme
görevini yerine getirmektedir.
Kanun tasarısı ve tekliflerini, kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere
uygunluk bakımından incelemektedir.
5.1.4 - Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmektedir. Kamu yatırım
programını hazırlamakta, kamu projelerini izlemekte ve yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri
yapmaktadır. Uygulamayı yönlendirmekte, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş
vermektedir.
Plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında
gerekli koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili
temsilcilerinin katılacağı muhtelif komisyonlar kurmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla temas
ve müzakerelere iştirak etmektedir.
Sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar
Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar
Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından
incelemekte ve katkıda bulunmaktadır.
Müsteşarlık adına çeşitli komisyon, danışma ve genel kurullara katılım sağlamaktır.
5.1.5 - Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, kalkınma planı ve yıllık program çalışmalarına katılmakta,
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde oluşturulan ilgili özel ihtisas komisyonu
çalışmalarını koordine etmektedir.
İl ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmakta, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların kalkınma planları ve yıllık programlarla
tutarlılığını sağlamaktadır. Yapısal uyum politikalarının uygulanması sırasında ortaya
çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla projeler geliştirmekte ve bu konularda yapılacak
çalışmaları koordine etmektedir.
Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamakta ve bunlarla ilgili iş ve
işlemleri yürütmektedir.
Yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli
sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkârların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar
geliştirmektedir.
Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermekte, uygulamayı
yönlendirmektedir. Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit ederek, bu yörelerin
özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları
yapmaktadır.
Bölgesel kalkınma projeleri ve AB destekli bölgesel kalkınma programlarının
koordinasyonunu sağlamakta, görev alanına giren konularda görüş vermekte ve uluslararası
kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmektedir.
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5.1.6 - Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü 1
Avrupa Birliği ile ilişkilerde ekonomik, sosyal, hukuki ve diğer konularda Hükümet
tarafından tespit edilecek hedef ve politikalarla ilgili çalışmaları yapmakta ve önerilerde
bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan inceleme ve araştırmaları yapmakta veya yaptırmaktadır.
Avrupa Birliğinden sağlanan mali yardımlara yönelik raporların hazırlanmasına katkı
sağlamakta ve mali yardımlarda gözetilmesi gereken esas ve usuller ile proje hazırlama
konusunda ilgili tarafları bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.
İdari kapasite geliştirici projeler tasarlamakta ve uygulamaktadır.
Ülkemizde katılım müzakerelerine yönelik olarak sürdürülen faaliyetlerin genel
koordinasyonundan sorumlu İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olması sebebiyle
Müsteşarlığımıza verilen görevlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ve yönlendirme
işlevini yerine getirmektedir.
5.1.7 - Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Bölgesel, çok taraflı ve ikili ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve yıllık
programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi
için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere
yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmektedir. Gelişme yolundaki ülkeler ve özellikle
İslam Ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli
çalışmaları yapmakta ve bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekreterya
hizmetlerini yürütmektedir.
5.1.8 - Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı
Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri belirlemekte Hükümete
müşavirlik görevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Müsteşarlık bünyesinde
kurulan Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı, dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel
oluşum ve gelişimleri anında almak, değerlendirmek, yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine
sunmak ve arşivlemekle görevlidir.
Kalkınma planları ve yıllık programların ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve
hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlamakta
ve bu bilgileri kurum personeline ve kullanıcılara sunmaktadır.
Müsteşarlık bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullanılması için gerekli tedbirleri
almakta ve bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetlerini yerine getirmektedir.
5.1.9 - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 2
Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve
deneyimlerinden de yararlanarak, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü yönünde strateji ve

1

24.06.2009 tarih ve 5916 sayılı Kanunla Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük
kapatılmıştır.
2
2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, ana hizmet
birimi olarak faaliyet göstermektedir. Ancak, 540 sayılı KHK’da ana hizmet birimleri arasında sayılmamıştır.
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politikaların belirlenmesinde ve ülkemizin bu politikalar doğrultusunda hedefine hızlı
adımlarla ilerlemesinde koordinasyon görevi üstlenmiştir
Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejilerin hazırlanması ve hükümete teklif
edilmesi, bu politika ve stratejilerin uygulamasının yönlendirilmesi ve koordinasyonun
sağlanması, kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin değerlendirilmesi ve kaynak
tahsisi yapılması, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumuna yönelik faaliyetlerin
koordinasyonu, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun ve Dönüşüm Liderleri Kurulunun
sekreterya hizmetlerinin sağlanması, Avrupa Birliğinin bilgi toplumuna yönelik girişim ve
programlarının yurtiçi koordinasyonunun sağlanması, uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelerde bulunulması, bilgi toplumuyla ilgili konularda toplumun bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
5.2 - Danışma Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
5.2.1 - Müsteşarlık Müşavirliği
Özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşarlığa danışmanlık hizmeti
vermektedir.
5.2.2 - Hukuk Müşavirliği
Müşavirlik, Müsteşarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmektedir.
Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
zamanında almakta, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
Adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamakta ve Hazineyi ilgilendirmeyen
davalarda Müsteşarlığı temsil etmektedir.
5.2.3 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Müsteşarlığın stratejik planı ve performans programının hazırlanmasını koordine
etmekte ve bunların sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmaları yürütmektedir.
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Müsteşarlık bütçesini, stratejik plan ve
yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması çalışmaları koordine edilmekte ve
Müsteşarlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğu izlenmekte ve değerlendirmektedir.
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programının hazırlanması çalışmalarını koordine etmekte ve hizmet gereksinimleri dikkate
alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmaktadır.
Bütçe kayıtları tutulmakta, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler toplanmakta,
değerlendirilmekte ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikler hazırlamaktadır.
İç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere;
yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması,
gerekli prosedür ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmaları Müsteşarlık Makamından
alınan Olur ile başlatılmış ve geliştirme çalışmalarını koordine etmektedir.
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İlgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlık alacaklarının takip ve tahsil işlemleri
yürütmektedir.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları da esas alarak
Müsteşarlık faaliyet raporunu hazırlamaktadır.
Müsteşarlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerini düzenlemektedir.
Müsteşarlığın yatırım programının hazırlanması çalışmaları koordine edilmekte,
uygulama sonuçları izlenmekte ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamaktadır.
Ön malî kontrol faaliyetini yürütmektedir.
Müsteşarlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemleri yürütmekte
ve sonuçlandırmaktadır.
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlanmakta ve danışmanlık yapılmaktadır.
5.3 - Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
5.3.1 - Personel Dairesi Başkanlığı
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşların Atama Usulüne İlişkin Kanun gereğince
yapılan Müşterek Atama Kararnamelerini hazırlamaktadır.
Müşterek kararla Planlama Uzmanlığına atanan Planlama Uzman Yardımcılarının
ücret tespiti, kadro alımı ve sözleşmelerini hazırlamaktadır.
Müsteşarlık içerisinden bir üst kadroya vekâleten yapılan atamalar, başka kurumlardan
nakil yoluyla yapılan atama işlemleri, Müsteşarlığımızdan başka kurumlara yapılan naklen
atamalar ile naklen görevden ayrılan veya göreve başlayan personelin özlük ve sicil
dosyalarının devredilmesi veya devir alınmasıyla ilgili işlemleri yapmaktadır.
Personelin ücretsiz izine ayrılma ve başlama işlemleri, varsa sözleşmelerinin
hazırlanması, terfi tarihlerinin yeniden belirlenmesi işlemlerini yapmaktadır.
Müsteşarlık personelinin sicil raporları, mal bildirimleri, hizmet cetvelleri ve emeklilik
işlemlerine ilişkin hizmetleri yürütmektedir.
5.3.2 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Müsteşarlık ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydı Müsteşarlık
makamının “Olur”u gereği harcama birimleri adına tutmakta ve kayıt dışı olarak
kullanılmasını önlemektedir.
Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri
yürütmektedir.
Müsteşarlığın mali iş ve işlemleri ilgili hizmetleri yürütmekte, ayrıca; temizlik,
aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım, onarım, personel taşıma ve sair taşıma hizmetlerini
yürütmektedir.
Müsteşarlık personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin her türlü sağlık
hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamakta, Müsteşarlığın sosyal işlerini koordine
etmektedir.
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Müsteşarlığın elektrik, su ve doğalgaz ihtiyacına göre, bunların alımını yapmaktadır.
Müsteşarlık personelinin yurtdışı staj ve öğrenim giderleri ile ilgili personel kanunları
hükmüne göre, özlük haklarına ilişkin ödeme evraklarını hazırlamaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal ve hizmet alımlarının ihalelerini
yapmaktadır.
5.3.3 - Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı
Müsteşarlığın temsil ve protokol işlerini yürütmektedir. Yazılı ve görsel medyayı takip
edilmekte, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapmakta ve yabancı
basında Türkiye ile ilgili çıkan haberleri e-posta ve internet aracılığı ile temin ederek, bu
haberler Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve
Genel Müdürlüklere göndermektedir. Elde edilen haberler intranet üzerinde de
yayımlamaktadır.
Günlük gazeteler her gün taranarak Müsteşarlığı ilgilendiren haberler ile genel
ekonomik konularındaki haberleri kupür haline getirilmekte ve intranette yayımlamaktadır.
Hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arşivleme işlemlerini düzenli olarak yapmakta, kurum,
kuruluş, üniversite ve kişilerden gelen kitap isteklerine cevap vermekte, Müsteşarlığın
tanıtımı ile ilgili kariyer günleri ve fuarlara katılımı sağlanmakta, tanıtım kitapçığı ve
broşürler hazırlanmaktadır.
Basın faaliyetleri kapsamında basın listelerini her ay güncellemekte, hazırlanan basın
duyurularını basın yayın kuruluşlarına faks ve e-posta yoluyla ulaştırmaktadır.
Çalışan personelin ihtiyacı olan yayınlar temin edilmekte ve sürekli olarak hizmete
hazır tutulmaktadır.
Müsteşarlıkça hazırlanan plan, program, özel ihtisas komisyonu raporu, süreli yayınlar
ve diğer yayınların basım işlerini yapmaktadır.
Müsteşarlığın evrak ve arşiv hizmetleri görevini yürütmektedir.
5.3.4 - Savunma Uzmanlığı
Hizmet binamızın iç ve dış güvenliği açısından sabotajlara ve yangınlara karşı
alınacak koruyucu güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte, personelin öncelikle can ve mal
kaybını en alt seviyede tutmak amacıyla gerekli önlem ve tedbirleri almakla görevli iken
17/06/2009 tarih ve 5902 sayılı Kanunla kapatılmış olup,bu görevleri İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı yerine getirmektedir.
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6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
İdarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracı olan iç kontrol
sisteminin temelini, süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi,
önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması,
bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturur.
Müsteşarlık bünyesinde, 2’si müstakil olmak üzere 24 daire başkanlığından oluşan 7
genel müdürlük ana hizmet birimi, 3 danışma ve 4 yardımcı hizmet birimi ile yurtdışı teşkilatı
bulunmaktadır. Müsteşarlığın temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir.
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Müsteşarlığa verilen görevler yukarıda
belirtilen birimler tarafından, birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.
2009 yılında Müsteşarlığımız iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına
uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için
eylem planı oluşturulması, gerekli prosedür ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmaları
Müsteşarlık Makamından alınan Olur ile başlatılmıştır.
Bu çerçevede; Müsteşarlık bünyesinde asli hizmetlerin yürütülmesinde, kariyer
uzmanlığı olan ve belirli seçilme ve atanma aşamalarını tamamlamak suretiyle mesleki
yeterliliklerini ispat etmiş bulunan Planlama Uzmanları ve Planlama Uzman Yardımcıları ve
kurumlarındaki başarıları ile temayüz etmeleri sebebiyle Müsteşarlığımızda sözleşme ile
çalışan personel istihdam edilmektedir. İşlerin yürütülmesi sırasında birimler arasında ve
birimlerde çalışanlar arasında görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Görevlerin
yürütülmesi sırasında ve yöneticilerin görevde geçici olarak bulunmadığı dönemlerde
hiyerarşik kademeler arasında yetki devirleri açık olarak belirlenmiştir. Birimlerin ve kişilerin
performansları yönetim tarafından yakından izlenmektedir. Faaliyetler sırasında etik değerlere
uygunluğa, bilgi üretiminde ve hizmet sunumunda tarafsızlığa özellikle dikkat edilmekte ve
araştırmalar sonucunda ulaşılan bulgular üst yönetimle paylaşılmaktadır. Etik değerlere uyma
konusunda çalışanların dikkatlerini yoğunlaştırmak, görevleri sırasında bu değerlere uygun
olarak çalışmalarını yürütmelerini sağlamak ve bu yönde taahhüt verilmesi amacıyla “Kamu
Görevlileri Etik Sözleşmesi” çalışanlar tarafından imzalanmıştır. Böylece, yönetim ve
çalışanlar tarafından, iç kontrole ve yönetime karşı pozitif ve destekleyici tavırları geliştirecek
bir ortam oluşturulmuştur.
Müsteşarlık bünyesinde, iç ve dış faktörlerden kaynaklanan riskler değerlendirilmiş
olmakla beraber bilimsel ve sistematik olarak risk değerlendirmesi yapılmamıştır.
Müsteşarlık bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında iç kontrole ilişkin
faaliyetlerin belgelendirilmesi ve işlemlerin kaydedilmesini teminen arşiv sistemi
oluşturulmuştur. Bu çerçevede, tespit edici kontrol faaliyetleri yürütülebilmektedir. Ayrıca,
yürütülen faaliyetlere ve işlemlere ilişkin yazışmalar hiyerarşik kademeler tarafından kontrole
tabi tutulmakta, önleyici ve düzeltici kontroller gerçekleştirilmektedir.
Harcama birimlerince harcamaya ilişkin tahakkuk evraklarının hazırlamasında mali
kontroller yapılmaktadır. Mali kontrollerde riskli bulunan ödemeler itibarıyla Müsteşarlık
Makamından alınan Olur dahilinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca ön mali kontrol
faaliyetleri yürütülmektedir.
Müsteşarlık tarafından üretilen mali ve diğer bilgiler kaydedilmekte, yönetime ve
kuruluş bünyesinde bu bilgilere ihtiyaç duyan diğer kişilere sorumluluklarını yerine
getirebilecekleri bir formatta ve zaman dilimi içerisinde iletilmektedir. İç ve dış iletişim için
gerekli mekanizmalar geliştirilerek yöneticilere ve çalışanlara doğru ve güvenilir bilgi akışı
sağlanmaktadır.
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Müsteşarlık tarafından üretilen mali ve diğer bilgiler kaydedilmekte, yönetime ve
kuruluş bünyesinde bu bilgilere ihtiyaç duyan diğer kişilere sorumluluklarını yerine
getirebilecekleri bir formatta ve zaman dilimi içerisinde iletilmektedir. Müsteşarlık
yöneticilerine ve çalışanlarına doğru ve güvenilir bilgi periyodik olarak verilmektedir. Bu
konuda iç iletişim ve dış iletişim için gerekli mekanizmalar geliştirilmiştir. Müsteşarlıkta
çalışan sayısının az olması sebebiyle bilgi akışı ve iletişim sürecinde telefon ve elektronik
posta da dahil olmak üzere interaktif iletişim kanalları da kullanılmaktadır.
Müsteşarlık iç kontrol sistemi ve faaliyetleri sürekli olarak izlenmekte, gerektiğinde
gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. Ancak, yönetim tarafından iç kontrol sistemi
ve faaliyetleri sürekli olarak izlenmesine karşın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyarınca kamu idarelerinde iç denetim sisteminin kurulması için gerekli olan iç
denetçi atamaları 2009 yılı içerisinde gerçekleştirilmediği için 2009 yılında iç kontrol
sisteminin bir iç denetçi tarafından değerlendirilmesi mümkün olmamıştır.
Mevcut imkanlar çerçevesinde, mevzuata uygunluk ve yönetim kontrolleri
bakımından iyi işleyen bir iç kontrol sistemi bulunmaktadır.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi
çalışmalarına 2010 yılında devam edilecektir.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
A - İdarenin Amaç ve Hedefleri
Kalkınma Planı, Yıllık Program ve Hükümet Programında yer alan temel politikalar
çerçevesinde ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve toplum refahının artırılmasına
en yüksek seviyede katkı sağlamak üzere danışmanlık, koordinasyon ve izleme-değerlendirme
fonksiyonlarını içeren 2009-2013 Stratejik Planı içinde belirlenen amaç ve hedeflerimiz
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
A1: Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni
açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak
H1.1: Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar (uzun vadeli
perspektif çalışması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi, vb.) yapılacak ve raporlar
yayımlanacaktır.
H1.2: Belirlenecek konularda komiteler, çalışma grupları ve benzeri platformlar oluşturularak
ortak çözüm önerileri üretilecektir.
H1.3: Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumu ile uluslararası sektörel politika
bağlantıları konusunda analiz ve strateji çalışmaları yapılacaktır.
H1.4: Paydaşlar ve kamuoyunun, yapılan analitik çalışmalara ve üretilen çözüm önerilerine
ilişkin farkındalık seviyesi artırılacaktır.
H1.5: İhtiyaç duyulan araştırmaların ve analitik çalışmaların yürütülmesini sağlamak üzere
2010 yılı içinde Müsteşarlığa bağlı bir araştırma birimi kurulacaktır.
A2: Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika
belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir
anlayışla hazırlamak
H2.1: Özel ihtisas komisyonlarına ilgili kesimlerden geniş katılım sağlanması temin edilecek,
komisyonların çalışma yöntemi ve süreci etkinleştirilecek, komisyon raporlarının kalkınma
planına daha fazla katkı sağlayacak biçimde hazırlanması ve zamanında yayımlanması
sağlanacaktır.
H2.2: Onuncu Kalkınma Planının hazırlanma, uygulanma, izleme-değerlendirme, gözden
geçirme şekli ve kapsamı ile iletişim boyutuna ilişkin yeni bir yaklaşım geliştirilerek
toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik artırılacaktır.
H2.3: Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezî
yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika
çerçevesi oluşturulacaktır.
H2.4: Yıllık program, mali boyutu hesap edilmiş somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek
şekilde katılımcı olarak hazırlanacaktır.
H2.5: Hükümetlerin temel kararlarına altyapı oluşturacak politika destek belgeleri
oluşturulacak ve öncelikli alanlarda, sektörel, bölgesel ve tematik strateji belgeleri
hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek veya yönlendirilecektir.
H2.6: Plan ve programlarda uluslararası standartlarda ve yeterli detayda üretilen veriler
kullanılacaktır.
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A3: Başta kalkınma planı ve yıllık programlar olmak üzere temel strateji ve politika
belgelerinin uygulama etkinliğini artırmak
H3.1: Dokuzuncu Kalkınma Planının uygulama etkinliği artırılacaktır.
H3.2: Orta Vadeli Programın kaynak tahsis sürecini yönlendirme işlevi artırılacaktır.
H3.3: Yıllık Programın, kurum ve kuruluşların uygulamalarında temel referans belgesi olarak
kullanılması için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme faaliyetleri
güçlendirilecektir.
A4: Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri
doğrultusunda yönetmek, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir
biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak
H4.1: Müsteşarlığımız dahil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama,
izleme-değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve izlemedeğerlendirme standartları geliştirilerek uygulamada şeffaflık sağlanacaktır.
H4.2: Yatırımcı kuruluşların yetkileri, hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde artırılarak
Müsteşarlığın önemli projelere odaklanması sağlanacaktır.
H4.3: Kamu-özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve program
politika ve ilkeleri ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilecektir.
H4.4: Kamu yatırım projelerini izleme-değerlendirme sistemi geliştirilecek ve önemli
projelerin etki değerlendirmesi yapılacaktır.
A5: Kamunun kurumsal yapı ve işleyişini, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişme
sürecinin gerektirdiği yönde iyileştirecek ve dönüştürecek politika ve stratejileri
üretmek
H5.1: Kamuda kurumsal görevler, AB’ye katılım sürecinin gerektirdiği yapılar da dahil olmak
üzere gözden geçirilecek, etkin bir görev dağılımı sağlanması desteklenecektir.
H5.2: Kamu idarelerinde politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel etkinliğin
geliştirilmesine yönelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır.
H5.3: e-Devlet uygulamaları yaygınlaştırılarak kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılacaktır.
A6: Bölgesel gelişmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliştirmek,
kurumsallaşma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek
H6.1: Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite gelişimine
yardımcı olacak kurumsal yapılar oluşturulacak, merkezî ve yerel düzeyde koordinasyon
güçlendirilecektir.
H6.2: Bölgesel gelişmede analitik çalışmalarla desteklenen politika ve strateji geliştirme
kapasitesi artırılacak, planlama ve programlama süreçleri etkinleştirilecektir.
H6.3: Bölgesel gelişmede uygulama araçları çeşitlendirilecek, yenilikçi yöntemler
geliştirilecek, uygulama daha etkin şekilde yönlendirilecek ve sistematik bir izlemedeğerlendirme altyapısı kurulacaktır.
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A7: Ülkemizin AB’ye katılım sürecinden ve üyelikten en üst seviyede yarar sağlaması
için gerekli politika ve stratejileri geliştirmek ve koordine etmek
H7.1: AB'ye katılım sürecine ve üyelik sonrasına ilişkin politikaların geliştirilmesi
sağlanacaktır.
H7.2: Müsteşarlığın koordinatör ve eş-koordinatör olduğu müzakere fasılları başta olmak
üzere tüm fasıllara ilişkin çalışmalar etkin şekilde yürütülecektir.
H7.3: Mali işbirliği süreci yönlendirilecektir.
H7.4: Üyelik sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik hazırlık
yapılacaktır.
H7.5. AB’nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin
bir şekilde yürütülecektir.
A8: Ülkemizin öncülük ettiği ve/veya üyesi olduğu ekonomik ve bölgesel işbirliği
örgütlerindeki etkinliğini artırmak ve başta komşularımız olmak üzere bölge ülkeleri ve
diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerini güçlendirmek
H8.1: Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır.
H8.2: İkili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve teknik işbirliği faaliyetlerinin
artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.
A9: Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan
kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek
H9.1: Müsteşarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar alma ve iş süreçleri
geliştirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili
mevzuat güncellenecektir.
H9.2: İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde
geliştirilecektir.
H9.3: Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacaktır.
H9.4: Uluslararası toplantı ve çalışma gruplarına aktif ve istikrarlı katılım yoluyla uzmanlık
birikimi geliştirilecek ve uluslararası seviyede etkin bir rol üstlenilecektir.
H9.5: Müsteşarlığın paydaş ilişkileri iyileştirilecek, koordinasyon görevini etkin yapması
sağlanacak, kurumun ve ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacaktır.
H9.6: Destek hizmetleri ve sosyal imkanlar geliştirilecektir.
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B - Temel Politikalar ve Öncelikler
I-Temel Politika Dokümanları
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
“İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne
sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye”
vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma
Planı TBMM Genel Kurulunun 28 Haziran 2006 tarihli 121’inci birleşiminde onaylanmıştır.
Dokuzuncu Kalkınma Planında belirtilen temel amaçlara ulaşmak için aşağıda
sıralanan gelişme eksenleri esas alınmıştır:
•

Rekabet Gücünün Artırılması

•

İstihdamın Artırılması

•

Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi

•

Bölgesel Gelişmenin Sağlanması

•

Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması

“Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması” gelişme ekseninin tesisi
çerçevesinde, Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi, Politika
Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması, Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi, e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi hususları esas
alınarak Müsteşarlığımız Stratejik Planı hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
Katılım Öncesi Ekonomik Program
Türkiye’nin Avrupa Birliğine adaylık statüsünü kazandığı 2001 yılından itibaren AB
usullerine uygun olarak hazırlanan ve Avrupa Komisyonuna sunulan Katılım Öncesi
Ekonomik Programın 2009-2011 dönemini kapsayan 2008 Yılı KEP’i, Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumların katkılarıyla
hazırlanan sekizinci programdır. 2008 Yılı KEP’i, YPK’nın 2009/7 sayılı kararıyla kabul
edilmiştir.
2008 Yılı KEP döneminde uygulanacak ekonomik politikaların temel amacı; küresel
ekonomik krizin büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, enflasyonla
mücadeleye devam etmek, maliye ve gelirler politikalarının makroekonomik istikrara katkı
sağlayacak şekilde yürütülmesi sonucunda ekonomik büyümenin sürdürülmesi için uygun
ortam yaratmaktır.
Orta Vadeli Program (2009-2011)
Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu
politikaları ve uygulamalarını şekillendirmekte ve kaynak tahsisini bu çerçevede
yönlendirmektedir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol
haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan
gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda
bulunacaktır. Orta Vadeli Programın temel amacı, Dokuzuncu Kalkınma Planında ifadesini
bulan “istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne
sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye”
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vizyonunu esas alarak, insanımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik program ve bütçe
sürecini yönetmektir.
Ekonomik ve siyasi istikrar, gerçekleştirilen reformlar, ülkemizin genç, eğitimli ve girişimci
insan gücü, işleyen piyasa ekonomisi, uluslararası rekabete açık sanayisi, doğal ve kültürel
değerleri refahın yaygınlaşarak artması için uygun ortam hazırlamaktadır.
Programın temel amacına hizmet etmek üzere, Kalkınma Planında ifadesini bulan şekilde,
ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek;
•

Ekonominin rekabet gücünün artırılması,

•

İstihdamın artırılması,

•

Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi,

•

Bölgesel gelişmenin sağlanması,

•

Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması

yolunda gerekli çalışmalar yürütülecektir. Programda makroekonomik konuların yanı sıra söz
konusu ekonomik ve sosyal gelişme eksenlerinde uygulamaya yön verecek temel politikalar
yer almaktadır.
Kamu idareleri tarafından bütçe müzakereleri sırasında kendi stratejik planları ile
Müsteşarlığımız tarafından hazırlanan Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikler
gözetilmektedir.
Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)
Bütçe hazırlık sürecinde yer alan ikinci doküman Orta Vadeli Mali Plandır. 5018 sayılı
Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç
yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile
kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren bir belgedir. Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlanan Orta Vadeli Malî Plan, Haziran ayının onbeşine kadar YPK tarafından karara
bağlanarak Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.
Orta vadeli mali plan, orta vadeli programda belirlenen temel amaç ve politikaların
hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan, merkezi yönetim bütçe büyüklüklerini ve
kurumsal bazda ödenek teklif tavanlarını belirleyen bir belge niteliğindedir.
Kamu idareleri, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp YPK tarafından karara bağlanan Orta
Vadeli Mali Planda belirlenen ödenek tavanlarını esas alarak bütçe teklifleri hazırlanmaktadır.
2009 Yılı Programı
Orta Vadeli Mali Planda; 5018 sayılı Kanunun, kamu maliyesinde saydamlık ve hesap
verilebilirliğin artırılmasını, çok yıllı bütçeleme anlayışına geçilmesini, stratejik planlama ve
performans esaslı bütçelemenin uygulamaya konulmasını, bütçenin kapsamının
genişletilmesini ve bütçe sisteminin yeniden tanımlanmasını, yeni bir iç kontrol sisteminin
oluşturulmasını, dış denetimin kapsamının genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerini
içine alacak şekilde genişletilmesini, kamu mali yönetimi ve kontrolüyle ilgili temel yetki ve
sorumlulukların harcamacı kuruluşlara devredilmesini amaçladığı, 2006 yılı başından itibaren
kurulan yeni kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesi açısından
önemli rolü olan Strateji Geliştirme Birimlerinin tüm fonksiyonları ile birlikte faaliyet
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göstermesi için gerekli personel ve donanıma sahip olmalarının sağlanacağı ve bunlara
yönelik eğitim çalışmalarına devam edileceği belirtilmektedir.
2009 yılı programı ile Uluslararası finansal piyasalarda ortaya çıkan ve üretim
sektörlerine de yansıyan küresel krizin ekonomimiz üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza
indirerek; ekonomide sağlanan güven ve istikrarı korumak, ekonomik büyümeyi makul bir
seviyede tutmak, enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam etmek, cari açığın
finansman kaynaklarını çeşitlendirmek, kurallı bir mali yapı altında mali disiplini sürdürerek
2009-2011 Orta Vadeli Programında yer alan mali hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.
Kalkınma planları, Müsteşarlık tarafından hazırlanan ve YPK’da görüşülerek Bakanlar
Kurulunca karara bağlanan yıllık programlarla uygulamaya geçirilir. Yıllık programlar,
kalkınma planlarında benimsenen hedef ve politikalarla tutarlı olarak Müsteşarlığımız
tarafından ilgili kuruluşların görüşlerinin de alınmasıyla hazırlanır.
2009 Yılı Programının dördüncü bölümünde yer alan “Kamu Hizmetlerinde Kalitenin
ve Etkinliğin Artırılması” gelişme ekseninin tesisi çerçevesinde, ülkenin ekonomik ve sosyal
gelişme sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere, kamu yönetiminin yurttaş ve sonuç
odaklı, kaliteli, etkili ve etkin hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap
verme sorumluluğu, tutarlılık ve öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir
anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturulması ihtiyacının devam ettiği vurgulanarak, bu
çerçevede, bir yandan kamu kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm ve işbirliği
yetersizliğinin yaşanması, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileriyle teşkilat yapıları
arasında uyum sağlanamaması, kamu personelinin yetkin bir seviyeye ulaştırılması için kamu
kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasının yapılamaması gibi sorunlar
yaşandığı, kamu hizmeti uygulamalarını etkinleştirme konusunda bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kamu yönetiminin amaçlarına ulaşmayı kolaylaştıracak bir araç olarak
kullanılmasının önemi ifade edilmektedir.
2009 Yılı Yatırım Programı
2009 Yılı yatırım programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2009-2011 Orta Vadeli
Programında ve 2009 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Yatırım programının, 2009 Yılı programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere
ulaşmak amacıyla; makroekonomik politikaların, sektör programları ile bölgesel gelişme
programlarının ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesi esastır.
2009 Yılı Programı ve eklerinde yer alan yatırımların, hukuki ve kurumsal
düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının
ve bunlarla ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, görevli bakanlık ve
kuruluşların her kademesince Programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak çalışma
programına göre yürütülür.
2009 Yılı Yatırım Programının uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile
programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sektörlerarası
dengelerin bozulmaması temel ilkedir.
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı
“Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı” 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı
YPK Kararıyla onaylanmış olup, 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanması ve bilgi
toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli strateji ve hedefleri
belirlemek üzere, 2006-2010 dönemini kapsayacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlık
süreci başlatılmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisinde; toplumun temel öğelerini oluşturan vatandaşlar, kamu
sektörü ve işletmeler ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün mevcut durumları ve
Türkiye’nin 2010 yılında bilgi toplumuna dönüşüm potansiyeli değerlendirilmiş, belirlenen
stratejik öncelikler çerçevesinde 2010 yılı için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için atılması
gereken adımlar tespit edilmiştir.
Türkiye’nin stratejik öncelikleri, sosyal dönüşüm; bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş
dünyasına nüfuzu; vatandaş odaklı hizmet dönüşümü; kamu yönetiminde modernizasyon;
küresel rekabetçi bilgi teknolojileri sektörü; rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı
hizmetleri; Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.
II-Temel Politika ve Öncelikler
• Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika
belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir
anlayışla hazırlanması,
• Kalkınma çalışmalarının yerel ve bölgesel boyutunun güçlendirilerek, yerel ve
bölgesel ölçekte rekabet edebilirliğin desteklenmesi,
• Kamu idarelerinde politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel etkinliğin
geliştirilmesine yönelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılması,
• Bilgi toplumu konusunda uluslararası alanda Türkiye adına DPT’ye düşen görevlerin
yerine getirilerek kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
• Öncelik ve politikaların amaçlarına ulaşmasını
dokümanlarının uygulanması sürecinde etkin bir
mekanizması kurulması,

sağlamak üzere politika
izleme ve değerlendirme

• İç ve dış paydaşlarla güçlü iletişim kurularak koordinasyon görevinin en iyi şekilde
yerine getirilmesi,
• Danışmanlık ve erken uyarı fonksiyonlarının güçlendirilmesi,
• Politika oluşturulması sürecine, sosyal taraf ve uygulayıcıların daha etkin katılımının
sağlanması,
• Gerektiğinde yeni politika belgelerinin oluşumunun sağlanması,
• Veri kaynaklarına erişim için sistematik bir yapının oluşturulması,
• Avrupa Birliği sürecinde makro bakış açısının etkin bir şekilde kullanılmasıyla ülke
çıkarlarının en üst seviyede korunmasına katkı sağlanması,
• Faaliyet alanımızla ilgili yapılan bilimsel çalışma sayısının artırılması ve
yayımlanması,
• Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik bir eğitim politikası oluşturulması,
• Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılması,
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - MALİ BİLGİLER
Müsteşarlık bütçesinin 2009 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara
ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Müsteşarlığımızın 2009 yılı bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 597.482.600
TL olarak kabul edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve düşmeler sonucunda 2009 yılı yıl
sonu itibarıyla toplam ödenek 455.455.808 TL olmuştur. Ödeneklerden toplam 451.658.964
TL harcama yapılmıştır. Harcamaların analitik bütçe sınıflandırması ekonomik kod türleri
itibarıyla dağılımı Tablo-2 de gösterilmiştir.
Tablo-2: Ekonomik Kod İtibarıyla Ödenek ve Harcamaların Dağılımı
EKONOMİK KOD

Personel Giderleri

YILSONU

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

ÖDENEĞİ

TOPLAM
HARCAMA

GİDERİN
YILSONU
ÖDENEĞE
ORANI (%)

29.846.000

29.831.000

27.494.198

92

SGK. Devlet Primi Giderleri

2.264.000

2.279.000

2.150.751

94

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

8.588.600

9.655.000

9.269.040

96

Cari Transferler

76.230.000

76.376.000

76.376.000

100

Sermaye Giderleri

20.042.000

18.470.000

5.695.526

31

Sermaye Transferleri

460.512.000

318.844.000

310.673.449

97

TOPLAM

597.482.600

455.455.808

431.658.964

95

25

310.673.450

2009

Personel
Giderleri

SGK. Dev.
Primi Gid.

Mal ve Hizmet Cari Transferler
Alımı Giderleri

138.030.170
5.695.526

4.787.373

76.376.000

47.642.000

9.269.040

8.913.037

2.150.751

1.956.236

27.494.198

24.524.528

225.853.344

2008

431.658.965

Grafik-7: Ekonomik Kod İtibariyle Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

Sermaye
Giderleri

Sermaye
Transferleri

TOPLAM

Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar memur ve sözleşmeli personele
yapılan maaş ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerini kapsamaktadır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamalar, üretime yönelik mal
ve malzeme alımları; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları; yolluklar; görev giderleri;
hizmet alımları; temsil ve tanıtma giderleri; menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve
onarım giderleri; gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ile tedavi yardımı ve cenaze
giderleri olarak gerçekleşmiştir.
Cari Transferler kapsamında, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığına,
Mesleki Yeterlilik Kurumuna ve memurların öğle yemeğine yardım harcamalarını
kapsamaktadır.
Sermaye Giderleri, Müsteşarlık bünyesinde araştırma-geliştirme giderleri, AB
bölgesel programları ile lojman onarımı yatırım harcamalarını kapsamaktadır.
Sermaye Transferleri kapsamında yapılan harcamalar ise Kalkınma Ajansları, Sosyal
Destek Projesi (SODES), Cazibe Merkezleri, Birleşmiş Milletler için Ulusal Katkı, Suriye İle
Bölgeler Arası İşbirliği Projesine, Vakıf Üniversitelerine ve Ulusal Fona yapılan
transferlerden oluşmaktadır.
Müsteşarlık harcama birimlerinin 2009 yılı ödenek ve harcama bilgileri aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
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Tablo-3: Harcama Birimleri Bazında Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

KURUMSAL
KOD

BİRİMLER

07.81.00.02

Özel Kalem Müdürlüğü( 3)

07.81.00.03

Savunma Uzmanlığı

07.8100.04

İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı

07.81.00.05

Personel Dairesi Başkanlığı

07.81.00.07

Yayın ve Temsil Daire
Başkanlığı

07.81.00.23

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

YILSONU
ÖDENEĞİ

TOPLAM
HARCAMA

TOPLAM
HARCAMALARIN
YILSONU
ÖDENEĞİNE
ORANI(%)

11.701.194

11.010.594

6.982.428

63

156.477

78.371

77.472

99

13.678.796

13.012.550

11.493.289

88

636.242

794.242

702.876

90

2.694.509

2.399.709

1.781.620

74

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

403.128

439.554

308.338

70

07.81.00.24

Hukuk Müşavirliği

142.598

159.078

154.098

99

07.81.00.26

Diğer Müşavirlikler

1.743.768

1.777.268

1.549.329

87

07.81.00.63

Yurt Dışı

504.877

508.177

112.037

22

07.81.30.00

Avrupa Birliği İle İlişkiler
Genel Müdürlüğü

77.558.951

77.124.489

76.877.124

99

07.81.31.00

Dış Ekonomik İlişkiler Genel
Müdürlüğü

9.018.352

8.988.829

7.265.574

81

07.81.32.00

Yıllık Programlar ve
Konjonktür Değerlendirme
Genel Müdürlüğü

4.096.754

4.283.031

2.150.422

50

07.81.33.00

Ekonomik Modeller ve Stratejik
Araştırmalar Genel Müdürlüğü

3.276.597

3.148.819

1.713.542

54

07.81.34.00

İktisadi Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürlüğü

5.474.015

5.454.615

4.524.705

83

07.81.35.00

Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürlüğü

174.503.680

124.919.455

119.672.855

96

07.81.36.00

Bölgesel Gelişme ve Yapısal
Uyum Genel Müdürlüğü

287.334.353

196.790.968

193.976.593

99

07.81.37.00

Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi
Başkanlığı

4.558.309

4.566.059

2.316.662

51

597.482.600

455.455.808

431.658.964

95

TOPLAM

3 Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı harcamaları Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden

yapılmıştır.
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Grafik-8: Harcama Birimleri Bazında Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

Müsteşarlık bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmaya göre tahsis edilen ödenek ve
harcama miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo-4: Fonksiyonel Bazda Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

FONKSİYON

KOD

YILSONU
ÖDENEĞİ

TOPLAM
HARCAMA

TOPLAM
HARCAMALARIN
YILSONU
ÖDENEĞİNE
ORANI (%)

495.866.623

354.679.331

331.337.991

93

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

01

Genel Kamu
Hizmetleri

02

Savunma
Hizmetleri

156.477

157.477

77.771

49

03

Kamu Düzeni ve
Güvenlik
Hizmetleri

247.500

457.000

442.856

97

04

Ekonomik İşler
ve Hizmetler

2.782.000

1.582.000

1.386.984

88

09

Eğitim
Hizmetleri

98.430.000

98.580.000

98.413.362

100

597.482.600

455.455.808

431.658.964

95

TOPLAM

28

Savunma
Hizmetleri

1.386.984

442.856

296.757

77.771

112.783

98.413.362

102.106.096
Genel Kamu
Hizmetleri

225.853.344

431.658.964

2009

137.804.240

2008

67.557.284

331.337.991

Grafik-9: Fonksiyonel Bazda Ödenek Ve Harcamaların Dağılımı

Kamu Düzeni ve Ekonomik İşler ve Eğitim Hizmetleri
Güvenlik
Hizmetler
Hizmetleri

TOPLAM

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2009 yılında harcamaların yılsonu toplam ödeneğine oranı, personel giderlerinde %
92; sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinde % 94; mal ve hizmet alımı
giderlerinde % 96; cari transferlerde % 100; sermaye giderlerinde % 31; sermaye
transferlerinde % 97 olarak gerçekleşmiştir.
3-Mali Denetim Sonuçları
İç denetçi ataması yapılmadığından mali denetim sonuçlarına yer verilememiştir.
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1- Amaç ve Hedeflere Yönelik Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1.1- Hedef 1.1 kapsamında yürütülen faaliyetler
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Kamu mali yönetiminde mali kural uygulamalarına geçilmesine ilişkin çalışmalara
katılım sağlanmıştır. (YPKDGM)
Harcama programlarının rasyonalize edilmesi çalışmalarına katılım sağlanarak
alternatif harcama programlarının fayda ve maliyet analizleri ve fırsat maliyetleri
üzerine çalışmalar yapılmıştır. (YPKDGM)
Vergi politikalarının ve vergilendirme rejiminin gelir etkisi ile birlikte sosyal
kesimlere etkisi üzerine çalışmalar yapılmıştır. (YPKDGM)
Yerel mali sistemin etkinliğinin artırılması üzerine çalışmalar yapılmış, genel yönetimi
oluşturan alt sektörler arasındaki mali ilişkilerin rasyonel bir temele oturtulması
konusunda öneriler getirilmiştir. (YPKDGM)
Enerji KİT’lerinde uygulanan maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasının
iyileştirilmesi çalışmalarına katılım sağlanmıştır. (YPKDGM)
Kamu sağlık harcamaları açısından Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite
hastaneleri ve özel hastanelerdeki tedavi harcamaları ile kamu ilaç harcamaları için
global bütçe belirlenmesi çalışmalarına katılım sağlanmıştır. (YPKDGM)
DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simülasyon Modeli geliştirme çalışmaları
devam etmiştir. (EMSAGM)
DPTMAKRO Yıllık Modeli’nin geliştirme ve yeni milli gelir serisiyle uyumlu hale
getirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür. (EMSAGM)
Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında kullanılan “DPTMAKRO-ARZ
Makroekonometrik Modeli” yayın haline getirilerek hem Türkçe hem de İngilizce
olarak yayımlanmıştır. (EMSAGM)
Türkiye ekonomisi için oluşturulması hedeflenen Hesaplanabilir Genel Denge Modeli
kapsamında, Dinamik Skolastik Genel Denge için açılımlar sağlamaya yönelik
çalışmalar yürütülmüştür. (EMSAGM)
Devlet Planlama Teşkilatı için Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Programı kapsamında,
Ekonomik ve Dış Politika Araştırma Danışma Merkezi Derneği tarafından yürütülen
Küresel Isınma Alanında Rasyonel Adımların Tespiti Raporu Projesi kapsamında
modelleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu modelleme çalışmalarında gelinen son
noktayla ilgili Ekonomik ve Dış Politika Araştırma Danışma Merkezi Derneği ile
değerlendirme toplantıları yapılmıştır. (EMSAGM)
Modellerin veri güncelleme sistemlerine yönelik etkinlik artırıcı önlemlere ilişkin
çalışmalar yapılmıştır. (EMSAGM)
Makroekonometrik tahminler güncel tutularak, Milli Gelir verilerinin açıklandığı
dönemlerde makroekonometrik tahminler revize edilmiş ve raporlar oluşturulmuştur.
(EMSAGM)
Konjonktür itibarıyla önem arz eden ve ekonomimizdeki yapısal sorunları teşkil eden
çeşitli konularda araştırma ve analiz çalışmaları yürütülmüş ve politika raporları
oluşturulmuştur. (EMSAGM)
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•
•
•
•

•

Küresel krizin ekonomimize etkilerini azaltmak amacıyla alınan bazı önlemlere
yönelik etki analizi çalışmaları makroekonometrik modeller kullanılarak yapılmıştır.
Türkiye ekonomisi için hazırlanan 2050 yılına kadar GSYH projeksiyonları, KEP
dengeleri göz önüne alınarak revize edilmiştir. (EMSAGM)
Makroekonometrik Modeli Geliştirme Projesi kapsamında Bilkent Otel’de bir günlük
atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. (EMSAGM)
Kamunun yatırım konusundaki yükünü hafifletecek ve bu konuda yeni finansman
modellerinin hayata geçirilmesini sağlayacak “Kamu-Özel Sektör İşbirliği” ile ilgili
taslak mevzuat hazırlanmış ve bu düzenlemeye son halinin verilmesi hususunda
koordinasyon görevi üstlenilmiştir. (İSKGM)
OECD tarafından yürütülen “Kıtalararası Altyapı İhtiyaçları 2030/2050 Projesi” için
Müsteşarlığımıza yapılan öneri çerçevesinde söz konusu projenin hayata
geçirilmesiyle ilgili ilk toplantıya iştirak edilmiştir. (İSKGM)

1.1.2- Hedef 1.2 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

Kamu mali yönetimi ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi adına oluşturulan çalışma
komisyonlarına ve eşleştirme projelerine katılım sağlanmıştır. Bununla birlikte,
uluslararası muhasebe standartlarının devlet muhasebesi standartlarına uyarlanmasına
ilişkin alt çalışma komisyonu, kamu mali yönetiminde mali kuralların belirlenmesi
çalışmalarına katılım sağlanmıştır. (YPKDGM)
• Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurulmuş olup komisyon
toplantıları ve komisyon bünyesinde oluşturulan çalışma grupları yönetilmiştir.
(YPKDGM)
• Ulusal istihdam stratejisi istihdam ve sosyal koruma alt komitesi çalışma grubu
kurulmuş ve söz konusu çalışma grubuna katılım sağlanmıştır.
• Dünya Bankası ile birlikte “Gelecek Nesiller İçin Fırsatlar Yaratmak” konulu seminer
düzenlenmiştir. (SSKGM)
• OECD ile birlikte “OECD’de Sosyal Politika ve Sosyal Koruma Trendleri ve
Reformları” konulu seminer düzenlenmiştir. (SSKGM)
• Dünya Bankası ile birlikte “Kadınların İşgücüne Katılımı” konusunda analitik çalışma
yapılmış ve söz konusu çalışma kamuoyuyla paylaşılmıştır. (SSKGM)
• 2010 yılı için teklif edilen araştırma altyapılarının teknik ve bilimsel değerlendirmeleri
kapsamında 8 adet panel ve çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. (SSKGM)
Performans Göstergeleri:
Mevcut durum (2008)
Daimi ÖİK sayısı (kümülatif)
Yayımlanan daimi ÖİK yıllık raporu sayısı
Kurulan çalışma grubu sayısı
Çalışma gruplarınca üretilen sonuç raporu sayısı
Düzenlenen panel ve konferans sayısı

1
*
*
*

2009

GERÇEKLEŞME

2
2

1
9
10

1.1.3- Hedef 1.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

Türkiye Uluslararası Öğrenci Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarına temel oluşturmak
üzere taslak bir metin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulmuştur. (SSKGM)
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•

1994 yılında, Kahire’de dünyadaki nüfus ve kalkınma sorunlarının ele alındığı
konferansta kabul edilen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem
Programının 15. yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki gelişmeleri
değerlendirmek amacıyla, İstanbul’da uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.
(SSKGM)
• BM kuruluşlarının 2011-2015 döneminde yapacakları faaliyetlerin ulusal önceliklerle
uyumlu olması ve kalkınmaya katkı yapması için Birleşmiş Milletler Kalkınma
İşbirliği Stratejisi dokümanın hazırlık çalışmaları koordine edilerek taslak metin
hazırlanmıştır. (SSKGM)
Performans Göstergeleri:

Üretilen sonuç raporu sayısı
Düzenlenen panel ve konferans sayısı

Mevcut durum (2008)

2009

GERÇEKLEŞME

5
2

6
4

2
1

1.1.4- Hedef 2.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
•
•

2010-2012 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanarak Türkçe ve
İngilizce olarak yayımlanmıştır. (YPKDGM)
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe hazırlık surecine aktif katılım sağlanarak, bütçenin
makro ve temel büyüklükleri ilgili diğer kuruluşlarla koordineli olarak belirlenmiştir.
(YPKDGM)

1.1.5- Hedef 2.4 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

2010 Yılı Programı Türkçe ve İngilizce olarak somut tedbirler ve değerlendirmeler
içerecek şekilde katılımcı olarak hazırlanmıştır. (YPKDGM)

1.1.6- Hedef 2.5 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

•
•

•

Çalışmaları Müsteşarlığımız tarafından koordine edilen İstanbul Uluslararası Finans
Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı YPK onayının ardından 2 Ekim 2009 tarihinde
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışma kapsamında, toplantılar
düzenlenmiş, çalıştay yapılmış ve YPK süreci takip edilmiştir. Strateji ve Eylem
Planının yayınını takiben Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın da katılım sağladığı ve
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN başkanlığında İstanbul’da
IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarında bir basın toplantısı düzenlenmiştir.
(YPKDGM)
Hizmet sektörünün geliştirilmesine yönelik politika belgesi dokümanı hazırlanmıştır.
01.05.2007 tarih ve 2007/17 sayılı YPK Kararı ile kabul edilen “Türkiye’de Yaşlıların
Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı”nda yer alan eylemlerin uygulamaya
dönüştürülebilmesi amacıyla hazırlanacak olan “Uygulama Programı” çalışmaları
Müsteşarlığın koordinatörlüğünde SHÇEK ile işbirliğinde sürdürülmektedir.
(SSKGM)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal İstihdam
Stratejisinin hazırlanmasına ilişkin yönlendirme yapılmıştır. (SSKGM)
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Performans Göstergeleri / Önemli Aşamalar ve Çıktılar
Mevcut durum
(2008)

2009

GERÇEKLEŞME

-

√

-

6

11

2

7

15

-

Strateji geliştirilecek öncelikli alanlar
çalışmasının iki yılda bir yapılması
Hazırlanan, koordine edilen veya yönlendirilen
sektörel/bölgesel/tematik strateji belgesi sayısı
Hazırlanan ve Hükümete, YPK’ya veya EKK’ya
sunulan politika destek belgesi sayısı

1.1.7- Hedef 2.6 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

Uluslararası standartlarla paralel entegre ulusal hesap sistemlerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalara katılım sağlanmış; bu konuda görev yapan diğer kuruluşlarla ortak
çalışmalar yürütülmüştür. (YPKDGM)
• “Müsteşarlıkça üretilen verilerde uluslararası standartlara uyum esas alınacaktır”,
stratejisi kapsamında üretilen reel döviz kuru ile tahmin edilen dış ticaret verilerinde
uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve etkileşim sağlanmıştır. (YPKDGM)
• “İlgili kurumların uluslararası standartlarda, yeterli detayda ve sağlıklı bir şekilde veri
üretmesine katkı sağlanacaktır”, stratejisi kapsamında tahminlerimizi kullanan
kuruluşlarla veri paylaşımı yapılmış ve onların daha sağlıklı ve detaylı veri
üretmelerine katkıda bulunulmuştur. (YPKDGM)
• “Plan ve programların veri altyapısını güçlendirmek için kuruluşlarla yakın işbirliği
yapılacaktır”, stratejisi kapsamında TPAO ile gerçekleştirilen toplantılar sonrası ham
petrol fiyat ve toplam enerji talebi projeksiyonları konusunda işbirliğine yönelik
karşılıklı sözlü mutabakat sağlanmıştır. (YPKDGM)
• “Kullanılan makro denge ve tahmin metotları geliştirilecektir”, stratejisi kapsamında
dış ticaret ve ödemeler dengesine ilişkin tahminlerin kapasitesini artırmak amacıyla bu
konuya ilişkin literatür araştırması yapılarak mevcut tahminlere uygulamaya yönelik
çalışmalar yapılmıştır. (YPKDGM)
Performans Göstergeleri:

İlgili kuruluşlarla veri alışverişine ve veri kalitesini
artırmaya yönelik yapılmış protokol sayısı

2008

2009

GERÇEKLEŞME*

1

3

1

* TPAO ile petrol fiyat tahmini konusunda sözlü anlaşma yapılmıştır.

1.1.8- Hedef 3.2 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

KİT Yatırım ve Finansman Programının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
(YPKDGM)
Performans Göstergeleri:

KİT’lerden alınan yatırım finansman programı teklifleri
toplamının OVP ile uyum seviyesi

2008

2009

GERÇEKLEŞME*

% 80

% 85

-

* : 2009 yılında OVP’nin kuruluş yatırım finansman programı tekliflerinden sonra yayımlanması sebebiyle değerlendirme
yapılamamıştır.
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1.1.9- Hedef 3.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

Yıllık Program kapsamında öngörülen ilgili tedbir kategorilerinin kurum ve kuruluşlar
bazında izleme ve değerlendirmesi yapılmıştır. (YPKDGM)

1.1.10- Hedef 4.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

Kamu Özel İşbirliği Kanun Tasarısı çalışmalarına katılım sağlanmıştır. (YPKDGM)

1.1.11- Hedef 5.1 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

•

Kurumların yeniden teşkilatlanması, yeni mevzuat hazırlanması ve mevcut
mevzuatlarda ihtiyaç duyulan değişikliklerle ilgili Müsteşarlık görüşünün
oluşturulmasına ve bu konularda ihtiyaç duyulan koordinasyon çalışmalarına katkı
sağlanmıştır. (İSKGM)
İl düzeyinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak edilerek
yerel bazda kurumsal yapının yönlendirilmesine katkı sağlanmıştır. (İSKGM)

1.1.12- Hedef 5.2 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

•
•

Merkezi Kuruluşlar, Özel Bütçeli Kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve
Müsteşarlığımız Genel Müdürlüklerinin Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin güncellenmesine yönelik görüşleri
alınmış ve yönetmelik değişikliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. (EMSA)
“Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” güncelleme ve geliştirme
çalışmaları başlamıştır. (EMSA)
“Merkezi Kuruluşlar için Stratejik Yönetimde Kurumsal Kapasite Geliştirme” adlı
IPA projesi hazırlık çalışmaları yapılmış, toplantılara katılım sağlanmış ve proje fişi
hazırlanmıştır. (EMSA)

1.1.13- Hedef 5.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

•

Bilgi Toplumu Stratejisinde yer alan e-devlet eylemlerinin 2009 yılında % 24’ünün
tamamlanması hedeflenmiştir. e-Devletin bileşenlerinden biri olan Vatandaş Odaklı
Hizmet Dönüşümü bölümünde yer alan 41 eylemden 8’i tamamlanmış, Kamu
Yönetiminde Modernizasyon bölümünde yer alan 21 eylemden ise tamamlanan
olmamıştır. E-devlet konusunda Bilgi Toplumu Stratejisinde yer alan toplam 62
eylemden tamamlananların oranı % 12,9 olarak gerçekleşmiştir. (BTDB)
Diğer taraftan, 5. Eylem Planı Değerlendirme Raporunda yeni bir eylem uygulama
durumu ölçme sistematiği geliştirilmiştir. Buna uygun olarak yapılan ölçümlemede,
Bilgi Toplumu Stratejisinde yer alan e-devletle ilgili 62 eylemin tamamlanma oranları;
Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü bölümünde yer alan 41 eylem için ortalama
olarak % 47,20, Kamu Yönetiminde Modernizasyon bölümünde yer alan 21 eylem
için ise ortalama olarak % 35,05, toplam 62 eylemin ortalama tamamlanma oranı ise
% 43,08 olarak ölçülmüştür. Söz konusu eylemlerin, yaratılan fayda ve eylem zorluk
derecesi kriterleri ile ağırlıklandırılmış, tamamlanma oranları ise sırasıyla; % 46,65, %
34,66 olarak ölçülmüş, e-devletle ilgili 62 eylemin ortalama tamamlanma oranı ise %
42,37 olarak gerçekleşmiştir. (BTDB)
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1.1.14- Hedef 6.1 kapsamında yürütülen faaliyetler
Düzey 2 bölgelerinin tamamında kalkınma ajanslarının kurulması ve faaliyete
geçmesi için gerekli çalışmalar tamamlanacak, ajansların etkin şekilde çalışmaları
için gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Kalkınma Ajansları için Bölge Planı Hazırlama Kılavuzu çalışmaları yürütülmüştür.
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği revizyon çalışmalarına
devam edilmiştir.
Destek Yönetimi Kılavuzu hazırlanarak yayımlanmıştır.
Kalkınma Ajanslarının mali yönetim yeterlik kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları
kapsamında İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile toplantılar
gerçekleştirilmiş ve kriterler nihai hale getirilerek ilgili ajanslara gönderilmiştir.
2009 yılı içinde kurulan kalkınma ajanslarının ilk kalkınma kurulu toplantılarına
katılım sağlanmıştır.
Kalkınma Ajansları için Eğitim Programı hazırlama çalışmaları yürütülmüştür.
Kalkınma Ajansları personeline yönelik olarak Van ve Konya’da düzenlenen eğitim
programlarına eğitimci olarak katılım sağlanmıştır.
2009 yılı içinde çalışma programını hazırlayarak harcama programını Müsteşarlığa
sunan 18 kalkınma ajansına toplam 171.004.054 TL kaynak aktarılmıştır.
İzmir, Çukurova, Mevlana, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansları
2009 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınma, Turizm ve Çevre, İktisadi Kalkınma, Sosyal
Kalkınma, Küçük Ölçekli Altyapı, Kırsal Kalkınma, İşletmelerin Rekabet Gücünün
Artırılması ve KOBİ’lerin Desteklenmesi alanlarında teklif çağrılarına çıkarak toplam
bütçe büyüklüğü 95.277.635 TL olan mali destek programlarını uygulamaya
başlamıştır.
İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajanslarının 2008 yılında uygulamaya başladığı proje
teklif çağrılarında ise proje sahipleriyle sözleşmeler imzalanmış ve uygulama
aşamasına geçilmiştir.
Merkezî ve yerel kuruluşlarda bölgesel gelişme ve yerel kalkınmayla ilgili
farkındalık artırılacak, planlamadan uygulamaya kadar her aşamada etkin bir
eşgüdüm mekanizmasının yasal ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesi
desteklenecektir.

•

Kalkınma ajanslarının ülke düzeyinde kuruluşunun tamamlanması, bölgesel gelişme
alanında farkındalığın artırılması bakımından çok önemli bir ilerleme sağlamıştır.
Ajansların yürütmekte oldukları proje destekleri bu farkındalığın bölge kalkınmasına
ivme kazandıracak şekilde yönlendirilmesinde önemli bir araç olarak işlev
görmektedir. Önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacak proje destekleri ile birlikte
özellikle bölge planlama çalışmaları kapsamında, ajansların bölge aktörleri ile birlikte
gerçekleştirecekleri hazırlıklar ve üstlenecekleri koordinasyon rolünün bu
farkındalığın kurumsal düzeyde de yaygınlaşmasını sağlaması hedeflenmektedir.
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İl yönetiminin, yerel yatırımların planlanması, uygulanması, koordinasyonu,
izlenmesi ve değerlendirilmesinde etkinliğinin artırılması desteklenecektir.
•

•

•

•

•

2007 yılında başlayan, 2008 yılı içerisinde geliştirilerek daha kapsamlı hale getirilerek
http://ikis.dpt.gov.tr adresinde kullanıma açılan ve Müsteşarlığımız koordinasyonunda
yürütülen İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS) geliştirilmesi çalışmalarına
2009 yılında da devam edilmiştir.
2009 yılı içerisinde yürütülen çalışmaların sonucunda İKİS’e sürdürülebilir ve
sistematik bir altyapı kazandırılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, İKİS’in
geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı kapsamında bir proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan
değerlendirme sonucunda hazırlanan proje desteklenmeye hak kazanmış olup,
Müsteşarlığımızla TÜBİTAK arasında 17 Şubat 2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile
1 Mart 2009 tarihinden itibaren 2 yıllık proje uygulama aşamasına geçilmiştir.
Böylelikle, bir bilgi sistemi olarak hizmet veren mevcut sistemin çok yönlü bir karar
destek sistemine dönüştürülmesi amaçlanmıştır.
Sistemin aşamalı olarak geliştirilmesi ve proje süresince üç prototipin hazırlanması
planlanmıştır. Birinci prototip kapsamında; öncelikle mevcut sistem incelenmiş,
eksiklikleri tespit edilmiş ve geliştirilecek sistemin altyapısı oluşturulmuştur. Bununla
birlikte yazılım gereksinimleri ve sistem tasarımı üzerinde yapılan çalışma toplantıları
sonucunda ilk prototipin yazılım geliştirme çalışmaları başlatılmıştır.
İkinci prototip kapsamında sistemde tutulacak veri setlerinin belirlenecek ve
geliştirilecek olup, üçüncü prototip süresince sistemin, iş zekası yaklaşımı ile
desteklenerek, başta görsel raporlamalar ve analizler olmak üzere merkezi ve yerel
düzeyde karar alma süreçlerini destekleyecek bir yapıya kavuşturulması
planlanmaktadır. Üçüncü prototipe ilişkin nihai gözden geçirme, iyileştirme ve
düzeltmeler tamamlandıktan sonra entegre İKİS’in Mart 2011 itibarıyla kullanıma
açılması hedeflenmektedir.
İKİS başlangıç toplantısı 5 Mart 2009 tarihinde yapılmıştır. Ayrıca, İKİS projesinin
durumunun gözden geçirilmesi amacıyla üç ayda bir DPT, İçişleri Bakanlığı, TÜİK ve
TÜBİTAK’ın katılımı ile toplanmak üzere bir Proje Yürütme Grubu oluşturulmuştur.
PYG 2009 yılı içerisinde iki kez toplanmıştır. PYG toplantıları dışında Yazılım
Gereksinimleri Ortak Gözden Geçirme Toplantısı, Konfigürasyon Kontrol Kurulu
Toplantısı, Yazılım Tasarımları Ortak Gözden Geçirme Toplantısı ve Proje Planları
Ortak Gözden Geçirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Başta yerel yönetimler olmak üzere, ilgili kurumların ve aktörlerin proje hazırlama,
uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacaktır.

•

•

Kalkınma ajanslarının bölgelerinde faydalanıcılara verdiği proje hazırlama ve
uygulama eğitimleri bu konudaki kapasitenin geliştirilmesinde önemli bir katkı
yapmaktadır. 2009 yılında sadece İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları tarafından
gerçekleştirilen eğitimlerin önümüzdeki yıllarda diğer kalkınma ajansları tarafından da
hayata geçirilmesi ile bütün bölgelerimizde bu konuda oldukça önemli düzeyde bir
kapasite gelişimi sağlanması hedeflenmektedir.
İKİS kapsamında özellikle izleme ve değerlendirme konusunda yürütülen faaliyetler
valilik ve il düzeyindeki kamu kuruluşlarının bu alandaki kapasitelerinin
geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda yerel düzeyde evrak
üzerinden alınan izleme verilerinin elektronik ortamda takip edilmesi, izlemenin
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işlevselliğini artırırken değerlendirme çalışmaları için de daha düzenli ve sistematik
bir altyapı oluşturmaktadır.
Bölgesel gelişmeyle ilgili merkezî kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu geliştirmek üzere Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacaktır.
•

Bölgesel Gelişme Komitesinin üyeleri ve komitenin görevinin kapsamı ile ilgili ön
hazırlık çalışmaları başlatılmış olup hukuki altyapının oluşturulması konusunda
hazırlıklar sürdürülmektedir.
Performans Göstergeleri:
Mevcut
Durum (2008)

Kurulan kalkınma ajansı sayısı (kümülatif)

2009

Gerçekleşme

Hedefi

10

26

26

Ajansların desteklediği proje adedi

-

300

263

Ajansların projeler için kullandırdığı toplam
ödenek miktarı (Milyon TL)

-

50

18

Bölgelerde düzenlenen kapasite geliştirme
eğitimlerine katılan kişi sayısı

-

1.500

2778

Bölgesel Gelişme Komitesi toplantı sayısı

-

Komitenin
kurulması

-

1.1.15- Hedef 6.2 kapsamında yürütülen faaliyetler
Ulusal mekânsal gelişme perspektifini de içeren BGUS hazırlanacak, bu doğrultuda
kalkınma ajansları merkezli çalışmalarla tüm bölgeler için gelişme planları
üretilecektir.
•

Ülke geneli için mekânsal ve bölgesel gelişme stratejilerini belirleyerek, ulusal
düzeyde eşgüdümü ve uyumu sağlamak, uygulamayı yönlendirmek ve hazırlanacak alt
ölçekli plan ve stratejilere genel bir çerçeve oluşturmak üzere Bölgesel Gelişme Ulusal
Stratejisi (BGUS) belgesi hazırlıkları sürdürülmektedir. Bu kapsamda ön hazırlık
niteliğinde bölgesel ve mekansal stratejilerin ne olduğu, yeni bölge planlama
yaklaşımının ve bölge planlarının unsurlarının neler olabileceği konularında ön
hazırlıklar yürütülerek kalkınma ajansları ve başta Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
olmak üzere ilgili kurumlarla değerlendirilmektedir. Bu kapsamda BGUS hazırlık
çalışmaları, kurumsal ve hukuki alternatiflerle birlikte, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca yürütülen Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) Projesi, kalkınma
ajanslarıyla ilgili düzenlemeler ve ajansların planlama ve programlama faaliyetleriyle
birlikte ele alınmaktadır.
Bölge planlarının hazırlanma yöntemi ve süreçleri yeniden tanımlanacak, stratejik
planlama ve yönetim anlayışı esas alınarak bütün bölgelerin bölge planları
tamamlanacaktır.

•

Bölge planlarının hazırlanmasına ilişkin usulleri belirtmek üzere bir kılavuz
hazırlığına ilişkin çalışmalar başlatılmış ve sürdürülmekte olup, kılavuzun 2010 yılının
ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.
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Bölge planlarının, yerel ve merkezî kuruluşların politika ve uygulama önceliklerinin
tespitindeki etkisi, önemi ve ağırlığı artırılacaktır.
•

Bölge planlarının bölgedeki kuruluşların faaliyet önceliklerinin belirlenmesinde
yönlendirici bir rol üstlenmesi, bu alanda hazırlıklarına başlanan mevzuat çalışmaları
kapsamında üzerinde durulan önemli hususlar arasında yer almaktadır. Mevzuat
çalışmalarının tamamlanmasının ardından, uygulamada işlevselliğin sağlanabilmesi
için Bölgesel Gelişme Komitesinin yönlendirici rolünden yararlanılacak ve bölgesel
gelişme alanındaki uygulamalar bu doğrultuda yönlendirilecektir.
Bölgesel ve mekânsal nitelikli analizler için gerekli veri altyapısı geliştirilecektir.

•

2010 yılında yenilenecek Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasına
yönelik hazırlıklar yürütülmüştür.
Performans Göstergeleri:
Mevcut Durum
(2008)

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin
hazırlanması
Hazırlanan/güncellenen bölge planı sayısı
Bölge planlarına dayalı olarak operasyonel bölge
programlarının hazırlanması
Kalkınma ajansları koordinasyonunda
geliştirilerek merkeze sunulan program/proje
sayısı (hibe programları dahil)
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi çalışmasının
yenilenmesi ve yıllık olarak yayımlanması
Yıllık yayımlanan Bölgesel Gelişmede Durum
Raporu

2009 Hedefi

Gerçekleşme

-

-

-

5

2

-

-

-

-

6

8

9

-

-

-

-

Raporun
Hazırlanması

-

1.1.16- Hedef 6.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
Bölgesel kalkınmaya ve bölge planlarının hayata geçirilmesine yönelik kaynak
planlamasının daha etkin yapılması, kaynakların programlama, izleme ve
değerlendirme döngüsü içinde etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
•

Kalkınma ajanslarının kurumsallaşma süreçlerinin tamamlanarak faaliyetlerine tam
olarak başlamasının ardından ajanslar arası kaynak dağılımının performans esaslarına
göre yapılabilmesi için altyapı oluşturma çabaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda
ajansların kaynak dağılımının etkinleştirilmesi için merkezi yönetim bütçesinden
ödenek tahsisinde performans göstergelerinden yararlanılacağı gibi, proje ve faaliyet
desteklerinde bulunma bakımından da Kalkınma Ajansları denetim yönetmeliğinde
belirtilen mali yönetim yeterliliği üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. Bu
kapsamda ajansların performans değerlendirmelerinin yapılması ve mali yönetim
yeterliliklerinin tespiti için performans göstergelerinin oluşturulması çalışmaları
sürdürülmektedir.
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Belirlenen cazibe merkezleri, kendine özgü dinamikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları
göz önüne alınarak, merkezî ve yerel kuruluşlar ile işbirliği içinde oluşturulacak
özel programlar ile desteklenecektir.
•

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 2008 yılında başlatılan
Diyarbakır Pilot Uygulamasına devam edilmiştir. 2009 yılı Program Belgesi ile 2008
yılı Program Belgesinde tanımlanmış olan aynı müdahale alanları çerçevesinde
KOSGEB, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, İŞKUR ve Diyarbakır Valiliği
tarafından geliştirilen projelere Müsteşarlık bütçesinden 18.210.908 TL kaynak
aktarılmıştır.
• Bu çerçevede uygulamaları 2008 yılında başlayan 6 projenin yürütülmesine 2009
yılında da devam edilmiş, 2 projenin uygulaması ise başlatılmıştır. Projelere ilişkin
ilerleme raporları iletilmiştir.
Programın uygulama aşamasında;
•

•

•

•

•
•
•

İpek Üretim Merkezi Projesi kapsamında 57.000 adet dut fidanı alınmış ve Kozabirlik
tarafından koza üreticilerinden toplam 47.102 ton yaş koza alımı yapılmıştır. Ayrıca,
Proje kapsamında kurulacak olan örnek besleme evleri ve Narlıca ipekböcekçilik
Merkezi için Yunanistan’a bir teknik gezi düzenlenmiştir.
KOBİ’lere yönelik destek programları çerçevesinde işletme sermayesini destekleme
kredilerine Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
(NACE) Rev 2’ye uyan tüm KOBİ’lerin müracaatı sürmektedir.
Kayıtlı Eleman İstihdamını Destekleme, Makine Teçhizat Desteği ve Taşınma
Kredileri için çalışmalar sürdürülmektedir. 20 Ocak 2010 tarihi itibarıyla 8.564.000
TL kredi kullandırılmıştır.
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Diyarbakır’ın Kümelenme Haritasının
Çıkartılması ve Diyarbakır’a Yeni Yatırımların Çekilmesi Projesi kapsamında proje
personeli hizmet alımı için 21.416 TL kaynak kullanılmıştır.
Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi ve Diyarbakır Mermer Sektörünün
Geliştirilmesi Projelerinin uygulamasına 2010 yılında başlanılacaktır.
Mesleki Eğitim Programları kapsamında 450 kişiye eğitim verilmiştir. 2010 yılında
düzenlenecek eğitimlere ilişkin materyaller hazırlanmış ve duyurulara başlanmıştır.
Diyarbakır İli Mermer Potansiyel Alanları Belirleme Projesi kapsamında 50 km²’lik
alanda maden jeolojisi etüdü çalışmalarına başlanmış 3 adet mineralojik örnek alımı
tamamlanmıştır.
Yerleşim yapısına uygun şekilde, kırsal kalkınmaya yerel ve bölgesel bakış açısı
kazandıracak politikalar geliştirilecek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon
güçlendirilerek gerekli yönlendirme yapılacaktır.

•
•
•
•

KÖYDES Projesine ilişkin 2009/2 sayılı YPK kararlarının istihsali için İçişleri
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde çalışmalar tamamlanmıştır.
2009 yılı KÖYDES ve 2008 yılı BELDES uygulamalarına ilişkin olarak merkezi ve
yerel kuruluşlardan gönderilen yazılar hakkında Müsteşarlığın görüşü oluşturulmuştur.
KÖYDES Projesinin izleme bilgileri ve altyapı envanterleri konusunda İçişleri
Bakanlığına destek verilmiştir.
Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devreden projeler hakkında istihsal
edilen 2009/42 sayılı YPK kararının hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir.
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•

Uzmanlık alanlarını ilgilendiren konferans, sempozyum ve çalıştaylara katılım ve
katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda;
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Hollanda Hükümeti MATRA
Programı’nın mali desteği ile yürütülen “Türkiye’de Tarımsal Kredi
Uygulamaları” konulu teknik işbirliği projesinin İstanbul’daki atölye çalışmasına
katılım sağlanmıştır.


•

•

•
•

•

•
•

“Kırsal Kalkınma ve Avrupa Birliği Politikaları” çalıştayına katılım
sağlanmıştır.

Müsteşarlığın koordinasyonunda Ankara’da başlatılan eğitimle yürürlüğe giren
“Türkiye’de Kalkınma Plan ve Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi
(MEDP) kapsamında verilen eğitimlerin yanı sıra, yıl sonuna kadar düzenli olarak
yapılan toplantı ve tartışmalara etkin katılım sağlanmış, bu süreçte belirlenen üç ana
sektörün “Performans Çerçevesi Matrisi” hazırlıklarına devam edilmiştir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Kayseri’de düzenlenen “Kırsal Alanda
Yöresel Mimarinin Geliştirilmesi Kayseri Pilot Projesi” konulu toplantıya katılım
sağlanmıştır.
“2. Uluslararası Kırsal Gençlik Konferansı”na katılım sağlanmış ve bildiri
sunulmuştur.
TODAİE öncülüğünde düzenlenen 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’na;
Kalkınma Ajansları, Kırsal Merkezi Yerleşim Yerlerinin Yeniden Belirlenmesi ile
KÖYDES Projesi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi konularını içeren üç bildiri
ile katılım sağlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Intel desteğiyle Çukurova Kalkınma Ajansı
koordinasyonunda Müsteşarlığımızla işbirliği içinde yürütülen “Rural Empowerment
Initiative of Turkey (Technology Villages) - Türkiye'nin Kırsal Güçlendirilmesi
Girişimi (Teknoloji Köyleri)” adlı proje uygulamalarına katılım sağlanmış olup, proje
için Adana ve Mersin’de düzenlenen saha çalışmasına katılım sağlanmıştır.
Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumuna katılım sağlanmış ve bildiri
sunulmuştur.
Kırsal Kalkınma Planı kapsamında Bolu iline düzenlenen saha çalışmasına katılım
sağlanmıştır.
Bölgesel gelişmelerin izlenebilmesi ve merkez-yerel arasında etkin bilgi akışının
sağlanabilmesi için merkezde kurulan izleme sistemi geliştirilecektir.

•

Bu konuda İKİS ve KAYS sistemleri ile ilgili çalışmalar genel olarak bölgesel gelişme
alanındaki faaliyetlerin izlenmesi bakımından bir bütünlük oluşturmaktadır. Zira il
bazında alınan yatırım bilgileri ve sektörel gelişmeler, kalkınma ajanslarının bölge
çapında ve bölge planı kapsamında yürüteceği, proje ve faaliyet destekleri ve diğer
çalışmalarla izlendiğinden bölgesel gelişme alanında merkezi düzeyde bütüncül
değerlendirme yapma imkanı önemli ölçüde sağlanmış olacaktır. Bu bakımdan
İKİS’in yeni tasarımı ile birlikte KAYS’ın proje desteklerine dair modüllerin hayat
geçirilmesi, önümüzdeki dönemde bu alanda önemli bir ilerleme sağlayacaktır.
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İller bazında yatırımların etkinliğinin ve yatırım eğilimlerinin belirlenmesine imkan
veren bir altyapı oluşturulacaktır.
•

İKİS kapsamında elde edilecek verilerle yatırımların etkinliği ve yatırım ihtiyaç ve
eğilimlerinin tespiti bakımından sistem üzerinden otomatik raporlar üretilmesi ve
karşılaştırmalı değerlendirme çalışmalarının yapılması, önümüzdeki dönemde
hazırlanacak sürümlerin temel öncelikleri arasında yer almaktadır.
Kalkınma ajanslarının etkinliğini artıracak iletişim platformları oluşturulacaktır.

•

•

•

•

2009 yılı itibarıyla kuruluşları tamamlanıp, faaliyete başlayan kalkınma ajanslarının
takip edecekleri süreçlerin analizi, tasarlanması ve bu süreçlerle uyumlu ortak
yazılımların geliştirilmesi, KAYS’ın oluşturulması ve diğer ajanslara
yaygınlaştırılması amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile
Müsteşarlığımız 2009 yılında bir protokol imzalamıştır. Bu protokol çerçevesinde
KAYS için yürütülecek çalışmalarda; Çukurova Kalkınma Ajansı süreçlerin analizi ve
tasarımı, İzmir Kalkınma Ajansı bu tasarımla uyumlu yazılımların geliştirilmesi,
Müsteşarlığımız ise ajanslar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ile
sorumludur.
Söz konusu protokol çerçevesinde ajanslara yönelik süreç ve yazılım çalışmaları
yapılacak alanlar şu şekildedir:

Proje ve faaliyet desteği,


Çalışma programı, bütçe ve muhasebe,



İnsan kaynakları,



Paydaş veri tabanı ve bilgi sistemi,



Yatırım destek ofisleri,



Arşiv ve belge yönetim sistemleri,



Performans yönetimi,



Planlama ve programlama (operasyonel programlar, bölge planları),



Bilgi teknolojisi altyapı standartlarının oluşturulması.

Süreç modelleme çalışmaları proje yürütme grubunda yer alan Planlama uzmanları ve
yüklenici firma temsilcileri ile haftada üç gün düzenlenen toplantılarla sürdürülmüş,
ayrıca ayda en az bir kez ajans uzmanlarının da bu çalışmalara katılımları sağlanmıştır.
Belirtilen modüllerden proje ve faaliyet desteği ile çalışma programı, bütçe ve
muhasebe modüllerine ilişkin süreç çalışmaları ve önemi nedeniyle ilk sıraya alınan
çalışma programı, bütçe ve muhasebe yazılımı resmi onaya sunulmak üzere
tamamlanmıştır.
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Performans Göstergeleri:
Mevcut Durum
(2008)

2009
Hedefi

Gerçekleşme

Yeni bölgesel kalkınma araçları konusunda üretilen
araştırma ve strateji raporu sayısı

-

1

-

Desteklenen cazibe merkezi sayısı

1

3

1

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenen
proje sayısı (Adet)

9

15

8

kaynak

15

80

18

İşler hale getirilen izleme sistemleri (İBS, İKİS,
KÖYDES, vb.) kullanıcı sayısı

6.000

6.500

10.526

1

3

-

Cazibe Merkezleri
(Milyon TL)

Programına

ayrılan

Değerlendirme çalışmalarının sayısı

1.1.17- Hedef 7.1 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Avrupa Birliğine aday ülkelere yönelik olarak 2001 yılında başlatılan Katılım Öncesi
Mali İzleme Süreci çerçevesinde her yıl yenilenerek Avrupa Komisyonuna iletilmesi
öngörülen Katılım Öncesi Ekonomik Programın sekizincisi olan “2008 Yılı Katılım
Öncesi Ekonomik Programı”, ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla
hazırlanmış ve YPK’ca onaylanarak Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. (EMSAGM)
Hermin Modeli Projesi kapsamında, Türkiye için oluşturulan HERMIN ulusal modeli
tamamlanmış ve proje raporu basılmıştır. (EMSAGM)
2009 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program diğer birimlerin katkısıyla hazırlanmıştır.
(EMSAGM)
2009 yılı İlerleme Raporu Türkiye Katkısının Ekonomik Kriterler Bölümü
hazırlanmıştır. (EMSAGM)
2009 Ulusal Program çalışmalarına katılım sağlanmıştır. (YPKDGM)
AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program Taslağına katkılarda
bulunulmuştur. (YPKDGM)
AB´ye katılım sürecinde, ilgili komisyon ve alt komisyon toplantılarına iştirak edilmiş
ve bu konularda hazırlanan nihai raporlara katkı sağlanmıştır. (İSKGM)
AB´ye katılım süreci kapsamında Müsteşarlığımızca koordine edilen IPA, TINA ve
Sürdürülebilir Kalkınma çalışmalarına iştirak edilmiş ve bu çerçevede hazırlanan
raporlara katkı sağlanmıştır. (İSKGM)
AB fonlarından finanse edilmesi programlanan ve ilgili kuruluşlarca Müsteşarlığımıza
intikal ettirilen Twinning ve/veya yatırım projelerinin hazırlanması sürecine iştirak
edilmiş ve bu konuyla ilgili nihai aşamanın ikmal edilmesine katkı sağlanmıştır.
(İSKGM)
AB´ye katılım sürecinde, ilgili komisyon ve alt komisyon toplantılarına iştirak edilmiş
ve bu konularda hazırlanan nihai raporlara katkı sağlanmıştır. (İSKGM)

42

1.1.18- Hedef 7.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
Müsteşarlığımız koordinasyonunda verilecek eğitimlerle ilgili tarafların proje
hazırlama, izleme ve değerlendirme alanlarında kurumsal kapasiteleri
geliştirilecektir.
2007-2008 yıllarında Müsteşarlık bünyesinde yürütülen AB Ekonomik ve Sosyal
Uyum Alanında Kapasite Geliştirme Projesinin ikinci aşamasına ilişkin olarak
geliştirilen “AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite Geliştirme
Projesi (II) hazırlanarak 2009 yılı IPA 1. Bileşen programlaması kapsamında finanse
edilmek üzere AB Komisyonuna sunulmuştur. Uygulamasının 2010 yılının son
çeyreğinde başlaması öngörülen proje kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara
programlama, izleme ve değerlendirme alanlarında eğitimler verilerek kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
Toplumun ilgili kesimleri Türkiye-AB mali işbirliği süreci konusunda
bilgilendirilerek AB’den sağlanacak kaynakların etkin kullanımı geliştirilecektir.
AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (II)
kapsamında düzenlenecek eğitim, seminer ve konferanslarla, merkezi ve bölgesel
düzeyde ilgili taraflar Türkiye-AB mali işbirliği süreci ve IPA’nın 3. ve 4. bileşenleri
çerçevesinde kullanılabilecek AB fonları konusunda bilgilendirilecektir.
Operasyonel Programların uygulama sonuçları izlenecek ve yenileme çalışmaları
koordine edilecektir.
Müsteşarlığın Stratejik Koordinatör sıfatıyla koordinasyonundan sorumlu bulunduğu
IPA 3. ve 4. Bileşenleri kapsamındaki Operasyonel Programların uygulaması 2009 yılı
itibarıyla
henüz
başlamamış
olduğundan
uygulamaya
ilişkin
izleme
gerçekleştirilememiştir. Bununla birlikte, IPA 3. ve 4. Bileşenleri kapsamındaki
Operasyonel Programların 2010-2011 dönemi tahsisatlarına uygun olarak revize
edilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2010-2011 dönemi için IPA 3.
bileşeni kapsamındaki Operasyonel Programlar arası tahsisat oranlarının
belirlenmesine yönelik olarak bir değerlendirme çalışması yapılmış ve Avrupa
Komisyonuna iletilmiştir.
Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2008)
Bölgesel Gelişme ve insan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Bileşenlerine ilişkin izleme
ve değerlendirme sisteminin kurulması

-

IPA’nın diğer bileşenlerinde programlama
çalışmaları toplantılarına katılım sayısı

3

Kapasite geliştirme çalışmaları
kapsamında verilen eğitim ve eğitilen kişi
sayısı (kişi-gün)

400
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2009

Gerçekleşme

Sistemin
Kurulmas
ı

Sistemin kurulumu
tamamlanmış olup, ilgili
kurumların kullanımına açma
çalışmaları devam etmektedir.

2

300

Söz konusu eğitimler AB
Ekonomik ve Sosyal Uyum
Politikası Alanında Kapasite
Geliştirme Projesi - II
kapsamında
gerçekleştirilecektir.

1.1.19- Hedef 7.4 kapsamında yürütülen faaliyetler
Yapısal Fonlara ve Uyum Fonuna hazırlık stratejisi ilgili kurumlarla işbirliği içinde
hazırlanacak ve uygulanacaktır.
•

AB ile üyelik müzakereleri kapsamında 22 no’lu “Bölgesel Gelişme ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu” faslına ilişkin tarama sonu raporu henüz resmi olarak Türk
tarafına iletilmediğinden dolayı söz konusu strateji belgesi hazırlanamamıştır. Bununla
birlikte Müsteşarlık tarafından hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından 2009 yılı mali
programlaması kapsamında finanse edilecek olan AB Ekonomik ve Sosyal Uyum
Politikası Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (II) kapsamında, AB Uyum
Politikasına yönelik strateji dokümanı ve eylem planlarının 2011 yılı sonuna kadar
tamamlanması öngörülmektedir.
İlgili kamu kurumlarında gerekli kapasite oluşturulacaktır.

•

AB ekonomik ve sosyal uyum politikası alanında kapasite geliştirme projesinin
uygulamaya geçmesi ile birlikte, ilgili kurumlarda görev yapan personele AB Uyum
Politikasına ilişkin verilecek eğitimlerle gerekli kapasitenin oluşturulmasına da katkı
sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2008)

2009
Hedefi

Gerçekleşme

Strateji belgesi ve uygulama planının
üretilmesi

-

-

-

Strateji belgesinde belirlenecek gerekli
yapıların oluşturulması

-

-

-

Strateji belgesi ve uygulama planında
belirlenecek kapasite geliştirme ve eğitim
faaliyetlerinin gerçekleşme oranı

-

-

-

1.1.20- Hedef 7.5 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

•
•
•

AB’nin Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) alt bileşeni olan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT – PSP) ve 2009 yılı
Çağrısına ilişkin Ankara ve İstanbul'da bilgilendirme programları düzenlenmiştir.
Programlara kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel
sektörden çok sayıda temsilci katılmıştır. (BTDB)
ICT-PSP Programına ilişkin bilgileri içeren internet sayfası hazırlanmıştır.
Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen ICT-PSP toplantılarına katılım
sağlanmıştır. (BTDB)
Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen IDABC Yönetim Komitesi ve Uzmanlar
Grubu toplantılarına katılım sağlanmış, diğer kurumlardan çeşitli uzmanlar grubu
toplantılarına katılan temsilcilerle değerlendirme toplantıları yapılmıştır. (BTDB)
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1.1.21- Hedef 8.1 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

Yürütülmekte olan ekonomik politikaların uygulanmasıyla ilgili olarak uluslararası
kuruluşlar ile temas ve müzakerelerde bulunulmuş ve söz konusu kuruluş
temsicileriyle yapılan toplantılara iştirak edilmiştir. (İSKGM)
• İstanbul’da düzenlenen İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 25. Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısına katılım sağlanmıştır. (İSKGM)
• İKT, İSEDAK, EİT, KEİ ve D-8 gibi platformlarda aktif rol alınarak somut program,
proje ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir. (DEİGM)
• İSEDAK’ın önemli projelerinden biri olan İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi
Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPSOIC) ile ilgili anlaşmaların (Tercihli
Tarife Protokolü (PRETAS) ve Menşe Kuralları Belgesi) İKT üyesi devletler
tarafından onaylanması sürecinin hızlandırılmasına yönelik girişimler sürdürülmüştür.
PRETAS yeterli sayıda ülke tarafından onaylanmıştır. Menşe Kuralları Belgesinin de
10 ülke tarafından onaylanmasına yönelik çabalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda
Ülkemiz, TPSOIC Menşe Kuralları’nı onaylamak suretiyle, TPSOIC Anlaşmalarının
onaylanması sürecini tamamlamıştır. Ayrıca, TPSOIC’in uygulama safhası için gerekli
hazırlıkların yapılması kapsamındaki çalışmalar başlatılmıştır. (DEİGM)
• Türkiye’nin üyesi olduğu ekonomik işbirliği örgütlerinde bir uzman
görevlendirilmiştir. (DEİGM)
Performans Göstergeleri:
2009

Mevcut durum
(2008)

(Hedef)

21

25

24

6 ülke

10 ülke

10

TPS-OIC Menşe Kuralları onay durumu

-

10 ülke

5(*)

Ekonomik işbirliği örgütlerinde çalışan Müsteşarlık
personeli sayısı

7

8

8

Müsteşarlık katkısıyla oluşturulan ekonomik işbirliği
projesi sayısı (kümülatif)
PRETAS’ın 10 ülke tarafından onaylanması suretiyle TPSOIC Sisteminin yürürlüğe girmesi

GERÇEKLEŞME

(*) TPS-OIC Toplantısı yeterli onaycı ülkeye ulaşılamadığı için yapılamamıştır.

1.1.22- Hedef 8.2 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

•
•
•
•

Suriye Planlama Örgütü tarafından organize edilen “Bölgesel Planlama” konulu
toplantılara katılım sağlanmış ve ilgili kuruluşa Türkiye ekonomisine ilişkin sunum
yapılmıştır. (YPKDGM)
İran heyetinin Müsteşarlığımızı ziyaretinde Türkiye ekonomisine ilişkin sunum
yapılmıştır. (YPKDGM)
Öncelikle komşu ve yakın bölge ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ortak bölgesel
işbirliği programları uygulanacaktır. (DEİGM)
Ülkemizin teknik yardım faaliyetlerinin ülke ve bölge bazında artırılması yönündeki
çalışmalar desteklenecektir. (DEİGM)
Teknik işbirliğine ilişkin kapsamlı politikaların oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.
(DEİGM)
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Performans Göstergeleri:
2009

Mevcut durum
(2008)

(Hedef)

Diğer ülke ekonomik/sosyal kalkınma birimleri ve planlama
yapan kurumlarıyla yapılan işbirliği anlaşması ile
uygulanan program sayısı (kümülatif)

1

1

2

Program kapsamında uygulanan bölgelerarası işbirliği
projesi sayısı (kümülatif)

42

13

55

Program/proje kapsamında gerçekleştirilen karşılıklı resmi
ziyaret sayısı (kümülatif)

6

6

20

Teknik işbirliği kapsamında düzenlenen eğitim programı
sayısı (kümülatif)

6

6

15

GERÇEKLEŞME

1.1.23- Hedef 9.1 kapsamında yürütülen faaliyetler
İç Kontrol Sistemi
Müsteşarlığımızda İç Kontrol Sistemini kurmak amacıyla 01.07.2009 – 30.06.2011
tarihlerini kapsayan 2 yıllık Eylem Planı hazırlanmış ve Eylem Planında yer alan eylemleri
gerçekleştirilmek üzere; Müsteşarlık Makamı Oluru ile Müsteşarlık genelinde proje ekibi ve
yapılan çalışmaları izlemek amacıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
oluşturulmuştur.
Eylem Planı çalışmaları, üst yönetime yapılan farkındalık sunumu ile başlatılmıştır.
Harcama birimi düzeyinde çıkartılan boşluk analizleri proje ekibi tarafından yapılan
çalıştaylarla kurum düzeyindeki boşluklar ve bu boşlukların giderilmesine yönelik faaliyetler
tespit edilmek suretiyle hazırlanmıştır.
1.1.24- Hedef 9.4 kapsamında yürütülen faaliyetler
•

Müsteşarlığın ilgili birimlerinden temsilcilerin uluslararası toplantı, seminer ve
çalışma gruplarına düzenli ve aktif katılımı sağlanmıştır. (DEİGM)
• Katılım sağlanan toplantılarda yapılan görüşmelerin ayrıntıları ve toplantı sonuçları
rapor veya bilgi notu haline getirilerek, elektronik ortamda ve yazılı olarak paylaşıma
sunulmuştur. (DEİGM)
• OECD-SIGMA heyeti ile “Kamu Mali Yönetimi” ve “Kamu Harcama Yönetimi”
konulu görüşmeler gerçekleştirilmiştir ve yapılan 2009 Yılı Kamu Harcamaları
Yönetimi Raporu Taslak çalışmalarına katkı sağlanmıştır. (YPKGM)
Performans Göstergeleri
2009

Mevcut durum
(2008)

(Hedef)

Katılım sağlanan uluslararası toplantı sayısı *

143

150

180

Uluslararası kuruluşlara verilen görüş, belge ve
sunum sayısı

95

100

105

Uluslararası kuruluşlarda çalışan planlama
uzmanı sayısı

8

10

10

* Yurtiçi, yurt dışı ve diğer (video konferans vb.) uluslararası toplantıları kapsamaktadır.
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GERÇEKLEŞME

1.2 - Ana Hizmet Birimleri Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyet ve Projeler Bilgileri
1.2.1 - Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanunlarla Müsteşarlığımıza
verilen görevlere ilişkin faaliyetler
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hazırlanmıştır.
Orta Vadeli Mali Plan çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
2010 Yılı Programı hazırlanmıştır.
2010 Yılı Yatırım Programı hazırlanmıştır.
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun hazırlanmasına katkı sağlanmış ve
Bütçenin TBMM´de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki görüşmelerine
iştirak edilmiştir.
YPK ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarına iştirak edilmiş ve bu konuda
ihtiyaç duyulan hazırlık çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
Ekonomik konjonktüre ilişkin raporlar hazırlanmıştır.
YPK ve Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararlarının oluşturulmasına katkı
sağlanmıştır.
İlgili kurumların Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının ibra edilmesine ilişkin
TBMM KİT Komisyonunun alt ve üst komisyon toplantılarına, Fiyat Değerlendirme,
Ödeme, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme, Asgari
Ücret Tespit Komisyonu, Sosyal güvenlik reformuna ilişkin ikincil düzenlemelerin
hazırlanmasına yönelik toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunulmak üzere, 2008 yılı gelişmeleri ve 2009
yılına ilişkin öngörüler ve 2010 yılı hedefleri ile asgari ücreti ilgilendiren diğer
gelişmelerin yer aldığı rapor hazırlanmıştır.
TBMM Plan ve Bütçe ve diğer KİT Komisyonlarında yapılan toplantılara katılım
sağlanmış ve görüş verilmiştir.
Mevzuat Çalışmaları

•

•
•
•

•

KİT’lerin (ÇAYKUR, TİGEM, DMO, MKEK, TPAO, TKİ, TEMSAN, BOTAŞ)
sermaye artırımı talepleri, personeline yapılan ek ödemeler, ilgili düzenlemelerde
bulunan kanun tasarıları, ana statülerinin ve örgütsel yapılarda değişiklik yapılması ile
mevzuat düzenlemelerine ilişkin kanun tasarılarına görüş verilmiştir.
Turizm işletmelerine elektrik enerjisi desteği verilmesi hakkında görüş verilmiştir.
Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ Taslağına görüş verilmiştir.
Bütçe Kanunu tasarısına, Toplu Konut Kanunu ve yönetmeliğindeki bazı
değişikliklere, Savunma Sanayi Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanun Tasarısına, PTT Kanun Taslağına görüş verilmiştir.
Finans sektörüyle ilgili mevzuat çalışmalarına, “Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca
Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi
Hakkında Yönetmelik” ile “Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek
Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında
Tebliğ” taslaklarına görüş verilmiştir.
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•

•

•
•
•

AB müktesebatında, 2006/48 ve 2006/49 sayılı iki ayrı direktif çerçevesinde ele alınan
ve Basel-II olarak bilenen “Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası
Düzeyde Uyumlaştırılması” çalışmasında yer alan ulusal inisayitiflere görüş
bildirilmiştir.
“Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ” ile “Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” taslaklarına
görüş bildirilmiştir.
Çevre ve Orman Bakanlığına Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin
değiştirilmesi hususunda öneri götürülmüştür.
Köy Kanunu Tasarı Taslağına görüş verilmiştir.
Üniversitelere yeni kadro tahsisinin yapılmasına ilişkin kanun değişikliğine görüş
verilmiştir.
Görüş Bildirilen Konular

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

IMF teknik yardım politika değişikliğine ilişkin olarak gönderilen anket formu
doldurulmuş ve teknik yardım değişikliğinin ülkemize yansımaları ve alınması
gereken önlemlere ilişkin Hazine Müsteşarlığına görüş verilmiştir.
Küresel kriz nedeniyle diğer ülkeler tarafından başlatılan korumacılık önlemlerinin
türü, kapsamı ve etkilerine ilişkin bir rapor hazırlanmıştır.
G-8 ülkeleri zirvesinde alınan kararların genel olarak küresel ekonomiye, özel olarak
da Türkiye’ye yansımalarına ilişkin rapor hazırlanmıştır.
IPA 3. ve 4. Bileşenleri Taslak Model Finansman Anlaşması hakkında görüş
bildirilmiştir.
AB Çok Yararlanıcılı Programı – Kriz Tepki Paketi (Crisis Response Package) Proje
Önerisi hakkında görüş bildirilmiştir.
İklim Değişikliği Uzun Dönemli İşbirliği Müzakere Belgesine ilişkin görüş
bildirilmiştir.
OECD Rekabet Komitesi altındaki 3 numaralı İşbirliği ve Uygulama Çalışma Grubu
bünyesinde yapılacak “Kamu İktisadi Teşebbüslerine Yönelik Kurumsal Yönetişim ve
Rekabet Perspektifinden Tarafsızlık” konulu tartışma hakkında görüş verilmiştir.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Kayıtdışılık: Sebepleri, Sonuçları, Politikalar”
konulu taslak Ülke Ekonomik Değerlendirme Raporun ile Dünya Bankası tarafından
verilen Rekabet ve İstihdam Kalkınma Politikası Kredisi (CEDPL -Competitiveness
and Employment Development Policy Loan) kullanımını takiben Banka tarafından
hazırlanan Uygulama Tamamlama Raporu (Implementatiton Completion Report- ICR)
hakkında görüş bildirilmiştir.
Ülke İşbirliği Stratejisi (Country Partnership Strategy - CPS) Ara Dönem
Değerlendirme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan ve CPS kapsamında alınan
sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri içeren CPS Sonuç Matrisi, Finansman Programı ve
Analitik Çalışmalar Tablosuna görüş bildirilmiştir.
2009 yılı içinde yaşadığımız krizi kontrol altına alabilmek, zararlarını minimize
edebilmek için hazırlanması gereken program konusunda görüşler yazılmıştır.
Ülkemiz dış finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Amerikan tahvil piyasasında
halka arz yoluyla tahvil ihracı gerçekleştirilmesini teminen, Türkiye'deki ekonomik ve
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•

•

•

•

•

•
•
•

politik gelişmelere ilişkin bilgileri içeren "İzahname’nin (Prospectus)"
Müsteşarlığımız görev alanına giren konuları güncellenmiştir.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİPA) Başkanlık Divanı Daimi Komite ve 33. Genel
Kurul toplantılarında yapacağı “KEİ Üye Devletlerindeki Mali ve Ekonomik Krizlerin
Sonuçlarını Hafifletme Amaçlı Stratejiler ve Politikalar” konulu konuşmasıyla ilgili
görüş ve önerilerimiz bildirilmiştir.
OECD’de uygulanan iki yıllık çalışma programı ve bütçe kapsamında, üye ülkelerin
çalışma konuları itibarıyla orta vadedeki yönelimlerinin belirlenmesi amacıyla iki
yılda bir yapılan “Orta Vadeli Yönetim-Medium Term Orientation (MTO) Survey”,
2011-2012 çalışma programının çalışmalarına ışık tutacak MTO anket çalışmasına
katkıda bulunulmuş, “Government at a Glance” raporu hakkında görüş bildirilmiştir.
BM tarafından uzun süredir devam eden ekonomik ve finansal krizin anlaşılabilmesi
adına ülkeler düzeyinde yüksek öncelikli göstergelerin varlığı ve dağıtımına ilişkin
yayımlama sıklığı ve zamanlılık faktörlerinin değerlendirildiği çalışmaya sorumlu
olduğumuz alanlarda katkı sağlanmıştır.
Dünya Bankası ile yürütülmekte olan Ülke İşbirliği Stratejisi (CPS) kapsamında yer
alan Program Amaçlı Kamu Harcamaları ve Mali Yönetim Çalışması (PPER)
çerçevesinde hazırlanan Kamu Mali Yönetim Performans Raporu ile Ülke Ortaklık
Stratejisi (CPS) Ara Dönem Değerlendirme konusunda görüş bildirilmiştir.
Mart 2009 ve Haziran 2009 döneminde küresel mâli krizin reel sektör üzerindeki
olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla yapılan vergi indirimlerinin kamuya
maliyeti ve ülke ekonomisine etkilerinin analiz edilmesi suretiyle karar alma sürecine
katkı sağlanmıştır.
Yıllık Program kapsamında öngörülen ilgili tedbir kategorilerinin kurum ve kuruluşlar
bazında izleme ve değerlendirmesi yapılmıştır.
Küresel krize yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin politika önerilerinde bulunulmuş,
söz konusu tedbirlerin toplam maliyeti izlenerek raporlanmıştır.
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik
ve sosyal kalkınmaya yönelik yatırımlarda kullanılmak amacıyla İşsizlik Sigortası
Fonu nema gelirinden aktarılacak tutarın geri ödemesinin nasıl yapılacağına ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi hakkındaki YPK Karar taslaklarına ilişkin bilgi notları
hazırlanmıştır.
Toplantı, Komisyon ve Kurul Çalışmaları

•
•

•
•
•

5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereği oluşturulan ve olağan olarak Mayıs ve Kasım
aylarında yapılan Finansal Sektör Komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları ve bu
Kurul bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarına katılım
sağlanmıştır.
Yıl içerisinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Kurulu toplantılarına katılınmış ve Kurul kararının oluşumuna katkı sağlanmıştır.
İhracat Koordinasyon Kurulu çalışmalarına aktif katılım sağlanmıştır.
OECD Kısa Dönemli Ekonomik Tahminler Çalışma Grubu (STEP) toplantısına,
OECD-Üst Düzey Bütçe Yetkilileri ve OECD-SIGMA ile Çalışma Gruplarının
düzenlemiş olduğu toplantılara katılım sağlanmıştır.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Ulusal İstihdam
Stratejisi Çalıştayına aktif katılım sağlanmıştır.
İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi konusundaki toplantılara katılım sağlanmıştır.
Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) İkinci İstişare Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Olağan Resmi İstatistik Konseyi Toplantısına Müsteşarımızın başkanlığında bir
heyetle katılım sağlanmıştır.
Afganistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Heyeti Uzmanları eğitimine katılım
sağlanmıştır.
OECD Ekonomi Politikaları Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzmanlarıyla yapılan
“büyüme” toplantılarına katılım sağlanmıştır.
“Türkiye Krizden Nasıl Etkileniyor? Bu Etkileri Gidermek İçin Neler Yapılabilir?”
konulu seminere katılım sağlanmıştır.
Eğitim ve Seminerler

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Viyana’da gerçekleştirilen Makroekonomik Yönetim ve Finansal Sektör konulu IMF
Kurslarına katılım sağlanmıştır.
Avrupa Komisyonu ve Birleşik Viyana Enstitüsü tarafından Viyana’da düzenlenen
“Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği (EMU) Müktesebatı ile ilgili Avrupa Birliği
Ekonomi Politikası” konulu seminere katılım sağlanmıştır.
IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısına katılım sağlanmıştır.
Kurum dışında iç denetçiler için yapılan eğitim programlarında Temel Politika
Dokümanları ve Uygulaması konulu seminer verilmiştir.
Ülkemizdeki “düzenleyici çerçeve”yi iyileştirmeye yönelik olarak Düzenleyici Etki
Analizi (DEA) çalışmalarının yönlendirilmesi ve uygulayıcı idari kapasitenin
güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliğinin işbirliğinde yürütülen eğitim faaliyetlerine
katılım sağlanmıştır.
“Zamanı Yakalamak ve Zamanı Aşmak: Yenilikçi Yaşam” konulu konferansa katılım
sağlanmıştır.
“Uluslararası Anadolu İktisat Kongresi”ne katılım sağlanmıştır.
OECD Bilim Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğünde bir planlama uzmanının iki yıl
süreli görevlendirmesi tamamlamıştır.
Vergi Konseyi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen Mahalli İdareler Mali Yönetim Forumuna
ilişkin çalışmalara iştirak edilmiştir.
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AB Uyum Sürecine Katılım
•
•
•

•
•

“Sermayenin Serbest Dolaşımı” faslıyla ilgili talep edilen konularda görüş verilmiştir.
4 nolu alt komite çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının üçer aylık
dönemler itibarıyla izlenmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Program İzleme
Çizelgelerinde yer alan genel devlet verileri güncellenmiştir.
2009 Yılı Düzenli İlerleme Raporu Türkiye Katkısı – Ekonomik Kriterler Bölümüne
katkı verilmiştir.
AB uyum müzakereleri çerçevesinde maliyet analizi yapılmasının öncelik arz ettiği
düşünülen konu listelerinin belirlenmesi çalışmasına görüş bildirilmiş, “Mali ve
Bütçesel Hükümler”, “Mali Kontrol” ile “Vergilendirme” fasıl başlıkları altında
düzenlenen toplantılara katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir.
Diğer Faaliyetler

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hazırlık sürecine aktif katılım sağlanarak, bütçe
makro ve temel büyüklükleri ilgili diğer kuruluşlarla koordineli olarak belirlenmiştir.
Üretim ve harcamalar yönüyle GSYH’nın alt bileşenlerinin ve dış ticaret
büyüklüklerinin tahminleri yapılmış, gelişmeler izlenmiş, değerlendirilmiş ve
ekonomik konjonktüre ilişkin raporlar hazırlanmıştır.
2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programın ilgili bölümleri hazırlanmıştır.
Yerel yönetim kuruluşlarından 2008 yılına ait veriler derlenmiş ve Katılım Öncesi
Ekonomik Program (KEP) kapsamında mahalli idareler finansman dengesi hazırlanmıştır.
Uluslararası finansal krizin Türkiye ekonomisine etkilerini en aza indirmek amacıyla
alınan önemlerin maliyet boyutunun izlenmesi sağlanmış ve alternatif politika
önerileri getirilmiştir.
Resmi İstatistik Programı çerçevesinde yayımlanmakta olan Ulusal Veri Yayımlama
Takvimi kapsamında, Müsteşarlığımız sorumluluk alanına giren konular güncellenmiş
ve resmi sitemizde yayınlanmıştır.
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık
çalışmaları kapsamında; Hukuk, Finansal Ürün ve Hizmet, Vergi, Düzenleyici ve
Denetleyici Çerçeve, Altyapı, İFM Organizasyon, Tanıtım ve İmaj, İnsan Kaynakları
ve Mevcut Durum Analizi olmak üzere 9 adet çalışma grubu kurulmuştur.
Müsteşarlığımız koordinasyonunda Türkçe ve İngilizce olarak İFM Stratejisi ve
Eylem Planı hazırlanmış ve Eylem Planı yayımlanmıştır.
Çalışma komiteleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bir web portalı
oluşturulmuştur.
KİT’lerin Stratejik Plan Taslakları incelenerek stratejik plan çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
İstanbul Sanayi Odası işbirliği ile sanayi kuruluşlarındaki sorunların tespiti amacı ile
seçilen alt sektörlerde inceleme yapılmış ve sonuç raporları hazırlanmıştır.
Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu, Temel Ekonomik Göstergeler Raporu, Mali
Piyasalarda Gelişmeler Raporu aylık, Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler sunumu
haftalık olarak hazırlanmıştır.
Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret İstatistikleri ve Dış Ticaret Fiyat Endeksi raporları
aylık olarak hazırlanarak yöneticilere sunulmuştur.
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1.2.2 - Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Mevzuat Çalışmaları
•
•

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Yönetmelik Taslağı
Hakkında görüş verilmiştir.
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği Taslak çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
Görüş Bildirilen Konular

• Kalkınma Planları ve Yıllık Programların İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulması
projesine katılım ve katkı sağlanmıştır.
• 2008 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı İngilizceye tercüme edilmiş, Türkçe ve
İngilizce olarak bastırılıp tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı sağlanmıştır.
• Uluslararası Ekonomik Göstergeler-2009 çalışması hazırlanarak kitap halinde ve
elektronik ortamda yayınlanmıştır.
• Technopolis Group Türkiye tarafından yürütülmekte olan “Kamuda inovasyon”
girişimi kapsamında, İngiliz Büyükelçiliği'nin desteği, Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığının koordinasyonu ve Technopolis Group'un Türkiye ve
İngiltere ofislerinin organizasyonuyla kamuda inovasyon faaliyetlerinin yerinde
incelenmesi amacıyla İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
• Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Bütçe çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
• “Global Kriz: AB ve Türkiye” başlıklı bir rapor hazırlanmıştır.
• Dünya Bankası tarafından birlikte gerçekleştirilen “Tasarım ve Uygulama
Sürdürülebilir Sonuçları-Türkiye'de Kamu Kesimi merkezli İzleme ve Değerlendirme
Sistemleri - Designing and Implementing Sustainable Results-Based Monitoring and
Evaluation Systems in the Public Sector in Turkey-” konulu çalıştaya katılım
sağlanmıştır.
• AB Ülkelerinde Küresel Krize Karşı Alınan Önlemler konulu rapor hazırlanmıştır.
• Nisan ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar ve Ulaştırma Bakanlıklarının, Mayıs ayında
Hazine Müsteşarlığının, Ekim ayında Sağlık Bakanlığının uzun vadeli projeksiyon
talepleri, yine Mayıs ayında Milli Savunma Bakanlığının orta vadeli projeksiyon talebi
karşılanmıştır.
• Çin ve Hindistan ekonomileri hakkında bilgi notları hazırlanmıştır.
• Krize Karşı Alınan Paketlerde Yer Alan Başlıca Önlemler konulu bilgi notu
hazırlanmıştır.
• Global Ekonomik Krizden Çıkış İçin Alınan Başlıca Önlemler ve Bütçeye Yansıması
konulu bilgi notu hazırlanmıştır.
• Yirmiler Grubu (G-20) Kuruluş, Çalışma Düzeni ve Zirveler konulu bilgi notu
hazırlanmıştır.
• Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) İhracat Stratejisi hakkında değerlendirme
yapılmış, Müsteşarlık değerlendirmeleri koordine edilmiştir.
• Terörle mücadelenin bütçe ve ekonomi üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik
çalışma koordine edilmiş ve rapor hazırlanmıştır.
• 2010 Yılı Program metninin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
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Kamu Sektöründe Stratejik Planlama ve Kamu Yönetimi ile ilgili Hollanda’ya TAIEX
çalışma ziyaretinde bulunulmuştur.
30 kamu kuruluşunun stratejik planı değerlendirilmiş ve stratejik planlarına görüş
verilmiştir.
Güney Afrika’da düzenlenen 5. Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansında açılış
konuşması yapılmış ve katılım sağlanmıştır.
Değişik vesilelerle ülkemizde bulunan Kırgız ve Afgan Heyetlerine Nisan 2009 ve
Mayıs 2009’da stratejik planlama konusunda sunum yapılmıştır.
10. Kamu Kalite Sempozyumunda sempozyumun gerçekleştirilmesine kurumsal
destek verilmiştir, DPT Müsteşarlığı standı açılmıştır ve ''Kriz Sonrası Kamu
Vizyonu” çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
İzmir’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan
Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı çerçevesinde hazırlanan yerel
eşitlik eylem planlarının il özel idareleri ve belediyelerin stratejik planlarına
entegrasyon yöntemlerinin tartışıldığı toplantıda sunuş yapılmıştır.
Önce Kalite Dergisi’nin Mayıs 2009 tarihli sayısında “Küresel Kriz ve Kamuda
Stratejik Yönetim” başlıklı makale yayımlanmıştır.
Strateji Geliştirme Birimlerinden temsilcilerin katılımıyla “Stakeholder Participation
for Strategic Management and Planning” adlı TAIEX çalıştayı düzenlenmiştir.
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen “Kamu
Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi” adlı IPA projesinin
oluşturulmasına katkı ve eş yararlanıcı olarak katılım sağlanmıştır.
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan İzmir Bölgesel Kalkınma Planı
konusunda görüş oluşturulmuştur.
G-20 Toplantısında Sayın Başbakanımızın yapmış olduğu konuşma hazırlanmıştır.
Sayın Başbakanımızın Dünya Bankası-Uluslararası Para Fonu yıllık toplantılarında
yaptığı konuşmaya katkı yapılmış ve söz konusu toplantılara katılım sağlanmıştır.
Türkiye ve Suriye Planlama Teşkilatları arasındaki işbirliği kapsamında Şam’da
düzenlenen sempozyuma katılım sağlanmış ve DPT’de kullanılan makroekonometrik
modeller konusunda sunum yapılmıştır.
TOBB-ETU işletme yüksek lisans öğrencilerine “Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde
Strateji Yönetimi” konulu sunuş yapılmıştır.
VII. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayında “Stratejik Planlama ve Endüstri
Mühendisliği” adlı bildiri sunulmuştur.
Toplantı, Komisyon ve Kurul Çalışmaları

•
•

•

Forum İstanbul 2009 konferansına katılım sağlanmıştır.
Müsteşarlığın katkısıyla Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen Uluslararası
Anadolu İktisat Kongresi (EconAnadolu 2009) konferansına katılım sağlanmıştır.
Kongrede, 3 aylık DPT Makroekonometrik Modelinin tanıtılmasına yönelik bir sunum
yapılmıştır.
Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından “Global Finansal Krizin İstihdam Üzerinde
Ortaya Çıkardığı Etkiler ve Alınacak Tedbirler” gündemiyle Sayın Başbakanımız
başkanlığında toplantı yapılmıştır.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Uludağ Üniversitesinde Sayın Müsteşarımızın yaptığı “Küresel Kriz ve Türkiye
Ekonomisinin Orta Vadeli Perspektifi” konulu sunum hazırlanmıştır.
Tel Aviv University-Cegla Center tarafından Tel Aviv’de düzenlenen “Money
Matters” adlı konferansa katılım sağlanmış ve bildiri sunulmuştur.
Selanik şehrinde düzenlenen “Technical Change and Economical Analysis” konulu
konferansta sunum yapılmıştır.
İspanya’da düzenlenen “TRESMED 3“ uluslararası toplantısına katılım sağlanmıştır,
Paris’te IPEMED tarafından gerçekleştirilen “Mediterranean 2030 Outlook” konulu
toplantıya katılım sağlanmıştır.
Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin
Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Geliştirme Programlarının
Oluşturulma Projesi ile ilgili çalışmalara ve toplantılara katılım sağlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Kongresi’nde “Kamuda Stratejik Yönetim
Uygulamaları” konulu sunuş yapılmıştır.
Ankara Endüstri Mühendisliği Platformunda “Ülke Kalkınmasında Stratejik
Planlama” konulu sunuş yapılmıştır.
Maliye Bakanlığının düzenlediği Performans Programı Hazırlama Eğitimi kapsamında
stratejik planlama konusunda sunum yapılmıştır.
Eğitim ve Seminerler

•
•
•
•
•
•
•
•

•

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümüne, Planlama Süreci ve Ekonomik
Modeller konulu seminerler verilmiştir.
Kalkınma Planının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi ile ilgili çeşitli toplantı ve
eğitimlere katılım sağlanmıştır.
Maliye Bakanlığı Performans Programı Eğitimine iştirak edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılarına Stratejik Plan Eğitimi verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuruluna Stratejik Planlama Eğitimi verilmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iç denetçi eğitim programında stratejik
planlama eğitimi verilmiştir.
Belediyeler Birliğine stratejik planlamayla ilgili eğitim verilmiştir.
Türk Amerikan Ticaret Odası organizasyonunda ülkemize gelen Kennesaw State
Üniversitesi MBA öğrencilerine, DPT ve Türkiye ekonomisinin tanıtımı içerikli bir
sunum yapılmıştır.
Kalkınma ve Planlama Süreci hakkında, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi
Bakanlığı uzmanlarına sunuş yapılmıştır.
AB Uyum Sürecine Katılım

•

•

Brüksel’de düzenlenen AB-Türkiye 4 Nolu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye
Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmış, toplantıda
Makroekonomik Çerçeve sunumu yapılmıştır.
Avrupa Birliği’nin yayınladığı “Interim Forecast” raporunun bir değerlendirmesi ve
Türkiye karşılaştırması analiz edilerek, hizmete özel rapor hazırlanmıştır.
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•

•

•
•
•
•

AB'ye aday ülkelerin idari reform çabalarını destekleyen ve aday ülkeler için AB’nin
hazırladığı ilerleme raporlarına katkı sağlayan SİGMA takımına bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-AT Ortaklık Komitesi’nin 117. Toplantısına
katılım sağlanmış ve Türkiye delegasyonunun sunuşunda yer alan ekonomik kriterler
bölümü konuşma ve sunum metni hazırlanmıştır.
Brüksel'de gerçekleştirilen Expert Meeting, “Ekonomi ve Finans Komitesi Bakanlar
arası Diyalog”, toplantılarına katılım sağlanmıştır.
DGECFIN Uzmanlar toplantısına katılım sağlanmış ve Türkiye ekonomisine ilişkin
tahmin ve öngörüler tartışılmıştır.
Avrupa Komisyonu tarafından Polonya’da düzenlenen “New Methods for Cohesion
Policy Evaluation” konulu seminere katılım sağlanmıştır.
Avrupa Komisyonu tarafından Tiran-Arnavutluk’ta düzenlenen “Building Capacities
for Policy Design and Implementation” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.
Çalıştayda Türkiye örneği konusunda sunum yapılmıştır.
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1.2.3 - İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanunlarla Müsteşarlığımıza
verilen görevlere ilişkin faaliyetler
•

•
•

•
•
•
•

2009 Yılı Programının izlenmesi, ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi
çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon görevi yapılmış ve
bu amaçla ilgili kuruluşlar arasında düzenlenen eşgüdüm toplantılarına iştirak
edilmiştir.
2010 Yılı KİT Yatırım ve Finansman Kararnamesinin hazırlanmasına katkı
sağlanmıştır.
2009 Yılı Yatırım Programının uygulanması ve gerektiğinde revize edilmesiyle ilgili
değerlendirmeler yapılmış ve kuruluşlardan Müsteşarlığımıza intikal ettirilen bu
yöndeki talepler yıl içinde sonuçlandırılmıştır.
2010-2012 Orta Vadeli Program İngilizce metinlerinin hazırlanmasına katkı
sağlanmıştır.
2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesine ilişkin
çalışmalar koordine edilerek gerekli katkı ve katılım sağlanmıştır.
2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararının hazırlanması koordine edilmiş ve katkı sağlanmıştır.
2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programın ilgili bölümleri hazırlanmış ve
İngilizceye de çevirisi yapılmıştır.
Periyodik Faaliyetler

•

2010 Yılı Programının İzlenmesi ve ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi
çalışmaları yapılmış, Programda yer alan tedbirlere ilişkin kaydedilen gelişmeler
sorumlu kuruluşlar tarafından gönderilen izleme değerlendirme raporlarıyla MartHaziran-Eylül ve Aralık sonu itibarıyla takip edilmiştir.
Görüş Bildirilen Konular ve Mevzuat Çalışmaları

•

•
•
•
•

•

Müsteşarlığımızın görev alanına giren ve özellikle 2010 yılı yayınlarında yer almasını
istediğimiz öncelikli konuları kapsayan “TRT Genel Yayın Planı” Taslağına görüş
oluşturulmuştur.
Soru önergeleri ve bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Taslağına
görüş verilmiştir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı” taslağına görüş verilmiştir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; Türkiye Sanayi Stratejisi, Demir
Çelik ve Demir Dışı Metaller Strateji Belgesi ve Otomotiv Sektörüne Yönelik Strateji
Belgesi taslaklarına görüş verilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından koordine edilen, 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yasal zemine oturtulan yeni yatırım teşvik
sisteminin oluşturulmasına yönelik hazırlık çalışmalarına Müsteşarlığı temsilen katkı
sağlanmıştır.
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•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

DTM’ce hazırlanan “CE İşaretinin İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Tadil
Yönetmelik Taslağı” ile “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşlara Dair Tadil Yönetmelik Taslağı”na görüş verilmiştir.
“Savunma Sanayii Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı”na
görüş verilmiştir.
Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) hazırlanan “Türkiye’nin 2023 İhracat
Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi” projesinin performans
ölçüm kriterleri için belirlenecek hedeflere ilişkin görüş verilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “3213 Sayılı Maden
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı”na
görüş verilmiştir.
“İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi İdare Organlarının Görev ve Yetkileri ile
Kararlarının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı”
hakkında görüşümüz oluşturularak Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilmiştir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği” Taslağı hakkında
görüş verilmiştir.
Kamu Özel İşbirliğine ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarına
katılınmış ve çalışmalara katkı sağlanmıştır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve
Eylem Planı (2010-2014) Taslağı” hakkında görüş oluşturulmuştur.
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan değerlendirmelerine yönelik görüş verilmiştir.
GAP Yüksek Kurulu, GAP Eylem Planı, DAP ve KOP´un uygulanmasıyla ilgili
çalışmalara iştirak edilmiş ve çalışmaların raporlanmasına katkı sağlanmıştır.
Kurul, Toplantı ve Komisyon Çalışmaları

•
•
•
•
•

•
•
•

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin TBMM KİT Alt ve Üst Komisyon denetleme
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör Meclisleri Toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Çeşitli ulusal ve uluslar arası (AB, DTÖ, BM, OECD) toplantı, kongre ve seminerlere
katılım sağlanmıştır.
Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonunun 30
Kasım 2007 tarihindeki ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan İcra
Komitesi yıl içinde iki defa toplanmıştır. Söz konusu toplantılar için hazırlık ve
sekreterya faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca, Komisyon çalışmaları kapsamında
belirlenen öncelikli araştırma projelerinin teknik içeriğinin geliştirilmesine
çalışılmıştır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hollanda Hükümeti işbirliğinde “Türkiye’de
Tarımsal Kredi Mekanizması Projesi” çalışma toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörüne yönelik strateji çalıştayına katılım
sağlanmıştır.
5. Dünya Su Formuna katılım sağlanmıştır.
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•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

İslam Konferansı (İKT) üyesi pamuk üreticisi ülkeler arasında “Pamuk Sektöründe
İşbirliğini Geliştirme Stratejisi Eylem Planı (2007–2011)”nın uygulanması
kapsamında düzenlenen “İKT Pamuk Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Bitkisel Ürünler
Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen ‘‘İstihdam Çalıştayına’’ katılım
sağlanmıştır.
Kırsal Kalkınma Planının hazırlık çalışmaları kapsamında kırsal kesimin ekonomik ve
sosyal durumunu yerelde görmek ve kırsala hizmet götüren birimleri yerinde ziyaret
etmek amacıyla Bolu iline yapılan çalışma ziyaretine katılım sağlanmıştır.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde düzenlenen ‘‘Ortak Tarım Politikası ve
Ortak Piyasa Düzenleri’’ konulu konferansa katılım sağlanmıştır.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Rekabet Gücü:
Kriz Sonrası Yeni Yön” konulu 8.Sanayi Kongresi’ne katılım sağlanmıştır.
Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği Sanayi Kongresi 2009’a katılım
sağlanmıştır.
YOİKK Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi çalışmalarına (koordinasyon, toplantı,
görüş) ve iş ortamına ilişkin ulusal ve uluslararası raporlar ile diğer çalışmalara
(koordinasyon, toplantı, görüş) katkı verilmiştir.
OECD Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi toplantısına katılınmıştır.
Paris’te OECD Üst Düzey Çelik Toplantısına katılınmıştır.
Lizbon’da Uluslararası Bakır Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlanmıştır.
TİM tarafından organize edilen, “Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya
Aktarılması ve Performans Yönetimi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen; Makineİmalat Sektörü, Elektrik-Elektronik Sektörü, Madencilik-Seramik Sektörleri ile Taşıt
Araçları ve Yan Sanayii Çalıştaylarına katılım sağlanmıştır.
TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Sektörel Dernekler Federasyonu
işbirliği ile düzenlenen “Krizden Çıkışın Yolu: Rekabet Gücü” konulu 2009 Rekabet
Kongresine katılım sağlanmıştır.
TOBB tarafından ev sahipliği yapılan EİT TSO Sanayi ve Yatırım Komitesi, Fikri ve
Sınaî Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu, Türk Tasarım Danışma Konseyi, Türk
Patent Enstitüsü Danışma Kurulu, Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama
Merkezinin (FİSAUM) Merkez Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
bünyesinde oluşturulan Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclisi’nin
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Eğitim ve Seminerler

•
•
•

Türkiye İstatistik Kurumunun düzenlediği “Tarım İstatistikleri” konulu eğitime
katılım sağlanmıştır.
FAO’nun düzenlediği “Formulation of Investment Projects in Agriculture and Rural
Development” konulu eğitime katılım sağlanmıştır.
Reel sektörün yakından takip edilmesi, sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş
alışverişinde bulunulması amacıyla Müsteşarlığımız ve İSO arasında üst düzeyde
varılan işbirliği mutabakatı doğrultusunda, 11 farklı sektörde toplam 17 firmaya teknik
gezi düzenlenmiştir.
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•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

İSO’nun koordinasyonu haricinde deri sektöründe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Gerede Meslek Yüksek Okulu, Gerede Deri Organize Sanayicileri Derneği ve çeşitli
firmalara teknik gezi düzenlenmiştir.
İstanbul’da düzenlenen “Future of Steel Markets” konulu konferansta “Hammadde
Piyasalarının Geleceği ve Türk Demir Çelik Sektörüne Etkileri” konulu sunuş
gerçekleştirilmiştir.
Müsteşarlığımızca yürütülen ve Dünya Bankası hibesi ile finanse edilen “Kalkınma
Plan ve Programlarının İzlenmesi” projesi kapsamında uluslar arası uzmanların
katkısıyla “Sonuç Odaklı İzleme Değerlendirme” konulu eğitim programı düzenlenmiş
ve katılım sağlanmıştır.
Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Marka/Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık
Amaçlı Kurs Programı” kapsamında “Coğrafi İşaretler” konulu eğitim verilmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen “İç Denetçilerin Eğitimi” programlarına
Eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
AB Uyum Sürecine Katılım
AB Müktesebatına uyumu öngören Ulusal Program hazırlıklarına katılınmıştır.
AB’ye Katılım Müzakereleri kapsamında, “Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı”,
“Tarım ve Kırsal Kalkınma” ve “Balıkçılık” fasıllarındaki alt komite toplantılarına
iştirak edilmiştir.
AB Müzakere süreci kapsamında Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi 8.toplantısına
katılım sağlanmıştır.
AB ve Türkiye arasında yürütülen Ticaret, Sanayi ve Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu (AKÇT) Ürünleri Alt Komitesinin Brüksel’de yapılan toplantısına
katılınmış ve “Türk Sanayiindeki Son Gelişmeler ve Dokuzuncu Plan Sanayi
Politikaları Önceliklerinin Uygulanmasında Kaydedilen İlerlemeler” hakkında sunum
yapılmıştır.
Rekabet Faslının açılış kriteri olan Türk Çelik Sanayi Ulusal Yeniden Yapılandırma
Planına görüş verilmiş ve bu konudaki toplantılara katılım sağlanmıştır.
AB Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı kapsamında 28 Ekim 2009 tarihinde Brüksel’de
yapılan kapanış kriterleri ile ilgili 2. teknik toplantısına katılım sağlanmıştır.
AB Ulaştırma ve Kamu Alımları Fasıllarıyla ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır.
Diğer Faaliyetler

•
•
•
•

•

Meslek odalarının etkinliklerine katılım sağlanmıştır.
Sektörel konferans ve kongrelere katılım sağlanmıştır.
Et ve Balık Kurumu Sincan İşletmesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Ulusal
Gıda Referans Laboratuarı ziyaret edilmiştir.
Bitkisel üretim, hayvancılık, şeker-şekerleme ve biyoyakıt üretim tesislerini
bünyesinde bulunduran Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’ye ait Çumra Şeker Fabrikası
ve Şeker Mamulleri Entegre Tesisine yönelik bir inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın Şanlıurfa iline düzenlediği “Şanlıurfa İlinin
Genel Sorunlarının İzlemesi ve Değerlendirmesi” konulu seyahat programına katılım
sağlanmıştır.
Müsteşarlığımıza ilişkin Kamu Hizmet Sunumu Envanteri çalışmaları tamamlanmıştır.
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1.2.4 - Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
540 Sayılı KHK Kapsamındaki Diğer Faaliyetler
•
•
•
•
•
•

•

Sektör itibarıyla 2009-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP)
hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.
Sektör itibarıyla 2010 Yılı Programı ve Yatırım Programı hazırlanmıştır.
TBMM Genel Kurulda, Plan ve Bütçe ve diğer KİT Komisyonlarında yapılan bütçe ve
görev alanına giren diğer konulardaki görüşmelere katılım sağlanmıştır.
Katılım Öncesi Ekonomik Programının ilgili bölümleri hazırlanmıştır.
TBMM Genel Kurulunda 2010 Yılı Bütçesi ile ilgili görüşmelere katılım sağlanmıştır.
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından (IPA) yararlanmak amacıyla hazırlanması
gereken Stratejik Çerçeve Belgesinin (SÇB) hazırlıkları tamamlanmıştır. Ayrıca
Operasyonel Program taslakları ile ilgili yazışmalar yapılmıştır.
GAP Eylem Planı kapsamında GAP bölgesinde bulunan 9 ile yönelik Sosyal Destek
(SODES) programı uygulanmıştır.
Mevzuat Çalışmaları

•

•

•
•

•

•

İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısına, KamuÖzel Sektör İşbirliği Kanunu Tasarısına, Toplu Konut Kanunu Hakkında Değişiklik
Tasarısına, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve
Girişimlerini Teşvik kanununda yapılması düşünülen değişiklik ve çeşitli Kanun
Tasarılarına, Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanununda Değişiklik Yapan
Kanun tasarısına, “İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Taslağı”na, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun” ile ilgili TBMM’de ve çeşitli kurumlarda yapılan komisyon
çalışmalarına katılım sağlanarak tasarılara görüş verilmiştir.
Türkiye Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (GARD), Diyabet
Kontrol Programına, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyeler Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi teklifine görüş verilmiştir.
Kamu-Özel İşbirliği kapsamında yapılacak olan Kayseri-Bilkent ve Etlik Entegre
Sağlık Kampüslerinin fizibilitelerine görüş verilerek YPK süreci başlatılmıştır.
2009 yılı Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Programı Harcama Esas ve Usulleri ile Vakıf
Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini desteklemek amacıyla
Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinde yer alan ödenekten yapılacak yardımların usul
ve esasları Müsteşarlık Olur’u ile hazırlanmıştır.
İlk defa 2009 yılında Yatırım Programına alınan “Kamu Eliyle Yapılan Kültür
Yatırımlarına Destek Projesi”nin Harcama Esas ve Usullerinin hazırlanmasına katkıda
bulunulmuş ve görüş hazırlanmıştır.
KOSGEB teşkilat yönetmeliği taslağına, 4749 sayılı Kanun Kapsamında Dış
Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Taslağına, Toplu
Konut Kredileri Uygulama Yönetmelik Taslağına, Kamu idarelerince hazırlanacak
Performans Programları Hakkında Yönetmelik Taslağına, Kalkınma Ajansları
Denetim Yönetmeliği Taslağına, Atıkların Düzenli Toplanmasına İlişkin Yönetmelik
Taslağına görüş verilmiştir.
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Görüş Bildirilen Diğer Konular
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Mesleki eğitim sektörüyle ilişkili, OECD, Dünya Bankası, UNDP, UNESCAP, UNEP,
UNICEF, ILO, BM ve diğer kuruluşlar tarafından hazırlanan çok sayıda ortaklık
anlaşması, değerlendirme raporu, proje dokümanı, strateji belgesi, eylem planı ve
benzeri belgelere görüş bildirilmiştir.
TBMM’ye sunulan soru önergelerine cevap hazırlanmıştır.
Diğer kurum ve kuruluşların stratejik planlarına görüş hazırlanmıştır.
2007 ve 2008 yılında kurulan üniversitelerin kampüs gelişme planları ile üniversite
gelişme planlarına görüş verilerek 2009 Yılı Yatırım Programında tahsis edilen
ödenekler için harcama izni verilmiştir.
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi raporlarına,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı taslağına, Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan, Çocukların Şiddete Karşı Korunması Entegre
Ulusal Stratejileri Konusunda Avrupa Konseyi Politika Kılavuzu, Ulusal Atık
Yönetim Planı gibi Bakanlıklarca hazırlanan taslaklara görüş verilmiştir.
UNDP’nin 2011-2015 dönemini kapsayacak olan Ülke Programı dokümanı taslağına,
BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması Türkiye İncelemesi konulu belgeye,
Türkiye’de faaliyet gösteren BM Kuruluşlarının 2011-2015 döneminde yapacakları
faaliyetlerinin çerçevesini çizen Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Stratejisi
(UNDCS) belgesine, Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) VI. Ülke Raporu’na,Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi için “Uluslar arası Nüfus ve Kalkınma Konferansının 15.
Yılının Ardından” başlıklı rapora görüş verilmiştir.
2009 Yılı ABD İnsan Ticareti Raporu’na, Dünya Bankası tarafından hazırlanan
Türkiye Ortaklık Stratejisinin (CPS) Ara Dönem Değerlendirmesi belgesine, Rekabet
ve İstihdam Amaçlı Kalkınma Politikası Kredisine ilişkin Uygulama Tamamlama
Raporu dokümanına, Ülke Ekonomik Değerlendirme Raporu Taslağı ile Adil Büyüme
ve İstihdamın Tesisi Kalkınma Politika Kredisine görüş verilmiştir
BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması Türkiye İncelemesi raporuna, IPA
kapsamında hazırlanan projelere katkı sağlanmıştır.
Kamu-Özel İşbirliği kapsamında yapılacak olan Kayseri-Bilkent ve Etlik Entegre
Sağlık Kampüslerinin fizibilitelerine görüş verilerek YPK süreci başlatılmıştır.
Asgari Ücret Komisyonu Toplantısına görüşü verilmiştir.
IPA 1. Bileşeni 2010 Yılı Programlaması Stratejik Çevresel Değerlendirme Proje
Önerisi sunulmuştur.
JICA tarafından desteklenmesi planlanan afet konulu projelere görüş verilmiştir.
Çeşitli illerin katı atık yönetmeliklerine görüş verilmiştir.
AB Uyum Sürecine Katılım Çalışmaları

•
•
•
•

Brüksel’de 6 No.lu “Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Ağları” Alt
Komitesinin Dokuzuncu tur toplantısına katılım sağlanmıştır.
Çevre faslı müzakere pozisyon belgesine görüş verilmiştir.
Mali İşbirliği Komitesinin toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Sektörel İzleme Komitesinin toplantılarına katılım sağlanmıştır.
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bölgesel Gelişme ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen 2009 Yılı Programlaması
toplantısına katılım sağlanmıştır.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen “Sivil Toplumla Diyalog
Toplantıları-II: Kadın ve Avrupa Birliği Süreci” konulu toplantıya katılım
sağlanmıştır.
İç Pazar ve Rekabet Alt-Komitesinin 8. toplantısına tüketicinin korunması Sektörü
olarak katılım sağlanmıştır.
AB müktesebatı gereği; Katılım Öncesi Ekonomik Program, İlerleme Raporu, Mali
İşbirliği dokümanlarına katkı sağlanmıştır.
Avrupa Birliği 117. Ortaklık Komitesi çalışmalarına ülkemizin göç konusunda
kaydettiği gelişmeler ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır.
Avrupa Konseyi Sosyal Uyum Komitesi (CDCS)’nin, Avrupa Konseyi Sosyal
Uyumdan Sorumlu Bakanlar Konferansı ile ilgili görüş ve öneriler Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına iletilmiştir.
EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliliğine aday olmamızın muhtemel
maliyet ve getirisi konusunda bilgi notu hazırlanmıştır.
2011 Yılında Trabzon’da yapılacak Avrupa Gençlik Oyunları AB uyum sürecine
katkıda bulunan faaliyetler arasındadır.
Türkiye’de IPA Fonlarıyla Desteklenen Su ve Atıksu Yatırım Projelerinin FaydaMaliyet Analizi için Sektörel Kılavuz Notu” hazırlanmasında katkıda bulunulmuştur.
IPA kapsamında hazırlanan projelere katkı sağlanmıştır.
Avrupa Birliği tarafından Paris’te düzenlenen “Avrupa Araştırma Altyapıları
Konferansı” toplantısına katılım sağlanmıştır (ECRI2009).
Uygulanan Projeler
Türkiye’de Kamu Yatırımları İçin Ulusal İzleme Sistemi Kurulması Projesi:

Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu olan GTZ desteği ile yürütülen proje yapılan iki
çalıştay ve iki eğitimle tamamlanmış ve projenin bitirme raporu hazırlanmıştır.
Yükseköğretim ile İş Piyasası Arasındaki Uyum Düzeyinin Analizi ve Arz-Talep
Projeksiyonları:
Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Programı kapsamında yürütülen projenin 2009 yılında
etüt çalışması tamamlanarak ana ihalesi tamamlanmıştır. Yürütücü firmalara ilişkin
değerlendirmeler devam etmektedir.
Küresel Isınma Alanında Rasyonel Adımların Tespiti Projesi:
Proje, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen uluslararası müzakerelerde
ülkemizin doğrulanmış bilgiler çerçevesinde pozisyon almasına destek olmak amacıyla iklim
değişikliği ile mücadele konusunda sektörel maliyetlerin tespit edilmesini amaçlamaktadır.
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1.2.5 - Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği İle İlgili Faaliyetler
•

•

•

•

•
•

IPA 3. ve 4. Bileşenleri Bölgesel Gelişme ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
koordinasyon toplantıları düzenlenmiştir. Avrupa Komisyonu yetkilerinin de
katılımıyla IPA 3. Bileşeni Bölgesel Kalkınma kapsamında yer alan Operasyonel
Programlara ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir.
2010-2011 dönemi için IPA 3. bileşeni kapsamındaki Operasyonel Programlar arası
tahsisat oranlarının belirlenmesine yönelik olarak bir değerlendirme çalışması
yapılmış ve Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.
IPA’nın 3. ve 4. bileşenleri kapsamında Operasyonel Programlarda yer alan
performans göstergelerinin Stratejik Çerçeve Belgesi ile uyumlu olması amacıyla
çalışmalar yürütülmüş, tahsis edilen fonların kullanılabilmesine yönelik olarak
Operasyonel Programlardan sorumlu Program Otoritesi Bakanlıkların Avrupa
Komisyonu tarafından akredite edilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanmış ve IPA
İzleme Komite Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Ortak İzleme Bilgi Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüş, söz
konusu sisteminin genel tasarım çalışmaları (izleme aktörlerinin belirlenmesi, izleme
araçlarının tanımlanması, bilgi giriş formları ve üretilecek raporların tasarlanması) ve
yazılım aşaması tamamlanmıştır.
AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite Geliştirme Projesine (II)
ilişkin İş Tanımları hazırlanmıştır.
Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde Ankara’da yapılan 7 nolu “Bölgesel
Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam” alt komite toplantısına katılım sağlanmış ve
Bölgesel Gelişme alanında ülkemizin kaydettiği gelişmelerle ilgili sunumlar
gerçekleştirilmiştir.
Kümelenme Çalışmaları

•

•
•
•
•
•

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından yürütülen Türkiye’de Kümelenme
Politikasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan yönetişim modeline görüş
verilmiş, toplantılara ve kapanış konferansına katılım sağlanmıştır.
Müsteşarlık bünyesinde kümelenme çalışma grubu oluşturulması ve koordinasyon
sağlanması yönünde toplantılar yapılmıştır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının UNDP ile işbirliği halinde yürüttüğü proje kapsamında
Fransa’ya düzenlenen çalışma gezisine katılım sağlanmıştır.
PETKİM tarafından Singapur’a düzenlenen Jurong Island petrokimya kümelenmesi
konulu çalışma gezisine katılım sağlanmıştır.
Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen Seramik Kümelenme Toplantısına
katılım sağlanmıştır.
Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen Çukurova Enerji Kümesi Çalıştayına
katılım sağlanmıştır.
Avrupa Birliği Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

Avrupa Birliği Destekli Bölgesel Kalkınma Programları kapsamında TR 90 Düzey 2 Bölgesi
Kalkınma Programı (DOKAP) ve Türkiye–Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programında(CBC)
yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir.
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TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı (DOKAP)

•

•

Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde 2004 yılında hazırlanan ve
sistemin akredite olmasını sağlayan “Hibe Yönetim Rehberi”ne göre Türkiye-AB eş
finansmanı ile desteklenen bölgesel kalkınma programlarının uygulamaları 30 Kasım
2009 tarihinde TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı’nın (DOKAP)
tamamlanması ile sona ermiştir.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanunun Geçici 3. Maddesi gereğince söz konusu programların bölgelerde
yürütülmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan proje birimlerinin yürütmekte
olduğu iş ve işlemler, bunlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile her türlü taşınır mallar
ilgili kalkınma ajanslarına devredilmiştir.
Program kapsamında uygulanan proje sayıları bileşenlerine ve illere göre şöyledir:
Tablo: İl ve Bileşen Bazında Proje Sayıları
KOBİ

YKG*

TÇA**

Toplam

Trabzon

42

20

11

73

Artvin

4

8

3

15

Giresun

13

11

2

26

Gümüşhane

6

13

4

23

Ordu

22

13

4

39

Rize

16

15

6

37

TOPLAM

103

80

30

213

*YKG: Yerel Kalkınma Girişimleri; **TÇA: Turizm ve Çevre Altyapısı

Bu projelerden 202’sinin uygulanması başarı ile tamamlanmıştır. Program kapsamında
toplam 11 proje iptal edilmiştir. İptal edilen projelerden 1 tanesi Yerel Kalkınma
Girişimleri (YKG) projesi, diğerleri ise KOBİ projeleridir. Bunlardan sadece dört
KOBİ projesi proje faaliyetlerini yerine getirmedikleri için Merkezi Finans ve İhale
Birimi (MFİB) tarafından, diğerleri ise faydalanıcıların kendi istekleriyle iptal
edilmişlerdir.
Tablo: Bileşenlere Göre Toplam Bütçe ve Hibe Miktarı
Bileşen

Toplam Bütçe (m €)

Hibe Miktarı (m €)

KOBİ

18,6

8,3

YKG

6,2

5,6

TÇA

11,2

10,1

TOPLAM (DOKAP)

36,0

24,0

•

•

Kasım 2008 itibarıyla projelerin çoğunun tamamlanması nedeniyle Valilik
personelinin izleme görevleri sona erdirilmiştir. 2009 yılı içerisinde uygulaması
devam eden projeler için izleme destek faaliyetleri Program Uygulama Birimi (PUB)
personelince sürdürülmüştür.
İzleme faaliyetleri kapsamında PUB personeli, düzenli ve anlık ziyaretlere ek olarak
tamamlanan projelerin fiziki gerçekleşmelerinin yerinde görülmesi amacıyla toplam 100 projeye
uygulama sonrası izleme ziyareti gerçekleştirmiştir. Destek faaliyetleri kapsamında ise
faydalanıcıların hazırlamış oldukları nihai raporların kontrolleri yapılmıştır.
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•
•

Program kapsamında 6. İdari Toplantı Ankara’da organize edilmiş ve toplantı tutanağı
hazırlanarak ilgili kuruluşlara sunulmuştur.
Programdaki aylık gelişmeleri yansıtan aylık ilerleme raporları ile usulsüzlük raporları
her ayın ilk haftası hazırlanarak Merkezi Finans İhale Birimine iletilmiştir.

Türkiye–Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı (CBC)

•

•

•

2006 yılı Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamında ilan edilen teklif çağrısı sonucu
başarılı bulunan ve uygulamaları 2008 yılı Aralık ayında başlayan 17 proje 2009 yılı
Kasım ayı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. AB finansmanıyla yürütülen teknik yardım
projesi kapsamında proje faydalanıcılarına yönelik eğitimler organize edilmiş ve
projelerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere izleme ve destek
faaliyetleri yürütülmüştür. Uygulama süresince Edirne ve Kırklareli Valilikleri
bünyelerinde kurulan sınır ötesi işbirliği irtibat büroları ile Müsteşarlık arasında
koordineli çalışmalar devam etmiştir. Programın amacı olan sınırın iki tarafında
işbirliği ağları oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik olarak önemli çıktılar elde
edilmiş ve yerel düzeyde kapasite oluşumuna katkıda bulunulmuştur.
IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Yönlendirme Komitesinin üyesi olarak, Türk
İşbirliği Kalkınma ve İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen 2007-2013
Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve 2007-2013 Karadeniz Havzası
Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında; programların Ortak İzleme Komitesi ve
ilgili teknik toplantılara aktif katılım sağlamış, proje başvuru paketi gibi teknik
dokümanlara ilişkin hazırlık çalışmalarına destek vermiştir.
Teklif çağrılarına ilişkin teknik hazırlıklara destek verilmiş ve düzenlenen
bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantıları Koordinasyonu

•

•

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan başkanlığında Konya’da
gerçekleştirilen, 15. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının koordinasyonu
sağlanmıştır. Toplantıya 4 istatistiki düzey 2 bölgesinden (TR51, TR52, TR71, TR72)
toplam 11 ilin ( Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir,
Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat) temsilcileri ile merkezi düzeyde en üst seviyede
katılım sağlanmıştır. Toplantı öncesinde toplantıda temsil edilen illere ait önemli kamu
yatırımları, il ve Düzey-2 bölgeleri bazında bilgi notları hazırlanmış, toplantı
sonrasında ise toplantıya ait talep ve taahhütler ile bunların gerçekleşme durumuna
dair çalışmalar yapılmıştır.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN başkanlığında Şanlıurfa
ilinde gerçekleştirilen 16. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılım
sağlamıştır. GAP Bölgesinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği
toplantı sonucunda çıkan öne çıkan talepler ve toplantıda verilen taahhütler bir bilgi
notuna dönüştürülmüştür.
Eğitim, Seminer, Toplantı, Komisyon ve Kurul Çalışmaları

•

Ağustos-Eylül ayları boyunca Ekonomik Sosyal Konsey toplantıları kapsamında
Konya, Şanlıurfa illerinde programlara katılım sağlanmıştır.
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•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

“INWENT” tarafından düzenlenen “Advanced Training on Strengthening the
Management of Development Agencies”, “Advanced Training on Territorial
Development”, “Advanced Training on Performance Management in the Field of
Regional Development” adlı çalıştaylara katılınmıştır.
“Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi” esas alınmak suretiyle Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı tarafından Müsteşarlıkla işbirliği içerisinde sürdürülen Kırsal Kalkınma
Planı hazırlık çalışmaları Müsteşarlığın koordinasyonunda yürütülmüştür.
IPARD Programı çerçevesinde oluşturulan İzleme Komitesi toplantılarına ve
bağlantılı hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
AB ile yürütülen müzakere süreci kapsamında “Tarım ve Kırsal Kalkınma” faslına
yönelik çalışmalara katkı vermek üzere düzenlenen Tarım ve Balıkçılık alt komite
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
FAO tarafından düzenlenen “Formulation of Investment Projects in Agriculture and
Rural Development” adlı çalıştaya katılınmış ve katılım sertifikası alınmıştır.
OECD Girişimcilik, KOBİ’ler ve Yerel Kalkınma Merkezi (CFE) Yöneticisi Sergio
Arzeni’yle Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilerek, CFE ve bu merkeze bağlı Yerel
Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi İçin Ortak Eylem Programı (LEED)
yönetimiyle işbirliği fırsatları görüşülmüştür. CFE ve LEED’le işbirliği fırsatları,
Müsteşarlığın
OECD’yle
işbirliğini
geliştirme
faaliyetleri
kapsamında
değerlendirilmektedir.
OECD tarafından Quebec-Kanada’da düzenlenen “Developing Rural Policies to Meet
the Needs of a Changing World” konulu OECD kırsal kalkınma yıllık konferansına
katılım sağlanmıştır.
OECD-Bölgesel Gelişme Politikası Komitesi’nin, İspanya’da yapılan Kentsel Alanlar
Bölgesel Politika Çalışma Grubunun 11’inci toplantılarına katılım sağlanmıştır.
OECD Bölgesel Gelişme Politikası Komitesinin Bakanlar Düzeyindeki Bölgesel
Politika Toplantısına hazırlık mahiyetinde, Washington’da gerçekleştirilen OECD –
AB Bölgesel Politika Çalıştayına katılım sağlanmıştır.
OECD Bölgesel Kalkınma Politikaları Komitesinin ve Alt Çalışma Gruplarının OECD
merkezinde gerçekleştirilen toplantılarına katılım sağlanmıştır.
TYDTA ve Kalkınma Ajansları arası ilişkiler ve işbirlikleri hususunda yapılan
toplantılara katılım sağlanmış ve görüş verilmiştir.
Kalkınma Bankası ile Kalkınma Ajanslarının işbirliğinin geliştirilmesine yönelik
toplantı yapılmıştır.
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği İş
Geliştirme Merkezlerine Yönelik Devlet Destekleri Eğitim ve Değerlendirme
Programı” konulu eğitim programına katılım sağlanmış ve kalkınma ajanslarına ilişkin
sunum yapılmıştır.
Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu
Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri tarafından İspanya’nın Barselona kentine
düzenlenen çalışma gezisine katılım sağlanmıştır.
TÜBİTAK ile İl Yenilik Platformları konusunda kurumlar arası işbirliğinin
geliştirilmesine yönelik toplantılar yapılmıştır.
Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.
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•
•

•
•
•

•

•

Bölgesel Teşvik Sisteminin hazırlık çalışmalarında yapılan toplantılara katılım
sağlanmış ve hazırlanan dokümanlara görüşler verilmiştir.
DOKAP çerçevesinde Doğu Karadeniz bölgesine yönelik olarak Müsteşarlığımız ile
Japon Teknik İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde 2005 yılında yürütülmeye başlanan
“Doğu Karadeniz Bölgesinde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Projesi”nin Trabzon’da
yapılan kapanış ve değerlendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır.
“İstanbul Finans Merkezi Projesi” Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında
yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen OECD ile İrtibatlı Kurumlar
Eşgüdüm VI. Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından Brüksel’de
düzenlenen “OPEN DAYS – European Week of Regions and Cities” isimli
organizasyona katılım sağlanmıştır.
IPA 3. ve 4. Bileşenlerine ilişkin olarak izleme bilgi sistemi oluşturulması çalışmaları
kapsamında Macaristan ve Yunanistan’a çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş,
İrlanda’da düzenlenen izleme sistemleri konulu eğitime katılım sağlanmış,
Operasyonel Programlara ilişkin Finansman Anlaşmalarına görüş verilmiştir.
Avrupa Komisyonu tarafından Varşova’da düzenlenen Uyum Politikasının
Değerlendirilmesi Konferansına katılım sağlanmıştır.
Görüş Bildirilen Diğer Konular

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOSGEB Teşkilat Yönetmeliği Taslağı ile KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği
Taslağına görüş bildirilmiştir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına görüş verilmiştir.
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Köy Kanunu Tasarısı Taslağına görüş verilmiştir.
OECD 2011-2012 Dönemi Önceliklerinin Belirlenmesi çalışmasına görüş verilmiştir.
15 Sınır İlinde Alışveriş Kampüsleri Sosyal Donanım Tesisleri Kurulmasına İlişkin
Kemal Erdek imzalı dilekçeye görüş verilmiştir.
Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine görüş verilmiştir.
Kamu kurumlarının ve üniversitelerin stratejik planlarına görüş verilmiştir.
Konya Ovaları Projesi Taslak Eylem Planına görüş verilmiştir.
Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki mali işbirliğinin yeni kurumsal yapılanması ve
görev dağılımını belirleyen Başbakanlık Genelgesine görüş verilmiştir.
ABGS tarafından hazırlanan AB İletişim Stratejisi Taslak Metnine görüş verilmiştir.
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1.2.6 - Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğünün kapatıldığı 2009 yılı Ağustos ayına
kadar yürüttüğü faaliyetler:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müzakere fasıllarındaki gelişmeler izlenmiş ve değerlendirilmiştir.
AB tarafından münferit fasıllar bazında belirlenen açılış kriterlerinin karşılanmasına
yönelik olarak yürütülen çalışmalara destek sağlanmıştır.
AB tarafınca müzakereye açılmasına karar verilen fasıllarda Türk tarafının Müzakere
Pozisyon Belgesinin hazırlanmasında ve Avrupa Komisyonu tarafından yöneltilen
ilave sorulara cevap verilmesinde aktif görev alınmıştır.
Bazı fasıllarda gerçekleştirilecek olan etki değerlendirmesi çalışmaları koordine
edilmiştir.
AB-Türkiye Ortaklık Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
AB-Türkiye Ortaklık Komitesine bağlı olarak görev yapan 8 alt komitenin
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Gümrük Birliği Ortak Komitesi ve Gümrük İşbirliği Komitesi toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonunu bilgilendirme amaçlı toplantılara katılım
sağlanmıştır.
TBMM Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) Türk kanadı üyeleri KPK toplantısı
öncesinde bilgilendirilmiştir.
Yıllık Program ve Orta Vadeli Programın hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
IPA kapsamında AB'ye sunulacak projelerin seçimi, hazırlanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi süreçlerine katkı sağlanmıştır.
Faydalanıcısı olunan projeler için uygulama ve izleme raporları hazırlanmasını
koordine edilmiştir.
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1.2.7 - Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanunlarla Müsteşarlığımıza
verilen görevlere ilişkin faaliyetler:
•
•
•
•

2010 Yılı Programının ilgili bölümleri hazırlanmıştır.
2009 Yılı Programı ile ilgili faaliyet ve projelerin izlenmesi ve koordinasyonu
sağlanmıştır.
İşbirliği Programının yürütülmesinde ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle 540 Sayılı
KHK’de değişiklik öngören Kanun taslağı hazırlanmıştır.
25. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı ile 25. İSEDAK Toplantısı ve Ekonomi
Zirvesi gerçekleştirilmiştir.
Diğer Faaliyetler:

Suudi Arabistan Bakanlıklar arası İdari Düzenleme Komitesi heyetinin Türkiye’deki
çalışma ziyareti organize edilmiştir. Başta Müsteşarlığımız faaliyetleri olmak üzere
ekonomiden sorumlu kurum ve kuruluşlarla temasları ve bilgilenme toplantıları koordine
edilmiştir.
TİKA’nın Talebi üzerine Afganistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığında
görevli 19 personele yönelik olarak “Uzun ve Kısa Dönemli Planlama Eğitimi, Analiz ve
Değerlendirilmesi ve Planlama Sonucunun Değişik Sektörlerde Uygulanması” başlıklı, 5 gün
süreli bir eğitim organize edilmiştir. Eğitim Programı sonrasında Müsteşarlığımızca
düzenlenen sertifikalar katılımcılara törenle dağıtılmıştır.
Pakistan Planlama Komisyonu Başkan Yardımcısı (Federal Bakan) Sardar Aseff
Ali’nin Ankara, Konya ve İstanbul Ziyaret Programları koordine edilmiş, Ankara ve Konya
ziyaretlerinde kendisine eşlik edilmiştir. Konuk Bakan Müsteşarlığımıza da ziyarette
bulunmuş iki ülke Planlama teşkilatları arasında işbirliği konuları gündeme gelmiştir. Bu
doğrultuda Türkiye-Pakistan Planlama Teşkilatları arasında işbirliği başlatılmasına yönelik
altyapı çalışmaları başlatılmış, Mutabakat Zabtı Taslağı hazırlanmıştır.
Sudan Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Abdelgader A. M. Daffalla’nın
Müsteşarlığımıza yapmış olduğu ziyarette, Planlama Teşkilatları arasında işbirliği ve e-Devlet
konularında işbirliği imkânları değerlendirilmiştir. Türkiye-Sudan Planlama Teşkilatları
arasında işbirliği başlatılmasını öngören Mutabakat Zabtı Taslağı hazırlanmıştır.
Uluslararası Kuruluşlarda Staj veya Benzeri Biçimlerde İstihdam İmkânları hakkında
Müsteşarlığımız Eğitim Kuruluna sunulmak üzere bir çalışma yapılmıştır.
Hatay Artvin Sınırlarında Özel Sektör Yatırımları Planlama Taslağı hakkında bir
değerlendirme raporu hazırlanmış ve söz konusu taslak ile değerlendirme raporu ilgili
kuruluşların görüşüne sunulmuştur.
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1.2.8 - Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı
Temel Faaliyetler
IPA Proje İzleme Bilgi Sistemi:
2007-2013 döneminde Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan fonlar kapsamında
Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında finanse edilecek projelerin izlenmesi için İzleme Bilgi
Sistemi kurulmuştur. Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamındaki fonların kullanımına ilişkin
oluşturulacak mekanizmaların akreditasyonu için hazırlanan denetim raporunda İzleme
Sisteminin 2010 yılı başında oluşturulacağı belirtilmiştir. Bilgi sistemi DPT, AB ve 4 Bakanlık
(Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Çevre ve Orman Bakanlığı) tarafından da kullanılacaktır. Bilgi sistemi projesine 2009 yılı
Mart ayında başlanmış olup, Bakanlıklar tarafından testleri tamamlanmıştır.
Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi:
Yatırım Programı kapsamındaki projelerinin izlenmesini sağlayan Kamu Yatırımları
Proje Bilgi Sisteminin (KYPBS) geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Proje
çalışmalarına ek olarak Müstaşarlığımız görev kapsamına giren bütçe çalışmaları için de
uygulama geliştirilmiştir. "Proje Teklif Girişleri" uygulamasının geliştirilmesi çalışmaları
sürdürülmektedir. Bilgi sisteminde bulunan veriler iş zekası raporları ile sunulmaktadır.
Ayrıca, yatırım projelerinin amacı, hedefi, zaman içinde gelişim bilgileri (resim, film, tablo
vs.) kamu kurum ve kuruluşlar tarafından sisteme girilebilmektedir.
Evrak Takip Sistemi:
Geliştirilen Evrak Takip Sistemi (ETS) ile gelen ve giden dış ve iç yazıların dağıtım,
takip, kapatma ve arşivleme işlemlerinin yapılması, yazıların belirli aşamalarında
kullanıcıların e-posta ile bilgilendirilmesi, standart raporların alınması, evrakların künye
bilgileri yanında içeriklerinin de kaydedilmesi sağlanmaktadır. Uygulamanın geliştirilmesine
devam edilmektedir.
Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri:
Genel Sekreterlik tarafından sunulan hizmetlerin daha hızlı ve sistematik verilmesini
sağlamak amacıyla yardım masası uygulaması geliştirilmiştir.
DPT Teknoloji ve Araştırma Projeleri Sistemi:
Müsteşarlığımız tarafından üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli
araştırma altyapıları ile araştırmacı insan gücü yetiştirme programlarına destek
sağlanmaktadır. Müsteşarlık tarafından desteklenen teknoloji ve araştırma projelerine ait
bilgilerin elektronik ortamda yönetilmesi amaçlanmıştır. Sistem hazırlanmış ancak,
kullanıcılara verilecek eğitim ve uygulamanın başlama sürelerinin kısa olması nedeniyle 2010
yılında kullanılacak şekilde testler sürdürülmüştür.
Yıllık Program İzleme Sistemi:
2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Bakanlar Kurulu Kararının "İzleme raporları" başlıklı 27/a maddesi gereğince
kuruluşların 2009 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama
durumları ile ilgili bilgiler, geliştirilecek formlara uygun olarak, Mart, Haziran, Eylül ve
Aralık sonu olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem sonunu izleyen 10 gün içinde
Devlet Planlama Müsteşarlığına bildirecekleri hükmü yer almaktadır.
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Yıllık Program İzleme Sistemi, İzleme ve değerlendirmenin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi amaçlanarak oluşturulmuş bir bilgi sistemidir.
Veriler Eylem Planında görevlendirilen kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından internet
ortamında girilmektedir. Müsteşarlığımız uzmanları girilen bilgileri incelenmekte ve
değerlendirilerek nihai görüşlerini bilgi sistemine aktarmaktadır. 2009 yılı son gerçekleşme
verileri kurumlar tarafından girilmektedir.
İthalat - İhracat Bilgi Sistemi:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’den aylık olarak alınan Türkiye'nin ithalat ve ihracat
verileri, her ay sistemimize aktarılarak kurum kullanıcılarının web tabanlı uygulama
yardımıyla sektörel, isic3, gtip ve ülke bazında raporlar alması sağlanmaktadır.
Müsteşarlığımız internet sitesi (DPT e-Kapı, www.dpt.gov.tr) üzerinden; kurum içi ve
dışı toplantı süreçlerinin takibini sağlayan Toplantı Bilgi Sistemi, kurum iş hafızasını
oluşturmak amacıyla Faaliyet Bilgi Sistemi, Müsteşarlığımızın tarafından verilen görüşlerin
saklandığı Görüş Bildirme Sistemi, Araç Takip Sistemi, Haber-Bilgi Sistemi ve Bilgi Edinme
Sistemi çalışmaları devam etmektedir.
Kurum İçi Bilgi Sunum Faaliyetleri
•

İntranet sayfası ile kurum çalışanlarına yönelik bilgi, faaliyet ve haberler sunulmuştur.
İntranet sayfamız üzerinden 2006 yılından itibaren verilmeye başlanan ”Resmi
Gazete’den Derlenen Güncel Mevzuat” hizmeti ile kurum çalışanlarının derlenmiş
mevzuata elektronik ortamda hızlı ulaşmasının yanında, önceki yıllarda yılda ortalama
1200 adet basılan yayının maliyetinden tasarruf sağlanmıştır.

•

e-pano; Müsteşarlığımız personeli ve diğer kurumlardan Müsteşarlığımıza gelen
misafirlerin Müsteşarlık aktiviteleri ve güncel haberler konusunda bilgilendirilmesi
amaçlanmıştır.
Kurum Dışı Bilgi Sunum Faaliyetleri

•

•

•

Müsteşarlığımız internet sitesi (DPT e-Kapı, www.dpt.gov.tr) ile veritabanına dayalı
web siteleri ile dinamik bilgi bankalarından bilgi sunulan, tarayıcı tabanlı, forum
alanları, kataloglar, canlı haberler, e-posta ve kişiselleşme gibi birçok özelliği ve
etkinliği kapsayan, hızlı ve güvenli olarak bilgiye ve hizmete erişimi ve entegrasyonu
sağlayan web hizmeti sunulmasına devam edilmiştir.
Müsteşarlığımız internet sitesinde (DPT e-Kapı, www.dpt.gov.tr) yayımlanması talep
edilen yayınlar (Yıllık Program, Katılım Öncesi Ekonomik Program, Orta Vadeli
Program, Ekonomik Gelişmeler - Mali Piyasalardaki Gelişmeler - Temel Ekonomik
Göstergeler gibi aylık raporlar, kitap, broşür, uzmanlık tezi, sektörle ilgili yayınlar,
Özel İhtisas Komisyonu Raporları, haber, duyuru, basın duyurusu elektronik dosyaları
temin edilerek (elektronik dosyaları olmayanlar, tarayıcıdan geçirilerek elektronik
dosyaları oluşturulmak suretiyle basılı metne uygun hale getirilerek), kullanıcıların
erişimine sunulmuştur.
Müsteşarlığımız internet sitesi (DPT e-Kapı, www.dpt.gov.tr) bünyesinde; İstanbul
Uluslarararası Finans Merkezi Strateji Belgesi Çalışmaları (IFM), Bilim ve Teknoloji
Sektörü, Kamu Yatırımları ve Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği
Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının Oluşturulması
Projesi Portal sayfaları hazırlanılmış olup, sayfaların yönetilmesiyle ilgili teknik
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•

destek birimlere verilmiştir. Kamu Yatırımları internet sayfasının portal yapısında
yeniden hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili birimin bilgisi dahilinde
2010 yılında erişime sunulması amaçlanmaktadır. Bölgesel Gelişme internet
sayfasının da portal yapısında yeniden hazırlanması çalışmalarına ilgili birim ile
koordineli olarak başlanılmıştır.
Müsteşarlığımız internet sitesi üzerinde bulunan bilgilere hızlı ulaşım sağlamak
amacıyla metadata ön çalışması yapılmıştır.
Bilgi Teknolojileri Faaliyetleri:

•

•

İnternet, yerel ağ, Yönetim Bilgi Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,
güvenlik, haberleşme ve yönetim vb. amaçlarla kullanılan 30 adet sunucunun yönetimi
ve kesintisiz birbirleriyle eşgüdümlü çalışması sağlanmıştır. Müsteşarlıkta kullanılan
bilgi teknolojilerinin sorunsuz çalışması için gerekli altyapı sağlanmış ve karşılaşılan
sorunlara çözüm üretilmiştir.
Kurum dışında yapılan bazı toplantılarda teknik destek sağlanmıştır. Video konferans
sistemi ile toplantılar, görüntülü ve sesli kayıt altına alınmıştır.
Diğer Faaliyetler

•

•

e-Dönüşüm Türkiye internet sitesinin (www.bilgitoplumu.gov.tr) portal yapısında
yeniden hazırlanması çalışmalarında ilgili birime gerekli teknik destek ve altyapı
imkanları sağlanmıştır.
Müsteşarlığımız içinde verilen hizmetlerin kalitesi hakkında görüş almak için Anket
Uygulama Programı tasarlanmıştır. Daireler kendi anketlerini hazırlayıp sonuçlarını
değerlendirebilmektedir. Müsteşarlığımızın 2009/2013 Stratejik Planında belirtilen
“Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacaktır” hedefine (Hedef 9.3)
ulaşabilmek için, Yönetim Bilgi Merkezi Memnuniyet Anketi hazırlanmış ve
değerlendirilmiştir.
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1.2.9 - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Temel Faaliyetler
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Orta Vadeli Programda (2010–2012) yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması ve e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması bölümleri
hazırlanmış olup, İngilizce çevirisi redaksiyon çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Ayrıca, İş Ortamının İyileştirilmesi bölümüne katkı sağlanmıştır.
2010 Yılı Programında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması
ve e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi bölümleri
hazırlanmıştır. Ayrıca, İş Ortamının İyileştirilmesi bölümüne katkı sağlanmıştır.
2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programda yer alması planlanan Kamu
Hizmetleri ve Şebeke Endüstrileri - Telekomünikasyon ve Bilgi ve İletişim
Teknolojileri bölümleri hazırlanmıştır.
2010 Yılı Yatırım Programının Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) Genel İdare
Sektöründe yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) yatırımları değerlendirilerek
2002-2009 Dönemi Kamu BİT Yatırımları Raporu hazırlanmıştır.
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunda verilen talimatlar doğrultusunda Bilgi Toplumu
Stratejisi Eylem Planının izleme ve yönlendirmesi konusunda çalışmalar yapılmış,
Kayıtlı Elektronik Posta konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun
düzenleyici çerçeveyi hazırlamasına yönelik, Ülkemizde IPv6 protokolünün
kullanımına geçişe ilişkin olarak farkındalık oluşturulması, yol haritasının hazırlaması,
ihtiyaç duyulan tedbir ve politika önerilerinin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumunun görevlendirilmesine yönelik e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu
Kararı çıkarılmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisi 14 no’lu Türkçe Çeviri Arayüzü Projesinin sorumlu kurumu
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kararı ile değiştirilmiş, projenin 2010 yılı Yatırım
Programına alınması yönünde görüş bildirilmiştir.
Ülkemizde IPv6 protokolünün kullanılmasını desteklemek amacıyla, kamu kurum ve
kuruluşlarının temin edecekleri bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin IPv6
protokolünü desteklemesine yönelik hükümler “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Projeleri Hazırlama Kılavuzu”na eklenmiştir.
5793 sayılı Kanunla büyük çaplı bilişim projeleri olan kurumlara getirilen sözleşmeli
bilişim çalışanı istihdam olanağı hakkında bilgi notu hazırlanmış, Maliye Bakanlığı ile
görüşülerek konu e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun gündemine getirilmiştir.
Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2. Sürümü hazırlık çalışmaları koordine
edilerek, Rehberin ikinci sürümüne ilişkin Başbakanlık Genelgesi sevk edilmiş ve
Rehber yayımlanmıştır.
Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını hazırlanmış, basımı yaptırılmış ve dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
Bilgi Toplumu İnternet Sitesinde yer alan içeriğin etkin bir şekilde yönetilmesini
sağlamaya yönelik geliştirilen Bilgi Toplumu İnternet Sitesi Projesi yürütülerek yeni
site devreye alınmıştır.
Avrupa Birliği’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICTPSP)’nın ülkemizdeki koordinasyonu yürütülmüştür. Bu kapsamda, Komisyon
nezdinde düzenlenen toplantılara katılım sağlanmış ve Türkiye’de birer tanıtım günü
düzenlenmiş, ilgili kurumlarla ayrıca tanıtım ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır.
e-Katılımcılık temasına yönelik olarak ilan edilen 2009 yılı ek çağrısı kapsamında
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Türkiye’den taraflar belirlenerek Program hakkında bilgi içeren e-posta ile
bilgilendirilmiştir.
Avrupa Birliği’nin Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası ve
Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu (Interoperable Delivery of pan-European
eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens, IDABC)
programının koordinasyonu yürütülmüş ve toplantılarına katılım sağlanarak, diğer
kurumlardan çeşitli uzmanlar grubu toplantılarına katılan temsilcilerle değerlendirme
toplantıları yapılmıştır
AB’nin IDABC Programı kapsamında hazırladığı ve Haziran ve Aralık aylarında
olmak üzere iki kez güncellediği Türkiye e-Devlet Raporuna katkı sağlanmıştır.
Avrupa Birliği tarafından yapılan i2010 sonrası bilgi toplumu politikalarına yönelik
anket yanıtlanmış ve e-Devlet Eylem Planı İlerleme Durumunu tespite yönelik yaptığı
çalışmaya Türkiye yanıtı oluşturulmuştur.
“Financial and Fiscal Incentives for e-skills in Europe” ve “Post i2010: Priorities for
new strategy for European information society (2010-2015)” adlı anketler
cevaplanmıştır.
OECD tarafından hazırlanan Bilgi Teknolojileri Politikaları Anketine Türkiye içeriği
sağlanmıştır.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yürütülen Dünya Bilgi Toplumu
Zirvesi Hedeflerinin Gözden Geçirilmesi Anketine verilen Türkiye yanıtına katkı
sağlanmıştır.
Türkiye ile Estonya arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve e-Devlet Forumu
düzenlenmiştir.
Kurum Standart Dosya Planının belirlenmesi için Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
ile ortak çalışma yürütülmüştür.
Bilgisayar ve internet güvenliğinin sağlanması amacıyla TÜBİTAK tarafından
hazırlanan bir bilgilendirme metninin yeni satılan bilgisayarlarla birlikte kullanıcılara
verilmesinin sağlanmasına yönelik olarak ilgili STK’lar nezdinde girişimde
bulunulmuştur.
Mevzuat Çalışmaları

•
•
•

•

•

2010 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
Taslağına görüş verilmiştir.
Başbakanlık tarafından hazırlanan “e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı
Taslağı”na görüş verilmiş ve değerlendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Başbakanlık bünyesinde oluşturulan e-Devlet mevzuat grubunun çalışmalarına katılım
sağlanmış ve e-devlet hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik kanun tasarısı taslağına
görüş verilmiştir.
Adalet Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği’nin Elektronik Ticaret Direktifi’ne uyum
için oluşturulan Kanun Komisyonu ve “Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarısı”
çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Elektronik Haberleşme
Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik Taslağı”, “Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği Taslağı”, “Geçiş Hakkına
İlişkin Taslak Yönetmeliği”, “İnternet Alan Adları Yönetmelik Taslağı”, “Tarife
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Yönetmeliği Taslağı”, “Numaralandırma Yönetmeliği Taslağı”, “Numara
Taşınabilirliği Yönetmeliği Taslağı” ve “Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” hakkında görüş verilmiştir.
Pakistan Planlama Komisyonu ile DPT arasında imzalanması düşünülen Anlayış
Muhtırasına ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören Kanun
Taslağına görüş verilmiştir.
Görüş Bildirilen Diğer Konular

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Tek Nokta Bilgilendirme Portalı projesi kapsamında
hazırlanan analiz raporuna görüş bildirilmiştir.
Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) eki Eylem planında yer alan 53 nolu TAKBİS
Projesinin yaygınlaştırılması eylemi kapsamında; TAKBİS-II sözleşmesi gereğince
2008 yılı Eylül ayında süresi biten projenin sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme
raporu ile ihale hazırlıkları devam eden TAKBİS-III Projesinin Teknik Şartnamesi,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden talep edilmiş ve ilgili kuruma söz konusu
değerlendirme raporu ve teknik şartnameye ilişkin görüş bildirilmiştir.
Çevre ve Orman Bakanlığının 75 no’lu Eylemin yürütücülüğünün Çevre ve Orman
Bakanlığına devredilmesi talebine ilişkin Çevre Orman Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğüne görüş verilmiştir.
Vatandaşlık Kartı Projesi Pilot Uygulamasının üçüncü aşamasının başlatılmasına
ilişkin yazı yazılmıştır.
Vatandaşlık kartının elektronik imza sertifikası yüklenmeye hazır hale getirilmesine
yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne
öneride bulunulmuştur. Söz konusu öneri kabul görmüş olup uygulama Vatandaşlık
Kartı Pilot Projesi’nin üçüncü aşamasında denenecektir.
Nitelikli Bilişim Çalışanları Programı’nın amacı, içeriği ve kapsamına ilişkin olarak
Cumhurbaşkanlığı ile Özel Öğretim, Kurslar, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri
Birliği Derneği bilgilendirilmiştir.
IDABC Programı kapsamında, programa taraf olan ülkelerde elektronik kimlik
yönetimi açısından mevcut durum tespiti çalışması kapsamında, ülkemizdeki durumun
açıklandığı “e-IDM Country Profile - TURKEY” isimli doküman İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanmıştır.
Avrupa Komisyonunun yürütmekte olduğu “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Elektronik
Haberleşme ve Bilgi Toplumu Hizmetleri İzleme Projesi” çerçevesinde hazırlanan II.
ve III. Raporların, bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili bölümüne Türkiye adına katkı
sağlanmıştır.
Avrupa Komisyonu ile Müsteşarlığımız arasında imzalanan s-TESTA Mutabakat
Zaptı ve s-TESTA Mutabakat Zaptı gereğince üstlenilen sorumlulukların gereğinin,
Mutabakat Zaptına Türkiye Cumhuriyeti adına taraf olan Müsteşarlığımız adına yerine
getirilmesi ve bu kapsamda TÜRKSAT A.Ş. ile Müsteşarlığımız arasındaki usul ve
esasların belirlenmesi amacıyla “s-TESTA Ağına Yapılacak Bağlantıya İlişkin
Protokol” imzalanmıştır.
OECD’nin, e-ticaret projesinde kullanılmak üzere Tüketici Politikaları Komitesi
nezdinde sürdürdüğü ve Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine
edilen anket çalışmasına görüş verilmiştir.
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OECD Bilgi, Bilgisayar ve Haberleşme Politikaları (ICCP) Komitesi çalışmaları
koordinasyonu kapsamında, “APEC Children Protection Questionnarie” adlı soru
formunun Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından doldurulması sağlanarak
form OECD Daimi Temsilciliği’ne iletilmiştir.
OECD-ICCP Komitesi tarafından hazırlanan “Network Developments in Support of
Innovation and User Needs” ve “Wireless Broadband Indicator Methodology” adlı
dokümanlara görüş verilmiştir.
Ülkemizde genişbant erişim konusunda kaydedilen gelişmelere OECD’ye bilgi
verilmiştir.
E-devlet çalışmaları konusunda önemli deneyimlere sahip olan Estonya Hükümeti ve
Mısır Arap Cumhuriyeti arasında işbirliği ve iş süreçleri nin yapılandırılmasına ilişkin
bilgi ve görüş verilmiştir.
Dışişleri Bakanlığına, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Resmi Belgelere Erişim
Sözleşmesine Türkiye’nin taraf olması konusunda görüş verilmiştir.
Hazine Müsteşarlığına Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryası tarafından güncellenen
“Bilgisayar ve İlgili Hizmetler” sektör analizi belgesine ilişkin görüş verilmiştir.
Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları

•

•

•
•
•

•
•

38 no’lu eylem kapsamında Entegre e-Kütüphane Sistemi ve 46 no’lu eylem
kapsamında Vatandaşlık Kartına ilişkin ilgili kurumlarla değerlendirme toplantıları ve
94 no’lu “Sektör Mesleki Tanımları” eylemi ile ilgili yaşanan sorunlar ve gelişmeler
hakkında durum değerlendirmesi yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve Türkiye İş Kurumu ile toplantı yapılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 no’lu Türkiye Kültür Portalı, Türk Dil
Kurumu tarafından 14 no’lu Türkçe Çeviri Arayüzü, Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından 15 no’lu Çevrimiçi Çevre İzinleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
16 no’lu Çevrimiçi Şirket İşlemleri, 18 no’lu Tek Nokta Bilgilendirme Portalı, 57
no’lu Şirketler Bilgi Sistemi, 97 no’lu Bilişim Vadisi, Türkiye İş Kurumu tarafından
47 no’lu Entegre İş Platformu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 59 no’lu Ulusal
Ulaştırma Portalı ve 61 no’lu Talep Yönetim Sistemi, TÜBİTAK Başkanlığı
tarafından 46 no’lu Vatandaşlık Kartı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 99 no’lu
Yazılım Kalite Sertifikasyonunun Yaygınlaştırılması eylemlerine ilişkin düzenlenen
toplantılara katılım sağlanmıştır.
Ulusal Ulaşım Merkezi Kurulması, İklim Değişikliği ile Mücadele Konusunda
Sektörel Maliyetlerin Tespiti Projesi değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.
Birlikte çalışabilirlik Esasları rehberi ile Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında
koordinasyon toplantıları yapılmıştır.
Nitelikli Bilişim Çalışanları Yetiştirilmesi Programı’na ilişkin olarak koordinasyon
toplantısı düzenlenerek İŞKUR ve ilgili diğer aktörlerin bir araya getirilmesi
sağlanmıştır
Kamu kurumları arasında elektronik belge paylaşımını sağlayacak altyapının
kurulmasına ilişkin olarak koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir.
Kamu Kurumları İnternet Siteleri Kılavuzu’nun standart haline getirilmesine yönelik
olarak TÜRKSAT’da düzenlenen toplantıya katılım sağlanmış, devam eden süreçte
çalışmalara destek verilmiştir.

76

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

AB’nin Lizbon Stratejisi ve i2010 Üst Düzey Temsilciler Grubu toplantısı ve e-Devlet
Alt Çalışma Grubu toplantılarına, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı
(CIP) kapsamındaki toplantılara ve e-Beceriler Yönlendirme Komitesinin ilk
toplantısına, Başbakanlık bünyesinde gerçekleştirilen e-devlet vizyon grubu
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Avrupa Komisyonu tarafından 5 no’lu Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma
Programları Alt Komitesi’nin 8.tur toplantısı ile Bilgi Toplumu ve Medya Faslına
ilişkin teknik kapanış kriterleri konulu hazırlık toplantısına katılım sağlanmış ve
toplantı bilgi notu hazırlanmıştır.
Avrupa Komisyonunun “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Elektronik Haberleşme ve Bilgi
Toplumu Hizmetleri İzleme Projesi” kapsamında II. Foruma katılım sağlanmış ve
ulusal koordinasyon için DPT’de koordinasyon toplantıları düzenlenmiştir.
ICT PSP Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen; Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
IDABC Programı kapsamında düzenlenen Üst Düzey Bilgi Yöneticileri (CIO)
toplantılarına, PEGSCO Komitesi toplantılarına ve Anlamsal Birlikte Çalışabilirlik ve
Standartlar ve Spesifikasyonlar için Ortak Değerlendirme Yöntemleri Gruplarına ait
toplantılara katılım sağlanmıştır.
"e-Birlik için Ekip Çalışması" başlıklı 5. Avrupa e-Devlet Bakanlar Konferansı ve
“Visby Gündemi: e-Birlik 2015 için Etki Yaratmak” başlıklı üst düzey konferansın
ulusal koordinasyonu yapılmış ve teşkil edilen heyetle katılım sağlanmıştır.
“E-Adalet: Adalet Sektöründe Elektronik Teknolojiler Semineri”ne katılım
sağlanmıştır.
OECD-ICCP Komitesi’nin 57’inci ve 58’inci toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Suriye’nin Başkenti Şam’da düzenlenen Türkiye-Suriye Ortak İşbirliği
Sempozyumuna katılım sağlanmış, Türkiye’yi ziyaret eden Ürdün heyetine
Türkiye’deki e-devlet faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen “Kamu Sertifikasyon
Merkezi”, “Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinin Standardizasyonu” konulu toplantılar ile
“İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu” birinci toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bilişim Cihazları Hırsızlığıyla
Mücadele Projesi” kapsamında düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.
TODAİE’de e-devletle ilgili yasal düzenlemeler konusunda Finlandiya Kişisel Veri
Koruma Ombudsmanının ve ilgili yetkililerin katıldığı toplantıya katılım sağlanmıştır.
UNDP desteğiyle yürütülen “Kırsalın Güçlendirilmesi: Teknoloji Köyleri”, “Bilenler
Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” ve “Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak”
projelerinin yürütme kurulu toplantıları ile “Kırsalın Güçlendirilmesi: Teknoloji
Köyleri” projesinin izlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla haftalık telekonferans
toplantılarına ve saha ziyaretine katılım sağlanmıştır.
TÜBİTAK-UEKAE tarafından gerçekleştirilen “Yeni İl Envanter Modernizasyonu
Projesi Ön Analiz Çalışması”na ilişkin toplantılara katılım sağlanmıştır.
TÜBİTAK tarafından “Ulusal Sanal Ortam Güvenlik Politikası” belgesinin
hazırlanmasına yönelik olarak düzenlenen toplantılarına katılım sağlanmış ve
oluşturulan taslak dokümanlara görüş verilmiştir.
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“İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi Projesi”nin yürütme grubu toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
İnterpromedya tarafından organize edilen “21. Yüzyılın Akıllı Kentlerinde Birlikte
Çalışabilirlik ve Verimlilik İlkeleri” konulu e-devlet yuvarlak masa toplantısına
katılım sağlanmıştır.
2009 yılı Hanehalkı ve Girişimlerde BİT Kullanımı anketlerinde yer alacak soruları
değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.
“TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009” düzenleme kurulu toplantılarına
12.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayına, Ankara Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası tarafından Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü kapsamında
düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmıştır.
TÜBİSAD tarafından ICT train projesi kapsamında düzenlenen “Acquis
Communitaire Info Day” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.
IPA kapsamında hazırlanan projelerin Avrupa Komisyonu ile değerlendirilmesi için
ABGS’de düzenlenen ve IPA-Operasyonel Programlar bazında ilgili kurum ve
kuruluşlarla Müsteşarlığımızda gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.
10. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’na katılım sağlanmış, Şura kapsamında
oluşturulan “İletişim Altyapı Çalıştayı”na üye olarak katılım sağlanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal İstihdam
Stratejisi Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.
Ölçümleme Dokümanı v 1.1 hazırlanmıştır.
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecini irdeleyen “Bilgi Toplumu İstatistikleri” yayını
hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
Diğer Faaliyetler

•
•
•
•

•
•

OECD IT Outlook 2010 çalışmasına ilişkin koordinasyon çalışması yürütülmüş, ve
hazırlanan doküman OECD Daimi Temsilciliğine iletilmiştir.
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun sekretarya görevleri yürütülmüştür.
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Değerlendirme Raporları (Mart ve Ekim 2009)
hazırlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının “Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Faaliyet
Değerlendirmesi” kapsamında yer alabilecek çalışmalarına ilişkin bilgiler derlenerek
ilgili internet sitesine yüklenmiştir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Bilişim Vadisi Projesi kapsamında
oluşturulan “Kontrol ” toplantılarına katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir.
Bilgi toplumuna dönüşümün ölçümlenmesi amacıyla belirlenen göstergelerden
Müsteşarlığın sorumluluğunda olan göstergelere ait değerler TÜİK’e iletilmiştir.
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1.3 - Danışma Birimleri Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Projeler Bilgileri
1.3.1 - Müsteşarlık Müşavirliği
Müşavirler tarafından birimlerin faaliyetlerine katkı sağlanmış, özel önem ve öncelik
taşıyan konularda Müsteşara ve diğer birimlere yardımcı olunmuş, danışma hizmetlerinin
yanında araştırma ve tanıtım faaliyetlerinde de bulunulmuştur.
1.3.2 - Hukuk Müşavirliği
Faaliyet ve Proje Bilgileri
İdari Davalar
Hukuk Müşavirliğinin olarak İdari Yargı Mercileri olan İdare Mahkemelerinde veya
Danıştay da açılan idari davaları takip edilmiştir. Müsteşarlığımız ve YPK’yı temsilen
Başbakanlık aleyhine 2009 yılı içerisinde açılan 41 adet yeni dava ile birlikte geçmiş yıllarda
açılıp halen devam eden idari dava sayısı 231 olup takibi sağlanmıştır.
Adli Davalar
Adli yargıda Müsteşarlığımızı ilgilendiren davalarda Hukuk Müşavirliğince gerekli
bilgiler hazırlanarak, 4353 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmaktadır. Bu tür davaların
evrakları Hukuk Müşavirliğince hazırlanmasına karşın, davaların Mahkemelerdeki temsili ve
buna ilişkin işlemler Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel
Müdürlüğüne bağlı Muhakemat Müdürlükleri ile Hazine Avukatlığınca yürütülmektedir.
Bu kapsamda Hukuk Müşavirliğince takibi yapılan adli dava sayısı 47’dir.
Görüş ve Mütalaalar
Müsteşarlığımız birimlerine ihtiyaç duyulan konularda yürürlükteki mevzuat ve yargı
içtihatları çerçevesinde hukuki görüşler verilerek çeşitli öneriler sunulmaktadır. Hukuki
görüşlerde hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde uyuşmazlıkları önlemek, yapıcı ve olumlu
katkıda bulunmak anlayışı benimsenerek çalışmalar yürütülmektedir. Yargıya intikal etmiş iş
ve işlemlere ilişkin konularda görüş ve mütalaa verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Diğer Faaliyetler
•
•

Etik Komisyonu, Kurum İdari Kurul ve Disiplin işleri ile diğer ilgili toplantı ve
çalışmalara katılınmıştır
Müsteşarlık tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, aday memur temel hazırlık,
stajyer eğitim ve memur intibak kursları ile ilgili hukuk derslerinde eğitmenlik ve
öğretmenlik yapmak suretiyle destek olunmuştur.

79

1.3.3 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kesin Hesabın Hazırlanması
Müsteşarlığımız 2008 yılı bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri ile kesin hesap verileri
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Muhasebat Genel Müdürlüğü
verileri ile karşılaştırılarak uygunluk sağlanmıştır.
Harcama birimlerinden kesin hesaba eklenmek üzere harcama gerekçelerine ilişkin
açıklamalar temin edilerek, kesin hesaba eklenmiştir.
Bütçenin Hazırlanması (2009-2011)
•

•

•
•

•
•

•

•
•

2010-2012 Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen
ilke ve esaslara göre bütçe tekliflerinin hazırlanması konusunda Orta Vadeli Mali
Planda belirtilen tavanı aşmamak üzere harcama birimlerinden alınan cari ve yatırım
teklifleri ve yapılan toplantılar sonucunda Müsteşarlığımız cari ve yatırım bütçe
teklifleri oluşturulmuştur.
Hazırlanan Müsteşarlığımız bütçe teklifleri üzerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda Müsteşarlık Bütçe
Tasarısı hazırlanmıştır.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan bütçe görüşmelerine
katılım sağlanmıştır.
Müsteşarlığımız 2009 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin aylar itibarıyla dağılımını
düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı
oluşturulmuştur.
2009 yılı Yatırım Programında toplu ve toplulaştırılmış olarak yer alan projelerin
detayı Bakan Olur’u ile belirlenmiştir.
2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10/2 ve 10/3 maddeleri hükmü
çerçevesinde toplam 49 aktarma işlemi yapılmıştır. Aktarma işlemlerinin 22 si
Başkanlığımızca, 27 si de Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılı Harcama Programı üzerinde Kurumumuzun talebi doğrultusunda 20 revize
işlemi Maliye Bakanlığınca, 37 adet revize değişim işlemi de Başkanlığımızca
yapılmıştır.
Harcama birimlerinden gelen 232 adet Ödenek Gönderme Belgesi İcmali ile 91 adet
Tenkis Belgesi İcmali incelenerek onaylanmıştır.
2009 yılı sonunda ödeneğe ihtiyacı olan birimler tespit edilerek, gerekli ödeneği
sağlamak amacıyla ödenek fazlası olan tertiplerden kurum içi aktarma yapmak
suretiyle ihtiyaçlar karşılanmış bütçe ödenek dengesi kurulmuştur.
2010 Yılı Performans Programının Hazırlanması

Müsteşarlığımız 2010 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları kapsamında;
Stratejik Planda yer alan 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin
tespiti ile başlamıştır.
Faaliyetlerden sorumlu birimlerce faaliyetler maliyetlendirilmiş, faaliyetlerle doğrudan
ilişkilendirilemeyen giderler Genel Yönetim Giderlerine dahil edilmiş olup, diğer idarelere
transfer edilecek kaynaklar tespit edilerek, Strateji Geliştirme Başkanlığına gelen bilgiler
doğrultusunda konsolide edilerek 2010 yılı performans programı (Teklif) hazırlanmış, Maliye
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Bakanlığı Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdürlüğü ile Müsteşarlık Ekonomik Modeller ve
Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü gönderilmiştir.
Müsteşarlığımız 2010 Yılı Performans Programı (Tasarı), Merkezi Yönetim Bütçe
Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına müteakiben büyüklüklere
göre revize edilerek, Müsteşarlığımız bütçe tasarısının görüşülmesinden üç gün önce Plan ve
Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulmuştur. Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeler
sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulda Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla
belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai halini almıştır.
Hazırlanan Raporlar
•

•

•

•

Müsteşarlık bünyesindeki harcama birimlerinden gelen 2009 yılının ilk altı ayına
ilişkin Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak web sayfasında
yayımlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik gereği harcama birimlerince hazırlanan birim faaliyet
raporlarına istinaden Müsteşarlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp
www.dpt.gov.tr adresinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
Müsteşarlık bünyesindeki harcama birimleri ile yazışmalar yapılmış ve rapor için
gerekli veriler birimlerden temin edilmeye çalışılmış, 2009 yılının ilk altı ayına ilişkin
bütçe verileri ve birimlerden temin edilen diğer veriler ışığında hazırlanan rapor
Müsteşarlık web sayfasında yayımlanmıştır.
Yatırım izleme ve değerlendirme raporu hazırlanmış ve ilgili kurumlara
gönderilmiştir.
Stratejik Plan

Koordinasyonu ve sekretaryası Başkanlığımızca yapılan Stratejik Plan çalışmaları
Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığının katkıları ile Kalkınma Planı, Yıllık Program ve
Hükümet Programında yer alan temel politikalar çerçevesinde ülkemizin ekonomik ve sosyal
kalkınmasına ve toplum refahının artırılmasına en yüksek seviyede katkı sağlamak üzere
danışmanlık, koordinasyon ve izleme-değerlendirme fonksiyonlarını içeren 2009-2013
Stratejik Planı 2009 yılında yayımlanmıştır.
İç Kontrol Sistemi
Müsteşarlığımızda İç Kontrol Sistemini kurmak amacıyla 01.07.2009 – 30.06.2011
tarihlerini kapsayan 2 yıllık Eylem Planı hazırlanmış ve Eylem Planında yer alan eylemleri
hayata geçirmek üzere; Müsteşarlık Makamı Oluru ile Müsteşarlık genelinde proje ekibi ve
yapılan çalışmaları izlemek amacıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
oluşturulmuştur. Bu çerçevede Aralık 2009 yılında proje ekibi ilk toplantısını gerçekleştirmiş
ve 2010 yılında da faaliyetlerine devam edecektir.
Kamu Zararları
Kamu zararlarının tahsili kapsamında 2008 yılından 12 adet Kişilerden Alacaklar
dosyası devredilmiş, 2009 yılında ise 30 dosya açılmış ve bunlardan toplamda 24 adedinin
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takip işlemi yapılarak tahsilatı sağlanmıştır. 2008 yılından 2 adet, 2009 yılından 16 adet,
toplam 18 adet Kişilerden Alacaklar dosyası 2010 yılına devredilmiştir.
Verilen Görüşler
•
•

İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Programı kapsamında yüklenici ile imzalanan
sözleşmeye mali yönden uygunluk görüşü verilmiştir.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Diyarbakır Pilot Uygulaması kapsamında
alınan YPK Kararına mali yönden uygunluk görüşü verilmiştir.
Projeler

•

•

Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yürüttüğü “Türkiye’de Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” adlı IPA projesine pilot kuruluş
olarak katkı ve katılım sağlanmıştır.
Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Programı Hizmetleri kapsamında; 2008 yılında
imzalana 2 sözleşmeye ek olarak, 2009 yılında 3 sözleşme daha imzalanmış olup, 2
adet sözleşme tamamlanmış ve 3 sözleşme devam etmektedir.
Toplantılar ve Konferanslar

•
•
•

•

•

•
•
•

Üst Yöneticilere İç Kontrol Farkındalık Eğitimi verilmiştir.
Harcama Birimlerine Performans Programı Hazırlama konulu bilgilendirme semineri
verilmiştir.
Avrupa Komisyonu’nun aday ülkeler için her yıl düzenlemekte olduğu İlerleme
Raporu’na kamu mali yönetimi ve özellikle harcama alanında veri sağlamak, 2008 yılı
raporu öncesinde Ülkemizdeki sistemin hâlihazırdaki işleyişi hakkında genel bir
değerlendirme yapmak ve kurumlarımızın talebi üzerine iç mali kontrol alanında proje
desteği sağlamak amacıyla OECD-SIGMA tarafından oluşan heyet ile kurum içi iç
kontrol ve Başkanlığın uygulama kapasitesine ilişkin 11.03.2008 ve 09.04.2008
tarihlerinde Müsteşarlığımızda toplantı yapılmıştır.
Maliye Bakanlığınca (MUB) yürütülen ve Müsteşarlığımızın da pilot kuruluş olduğu
“Kamu Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi” konulu eşleştirme projesi
çerçevesinde yürütülen bir dizi etkinliğe katılım ve katkı sağlanmıştır. (Boşluk
Analizi, Eylem Planı, çalıştaylar)
Maliye Bakanlığınca düzenlenen Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde
Parlamentonun Gözetim Fonksiyonu ve Yüksek Denetim konulu sempozyumuna
katılım sağlanmıştır.
Müsteşarlığımızca düzenlenen İSEDAK İzleme toplantısına katılım sağlanmıştır.
Cazibe Merkezleri (Diyarbakır pilot) YPK Kararlarına katkı sağlanmak üzere yapılan
toplantılara katılım sağlanmıştır.
Maliye Bakanlığınca düzenlenen 5018 sayılı Kanunun Uygulanması konulu
konferansa katılım sağlanmıştır.
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Katılım Sağlanan Eğitimlere Yönelik Faaliyetler, Toplantılar ve Konferanslar
•
•
•

•
•

2 Mali Hizmetler Uzmanı, Güncel Mevzuat Derneği tarafından yapılan “Son
değişiklikler ışığında Kamu İhale Mevzuatı” eğitimine katılmıştır.
2 Mali Hizmetler Uzmanı “ Kişisel Gelişim” eğitimine katılım sağlamıştır.
4 Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanları Derneğince yapılan
“Mükemmellik Modeli Kriterlerine Göre İç Kontrol Sistemi ve Süreç Yönetim Sistemi
Uygulamaları Eğitim Semineri”ne katılım sağlanmıştır.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen İç Kontrol Seminerine katılım sağlanmıştır.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce yapılan Elektronik Belge Sistemi konulu
seminerine katılım sağlanmıştır.
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1.4 - Yardımcı Birimler Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Projeler Bilgileri
1.4.1 - Personel Dairesi Başkanlığı
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşların Atama Usulüne İlişkin Kanun gereğince yapılan
Müşterek Atama Kararnameleri hazırlanmış, vekâleten yapılan atamalar, başka
kurumlardan nakil yoluyla yapılan atama işlemleri yapılmıştır.
Personelin yer değişikliği onayları, istifa, ücretsiz izine ayrılma ve işe başlama
işlemleri, varsa sözleşmelerinin hazırlanması, terfi tarihlerinin yeniden belirlenmesi,
yurtdışı eğitim dönüşü, askerlik sonrası göreve başlama işlemleri, vefat ve her türlü
izin işlemleri yapılmıştır.
Müsteşarlık personelinin sicil işlemleri, hizmet cetvellerinin hazırlanması ve
bilgisayar ortamında işlenmesi, emeklilik işlemleri, askerlik sevk işlemleri, 540/34 ve
35’inci maddelerine göre görevlendirme işlemleri yapılmıştır.
Personelin Güvenlik Soruşturmalarının yapılması, aday personelin Asalet Tasdik
İşlemleri yapılmış, naklen veya açıktan yapılan iş talepleri değerlendirilmiştir.
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre Nisan ve Ekim aylarında yapılan Kamu
İdare Kurulu toplantılarının hazırlık çalışmaları yapılmış, tutulan tutanaklar ilgili
kuruluşlara gönderilmiş, Sendika üyeliğine giriş ve çıkış işlemleri yapılmış
değişiklikleri takip edilmiştir.
Müsteşarlığa yeni atanan, unvanı değişen veya kimliğini kaybeden personele
kimlikleri ve yöneticilerin tanıtım kartları hazırlanmıştır.
Müsteşarlık kadrolarının dolu ve boş durumları tespit edilerek Maliye Bakanlığı ve
Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri ile yapılan toplantı sonucunda iptal ve ihdas
işlemleri gerçekleşmiş ve gerekli vize işlemlerini müteakip ilgili personele dağılımı
yapılmış, Müsteşarlık kadrolarının dolu ve boş pozisyonları üç ayda bir Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiştir.
Müsteşarlık personelinin aylar itibarıyla derece, kademe ve kıdem terfileri yapılmış,
son altı yıllık sicil notu ortalamaları alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
37. maddesi gereğince 38 personele kademe ilerlemesi verilmiştir.
Planlama uzmanlığı sınavında başarılı olan 21 personel Planlama Uzmanlığına
atanmıştır.
Göreve yeni başlayan 31 uzman yardımcısı ile 19 memur için İntibak Eğitim Programı
düzenlenmiştir.
Yurtdışı eğitime 11 personel gönderilmiş, 2 personelin süre uzatım talebi, 1 personelin
de konu değişikliği talebi Eğitim Kurulunda görüşülerek uygun görülmüş, Kurul
Kararı ilgililere bildirilmiştir.
Ocak, Şubat, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Stajyer Bilgilendirme Programı
düzenlenmiş, her dönem için 50’şer öğrenci 1 hafta süreyle bu programa katılmış ve
katılım belgeleri verilmiştir.
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1.4.2 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
•

•
•
•
•

Başkanlıkça, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi
bağlamında Müsteşarlığımız bünyesinde bulunan harcama birimi yetkililerinin yazılı
taleplerine istinaden sadece harcama yetkililiği görevi uhdelerinde kalmak kaydıyla,
harcamalarla ilgili tüm iş ve/veya işlemleri yürütülmüştür.
Müsteşarlığın temizlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım, onarım ve personel
taşıma, fotokopi, özel güvenlik gibi hizmet işleri karşılanmıştır.
Müsteşarlık ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydı tutulmuş, taşınır
kayıt işlemleri belgeleri hazırlanmış ve kayıt dışı olarak kullanılması önlenmiştir.
Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetler ve
hizmet binasının bakım-onarım işleri yürütülmüştür.
Müsteşarlığın sosyal işleri koordine edilmiştir.

1.4.3 - Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı
•

•
•
•
•
•

Yazılı ve görsel medya takip edilmiş, tüm gazeteler günlük taranarak, ekonomik,
sosyal, kültürel ve güncel konularla (Avrupa Birliği, İslam Konferansı, İSEDAK, IMF,
Dünya Bankası, DTÖ, e-devlet, G-8, G-20, Uluslararası derecelendirme kuruluşları
vb.) ilgili haberler gazete kupürü haline getirilmiş ve intranet sayfası ile kütüphane
okuyucu salonunda hizmete sunulmuştur.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden yabancı basında Türkiye ile ilgili
çıkan haberler düzenlenerek üst yönetime sunulmuştur.
Gazete ve hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arşivleme işlemleri ile görüntülü ve
yazılı basın arşiv hizmeti yürütülmüştür.
Kurum, kuruluş, üniversite ve kişilerden gelen kitap istekleri karşılanmıştır.
Basınla ilişkiler düzenlenmiştir ve intranet sayfasında yayımlanmıştır.
“Devlet Planlamanın Sözlü Tarih Arşivi ve Kurum Tarihi Hazırlanması” projesine
ilişkin çalışmalara devam edilmiş, DPT Arşivinin taramasına devam edilmiştir.

Grafik-10: Basında Müsteşarlık Haberlerinin Aylara Göre Dağılımı (2009)
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Basın faaliyetleri kapsamında basın listeleri her ay güncellenmiş ve hazırlanan basın
duyuruları basın yayın kuruluşlarına ulaştırılmıştır.
“Basında DPT Müsteşarı”, "Basında DPT", İSEDAK toplantıları, İslam Konferansı
Örgütü (İKÖ) ile ilgili haberler derlenerek özel kupür dosyası haline getirilmiş,
"Basında Avrupa Birliği" ile ilgili haberler derlenerek ilgili makamlara gönderilmiştir.
85

•
•
•
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•

Müsteşarlık yayınlarının dizi, sayfa düzeni ve basım işlemleri yapılmıştır.
Çeşitli üniversitelerde, İş Kataloglarında ve Kariyer Fuarlarında Müsteşarlık temsil
edilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Rekabet Kurumunda göreve
başlayan uzman yardımcılarına Müsteşarlığın görev ve işleyişi hakkında tanıtım
sunuşu yapılmıştır.
Müsteşarlık yayın organı “Planlama” dergisinin eski sayılarının aslına uygun olarak
bilgisayar ortamına alınmasına devam edilmiş, Derginin ilk beş sayısı tamamlanmış ve
internet ortamına konulmuştur. Diğer sayılarla ilgili çalışmalara devam edilmektedir.
Kütüphaneden 4.292 adet kitap ve 3.503 adet süreli yayın ödünç verilmiş, 3.750 adet
kitap ve 2.971 adet süreli yayın kullanılmıştır (Grafik-9)

Grafik-11: Kütüphane Okuyucu İstatistikleri (2004-2009)
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Kütüphane Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. Anket katılımcıları sunduğumuz
hizmetleri %75,54 oranında olumlu, %22,36 oranında orta, %2,09 oranında olumsuz
değerlendirmişlerdir (Grafik-7).

Grafik-12: Kütüphane Memnuniyet anket sonuçları
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Kütüphaneler arası ödünç verme sistemi uyarınca dışarıya ödünç kitap vermek ve
dışarıdan ödünç kitap sağlamakla ilgili kayıt ve izleme işlemleri yürütülmüştür.
Yabancı basında yer alan Türkiye ve ekonomi ile ilgili haberler derlenmiştir.
“Kütüphane ve Dokümantasyon Bülteni”, “Makale Duyuru Bülteni”, “Kütüphane
Rehberi” hazırlanmış. ve Müsteşarlık Intranet sayfasında duyurulmuştur.
Günlük baskı işleri kapsamında;
- Yıllık Program, Orta Vadeli Program, ÖİK, Yatırım Programı, kabul edilmiş
uzmanlık tezlerinin,
-

Müsteşarlığın çalışma alanları ile ilgili araştırma ve incelemeler, yasal ve idari
düzenlemeler, istatistikler ve benzerlerinin bir araya getirildiği derleme ve
çalışmaların,

-

Duyuru, genelge ve anketlerin,

-

Müsteşarlık birimleri tarafından kullanılan her türlü matbu ve basılı evrak gibi
işlerin basımı yapılmıştır.

Müsteşarlık evrak akışı düzenli olarak yürütülmüştür.
Standart Dosya Planı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup Müsteşarlığın ana
hizmet birimleri ile görüşmelerin ilk aşaması tamamlanmıştır.

1.4.4 - Savunma Uzmanlığı
Savunma uzmanlığı, 17/06/2009 tarih ve 5902 sayılı Kanunla kapatılmasına kadar
çalışan personelin öncelikle can ve mal kaybını en alt seviyede tutmak amacıyla ilgili
mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri ve hizmet binamızın iç ve dış güvenliği açısından
sabotajlara ve yangınlara karşı koruyucu güvenlik önlemlerini almıştır.

87

2- Performans Sonuçları Tablosu (*)
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi (*)
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi (*)
(*) 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"in Geçici 2’nci
Maddesinde yer alan "Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar,
faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin
bilgilere yer verirler." hükmü gereği bu bölümler hazırlanmamıştır.
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomik ve sosyal politikaların belirlenmesinde, sektörlerin geleceğini
şekillendirmede ve kurumların çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin olması,
İlgili mevzuat kapsamında makro dengelerin oluşturulması ve yıllık programın
çıkarılması,
Olaylara makroekonomik perspektiften tarafsız olarak bakabilme kapasitesi,
Makroekonomik değişkenlere ait gelişmeleri sürekli izleyip değerlendirerek ekonomik
konjonktürdeki gelişim ve değişimlere karşı alternatif politikalar üretebilme yetisi,
Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin yakın diyalog halinde yürütülmesi,
Farklı disiplinler arası çalışma yeteneğini geliştirme imkanının bulunması,
Nitelikli, bütüncül bir bakış açısına sahip, birlikte çalışma kültürü gelişmiş bir insan
gücünün bulunması,
Hiyerarşinin esnek olmasından kaynaklanan güçlü iletişim ve inisiyatif alma becerisi,
Üst düzey yöneticilerin yeniliğe, değişime ve eleştirilere açık olması,
Kurumsal kimlik ve bunun önemli bir parçasını oluşturan uzman tecrübelerin birinci
elden gelecek nesillere aktarımının sağlanması,
Bölgesel politikalar konusunda uluslararası düzeyde bilgi birikimine sahip olunması,
Bölgesel düzeyde kapasite yetersizliklerinin analizi ve çözüm önerileri geliştirme
yetkinliğinin olması,
Karar alma ve koordine etme yetkisi ve gücünün olması,
Çalışanlar arasında güçlü iletişim ve inisiyatif alma becerisinin olmasıdır.

B) ZAYIFLIKLAR
•

•
•

Bazı kurumların faaliyet alanlarıyla ilgili bilgileri yeterli kalite ve detayda
üretememesi nedeniyle politika geliştirme ve tahmin yapma sürecinde yaşanan
zorluklar,
Temel dokümanların ve yapılan çalışmaların kamuoyuna yeterince tanıtılamaması ve
kamuoyu desteğinin yeterince sağlanamaması,
Kamu yatırım projeleri için etkin bir izleme değerlendirme sisteminin oluşturulmamış
olmasıdır.
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V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Müsteşarlığın görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesini teminen;
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Temel politika belgelerinin ilgili kesimlerin geniş ve aktif katılımı ile bürokratik ve
siyasi sahipliği artırıcı, politikaların mali etkilerini dikkate alan, dinamik ve stratejik
bir yaklaşımla hazırlanması,
Uzman personelinden ve birikiminden faydalanılarak, güncel sorunların çözümüne,
uluslararası kuruluşların belgelerine ve görüşlerine yönelik değerlendirmede bulunmak
ve hükümete danışmanlık yapmak üzere görüş verilmeye devam edilmesi,
Plan, program, temel strateji ve politika belgelerindeki hedeflere ilişkin
gerçekleşmelerin, kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılması tüm kesimler
bilgilendirilmesi ve uygulamadan sorumlu kuruluşların sürece aktif katılımı
sağlanması,
Kamu yatırım programının, proje döngüsü yönetimi ilkeleri doğrultusunda sistematik
olarak yönetilmesi,
Büyüme, istihdam, cari açık ve kamu kesimi genel dengesi gibi konularda daha detaylı
kurumsal çalışma raporları çıkarılmasına öncelik verilmesi,
Plan-program-bütçe arasındaki uyum düzeyinin arttırılması,
Bölgesel gelişme alanındaki stratejik öncelikleri, ana hatları Dokuzuncu Kalkınma
Planında belirlenen şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu öneri ve tedbirlerin gerçekleşebilmesi için;
İnsan kaynağı politikasının oluşturulması, Müsteşarlığımızın güçlü yanlarından
faydalanılmasını azami seviyeye çıkartmak amacıyla, nitelikli yeni personelin alınması
ve yetiştirilmesi,
Planlama Uzmanlarının kendi konularıyla ilgili araştırma yapması ve bunları
paylaşmasının daha fazla teşvik edilmesi,
Personelin bilgi ve donanımının artırılması amacıyla hizmet içi eğitimlere daha çok
zaman ve kaynak ayrılması,
Müsteşarlığımızdaki bilgi birikiminin, dışarıdaki kurum ve kuruluşlara yönelik olarak
düzenlenecek eğitim, seminer gibi organizasyonlarla çevreye yayılması çalışmalarına
ağırlık verilmesi,
Tahmin, model ve bunlara yönelik programlar hakkında eğitimler ver(dir)ilmesi ve
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
Yapılan çalışmalar ve çıkarılan temel dokümanların kamuoyu ile daha etkin bir
şekilde paylaşılması,
Büyüme, istihdam, cari açık ve kamu kesimi genel dengesi gibi konularda daha detaylı
kurumsal çalışma raporları çıkarılmasına öncelik verilmesi,
İş tanımlarının ve alt birimleri arasındaki iş bölümlerinin gözden geçirilmesi ve revize
edilmesi,
Çalışanların motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak, çalışma koşullarının
ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, uygun fiziki koşulların üst
düzeyde sağlanması ve sürdürülebilir kılınması, destek hizmetleri, sosyal imkanlar ve
özlük haklarının da değişen şartlara uygun olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
sağlanmalıdır.
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EK-1: İç Kontrol Güvence Beyanı4

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları 5 gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara, Nisan 2010)

Kemal MADENOĞLU
Müsteşar

4

Bu beyan için, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in ekinde (Ek-2) yer alan örnek esas alınmıştır.
5
Müsteşarlığımızda 2009 yılında Sayıştay denetimi ve iç denetim yapılmamıştır. Bu husus, mezkûr
Yönetmeliğin ekinde yer alan 5 numaralı dipnot gereğince belirtilmekte olup İç Kontrol Güvence Beyanı bu
husus göz önünde bulundurularak dikkate alınmalıdır.
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EK-2: Malî Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı6

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim. 7
İdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara, Nisan 2010)

Hasan GÖLCÜK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

6

Bu beyan için, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in ekinde (Ek-4) yer alan örnek esas alınmıştır.
7
26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği”
uyarınca kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerini anılan Tebliğ hükümleri ile uyumlu hâle getirmeleri için eylem
planlarını 31/12/2008 tarihine kadar hazırlamaları öngörülmüş, bu süre Maliye Bakanlığının ilgili yazısıyla
30/6/2009 tarihine kadar uzatılmıştır. Müsteşarlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları devam
ettiğinden Güvence Beyanı, bu hususun dikkate alınması kaydıyla geçerlidir. Açıklamaya mezkûr Yönetmeliğin
5 numaralı dipnotu gereğince yer verilmiştir.
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