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BAKAN SUNUŞU 

Hükümetimiz, ülkemizin kalkınma 

sürecinde, diğer ülkelerde olduğu gibi 

büyüme, rekabet gücünü artırma, istihdam, 

gelir dağılımı, yoksulluk, bölgesel gelişme 

alanlarında sürdürülebilir bir denge kurmak 

gibi önemli ve çok boyutlu alanlarda 

sürdürülebilir kalkınma anlayışını 

benimseyen politikaları uygulamaktadır.  

641 sayılı Kalkınma Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname (KHK) ile 

Kalkınma Bakanlığına dönüştürülen 

Bakanlığımız, ülkenin doğal, beşeri ve her 

türlü iktisadi kaynak ile imkânlarını 

belirleyerek izlenecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde 

Hükümete müşavirlik yapacaktır. Bakanlığımız tüm alanları kesen yapısı itibarıyla 

makroekonomik, tematik, sektörel ve bölgesel politikaların oluşturulmasında ve bunlar 

arasındaki uyumun sağlanmasında öncü rol üstlenmektedir. Ülkemizin yaşamış olduğu 

planlama deneyimi, pek çok alanda önemli mesafeler kat etmesine katkıda bulunmuştur. 

Planlama sürecinin vermiş olduğu disiplini almış uzman kadrolar kalkınma sürecinde önemli 

roller üstlenmişlerdir.  

2023 kalkınma vizyonumuzun hayata geçirilmesinde de temel işlev görecek olan 

Bakanlığımız, bir yandan kalkınma planları ve programlar yoluyla politika oluşturma ve 

koordinasyon görevini yerine getirirken, diğer taraftan birçok kurumla kesişen yatay alanlarda 

ortaya çıkan yeni sorun ve fırsatlara yönelik yenilikçi modellerin geliştirilmesi ve 

uygulanmasında doğrudan program ve projeler yürütmektedir.  

641 sayılı KHK ile hükümet programları ve kalkınma planlarında yer alan stratejik 

öncelikler doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkınma konuları ile ilgili her 

türlü araştırmayı yapmak ve/veya yaptırmak üzere Bakanlığımız bünyesinde Kalkınma 

Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.  

Ülkemizin son yıllarda bölgesel gelişme alanında atılmış yenilikçi ve heyecan verici 

adımlar olarak gelecek vadeden kalkınma ajansları kurulum aşamasını tamamlamış ve 

faaliyetlerine başlamışlardır. Yine, Sosyal Destek Projesi ve Cazibe Merkezlerinin 

Desteklenmesi Programı gibi bölgesel gelişmişlik farkının giderilmesine yönelik sosyal 

içerikli uygulamalara da devam edilmiştir. 

Bölgesel kalkınma çalışmalarını hızlandırmak ve bölgesel kalkınmaya yönelik kamu 

yatırımlarını yerinden ve daha koordineli şekilde yürütmek amacıyla Bakanlığımıza bağlı 

olarak Konya Ovası Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge 

Kalkınma İdareleri kurulmuştur. 

Kamu mali yönetim alanında yaşanan değişim çerçevesinde ve hesap verme 

sorumluluğu kapsamında hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporunun kamuoyunun 

bilgilendirilmesinde faydalı olmasını dilerim. 

 

Dr. Cevdet YILMAZ 

Kalkınma Bakanı 
i  





ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

1960 yılında kurulan Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı, 2011 yılı Haziran ayında 

kabul edilen 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile 

Kalkınma Bakanlığına dönüştürülmüş bulun-

maktadır. 

Ülkemizin refah ve gelişmişlik 

düzeyinin artırılması amacıyla, elli yıllık 

tecrübe ve bilgi birikimi ile ekonomik ve sosyal 

alanda önemli bir rol üstlenen Bakanlığımız, 

ülke kaynaklarının etkili ve verimli kullanımını 

yönlendirme, makroekonomik göstergelerin 

analizi ve tahmini, bütçe sürecini başlatma ve 

bu sürece katkı verme gibi birçok önemli fonksiyonu yürütmektedir.  

Bu fonksiyonların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi ve sosyal politikayı 

ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlayarak ve uygulamayı etkin bir biçimde 

yönlendirerek, Hükümete danışmanlık görevini yerine getiren Bakanlığımız, önceki yıllarda 

olduğu üzere 2011 yılında da, kamu yatırımlarının plan ve programlanmasına, sektörel ve 

bölgesel gelişme politika ve stratejilerinin hazırlanmasına, ikili ve çok taraflı dış ekonomik 

ilişkilerin geliştirilmesine devam edilmiştir. 

Bunun yanı sıra; ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının çok boyutlu ve 

yerinden sağlanması amacıyla kurulan kalkınma ajansları yanında bölgesel gelişmişlik 

farklarının giderilmesine yönelik olarak, Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı, 

Sosyal Destek Projesi uygulamaları da yürütülmüştür.  

2011 yılında Bakanlığa dönüşmemizden sonra 2013/2017 dönemi stratejik plan 

çalışmalarına başlanmıştır. 

Hesap verme sorumluluğu kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini topluma 

olan sorumluluklarından birisi olarak gören anlayışla hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporunun 

faydalı olmasını diler, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma 

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. 
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B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığına 

dönüşmüştür. Yürürlüğe giren KHK ile Bakanlığımız görevleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.  

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

edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete 

müşavirlik yapmak, 

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

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

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

hazırlamak, 

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

politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde 

yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak, 

ç) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler 

geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla 

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

yönlendirme görevini yerine getirmek, 

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

kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi 

konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak; kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme 

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

merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu yerine getirmek, 

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine 

etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne 

uygun değişiklikler yapmak, 

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

programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak, 

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

şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini 

hazırlamak ve Hükümete teklif etmek, 

ğ) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak 

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

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

ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde 

gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, 

ı) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak, 

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

yürütmek, 

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

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

ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek, 

k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak, 
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1-Fiziksel Yapı 

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

yeni Başbakanlık binasında, 13.500 m
2 

alanda hizmet vermektedir. 

Bakanlığımızda 184 kişi kapasiteli bir konferans salonu ve 11 toplantı salonu ile 

iktisadi ve sosyal konularda 65.681 kitap kapasiteli kütüphane bulunmaktadır.  

180 adedi Bakanlığın mülkünde olan ve 38’i diğer kurumlardan Bakanlığa tahsis 

edilmiş olan 218 lojman Bakanlık personeli tarafından kullanılmaktadır. 

Envantere kayıtlı 5 araç bulunmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan hizmet 

sözleşmesi ile karşılanmaktadır. 

 

2-Örgüt Yapısı 

 Bakanlığımız merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın en üst amiri 

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

Müsteşar ve dört Müsteşar Yardımcısı görev yapmaktadır. 

 Bakanlık, sekizi genel müdürlük, ikisi müstakil olmak üzere toplam otuz sekiz daire 

başkanlığı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği ile Özel Kalem Müdürlüğünden teşekkül etmektedir.  

 Bakanlık teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir. 
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Bakanlığımız, e-dönüşüm projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji 

kaynaklarından etkin şekilde faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş 

süreçlerinde kullanılması ile işlemlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması 

mümkün olmaktadır.  

Bakanlığımız envanterinde 680 adet masa üstü bilgisayar, 220 adet dizüstü bilgisayar 

ve 302 adet yazıcı kayıtlıdır. 

Bakanlığımız bünyesinde kullanılmakta olan İçerik Filtreleme Sistemine ilave olarak 

bir adet Appliance (Kutu çözüm) alınmıştır ve günlük kullanıcı sayısı lisansı 600’den 700’e 

çıkartılmıştır. Bakanlığımız bünyesinde kullanılan MSSQL Server 2005 veritabanları, test 

çalışmalarının başarı ile tamamlanmasının ardından MSSQL Server 2008 R2 ortamına 

taşınmış, yedekleme stratejileri oluşturulmuştur. 

2011 yılı başında 2.952 olan Kalkınma Bakanlığı web portalı üyesi sayısı 6.332 üye 

artışıyla 2011 yılı sonunda 9.284 üye sayısına ulaşmıştır. Kalkınma Bakanlığı portal içinde 

toplam ziyaret edilen sayfa sayısı 2011 yılı itibariyle toplam 6.558.366 olmuştur. 

Bakanlık bünyesinde hizmet sunan ve etkin karar alınmasına destek olan bilgi 

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

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

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

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

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

Finans Merkezi Eylem Planı Takip Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (KB-eb), 

Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi, İthalat-İhracat Bilgi Sistemi, Üstveri Sistemi (ÜstveriS), İş 

Planı Yönetim Sistemi, Faaliyet Raporlama Sistemi, Ekonomik Göstergeler Veri Tabanı ve 

Arama Projesi yer almaktadır. 

Bakanlığımızda hizmete açılan yeni yerel web sitesinde; haber ve duyurular 

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

ulaşılabilmekte, sayfa içerisinde tam metin arama ve hızlı arama imkânı bulunmakta, sitede 

yeni tartışma ekleme imkânı kullanıcılara sunulmakta ve ortak çalışma alanları yaratma 

imkânı bulunmaktadır. Yerel web 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. Bakanlığımız personeli ve diğer 

kurumlardan gelen misafirlerin daha etkin, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi ve hizmet binamız 

zemin katında yaşanılan çevre kirliliğinin giderilmesi amaçlarıyla görsel olarak e-pano 

hizmeti sunulmaktadır. 

İnternet sitesi aracılığıyla Bakanlığımız ile ilgili haber, duyuru ve basımı yapılan belge 

ve bilgi kaynaklarına dış kullanıcıların etkin şekilde erişimi sağlanmaktadır.  
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Kütüphane 

1961 yılında kurulan Bakanlığımız Kütüphanesi, Bakanlığımız ilgi alanına giren 

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

ihtiyaç duyan kullanıcılara uluslararası gelişmeler doğrultusunda düzenleyip bilgi ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

Bakanlık kütüphanesi genel olarak kalkınma bilimleri alanında, özellikle stratejik 

yönetim, kamu yönetimi, stratejik planlama ve performans yönetimi konularında ülkemizin 

zengin koleksiyonlardan birine sahiptir. 

Kütüphanemiz koleksiyonları iktisadi ve sosyal alanlarda 67.736 adet kitap, süreli 

yayın, referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. Abone olunan 131 yabancı 

süreli yayının 87 adedine internet üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca 11 on-line veri 

tabanı aboneliği mevcuttur. 

2011 yılında 1.337’si Bakanlık içinden, 957’si  ise Bakanlık dışından  olmak üzere 

toplam 2.294 kez kütüphanemizden yararlanılmıştır. 

Grafik-1 Kütüphane Okuyucu İstatistikleri (2006-2011) 

 

 

4-İnsan Kaynakları 

2011 yılı sonu itibarıyla Bakanlığımıza tahsis edilmiş olan 1.360 adet kadrodan 754 

adedi dolu olup, tahsis edilen kadronun % 55’i kullanılmıştır. 

641 sayılı Kalkınma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 39’uncu maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 

sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla, 2011 yılında 

Bakanlığımızda görevlendirilmiş 15 geçici personel bulunmaktadır. 

Bakanlığımızda çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelin yıllar itibarıyla dağılımı 

aşağıdaki tabloda (Tablo-1) gösterilmiştir. 
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Tablo-1: Personelin Statüsüne Göre Dağılımı 

YILLAR KADROLU SÖZLEŞMELİ TOPLAM 

2007 201 512 713 

2008 200 488 688 

2009 202 504 706 

2010 210 492 702 

2011 230 524 754 

 

Bakanlık personelinin birimler bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo-2: Birimler Bazında Personel Dağılımı   

BİRİMLER PERSONEL SAYISI 

Bakan Yardımcısı 1 

Bakanlık Müşaviri 31 

Müsteşarlık 5 

Müsteşar Yardımcılıkları 17 

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 51 

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 32 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 78 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 85 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 83 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 39 

Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 27 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 228 

Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 21 

Hukuk Müşavirliği 7 

Kalkınma Araştırmaları Merkezi 1 

Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı 16 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 12 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 9 

Kurullar Sekretaryası Daire Başkanlığı 8 

Özel Kalem Müdürlüğü 1 

Yurtdışı (Kalkınma Müşaviri) 2 

Toplam 754 
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Bakanlık personelinin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo-3: Unvanlara Göre Personel Dağılımı 

 PERSONEL SAYISI 

Yönetici 55 

Müşavir 34 

Planlama Uzmanı 213 

Planlama Uzman Yardımcısı 93 

Diğer Uzman Personel 31 

Sözleşmeli Personel 104 

Destek Personeli 224 

Toplam 754 

Bakanlık personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo-4: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı 

 

PERSONEL 

SAYISI 

0-5 Yıl 145 

6-10 Yıl 105 

11-15 Yıl 100 

16-20 Yıl 54 

21-25 Yıl 125 

26-30 Yıl 98 

31 Yıl ve Üzeri 127 

Toplam 754 

 

Bakanlık personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo-5: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı  

 
PERSONEL 

SAYISI 
% 

Erkek 514 68 

Kadın 240 32 

Toplam 754 100 
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Bakanlık personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo-6: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı  

 
PERSONEL 

SAYISI 
% 

İlköğretim 13 1,7 

Lise 66 8,8 

Ön Lisans 79 10,5 

Lisans 441 58,5 

Yüksek Lisans 130 17,2 

Doktora 22 2, 9 

Doçent 3 0,4 

Toplam 754 100 
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5- BAKANLIK TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER 

KHK ile Bakanlığımıza verilen görevler merkez ve yurtdışı teşkilatı tarafından yerine 

getirilmektedir. 

641 KHK ile Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin 

sekretaryası, Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Ekonomik ve 

Sosyal Konseyi ile Bakanlık bünyesinde veya koordinasyonunda oluşturulacak diğer kurullar 

ve komitelerden Bakan tarafından belirlenecek olanların sekretarya hizmetlerini yürütmek ve 

anılan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmek görevleri 

Bakanlığımıza verilmiştir. 

Ayrıca Başbakanlığın 2003/48 sayılı genelgesiyle e-Dönüşüm Türkiye İcra 

Kurulunun, 2007/7 sayılı genelgesiyle Dönüşüm Liderleri Kurulunun sekretarya hizmetleri ile 

2010/11 sayılı genelgesiyle de İstanbul Finans Merkezi koordinatörlüğü Bakanlığımız 

tarafından yürütülmektedir. 

 

5.1 - Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: 

a) Yıllık programların makro dengelerini oluşturmak. 

b) Kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

c) Konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek. 

ç) Kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar konularında gerekli 

araştırmaları yapmak ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde bulunmak. 

d) Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek. 

e) Uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek. 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.2 - Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak. 

b)Yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak ve uzun vadeli stratejiler 

oluşturmak. 

c) Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası 

stratejiler, sanayileşme, teknoloji, çevre politikaları ve benzeri konularda araştırmalar yapmak. 

ç) Geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli 

etkilerini tahmin etmek. 

d) Bölgesel uyumla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik 

alternatifler hazırlamak. 

e) Kalkınma planlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, bu konularda 

uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek. 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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5.3 - İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) 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 bulunmak. 

b) İktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek. 

c) Kamu yatırım programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek ve yıl içinde 

revizyonu ile ilgili işlemleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını hazırlamak, 

uygulamayı yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, plan ve 

programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli 

koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin 

katılacağı komisyonlar kurmak ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak 

etmek. 

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.4 - Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Sosyal sektörlerde çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık 

programların hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

b) Sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, kamu yatırım 

programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek ve yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri 

yapmak, uygulamayı yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, 

plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli 

koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin 

katılacağı muhtelif komisyonlar kurmak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere 

iştirak etmek. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.5 - Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların kalkınma planları 

ve yıllık programlarla tutarlılığını sağlamak. 

b) Yapısal uyum politikalarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların 

çözümü amacıyla projeler geliştirmek ve bu konularda yapılacak çalışmaları koordine etmek, 

kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek. 

c) Yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli 

sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkârların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar 

geliştirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uygulamayı 

yönlendirmek. 

ç) Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bu yörelerin özelliklerini 

dikkate alarak daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bölgesel 

kalkınma projeleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve görev alanına giren konularda görüş 

vermek ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek, kamu yatırım 
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programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve yatırım programında gerekli revizyonları 

yapmak. 

d)Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin sekretarya 

işlemlerini yürütmek. 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak 

 

5.6 - Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve 

yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde 

yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

b) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere 

yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek, gelişme yolundaki ülkeler ve özellikle İslam 

ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli 

çalışmaları yapmak, bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekretarya 

hizmetlerini yürütmek. 

c) Kalkınma alanında ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği program ve 

projelerini hazırlamak, koordine etmek ve gerektiğinde yürütmek, ülke dış politikasını 

destekleyecek şekilde dünya ekonomisi, ülke ekonomileri konularında analitik ve stratejik 

çalışmalar ile politika analizleri yapmak, bu görevlerin gerektirdiği üst düzey koordinasyonu 

sağlamak. 

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.7 – Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: 

a) Kalkınma planı ve programlar kapsamında belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu 

yatırım politikalarını oluşturmak, yatırımlara ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak, kamu 

kuruluşlarının yürüteceği proje fikirlerinin geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz 

etmek ve kamu yatırım programını hazırlamak, izlemek ve değerlendirmek. 

b) Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, 

kamu-özel işbirliği projelerini analiz etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının proje planlama ve 

izleme-değerlendirme faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek ve bu konularda kapasite 

geliştirmelerine destek olmak. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.8-Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; 

personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde 

bulunmak; Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak; 

Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 

düzenlemek ve uygulamak. 

b) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın 

alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; 
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genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Bakanlık sivil savunma ve seferberlik 

hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

c) Bakanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

ç) Bakanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak 

veya yaptırmak; kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına ve Bakanlık birimlerinin buna 

uygunluk sağlamasına yardımcı olmak, Bakanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.9 – Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra 

işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları 

önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak. 

b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme 

ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara 

ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını 

bildirmek. 

c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin 

usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek. 

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak 

 

5.10 – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesi ile 5436 sayılı 

Kanunun 15’inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine 

verilen görevleri yapmak. 

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.11 – Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı 

Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bakanlık bünyesinde 

veya koordinasyonunda oluşturulacak diğer kurullar ve komitelerden Bakan tarafınca 

belirlenecek olanların sekretarya hizmetlerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından 

alınan kararların uygulanmasını takip etmek. 

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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5.12 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak. 

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, 

süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.13 – Özel Kalem Müdürlüğü 

Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek. 

b) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve 

yürütmek. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

5.14 – Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı 

Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetim Sürecinin Yönlendirilmesi: Stratejik 

yönetim alanındaki diğer merkezî kurumlarla eşgüdüm halinde sistemin genel tasarımını 

yapmak, stratejik planlamaya ilişkin yönetmelik, kılavuz gibi yönlendirici nitelikteki 

belgelerin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek, kuruluş stratejik planlarının 

uygulanma durumunu izlemek ve raporlamak. 

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 hazırlanmasına yardımcı olmak. 

Kamu İdarelerine Stratejik Yönetim Alanında Destek Verilmesi: Başta stratejik 

plan hazırlama ve uygulama alanında olmak üzere, öncelikle stratejik plan yükümlülüğünü 

haiz merkezi kamu idarelerinde stratejik yönetim alanındaki kapasitenin geliştirilmesi 

amacıyla destek hizmeti vermek. 

Kurumsal Yapılanma ve Yönetişim Alanındaki Hizmetler: Kamunun kurumsal 

yapı ve işleyişini, üst ölçekli plan, program, politika ve stratejilerin gerektirdiği biçimde 

geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu çerçevede ilgili kurumlarla işbirliği içinde 

kamuda kurumsal görevlerin yeniden gözden geçirilmesi çalışmasını yapmak ve raporlamak, 

kurumsal yeniden yapılanma çalışmalarına bütüncül bir bakış açısıyla ve kurumlar tarafından 

yapılacak etki analizleri de dikkate alınarak katkı sağlanmak, kamu yönetimi reformunun 

politika ve uygulama stratejisinin oluşturulmasına katkı sağlanmak.  

 

5.15 - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve 

deneyimlerinden de yararlanarak, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü yönünde strateji ve 

politikaların belirlenmesinde ve ülkemizin bu politikalar doğrultusunda hedefine hızlı 

adımlarla ilerlemesinde koordinasyon görevini yürütmek.  
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Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejilerin hazırlanması ve hükümete teklif 

edilmesi, bu politika ve stratejilerin uygulamasının yönlendirilmesi ve koordinasyonu, kamu 

bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin değerlendirilmesi ve kaynak tahsisi, kamu 

hizmetlerinin elektronik ortamda sunumuna yönelik faaliyetlerin koordinasyonu, e-Dönüşüm 

Türkiye İcra Kurulunun ve Dönüşüm Liderleri Kurulunun sekretarya hizmetlerini sağlanmak, 

Avrupa Birliğinin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının yurtiçi koordinasyonunu 

sağlamak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerde bulunması, bilgi toplumuyla ilgili 

konularda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

5.16- Kalkınma Araştırmaları Merkezi 

Kalkınma Araştırmaları Merkezinin görevleri şunlardır: 

a) Hükümet programları ve kalkınma planlarında yer alan stratejik öncelikler 

doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konuları ile ilgili her türlü araştırmayı 

yapmak veya yaptırmak. 

b) Ülkemizin kalkınma tecrübelerini, başta komşu ülkeler olmak üzere, işbirliği içinde olunan 

gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına teknik destek vermek. 

c) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik 

teknik yardım ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek vermek. 

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında planlama, programlama, proje hazırlama ve yönetme 

konularında kapasite geliştirme amacıyla eğitimler vermek. 

d) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve 

araştırmalar yapmak, eğitim programları uygulamak. 

e) Görev alanıyla ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı kılavuz ve el 

kitapları hazırlamak veya hazırlatmak. 
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6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

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. 

Bakanlığımız merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın en üst amiri 

Bakan’dır. Bakan, Başbakana karşı sorumludur. Bakana bağlı bir bakan yardımcısı, bir 

müsteşar ve dört müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır. 

641 sayılı KHK ile Bakanlığa verilen görevler hizmet birimleri tarafından, birim 

yöneticilerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.  

Müsteşarlıktan bakanlığa dönüşen kurumumuzun iç kontrol sisteminin Kamu İç 

Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların 

belirlenmesi, eylem planı oluşturulması, gerekli prosedür ve ilgili düzenlemelerin 

hazırlanması, Bakanlık Makamından alınan Olur ile devam ettirilmiş olup, üst yönetim ve 

çalışanlara yönelik farkındalık eğitimleri verilmiş, temel süreç, süreç bir kısım alt süreçler ile 

kurumsal risklerin belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. 

Bu çerçevede; Bakanlık bünyesinde hizmetlerin 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 alınması 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.  

Bakanlık bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında iç kontrole ilişkin 

faaliyetlerin belgelendirilmesi ve işlemlerin kaydedilmesini teminen arşiv sistemi 

oluşturulmuştur. Bu çerçevede, tespit edici kontrol faaliyetleri yürütülebilmektedir.  

Bakanlığımızda iç denetçi ataması yapılamadığından herhangi bir iç denetim 

yapılmamıştır. 
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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 DPT 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 izleme-

değerlendirme 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 izleme-

değerlendirme 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: Bakanlık 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: Bakanlık 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 POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

I-Temel Politika ve Öncelikler 

1960 yılında kurulan, ülkemizde refah ve gelişmişlik düzeyinin artırılması amacıyla 

elli yıllık planlama deneyimi, tecrübe ve bilgi birikimi ile pek çok alanda önemli mesafeler 

alınmasına katkıda bulunan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteaşrlığı 2011 yılı Haziran ayında 

kabul edilen 641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığına dönüştürülmüştür. 

Bakanlık olarak, Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, 

sektörel ve bölgesel gelişme alanlarında kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık 

programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlanmaya devam edilecektir. 

Bakanlığımız, diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların iktisadi, sosyal ve 

kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir 

şekilde yönlendirmek ve Hükümete müşavirlik görevlerini yerine getirmektedir. 

Bakanlığımıza; Konya Ovası Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Doğu Anadolu 

Projesi Bölge Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajansları aracılığıyla bölgesel kalkınma 

çalışmalarını hızlandırmak ve bölgesel kalkınmaya yönelik kamu yatırımlarını yerinde ve 

koordineli şekilde yürütmeyi planlamaktadır. 

Kamu idarelerinde stratejik yönetim süreci, kamu mali yönetim sistemimizde 

gerçekleşen önemli değişikliklerden birisi olan stratejik planlama, performans esaslı 

bütçeleme ve stratejik yönetim alanındaki diğer merkezî kurumlarla eşgüdüm halinde sistemin 

genel tasarımının yapılması, stratejik planlamaya ilişkin yönetmelik, kılavuz gibi yönlendirici 

nitelikteki belgelerin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi ve kuruluş stratejik 

planlarının uygulanma durumunun izlenmesi ve raporlanması yoluyla yönlendirilmektedir. 

Hükümet programları ve kalkınma planlarında yer alan stratejik öncelikler 

doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkınma konuları ile ilgili her türlü 

araştırmalar yapmaya öncelikli olarak devam edilecektir. 

Yeni hedeflerimiz aşağıdaki gibidir; 

 Politika dokümanlarının uygulanması sürecinde etkin bir izleme ve değerlendirme 

mekanizması kurulması, 

 Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla güçlü iletişim kurularak koordinasyon görevinin en 

iyi şekilde yerine getirilmesi, 

 Öngörü kapasitesi artırılarak danışmanlık ve erken uyarı fonksiyonlarının 

güçlendirilmesi, 

 Politikaların uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla sosyal tarafların ve uygulayıcı 

kuruluşların politika oluşturulması sürecine daha etkin katılımını sağlayacak 

mekanizmalar kurulması, 

 Özel kesimin düzenlediği makroekonomik konulara ilişkin çalışmalara aktif katılımın 

sağlanması ve özel kesimle iletişim artırılarak kamuoyu oluşturma sürecinde etkin rol 

oynanması, 

 Kamuoyu oluşturulması ve beklentilerin yönetilmesi amacıyla yapılan çalışma 

sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması, 

 Veri kaynaklarına erişim için sistematik bir yapının oluşturulması. Verilerin elde 

edilmesinde kullanılan metodolojiye ve detaya hakim olunması, veri akışının 
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hızlandırılması ve ihtiyaç duyulan verilerin sağlanması amacıyla asli veri üreticisi 

kurumlarla protokol yapılması ve birebir iletişim kurulması, 

 Avrupa Birliği sürecinde makro bakış açısının etkin bir şekilde kullanılmasıyla ülke 

çıkarlarının en üst seviyede korunmasına katkı sağlanması,  

 Bakanlığımızda faaliyet alanımızla ilgili yapılan bilimsel çalışma sayısının artırılması ve 

yayımlanması, 

 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik bir eğitim politikası oluşturularak etkin bir 

eğitim planlaması yapılmasıdır. 
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II - 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 hazırlanarak yayımlanmış olup Plan çerçevesinde 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

Katılım Öncesi Ekonomik Program (2011-2013) 

Türkiye, Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik için aday ülke olarak, 26/27 Kasım 2000 

tarihli Ekonomik ve Mali İşler Konseyinin (ECOFIN Council) talebine istinaden, 2001 

yılından itibaren Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) hazırlamakta ve Avrupa 

Komisyonuna sunmaktadır. KEP (2011-2013), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 

koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumların katkılarıyla hazırlanmış ve Yüksek Planlama 

Kurulunun (YPK)1 2011/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.  

Katılım Öncesi Ekonomik Program, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

kapsamında, Orta Vadeli Program (OVP) (2011-2013) ve 2011 Yılı Programı esas alınarak 

hazırlanmıştır. OVP’nin yayımlanmasından KEP hazırlıklarına kadar geçen dönemde 

açıklanan yeni veriler, OVP’de yer alan bazı makro değişkenlerin 2010 yılı gerçekleşme 

tahminlerinin bir miktar altında veya üstünde gerçekleşeceğini ima etmektedir. Bu gelişmeler 

orta vadedeki eğilimlerin yönünü değiştirecek gelişmeler olarak değerlendirilmemektedir. Bu 

nedenle, KEP’te, OVP’de esas alınan makroekonomik çerçeve ve öngörüler korunmuştur.  

Katılım Öncesi Ekonomik Program (2011-2013) döneminde uygulanacak 

makroekonomik politikaların temel amacı, ülkenin refah seviyesinin artırılması nihai hedefi 

doğrultusunda, büyümeye istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini 

iyileştirmek, fiyat istikrarını sağlamak ve cari açığı kontrol altında tutmaktır. 

 

Orta Vadeli Program (2011-2013) 

2011-2013 dönemini kapsayan OVP’nin temel amacı, ülkemizin refah seviyesinin 

artırılması nihai hedefi doğrultusunda, büyümeye istikrar kazandırmak, istihdamı artırmak, 

kamu dengelerini iyileştirmek ve fiyat istikrarını sağlamaktır. 
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Ekonominin rekabet gücü, kamu harcamalarında etkinlik, iyi yönetişim, devlet 

yardımları, eğitim sistemi, yargı sistemi, kayıt dışılık, yerel yönetimler ve bölgesel gelişme 

alanlarında yapısal dönüşüm ihtiyacı devam etmektedir. 

İstihdamı artırmak için istikrarlı büyüme ortamını sağlayacak politikaların yanısıra 

işgücünün niteliğini, işgücü piyasasının esnekliğini ve işgücüne katılımı artıracak politikalara 

ağırlık verilecektir. Kamu kesimi açıklarının azaltılması; bir taraftan ekonomide güven, 

istikrar ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesine, diğer taraftan özel sektörün kullanabileceği 

kaynakların artırılmasına katkı sağlayacak ve böylece özel sektör öncülüğünde bir büyüme 

sürecinin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, her yıl, üç yıllık perspektifle 

OVP hazırlanmasını öngörmektedir. Bu hüküm çerçevesinde, 2011-2013 dönemi için 

hazırlanan bu Program, bir önceki OVP’nin devamı niteliğinde olup, uygulanmakta olan ilke, 

politika ve önceliklerle uyum arz etmektedir. 

 

Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)  

Bütçe hazırlık sürecinde yer alan ikinci doküman OVMP’dir. 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetim Kontrol Kanununa 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 Yüksek 

Planlama Kurulu 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 de 

hazırlanmaktadır.  

 

2011 Yılı Programı 

2011-2013 dönemini kapsayan OVP’de yer alan temel amaç, makroekonomik 

öncelikler ve 2011 yılı hedefleri çerçevesinde; küresel krizden çıkış sürecinde büyümeye 

istikrar kazandırılması, istihdamın artırılması, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, fiyat 

istikrarının sağlanmasına yönelik olarak enflasyonun daha düşük seviyelere indirilmesi ve cari 

açığın kontrol altında tutulması 2011 Yılı Programının temel makroekonomik amaçlarıdır. 

2011 Yılı Programının temel makroekonomik öncelikleri; istihdamı artırmak, 

enflasyondaki düşüş eğilimini devam ettirmek ve kamu dengelerindeki iyileşmenin 

sürdürülmesini sağlamaktır. Maliye ve para politikalarının uyumlu bir şekilde uygulanması, 

Program hedeflerine ulaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Program bu amaçla, kısa 

vadeli tedbirlerle orta vadeli yapısal reformları kapsamaktadır. 

 

2011 Yılı Yatırım Programı 

2011 Yılı Yatırım Programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2011-2013 Orta Vadeli 

Programında ve 2011 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A - MALİ BİLGİLER 

Bakanlık bütçesinin 2011 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin 

açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları 

Bakanlığımız 2011 yılı bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 991.908.000 TL 

olarak kabul edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve düşmeler sonucunda 2011 yıl sonu 

itibarıyla toplam ödenek 641.153.290 TL olmuştur. Yıl sonu ödeneğinden %95’e tekabül eden 

toplam 606.483.092 TL harcama yapılmıştır. Harcamaların analitik bütçe sınıflandırması 

ekonomik kod türleri itibarıyla dağılımı Tablo-7 de gösterilmiştir. 

 

Tablo-7: Ekonomik Kod İtibarıyla Ödenek ve Harcamaların Dağılımı 

EKONOMİK KOD 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

YILSONU 

ÖDENEĞİ 

TOPLAM 

HARCAMA 

GİDERİN 

YILSONU 

ÖDENEĞİNE 

ORANI (%) 

Personel Giderleri 33.628.000 33.901.280 33.228.172 98 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Devlet Primi Giderleri 3.998.000 4.130.935 3.966.157 96 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 12.978.000 10.727.037 10.395.813 97 

Cari Transferler 88.421.000 88.901.000 88.900.600 100 

Sermaye Giderleri 24.816.000 24.426.038 7.693.831 32 

Sermaye Transferleri 828.067.000 479.067.000 462.298.519 97 

TOPLAM 991.908.000 641.153.290 606.483.092 95 

 

Tablo-8: Ekonomik Kod İtibariyle 2010-2011 Yılları Harcamalarının Karşılaştırılması 

 2010 2011 

Personel Giderleri 29.161.751 33.228.172 

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 3.535.433 3.966.157 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 10.754.038 10.395.813 

Cari Transferler 83.869.000 88.900.600 

Sermaye Giderleri 4.332.232 7.693.831 

Sermaye Transferleri 707.382.928 462.298.519 

TOPLAM 839.037.392 606.483.092 
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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 olarak gerçekleşmiştir. 

Cari Transferler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığına, Mesleki 

Yeterlilik Kurumuna (MYK) ve memurların öğle yemeğine yardım harcamalarını 

kapsamaktadır. 

Sermaye Giderleri, Bakanlık bünyesinde araştırma-geliştirme giderleri, AB bölgesel 

programları ile muhtelif işleri kapsamaktadır. 

Sermaye Transferleri kapsamında yapılan harcamalar ise Kalkınma Ajansları, Sosyal 

Destek Projesi (SODES),Konya Ovası Projesi (KOP), Cazibe Merkezleri, Birleşmiş Milletler 

için Ulusal Katkı, Vakıf Üniversiteleri, Bilgi ve İletişim Teknolojiler Politika Destek 

Programı (ICTPSP) katkı payı ödemelerinden oluşmaktadır. 
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Bakanlığımız 2011 yılı ödenek ve harcama bilgileri, harcama birimleri ile analitik 

bütçe ayrımında aşağıdaki Tablo-9 da yer almaktadır. 

 

Tablo-9: Harcama Birimleri Bazında Ödenek ve Harcamaların Dağılımı 

BİRİMLER 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 
YILSONU 

ÖDENEĞİ 
TOPLAM 

HARCAMA 

TOPLAM 

HARCAMALARIN 

YILSONU 

ÖDENEĞİNE 

ORANI (%) 

Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
- 23.545 20.542 87 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal 

Uyum Genel Müdürlüğü 
537.443.800 186.879.291 184.802.238 99 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel 

Müdürlüğü 
98.207.200 98.483.337 92.402.729 94 

Ekonomik Modeller ve Stratejik 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
3.098.200 2.758.880 1.771.482 64 

Hukuk Müşavirliği 239.400 262.203 245.966 94 

İktisadi Sektörler ve 

Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
55.258.400 54.946.098 54.934.041 100 

Özel Kalem Müdürlüğü
1 18.865.300 16.285.066 13.102.486 80 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon 

Genel Müdürlüğü 
248.800.900 248.608.764 234.256.101 94 

Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı 
352.700 444.455 426.993 96 

Yatırım Programlama İzleme 

Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
- 339.663 278.971 82 

Yıllık Programlar ve Konjonktür 

Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
4.415.400 4.927.386 2.815.131 57 

Yönetim Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü  
24.353.200 26.785.579 21.059.294 79 

Yurt Dışı Teşkilatı 873.500 409.023 367.111 90 

TOPLAM 991.908.000  641.153.290  606.483.092 95 

                                                 
1
 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı ile Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı harcamaları Özel Kalem 

Müdürlüğü bütçesinden yapılmıştır. 
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Tablo-10: Harcama Birimleri Bazında 2010-2011 Yılları Harcamalarının 

Karşılaştırılması 

 2010 2011 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - 20.542 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 524.421.184 184.802.238 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 92.099.137 92.402.729 

Ekonomik Modeller ve Stratejik Ar. Genel Müdürlüğü 1.997.654 1.771.482 

Hukuk Müşavirliği 194.790 245.966 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 5.056.776 54.934.041 

Özel Kalem Müdürlüğü 8.867.472 13.102.486 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 185.623.017 234.256.101 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 310.119 426.993 

Yatırım Prog. İz. Değ. Genel Müdürlüğü 0 278.971 

Yıllık Programlar ve Kon. Değ. Genel Müdürlüğü 2.476.320 2.815.131 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14.996.449 21.059.294 

Yurt Dışı Teşkilatı 211.285 367.111 

Toplam 836.254.203 605.483.092 

 

Tablo-11: Fonksiyonel Bazda Ödenek ve Harcamaların Dağılımı  

FONKSİYON 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 
YILSONU 

ÖDENEĞİ 
TOPLAM 

HARCAMA 

TOPLAM 

HARCAMALARIN 

YILSONU ÖDENEĞİNE 

ORANI (%) 

Genel Kamu 

Hizmetleri 950.719.300 601.457.842 573.691.032 95 

Savunma 

Hizmetleri 148.700 3.718 3.718 100 

Kamu Düzeni 

ve Güvenlik 

Hizmetleri 
556.000 455.964 413.993 90 

Ekonomik İşler 

ve Hizmetler 270.000 270.000 204.913 75 

Eğitim 

Hizmetleri 40.214.000 38.965.766 32.169.436 82 

Toplam 991.908.000 641.153.290 606.483.092 95 
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Tablo-12: Fonksiyonel Bazda 2010-2011 Yılları Harcamalarının Karşılaştırılması  

 2010 2011 

Genel Kamu Hizmetleri 811.053.016 573.691.032 

Savunma Hizmetleri 0 3.718 

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 462.275 413.993 

Ekonomik İşler ve Hizmetler 0 204.913 

Eğitim Hizmetleri 27.520.092 32.169.436 

Toplam 839.035.383 606.483.092 

 

 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2011 yılında harcamaların yılsonu toplam ödeneğine oranı, personel giderlerinde % 

98; sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinde % 96; mal ve hizmet alımı 

giderlerinde % 97; cari transferlerde % 100; sermaye giderlerinde % 32; sermaye 

transferlerinde % 97 olarak gerçekleşmiştir. 

 

3-Mali Denetim Sonuçları 

Bakanlığımızda iç 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 

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. 

Hedef 1.1 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Dünya Bankası ile yapılan ortak çalışma sonucunda CEM (Country Economic 

Memorandum) raporunun ana teması olan yurt içi tasarruflar konusundaki veri eksikliği 

giderilmiş, “Türkiye’de Tasarruflardaki Gelişmeler” ile “Flow of Funds Analysis: 

Framework, Compilation and Application for Turkey” isimli çalışmalar yapılmıştır. 

 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.  

 2011 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. 

 DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simulasyon Modeli’nin ve DPTMAKRO Yıllık 

Modeli’nin geliştirme, revizyon ve ilgili veri tabanı güncelleme çalışmaları 

yürütülmüştür.  

 Potansiyel Hasıla, Sermaye Stoku, Verimlilik, Ülke Sıralamaları, SAGP, Yapısal Bütçe 

ve Yakınsama gibi analiz konularında güncelleme çalışmaları yürütülmüştür.  

 Veri tabanlarımız ve uzun vadeli projeksiyonlar düzenli olarak güncellenmiştir.  

 Makroekonomik gelişmeleri izleme ve değerlendirme çalışmaları düzenli olarak 

sürdürülmüştür.  

 2023 Vizyonu’nun oluşturulması çerçevesinde makroekonomik öngörü ve hedeflerin 

belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 2023 stratejisine yönelik yatırım 

ihtiyacı ve finansman ihtiyacı çalışmaları koordine edilmiştir.  

 TBMM’de çoğunluğu bulunan ilk üç partinin seçim beyannameleri öngördükleri 

makroekonomik projeksiyonları çerçevesinde analiz edilmiştir.  

 Petrol fiyatlarındaki gelişmelerin ülke ekonomisine olası etkilerini inceleyen bir rapor 

hazırlanmıştır.  

 Cari Açığa Karşı Alınabilecek Önlemler” konulu bilgi notu hazırlanmıştır.  

  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan “AB Sürecinin Kesintiye 

Uğramasının Yaratacağı Siyasi ve Ekonomik Sonuçlar” raporu hakkında değerlendirme 

notu hazırlanmıştır. 

 OECD Kalkınma Çalışma Grubu taslak kalkınma stratejisine görüş verilmiştir. 

 İhracat ve ithalatımızda parite ve kur etkisi DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel 

Simulasyon Modeli kullanılarak analiz edilmiştir.  

 İthalatın ana kalemler bazında esnekliklerine ilişkin analizler gerçekleştirilmiş ve buna 

ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.  
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 Enflasyonun Ekonominin Temel Göstergelerine Etkisi konulu bilgi notu hazırlanmıştır.  

 Türkiye’nin Potansiyel Hasıla ve Çıktı Açığı konulu bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Türkiye ekonomisi için hazırlanan 2050 yılına kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 

projeksiyonları, Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) dengeleri göz önüne alınarak 

revize edilmiştir 

 Küresel Kriz’in Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri konulu bir rapor hazırlanmıştır.  

 ABD, Avro Bölgesi ve Çin ekonomisinde öne çıkan güncel gelişmelerin ele alındığı 

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler (DEG) isimli 4 adet rapor ve 3 adet bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

 Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan ve Eylül 2011 tarihlerinde yayınlanan Dünya 

Ekonomik Görünüm Raporlarına ilişkin 2 adet değerlendirme notu hazırlanmıştır. 

 OECD’nin Mayıs ve Kasım 2011 tarihlerinde yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm 

Raporlarına ilişkin 2 adet değerlendirme notu hazırlanmıştır. 

 Dünya Bankası’nın Haziran 2011 tarihinde yayınlanan Küresel Ekonomik Beklentiler 

Raporuna ilişkin değerlendirme notu hazırlanmıştır. 

 IMF’nin Eylül 2011 tarihinde yayınlanan Küresel Finansal İstikrar Raporuna ilişkin bilgi 

notu hazırlanmıştır. 

 Uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerinin güncellenmesi ve karşılaştırılması 

konusunda 4 adet değerlendirme notu hazırlanmıştır. 

 AB’nin Ekonomik Durumu ve Kısa Vadeli Gelişme Perspektifi” konulu bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

 OECD tarafından açıklanan “Ekonomik, Finansal ve Sosyal Durum: Son Gelişmeler” 

konusunda bilgi notu hazırlanmıştır. 

 OECD Avro Bölgesi Raporuna ilişkin değerlendirme notu hazırlanmıştır. 

 2008 ve 2011 ekonomik krizlerinin karşılaştırılması konusunda bilgi notu hazırlanmıştır. 

 “Çin, Hindistan Hariç Gelişmekte Olan Ülkeler Büyüme Tahmini” çalışması yapılmıştır. 

 Asya’dan Avrupa’ya Küresel Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Konferansına 

katılım sağlanmıştır. 

 “Küresel Kriz Sonrası Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü” 

başlıklı Dünya Bankası Ülke Ekonomik Değerlendirme Raporu çalışmalarına katkı 

sağlanmış ve Dünya Bankasıyla kurumumuz arasındaki işbirliği koordine edilmiştir.  

 “Küresel Kriz Sonrası Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü” 

başlıklı Dünya Bankası Ülke Ekonomik Değerlendirme raporunda kullanılmak üzere 

Türkiye’de kamu ve özel tasarruflar arasındaki etkileşim konusunda bir makale 

hazırlanmıştır.  

 “Finansal Kriz ve Borç Krizi Karşısında Avrupa Merkez Bankasının Uyguladığı 

Tedbirler” başlıklı bilgi notu hazırlanmıştır.  

 Petrol fiyatlarındaki gelişmelerin ülke ekonomisine olası etkilerini inceleyen bir rapor 

hazırlanmıştır.  
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 Aylar itibarıyla işgücü piyasasındaki gelişmeler incelenerek orta vadeli tahminler 

güncellenmiş ve “İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler ve Orta Vadeli Görünüm” başlıklı 

aylık raporlar hazırlanmıştır.  

 Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası ile birlikte 

yürütülen “Küresel Krizin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri” çalışmasına katkı 

sağlanmıştır.  

 Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliği konulu bir rapor hazırlanmıştır.  

 10. Plan Stratejisi İçin “Kapsayıcı Büyüme”, “Yeşil Büyüme”, “Gıda Güvencesi” ve 

“Afet Yönetimi” konularını kapsayan Plan Stratejisi Tema Önerileri Raporu 

hazırlanmıştır.  

 “Küresel Kriz Sonrası Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü” 

başlıklı Dünya Bankası Ülke Ekonomik Değerlendirme raporu çalışmaları kapsamında 

Bakanımız Sn. Cevdet YILMAZ’a “Kamu Tasarrufları ile Özel Tasarrufların Etkileşimi” 

ve “Tasarruf-Cari Açık İlişkisi” konularında sunum yapılmıştır.  

 Aylık İstihdam Değerlendirme Raporları yayınlanmaktadır. 

 

H1.2: Belirlenecek konularda komiteler, çalışma grupları ve benzeri platformlar 

oluşturularak ortak çözüm önerileri üretilecektir 

Hedef 1.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantıları ve komisyon 

bünyesinde oluşturulan çalışma grupları yönetilmiştir.  

 

Performans Göstergeleri  

 
2011 

Hedefi 
Gerçekleşme 

Kurulan çalışma grubu sayısı 1 1 

Çalışma gruplarınca üretilen sonuç raporu sayısı 5 9 

Düzenlenen panel ve konferans sayısı 4 10 

 

 Aylık istihdam değerlendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio+20 Dünya Zirvesi ulusal 

hazırlık süreci çerçevesinde, 20-21 Aralık 2011 tarihlerinde Bolu’da düzenlenen çalıştaya 

katılım sağlanmıştır.  

 Yıl içerisinde 6 defa istihdam alanındaki güncel sorunların tartışıldığı ve akademik 

yayınların değerlendirildiği İstihdam Değerlendirme Toplantıları düzenlenmiştir. 
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H1.3: Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumu ile uluslararası sektörel politika 

bağlantıları konusunda analiz ve strateji çalışmaları yapılacaktır. 

Hedef 1.3 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin uzun vadeli 

projeksiyonları araştırılarak rapor haline getirilmiştir.  

 Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) Bölgesinde Yaşanan Gelişmelerin Türkiye 

Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Değerlendirme raporu hazırlanmıştır. ODKA bölgesinde 

yaşanan gelişmelerin Dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri konusunda kapsamlı bir 

değerlendirme çalışması yapılmış ve diğer birimlerle koordinasyon sağlanarak hizmete 

özel yayın haline getirilmiştir. 

 TÜSİAD ve Price Waterhose Coopers’ın (PWC) hazırladığı “2050 Dünyası ve Türkiye” 

raporunun değerlendirme notu hazırlanmıştır. 

 “Çindistan: Çin ve Hindistan Ekonomisinin Yapısal Özellikleri ve Geleceği” konulu bilgi 

notu hazırlanmıştır. 

 AB krizinin Türkiye ekonomisine etkileri konusunda bilgi notu hazırlanmıştır. 

 UNICEF ile kamu kuruluşlarının 2011-2015 döneminde ortaklaşa yapacakları 

faaliyetlerin ulusal önceliklerle uyumlu olması ve kalkınmaya katkı yapması için beş 

yıllık Ülke Programının hazırlık çalışmalarına destek verilmiş ve Sektörler Arası Çocuk 

Kurulunun koordinasyon görevi Bakanlığımızca devralınmıştır. 

 

H1.4: Paydaşlar ve kamuoyunun, yapılan analitik çalışmalara ve üretilen çözüm 

önerilerine ilişkin farkındalık seviyesi artırılacaktır. 

Hedef 1.4 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek 

Kurultayı” çerçevesinde Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları bağlamında bir sunum 

yapılmıştır. 

 Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansına katılım sağlanmış ve Economic Policies for Innovative and Sustainable 

Growth başlıklı sunum yapılmıştır.  

 “Küresel Kriz Sonrası Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü” 

başlıklı Dünya Bankası Ülke Ekonomik Değerlendirme hazırlıkları çerçevesinde 

düzenlenen çalıştay kapsamında sunuş yapılmıştır.  

 Orta Doğu Ekonomi Birliği tarafından Barcelona’da düzenlenen 10. Uluslar Arası 

Konferansta “Türkiye’de Özel Tasarrufların Belirleyicileri ve Kamu ve Özel Tasarruflar 

Arasındaki Etkileşim” başlıklı sunuş yapılmıştır.  

 Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek 

Kurultayı” çerçevesinde Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları bağlamında bir sunum 

yapılmıştır 

 Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (2012) hazırlıkları 

kapsamında, sürdürülebilir kalkınma alanında gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyu ile 

paylaşılması amacıyla http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/ adresinde bir internet 

sitesi oluşturulmuştur. 

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/
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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. 

Hedef 2.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simülasyon Modeli’nin ve DPTMAKRO Yıllık 

Modeli’nin geliştirme, revizyon ve ilgili veri tabanı güncelleme çalışmalarına devam 

edilmiştir.  

 Onuncu Kalkınma Planı’na ilişkin Yaklaşım Belgesi hazırlama çalışmaları koordine 

edilmiştir.  

 Onuncu Kalkınma Planı ön hazırlık çalışmalarına ve 2023 Vizyon çalışmalarına katkı ve 

katılım sağlanmıştır. 

 Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın “Uluslararası Gelişmeler ve Temel Eğilimler” bölümüne 

yönelik değerlendirme notu hazırlanmıştır.  

  “İtalya Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve Küresel Kriz” konusunda bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

Performans hedefi için gerçekleştirilen konferans sayısı (1 adet) ve yaklaşım 

belgesinin hazırlanması (1 adet) şeklinde iki adet performans göstergesi belirlenmiştir. Bu 

kapsamda çalışmaları Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülen Onuncu Kalkınma Planı Yaklaşım Belgesi dokümanı hazırlık 

çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Kalkınma Plan ve Programlarının İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi projesi kapsamında hazırlanan “Bütünleşik Sonuç Odaklı Yönetim Sistemi 

(BSOYS) ile Türkiye’nin Onuncu Kalkınma Planının Güçlendirilmesi: İlerlemeler ve Eylem 

Planı “ sonuç raporu 2011 yılında 120 adet dağıtılarak planın izlenmesi ve değerlendirilmesi 

konusunda farklı kesimlerde farkındalığın artırılmasına katkı sağlanmıştır. 

 

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. 

Hedef 2.3 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 2012-2014 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak 

yayımlanmıştır.  

 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hazırlık surecine aktif katılım sağlanarak, bütçenin 

makro ve temel büyüklükleri, ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenmiştir. 

 KİT’lerin bütçelerine temel teşkil eden Yatırım ve Finansman Programı hazırlanmıştır. 

 Yıllık Program ve Orta Vadeli Program çalışmaları kapsamında mahalli idareler dengesi 

hazırlanmıştır. 
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Performans Göstergeleri 

 
2011 

Hedefi 

Gerçekleşme 

OVP’nin Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere 

Başbakanlığa gönderilme tarihi 

Açıklama: OVP ilişkin resmi yazının 

Başbakanlığa gönderilme tarihi esas 

alınmaktadır. 

25 

Mayıs 
30 Mayıs 

OVP’nin kuruluşları yönlendirme algısı 

(yüzde) 
79 * 

* OVP’nin kuruluşları yönlendirme algısına yönelik veri bulunmaması nedeniyle değerlendirme yapılamamıştır. 

 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2012-2014) (KEP) hazırlık çalışmaları koordine 

edilmiş,  KEP’e dair Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkartılmıştır.  

 OVP çalışmaları kapsamında “Cari Açığın Sürdürülebilirliği” çalışmasına devam 

edilmiştir. Bu çerçevede yapılacak sermaye hesabı projeksiyonları için ilgili veri tabanı 

oluşturulmuştur.  

 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2011-2013) (KEP) Türkçe ve İngilizce olarak 

hazırlanmıştır.  

 OVP (2012 –2014) hazırlık çalışmalarına modelleme, analiz ve tahmin çalışmaları 

kapsamında katkı verilmiştir.  

 OVP’nin (2012-2014) “Dünya Ekonomisi” bölümünün Türkçe ve İngilizcesi ile ilgili 

kısmın sunumu hazırlanmıştır. 

 İlgili sektörlerde 2012-2014 dönemini kapsayan OVP ve 2012 Yılı Programı 

hazırlanmıştır.  

 2012-2014 dönemini kapsayan ve 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca 

hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan çalışmalarına katkı sağlanmıştır.  

 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararının (Program Kararnamesi) hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.  

 2011 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.  

 2011 Yılı Programında yer alan tedbirlerin uygulama durumları ve sonuçları izlenerek, 

kuruluşların tedbir uygulama performansları ilgili mercilere iletilmek üzere rapor haline 

getirilmiştir.  

 Plan-Program Düzeyinde İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi çalışmalarına katılım 

sağlanmış, ilgili kuruluşların yönlendirilmesi faaliyetlerine katkı verilmiştir.  

 2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesine katkı sağlanmıştır.  

 2012 Yılı KİT Yatırım ve Finansman Kararnamesinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.  

 2011 Yılı Yatırım Programının uygulanması ve gerektiğinde revize edilmesiyle ilgili 

değerlendirmeler yapılmış ve kuruluşlardan Bakanlığımıza intikal ettirilen bu yöndeki 

talepler yıl içinde Program Kararnamesinin amir hükümleri istikametinde 

sonuçlandırılmıştır.  
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 GAP Yüksek Kurulu, GAP Eylem Planı, DAP ve KOP´un uygulanmasıyla ilgili 

çalışmalara iştirak edilmiş ve çalışmaların raporlanmasına katkı sağlanmıştır.  

 Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM Plan-Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerine 

iştirak edilerek katkı sağlanmıştır.  

 Yüksek Planlama Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak edilmiş 

ve bu konuda ihtiyaç duyulan hazırlık çalışmalarına katkı sağlanmıştır.  

 

H2.4: Yıllık program, mali boyutu hesap edilmiş somut tedbirler ve değerlendirmeler 

içerecek şekilde katılımcı olarak hazırlanacaktır.  

Hedef 2.4 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 2012 Yılı Programı kamu idarelerinin somut tedbir önerilerini ve değerlendirmelerini de 

içerecek şekilde katılımcı olarak hazırlanmıştır.  

 Yıllık program için KİT’lerin faaliyet gösterdiği piyasaların rekabetçi ve istikrarlı bir 

yapıya kavuşmasına yönelik tedbir teklifleri hazırlanmıştır. 

 2012 Yılı Programı’nın hazırlık çalışmalarına modelleme, analiz ve tahmin çalışmaları 

kapsamında katkı verilmiştir.  

 2012 Yıllık Programı’nın “Dünya Ekonomisinde Gelişmeler” bölümü hazırlanmış, ayrıca 

redaksiyon komitesine katkı ve katılım sağlanmıştır. 

 

2.5: Hükümetlerin temel kararlarına altyapı oluşturacak politika destek belgeleri 

oluşturulacak ve öncelikli alanlarda, sektörel, bölgesel ve tematik strateji belgeleri 

hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek veya yönlendirilecektir. 

Hedef 2.5 kapsamında yürütülen faaliyetler 

Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan ve 2 Ekim 2009 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı da dikkate alınarak 

İFM çalışmalarını koordine etmek, desteklemek ve yürütmek üzere 1 Mayıs 2010 tarihli 

Başbakanlık Genelgesiyle bir idari yapılanma oluşturulmuş ve bu yapılanma içerisinde 

Bakanlığımıza koordinatörlük görevi verilmiştir. İFM Koordinatörlüğü faaliyetleri 

çerçevesinde 2011 yılı içinde:  

 Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a İFM çalışmalarında genel görünümü aktarmak 

üzere bir sunum yapılmıştır. 

 Washington’da yapılan ABD-Türkiye VI. Ekonomik Ortaklık Komisyonu (EOK) 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Türkiye-ABD EOK çalışmaları doğrultusunda İFM Çalışma Komiteleri temsilcileri İle 

ABD tarafı Kalkınma Bakanlığında bir araya getirilmiştir.  

 İFM Stratejisi ve Eylem Planı'nın 62 numaralı "Finans sektörüne yönelik insan kaynağı 

(yetenek) havuzunun oluşturulması" eyleminin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan 

sorunların giderilmesi amacıyla Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temsilcileri Kalkınma Bakanlığı’nda bir araya getirilmiştir. 

 Ankara’da Türkiye-ABD EOK VII. Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 İFM çalışma komiteleri başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. 



 

36 

 İFM çalışmalarının hız kazanmasına yönelik olarak İFM için gerek görülen yasal, teknik 

ve idari düzenlemelerin yer aldığı İFM paketi taslak çalışmaları yürütülmüştür. 

 İFM Stratejisi ve Eylem Planında yer alan eylemlerin takibi için kurulan İFM Eylem 

Takip Sisteminde geliştirmeler ve yenilikler yapılmıştır. 

 İFM çalışmalarında komiteler ve kurumlar arası eşgüdümü ve iletişimi artırmak için İFM 

Bilgi Belge Paylaşım Sistemi oluşturulmuştur. 

 İFM Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde planlanan eylemlerin gerçekleşme 

durumlarına ilişkin bilgi vermek üzere Haziran ayından itibaren üç aylık dönemler 

itibarıyla Görüş Dönemi Raporları hazırlanmaya başlanmıştır. 

 Paris EUROPLACE ile İFM Koordinatörlüğü işbirliğinin tesis edilmesi için Paris finans 

merkeziyle ilgili çalışmaları koordine eden Paris EUROPLACE Başkanı Arnaud de 

Bresson ile Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve İFM Koordinatörü Kemal MADENOĞLU 

arasında imzalanmak üzere bir mutabakat metni hazırlanmıştır. 

 Today’s Zaman gazetesinde yayımlanmak üzere İFM projesiyle ilgili bir makale 

hazırlanmıştır. 

 Türkiye ekonomisi için hazırlanan 2050 yılına kadar GSYH projeksiyonları KEP 

dengeleri göz önüne alınarak revize edilmiştir.  

 2023 Vizyonu’nun oluşturulması çerçevesinde makroekonomik öngörü ve hedeflerin 

belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 2023 stratejisine yönelik yatırım 

ihtiyacı ve finansman ihtiyacı konuları koordine edilmiştir.  

 Ulusal İstihdam Stratejisi Değerlendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Ulusal Geri 

Dönüşüm Stratejisi Belgesi” hazırlanması ile ilgili çalışmalara katılım sağlanmıştır. 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sürdürülen “Kimya Sanayii 3D Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı (2010-2013)” çalışmalarına katkı sağlanmıştır.  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı (2011-2013)” Taslağına ilişkin görüş verilmiştir. 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve 

Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağına ilişkin görüş 

verilmiştir.  

 2011-2013 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Stratejisi ve Eylem Planı 

Taslağına görüş verilmiştir.  

 Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) hazırladığı “2023 Türkiye İhracat Stratejisi” için 

eylem planı geliştirmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı ile çeşitli toplantılar yapılarak 

taslak eylem planı geliştirilmiştir. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanmış olan Ulusal İstihdam Stratejisi 

Taslağına görüş verilmiştir. 

 Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (ESK) yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara 

katkıda bulunulmuştur. 
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H2.6: Plan ve programlarda uluslararası standartlarda ve yeterli detayda üretilen 

veriler kullanılacaktır. 

Hedef 2.6 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Dünya Bankasının Ülke Ekonomik Memorandumu (CEM) raporunun ana teması olan 

yurt içi tasarruflar konusundaki veri eksikliğini gidermek amacıyla çalışmalar sonucunda 

1975’ten başlayan yıllık veri seti üretilmiştir. 

 Ekonomik ve sosyal göstergeler bünyesinde büyüme ve istihdam verilerinde seri 

kırılmaları giderilmiş böylece bu verilerde tarihsel veri araştırmacılarının ve uzmanlarının 

kullanımına sunulmuştur. 

 Bakanlık bünyesinde ortak bir veri tabanı oluşturulması amacıyla gerekli ön çalışma 

yapılmıştır. 

 

Performans Göstergeleri 

 
2011 

Hedefi 

Gerçekleşme 

İlgili kuruluşlarla veri alışverişine ve veri 

kalitesini artırmaya yönelik yapılmış ve 

yürürlükte olan protokol sayısı 

6 6 

Yeni geliştirilecek makro denge ve tahmin 

metotlarının yıllık programlarda kullanılmaya 

başlanması (yüzde) 
100 100 

Üretilen verilerin uluslararası standartlara 

uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm 

metodolojisi geliştirilmesi (yüzde) 

100 0 

 

H3.2: Orta Vadeli Programın kaynak tahsis sürecini yönlendirme işlevi artırılacaktır. 

Hedef 3.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 2012-2014 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program hazırlanmıştır. 

 

Performans Göstergeleri 

 
2011 

Hedefi 

Gerçekleşme 

OVP’de yer alan kamu maliyesine ilişkin 

büyüklüklerin OVMP’de kullanılma seviyesi 

(yüzde) 

100 100 

KİT’lerden alınan yatırım finansman 

programı teklifleri toplamının OVP ile uyum 

seviyesi (%) 

90 * 

*2010 ve 2011 yıllarında kuruluşların yatırım ve finansman programı teklifleri OVP’nin kabulü öncesinde 

alındığından değerlendirme yapılamamıştır. 
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H3.3: Yıllık Programın, kurum ve kuruluşların uygulamalarında temel referans belgesi 

olarak kullanılması için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

güçlendirilecektir. 

Hedef 3.3 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Yıllık Programda yer alan tedbirlere yönelik izleme çalışmaları yapılmıştır.  

 Yıllık Programın izleme ve değerlendirme sonuçları için 3 adet rapor hazırlanarak üst 

yönetime sunulmuştur. Bu kapsamda, 2010 Yılı Programının izlenmesine ilişkin yılsonu 

raporu ve 2011 Yılı Programının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik üçaylık 

dilimler halinde raporlar hazırlanmıştır.  

 

Performans Göstergeleri 

 
2011 

Hedefi 

Gerçekleşme 

Yıllık Programın izleme ve değerlendirme 

sonuçları için hazırlanan rapor sayısı 
6 3 

Yıllık Programın kuruluş çalışmalarını 

yönlendirme algısı (yüzde) 
77 76 

 

 

H4.1: Müsteşarlığımız dahil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama, 

izleme-değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve 

izleme-değerlendirme standartları geliştirilerek uygulamada şeffaflık sağlanacaktır. 

Hedef 4.1 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 2010 yılında kalkınma ajansları personeline yönelik olarak 200 kişi/günlük eğitim 

programı düzenlenmiştir. Ayrıca, Maliye Bakanlığının Mali Hizmet Uzmanları, İç 

Denetçi Adayları ve İl Planlama Müdürleri için düzenlediği eğitim programlarının Kamu 

Yatırım Süreci ve Proje Döngüsü Yönetimi bölümlerine eğitici olarak katkı sağlanmış ve 

toplam 150 kişi/günlük eğitim verilmiştir. Dünya Bankası'ndan sağlanan hibe ile finanse 

edilen "Kalkınma Plan ve Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi" 

kapsamında toplam 240 kişi/günlük eğitim düzenlenmiştir. 

 G20 Kalkınma Çalışma Grubu’nun (KÇG) KÖİ özelinde yapacağı toplantının hazırlık 

dokümanlarına, KÖİ kısmında görüş verilmiştir.  

 BM Genel Sekreteri tarafından oluşturulan “Yüksek Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik 

Paneli’nin” sonuç raporunda KÖİ kısmına yönelik bilgi notu ve katkılar sağlanmıştır. 

 Performans hedefi için 2011 yılı için düzenlenen eğitim programı sayısı (400 kişi/gün), 

Yatırım programı çalışmaları kapsamında BİT projelerine ilişkin düzenlenen toplantı 

sayısı (30 adet) ve kamu yatırım programında BİT projelerine ayrılan pay (%4) şeklinde 

üç adet performans göstergesi belirlenmiştir. Bu kapsamda kamu yatırım hazırlama 

süreci, proje döngüsü yönetimi ve izleme değerlendirme konularında kamu 

kuruluşlarından ve teknik işbirliği kapsamında yabancı kurumlardan 100 kişi, Kalkınma 

Bakanlığı uzman yardımcılarından 45 kişi ve stajyerlerden 250 kişi olmak üzere toplam 

395 kişiye eğitim verilmiştir. 
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H4.2: Yatırımcı kuruluşların yetkileri, hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde artırılarak 

Müsteşarlığın önemli projelere odaklanması sağlanacaktır. 

Hedef 4.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Performans göstergesi olarak kuruluşlarla yapılan toplantı sayısı (30) belirlenmiştir. 

Yatırımcı kamu kuruluşları ile toplantılar yapılmış ve bazı önemli projeler hakkında 

raporlar hazırlanmıştır. 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulayıcı kuruluşlara 

esneklik konusunda önemli yetkiler sağlanmıştır. 

 

H4.3: Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve 

program politika ve ilkeleri ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilecektir. 

Hedef 4.3 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Bu çerçevede Yap İşlet Devret modelinin yasal altyapısını oluşturan 3996 sayılı Kanunda 

gerçekleştirilen değişikliklere katkı verilmiş ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil 

mevzuatın yenilenmesi çalışmaları başlatılarak bir dizi toplantı sonucunda 2011/1807 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve 

Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” 11/06/2011 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

  Mevzuat ve bilgilendirme çalışmaları ile ilgili, 2011 yılında 15 toplantı 

gerçekleştirilmiştir.  

 2011 yılı içinde Yap-İşlet-Devret Modeline ilişkin olarak yasal ve ikincil 

düzenlenmelerde gerçekleştirilen değişikliklere katkı sağlanmıştır. Bu çerçevede 

25/02/2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun”da bir 

dizi değişiklikler yapılmıştır. 6111 sayılı Kanunla 3996 sayılı Kanun değiştirilerek YİD 

projeleri için alınması gereken YPK onayı aşaması kaldırılmıştır. 

 3996 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden sonra Kamu-Özel İşbirliği Daire Başkanlığı 

koordinasyonunda olmak üzere 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına 

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının yenilenmesi çalışması başlatılmış ve bu çerçevede 

ilgili kuruluşların teklif ve önerileri alınmıştır. Koordine edilen toplantı ve çalışmalarla 

kurumların görüş ve önerileri de dikkate alınarak oluşturulan nihai taslak Bakanlar 

Kurulunun onayına sunulmuş ve 11/06/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 2011 yılı içerisinde, YPK’dan yetki kararı veya kapsamdan çıkarma kararı alınması ve 

uygulama sözleşmesinin onaylanması aşamalarında KÖİ konusunda görüş verilen 

projeler aşağıda sıralanmıştır; 

 Ankara-Niğde, Aydın-Denizli, Sabuncubeli Tüneli, Çukurova Bölgesel Havaalanı 

projesinin, Çandarlı Konteyner Limanı İnşaatı, Çıldır/Aktaş Gümrük Kapısının Otoyol 

projesinin YİD modeli ile yapılmasına ilişkin YPK’dan yetki alınması,  

 İstanbul Karayolu Boğazı Tüp Geçişi projesinin uygulama sözleşmesi onayı, 

 Derince Limanı Konteyner Terminali ile İstanbul Salıpazarı Kruvaziyer Limanı 

projesinin YİD modeli kapsamından çıkartılması, 
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 Kapıköy Gümrük Kapısı ile Erenköy Gümrük Kapısının YİD modeli ile yapılmasına 

ilişkin YPK’dan yetki alınması, 

 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ve Bakanlık Koruyucu Sağlık Hizmeti 

Birimleri Yeni Hizmet Binaların İnşaatı projesinin Yap-Kirala-Devret modeli ile 

yapılmasına ilişkin YPK’dan yetki alınması, 

 İstanbul Bakırköy Entegre Sağlık Kampüsü, Samsun Entegre Sağlık Kampüsü, İstanbul 

Üsküdar Devlet Hastanesi projesinin Yap-Kirala-Devret modeli ile yapılmasına ilişkin 

YPK’dan yetki alınması, 

 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı projesinin YİD modeli ile yapılmasına ilişkin YPK’dan 

yetki alınması, 

 Hasanlar Hidroelektrik Santralinin kamuya devri hakkında verilen görüş. 

 

H4.4: Kamu yatırım projelerini izleme-değerlendirme sistemi geliştirilecek ve önemli 

projelerin etki değerlendirmesi yapılacaktır. 

Hedef 4.4 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Kamu yatırım projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için Kalkınma Bakanlığı web 

sitesi altında geliştirilmiş olan ve kamu kuruluşlarına yatırım projeleri ile ilgili olarak on-

line bilgi girişi imkanı sağlayan Kamu Yatırım Proje Bilgi Sistemi altyapısı oluşturulmuş 

ve KamuYa-Bütçe modülü, KamuYa-Analiz modülü, KamuYa-Vize modülü, KamuYa-

Proje modülü, KamuYa-İzleme modülü ile bütçe sistemi, yatırım programı ve izleme ve 

değerlendirme sisteminin entegre bir şekilde çalışması için gereken altyapı çalışmaları 

tamamlanmıştır. 2012 yılından itibaren sistem aracılığıyla rapor hazırlanmasına 

başlanacaktır. 

 Kamu yatırımları kapsamında bazı yazılımlar geliştirilerek daha önceki yıllarda 

kullanıma sunulmuştur. Bu kapsamda kullanılan yazılımlar; Kamu Kuruluşlarının 

harcamalarını veri tabanına işlediği Yatırım İzleme Programı (KamuYa-İzleme), bu 

verileri raporlayan ve etkileşimli olarak değerlendirme ortamını sağlayan raporlama 

sistemi (KamuYa-Analiz), YPK onayı öncesi hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere 

geliştirilen bilgi sisteminden (KamuYa-Bütçe) oluşmaktadır.  

 2011 yılı içinde geliştirilerek devreye alınan Kamu Yatırımları Vize sistemi (KamuYa-

Vize) başarıyla hayata geçirilmiş, bu proje için Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma 

yapılmış, 2011 yılı vize çalışmaları bu sistem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu sistem 

sayesinde kuruluş tavan bilgileri Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmiş; Maliye 

Bakanlığı sisteminde tavan bilgisi kontrolü yapılarak oluşturulan vize bilgileri elektronik 

ortamda alınmış, bu bilgiler Uzmanlarımız tarafından elektronik ortamda incelenerek, 

onaylanmış ve yine elektronik ortamda Maliye Bakanlığına iletilmiştir. Sistem vize 

sürecinde Maliye Bakanlığı ile yapılan tüm veri iletişiminin elektronik ortama 

aktarılmasını sağlarken, kuruluş yetkililerinin vize onayı almak için Bakanlığımıza 

şahsen başvurmalarının gerekliliğine de son vermiştir.  

 Ayrıca önceki yıllarda geliştirilme çalışmalarına başlanan Kamu Yatırımları Proje 

Sistemi (KamuYa-Proje) tüm kamu yatırımı sürecini içerecek şekilde yeniden 

geliştirilmeye başlanmış olup, Kamu Yatırımları için başlangıç süreç olarak belirlenen 

2012 Yılı Yatırım Programı çıkarma süreci elektronik ortama aktarılmıştır. Bu sistem 

kullanılarak 2012 yılı yatırım projeleri bilgi sistemlerine aktarılmış; yatırım kitabı bilgi 

sistemlerine aktarılan bu veriler ile oluşturulmuştur. Kamu Yatırımları Proje Sistemi 
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diğer kamu yatırımları süreçlerine temel oluşturacak proje bilgilerinin yorumlanabilir ve 

güncellenebilir halde elektronik ortama aktarılmasını sağlamıştır. Bu projeye Detay proje 

girişleri, Harcama bilgilerinin toplanması, yatırım tekliflerinin alınması gibi diğer Kamu 

Yatırımı süreçlerinin de elektronik ortama aktarılmasını sağlayacak şekilde devam 

edilmektedir. 

 

H5.1: Kamuda kurumsal görevler, AB’ye katılım sürecinin gerektirdiği yapılar da dahil 

olmak üzere gözden geçirilecek, etkin bir görev dağılımı sağlanması desteklenecektir. 

Hedef 5.1 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 İlgili sektörlerde, kurumların yeniden teşkilatlanması, yeni mevzuat hazırlanması ve/veya 

mevcut mevzuatlarda ihtiyaç duyulan değişikliklerle ilgili Bakanlık nihai görüşünün 

oluşturulmasına ve bu konularda ihtiyaç duyulan koordinasyon çalışmalarına katkı 

sağlanmıştır. 

 

H5.2: Kamu idarelerinde politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel 

etkinliğin geliştirilmesine yönelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı 

yaygınlaştırılacaktır. 

Hedef 5.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Maliye Bakanlığı Bütçe 

ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” adlı Intrument for Pre-Accession (IPA) projesine 

pilot kuruluş olarak katkı sağlanmıştır. 

 Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ve Bakanlığımızın da yararlanıcısı olduğu "Kamu 

Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi" projesi kapsamında düzenlenen 

eğitim programına katılım sağlanmış ve İsveç ve Hollanda’ya çalışma ziyaretinde 

bulunulmuştur.  

 IPA 2010 program yılı 1. bileşeninde yer alan TR2010/0136.01 kodlu “Stratejik 

Yönetimde Kapasite Geliştirme” projesi şartname çalışmaları yapılmış olup proje ihale 

süreci başlatılmıştır. 

 Eş yararlanıcısı olarak yer aldığımız İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğü’nün “Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi” projesine 

katkı verilmektedir. 

 25-27 Mart tarihleri arasında Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kamu Mali 

Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu”na katılım sağlanmıştır 

 Nisan ve Haziran 2011’de Karadağ’da Balkan ülkelerine yönelik kamu hizmetlerinin 

geliştirilmesiyle ilgili projeye katkı verilmiştir. 

 2011 yılı Kasım ayında kamu mali yönetim sistemi konusunda incelemeler için 

ülkemizde bulunan Özbek heyetine stratejik yönetim konusunda sunum yapılmıştır. 

 2011 yılı Kasım ayında Malatya Belediyesine stratejik plan hazırlanması hakkında eğitim 

verilmiştir. 

 2011 yılı Kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen 

stratejisi çalıştayına moderasyon desteği verilmiştir.  
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 Yedincisi 9-10 Kasım 2011 tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen OECD Kamu Yönetimi 

Komitesi, Kıdemli Bütçe Yetkilileri Çalışma Grubu (Working Party of Senior Budget 

Officials) bünyesindeki Performans ve Sonuçlar Ağı (Network on Performance and 

Results) toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Bakanlığımızca yürütülen ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “Stratejik 

Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık” projesi kapsamında;  

 Stratejik planlama çalışmalarında katılımcılığa ilişkin mevcut durum analizi 

çalışması, 

 Katılımcılıkla ilgili 4 dokümanın tercüme edilip kamu idarelerine dağıtılması, 

 16-17 Şubat 2011 tarihinde “Katılımcı Planlama Eğitmen Eğitimi”, 

 31 Mart 2011’de “Stratejik Planlama ve Katılımcılık Atölye Çalışması”,  

 3-6 Ekim 2011 tarihinde “Katılımcılık Yol Haritası: Katılımcılığın Politika ve 

Planlamaya Dâhil Edilmesi Eğitimi”, 

 17-21 Ekim 2011 tarihinde “Kamusal Katılım için Planlama, İletişim ve Teknikler 

Eğitimi”,  

 14-18 Kasım 2011 tarihinde “Kamusal Katılım için Yöntemler Eğitimi” 

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

 

H5.3: e-Devlet uygulamaları yaygınlaştırılarak kamuda e-dönüşüm süreci 

hızlandırılacaktır 

Hedef 5.3 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Bilgi Toplumu Stratejisinde yer alan e-devlet eylemlerinin % 90’ının 2011 yılında 

tamamlanması hedeflenmiştir. Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında en son değerlendirme 

çalışması 2010 yılı Mart ayında yayımlanmıştır. Buna göre, bahse konu dönem itibarıyla 

e-devletin bileşenlerinden biri olan Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü bölümünde yer 

alan 41 eylemden 10’u tamamlanmış, Kamu Yönetiminde Modernizasyon bölümünde yer 

alan 21 eylemden ise 1’i tamamlanmıştır. Sonuç olarak, e-devlet konusunda Bilgi 

Toplumu Stratejisinde yer alan toplam 62 eylemden tamamlananların oranı % 17,7 olarak 

gerçekleşmiştir. Öte yandan, Bilgi Toplumu Stratejisinde kaydedilen nihai aşamayı 

ortaya koymak üzere hazırlanan sonuç raporu çalışmaları devam etmektedir. 

 

H6.1: Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite gelişimine 

yardımcı olacak kurumsal yapılar oluşturulacak, merkezî ve yerel düzeyde 

koordinasyon güçlendirilecektir. 

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 2010 yılında hazırlanan Bölge Planlama Kılavuzu taslağı 

hakkında kalkınma ajanslarının görüş ve önerileri alınmıştır. 
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 Kalkınma ajanslarının 5449 sayılı Kanunda belirtilen görevlerini etkili ve verimli bir 

şekilde yerine getirebilmesi için personelin niteliklerinin geliştirilmesi büyük önem 

arz etmektedir. Bu doğrultuda, Bakanlığımız koordinasyonunda modüler eğitim 

programları düzenlenmesine 2011 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda, 07-

11/02/2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen eğitime 12 Kalkınma Ajansından 

115 uzman, 24 destek personeli katılmıştır. Söz konusu programdaki eğitimlerin 

büyük çoğunluğu Bakanlığımız uzmanları tarafından verilmiştir. 

 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde yapılan 

değişiklikler 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 Destek Yönetimi Kılavuzunda, kalkınma ajansları tarafından yürütülen destek 

uygulamaları sırasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Müsteşar Oluru 

ile bazı revizyonlar yapılmış ve söz konusu değişiklikler kalkınma ajanslarının hibe 

başvuru rehberlerine yansıtılmıştır. 

 Kalkınma ajanslarında başta muhasebe yetkilileri olmak üzere bütçe ve muhasebe 

konularında çalışan uzman ve destek personeline Maliye Bakanlığı uzmanlarının 

katılımıyla eğitim düzenlenmiştir. 

 2011 yılı içinde çalışma programını ve harcama programını Bakanlığımıza sunan 

kalkınma ajanslarına toplam 100 milyon TL ödenek aktarılmıştır.  

 KOSGEB, kalkınma ajansları ve Bakanlığımız arasında işbirliğine yönelik imzalanan 

çerçeve protokol kapsamında KOSGEB ile iki defa Yönlendirme Komitesi toplantısı 

yapılmış ve toplantılar sonucunda uzman düzeyinde çalışma grupları vasıtasıyla 

işbirliğinin devam ettirilmesine karar verilmiştir.  

 

İl yönetiminin, yerel yatırımların planlanması, uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve 

değerlendirilmesinde etkinliğinin artırılması desteklenecektir. 

 İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS) kalkınma ajanslarına yaygınlaştırılması 

kapsamında 6 ajansın katılımıyla 27/04/2011 tarihinde bir ön toplantı yapılmış; 

katılımcı ajansların görüş ve önerileri alınmıştır. Kalkınma ajansı personeline yönelik 

İKİS eğitimleri gerçekleştirilmesi ve sonraki dönemlerde sisteme ilişkin yerelde 

yürütülecek eğitim programlarının ajanslarca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 İKİS projesinin durumunun gözden geçirilmesi amacıyla üç ayda bir Kalkınma 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) katılımı ile toplanmak üzere 

oluşturulan Proje Yürütme Grubu 05/09/2011 tarihinde toplanmıştır.  

 İKİS’in kapanışı ve entegre sistemin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerine 

tanıtılması kapsamında kapanış eğitimleri 28/09/2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma 

perspektifiyle ele alınması amacıyla geliştirilen İKİS, TÜBİTAK Kamu Kurumları 

Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde yürütülen 

proje kapsamında tamamlanmıştır. 01/03/2009’da başlayan ve sistemin üç prototip 

halinde aşamalı olarak geliştirilmesi suretiyle Mart 2011 itibarıyla tamamlanması 

öngörülen projede 6 aylık süre uzatımına karar verilmiş; proje 30/09/2011 itibarıyla 

sonlandırılmıştır.  

 Üçüncü ve dördüncü prototiplerin geliştirilmesi kapsamında sistemin, başta görsel 

raporlamalar ve analizler olmak üzere, merkezi ve yerel düzeyde karar alma 
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süreçlerini destekleyecek bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar 

yürütülmüştür. Bölgesel gelişme alanındaki analizler kapsamında ihtiyaç duyulan veri 

ve söz konusu verilerin raporlanması çalışmalarını kapsayan ‘Sektörel Göstergeler 

Raporu’ ile ‘Veri Sözlüğü’ dokümanları hazırlanmıştır.  

 TÜİK ile veri entegrasyonu sözleşmesi imzalanmış; başlangıç olarak TÜİK’in 

halihazırda web servis sunduğu veriler için entegrasyon sağlanmıştır.  

 

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 önemli bir ilerleme sağlamıştır. Ajansların yürütmekte oldukları proje destekleri, 

bölge kalkınmasına ivme kazandıracak şekilde yönlendirmede 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 çalışmaların desteklenmesi ve üstlenecekleri koordinasyon 

rolünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Başta yerel yönetimler olmak üzere, ilgili kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, 

uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacaktır. 

 Bakanlığımız, üniversiteler ve özel eğitim kişi ve kuruluşları tarafından ajans personeline 

ve paydaşlara verilen ajans mevzuatı, planlama, programlama, bütçeleme, proje 

hazırlama, izleme ve değerlendirme ve bireysel gelişime dönük verilen eğitimlerin 

önümüzdeki yıllarda kalkınma ajansları tarafından da hayata geçirilmesi ile bütün 

bölgelerimizde bu konuda oldukça önemli düzeyde bir kapasite gelişimi sağlanması 

hedeflenmektedir. 

 İzleme ve değerlendirme konusunda İl Koordinasyon İzleme Sistemi (İKİS) kapsamında 

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 

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. 

 Merkezi politikalar ile bölgesel gelişme politikaları arasında planlama, uygulama ve 

izleme bakımından uyum ve koordinasyonu sağlayarak yönetişimi geliştirmek amacıyla 

Başbakanın başkanlığında ve bölgesel kalkınmaya ilişkin konularda üst karar organı olan 

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu kurulmuştur. Bölgesel kalkınma konularını teknik 

düzeyde tartışmak ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun karar almasına yönelik 

öneriler geliştirmek amacıyla da ilgili kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla Bölgesel 

Gelişme Komitesi oluşturulmuştur. 

Performans Göstergeleri 

 
2011 

Hedefi 
Gerçekleşme 

Bölgesel Gelişme Komitesi toplantı sayısı 3 1 
KOSGEB-Bakanlık Yönlendirme Komitesi 

toplantı sayısı  
2 2 
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H6.2: Bölgesel gelişmede analitik çalışmalarla desteklenen politika ve strateji geliştirme 

kapasitesi artırılacak, planlama ve programlama süreçleri etkinleştirilecektir. 

Hedef 6.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

Ulusal mekânsal gelişme perspektifini de içeren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) 

hazırlanacak, bu doğrultuda kalkınma ajansları merkezli çalışmalarla tüm bölgeler için 

gelişme planları üretilecektir. 

 Ülkenin bütünü için mekânsal ve bölgesel gelişme stratejilerine temel teşkil etmek, ulusal 

düzeyde koordinasyon ve tutarlılığı sağlamak, uygulamayı yönlendirmek ve hazırlanacak 

alt ölçekli plan ve stratejilere genel bir çerçeve oluşturmak üzere BGUS hazırlıkları 

sürdürülmektedir. Ön hazırlık niteliğinde bölgesel ve mekansal stratejilerine, yeni bölge 

planlama yaklaşımına ve bölge planlarının unsurlarına dair hazırlıklar yürütülerek 

kalkınma ajansları ve başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla 

değerlendirilmektedir. BGUS hazırlık çalışmaları, kurumsal ve hukuki alternatiflerle 

birlikte, Çevre ve Şehircilik 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. 

 2011 yılında, Ankara ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajanslarının bölge planları 

hazırlanmış; böylece 26 Düzey 2 bölgesinin gelişme planları tamamlanmıştır. Kalkınma 

ajanslarının 2014-2023 dönemi bölge planlama çalışmaları yönlendirilmektedir. 

 

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 hazırlıkları sürdürülen mevzuat çalışmaları 

kapsamında üzerinde durulan önemli hususlar arasında yer almaktadır. Mevzuat 

çalışmalarının tamamlanmasının ardından, uygulamada işlevselliğin sağlanabilmesi için 

yönlendirici rolünden yararlanılacak ve bölgesel gelişme alanındaki uygulamalar 

Bölgesel Gelişme Komitesi, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve BGUS doğrultusunda 

yönlendirilecektir. 

 

Bölgesel ve mekânsal nitelikli analizler için gerekli veri altyapısı geliştirilecektir. 

 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) 2011 yılında yenilenmiştir. Yeni Teşvik 

Sisteminin bölge kademelenmesinde Bakanlığımız tarafından hazırlanan çalışma referans 

alınmıştır.  

 Kalkınma ajanslarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanımına İlişkin Proje 

danışmanlık hizmeti kapsamında yürütülmüş; kalkınma ajanslarının CBS kullanım 

alanlarının ve bu alanlara ilişkin ihtiyaçlarının belirlenmesi için veri toplama, veri analizi 

ve CBS kullanım alanları analizi kısımlarından oluşan üç aşamalı bir yöntem izlenerek 

kalkınma ajanslarının CBS’yi kullanabilecekleri alanlar belirlenmiştir. Proje kapsamında 

kalkınma ajanslarının katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiş ve kalkınma ajansları CBS 

Kullanım Alanları Raporu; Ajans CBS Veri Setleri ve Erişebilirlik Raporu; Ajans CBS 

Tasarımı Alternatifleri Raporu hazırlanmıştır.  
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 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi araştırmasına yönelik hazırlık çalışmaları 

başlatılmıştır. 

 

Performans Göstergeleri  

 
2011 

Hedefi 

Gerçekleşme 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 

hazırlanması 

 

√ 

Çalışmalar devam 

etmektedir. 

Hazırlanan/güncellenen bölge planı 

sayısı 

16 26 

Bölge planlarına dayalı olarak 

operasyonel bölge programlarının 

hazırlanması 

 

√ 

- 

Kalkınma ajansları 

koordinasyonunda geliştirilerek 

merkeze sunulan program/proje 

sayısı (hibe programları dahil) 

75 67 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 

çalışmasının yenilenmesi ve yıllık 

olarak yayımlanması 

 

√ 

Rapor yazım süreci 

devam etmektedir. 

 

H6.3: Bölgesel gelişmede uygulama araçları çeşitlendirilecek, yenilikçi yöntemler 

geliştirilecek, uygulama daha etkin şekilde yönlendirilecek ve sistematik bir izleme-

değerlendirme altyapısı kurulacaktır. 

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 tamamlanmasının ardından ajanslara 

performans esaslarına göre kaynak dağıtılabilmesi için altyapı oluşturma çabaları 

sürdürülmektedir.  

 Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin Geçici 3’üncü maddesine göre; 2006/10550 

sayılı BKK ile kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajanslarının 01/01/2012 tarihine 

kadar, diğer Kalkınma Ajanslarının 01/07/2012 tarihine kadar Mali Yönetim Yeterliği 

alması gerekmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılı sonuna kadar; İzmir, Çukurova, Doğu 

Akdeniz, Orta Karadeniz, Batı Akdeniz, Güney Ege ve Doğu Marmara, Dicle, Fırat, 

Doğu Anadolu, Mevlana, İstanbul, Karacadağ ve Bursa- Bilecik-Eskişehir Kalkınma 

Ajanslarının mali yönetim yeterlik denetimleri yapılmıştır. Söz konusu denetim 

komisyonuna Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan birer, 

Bakanlığımızdan ise 2’şer temsilci katılmıştır. Diğer kalkınma ajanslarının mali yönetim 

yeterlik denetimleri belirlenen takvim çerçevesinde devam etmekte olup 01/07/2012 

tarihine kadar tamamlanacaktır. 
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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(CMDP) kapsamında yeni öneri ve 

modelleri değerlendirmek maksadıyla 06/06/2011 günü ilgili kalkınma ajansları genel 

sekreterleri ve uzmanları ile bir toplantı tertip edilmiş, Programın kalkınma ajansları 

koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 2011 yılı için Programa 79 milyon TL 

ödenek aktarılmıştır. 2008-2010 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık bir dönem için 

başlatılan Diyarbakır Pilot Uygulaması sonlanmıştır. Program kapsamında 2010 yılında 

uygulamaya girilen projelerden 2011 yılında;  

 Şanlıurfa İlinde CMDP kapsamında finanse edilen projelerden biri “Kale Eteğinin 

Turizme Kazandırılması Projesi” dir. Projenin amacı Kale eteğinde bulunan 275 adet 

taşınmazın kamulaştırılarak alanın turizme kazandırılması ve istihdam oranının 

artırılmasıdır. Proje kapsamında kamulaştırılması planlanan 275 evden 231 tanesi 

kamulaştırılmış olup, 5 evin tapu işlemleri devam etmektedir. Cazibe Merkezlerini 

Destekleme Programı Şanlıurfa Uygulaması kapsamında finanse edilen diğer proje ise 

“Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi”dir. Proje ile Dünya’nın en eski kenti 

olan Şanlıurfa merkezdeki Sur içinde bulunan ve 14 mahalleyi kapsayan, toplamda 

150.000 m² lik alana sahip sokakları içeren tarihi dokunun korunarak turizme 

kazandırılması, turizm alanında istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda; 12 evin kamulaştırılması, mühendislik projelerin yapım işi ihale 

dokümanlarının hazırlanması ve ihale edilmesi, mühendislik projelerin uygulama işinin 

ihale edilmesi, örnek satış ve uygulama alanlarının oluşturulması, 12 evin restorasyonu 

projenin temel faaliyetlerdendir.  

 Erzurum ilinde kültür turizminin cazibesini ve sürdürülebilirliğinin artırılması 

doğrultusunda “Üç Kümbetler Çevresinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesi Projesi” ile 

“Kültür Yolu Projesi Analitik Etüt ve Fizibilite Çalışmaları” projelerinin CMDP 

kapsamında uygulanmasına devam edilmektedir.  

 Van ilinde turizm sektöründe canlılığın sağlanması amacıyla, Urartu Müzesi, Abalı 

Kayak Tesisi ve Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı projelerinin uygulaması devam 

etmektedir. Projelerin uygulanmasından Van İl Özel İdaresi sorumlu olup, uygulamaların 

2012 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.   

 

Yerleşim yapısına uygun şekilde, kırsal kalkınmaya yerel ve bölgesel bakış açısı 

kazandıracak politikalar geliştirilecek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon 

güçlendirilerek gerekli yönlendirme yapılacaktır. 

 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi temelinde hazırlanan Kırsal Kalkınma Planının izleme 

ve değerlendirme süreçlerinin oluşturulması çalışmalarına destek verilmiştir. 

 KÖYDES Projesi 2011 yılı uygulaması kapsamında; iller bazında toplam 550 milyon TL 

tutarında kaynak tahsisi öngören 2011 Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karar taslağı ile 

mezkur YPK Kararında değişiklik yapılmasını öngören 2011/5 sayılı YPK Karar taslağı 

hazırlıkları için ilgili bakanlıklarla birlikte yürütülen çalışmalarla birlikte ikmal 

edilmiştir. 

 

2005-2011 Dönemi KÖYDES Ödeneğinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (milyon TL) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toplam 

200 2.000 2.000 500 500 1.550 550 7.300 
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 2011 yılı KÖYDES uygulamalarına ilişkin olarak merkezi ve yerel kuruluşlardan 

gönderilen yazılar hakkında Bakanlığımız görüşü oluşturulmuştur. KÖYDES Projesinin 

izleme bilgileri ve altyapı envanterleri konusunda İçişleri Bakanlığı’na destek verilmiştir.  

 

Bölgesel gelişmelerin izlenebilmesi ve merkez-yerel arasında etkin bilgi akışının 

sağlanabilmesi için merkezde kurulan izleme sistemi geliştirilecektir. 

 İKİS ve Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) sistemleri ile ilgili çalışmalar 

bölgesel gelişme alanındaki faaliyetlerin izlenmesi bakımından bir bütünlük 

oluşturmaktadır. İl 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 sağlanmıştır. Bu bakımdan İKİS’in 

yeni tasarımı ile birlikte KAYS’ın proje desteklerine dair modüllerin hayata geçirilmesi, 

önümüzdeki dönemde bu alanda önemli bir ilerleme sağlayacaktır.  

 

İller bazında yatırımların etkinliğinin ve yatırım eğilimlerinin belirlenmesine imkan veren 

bir altyapı oluşturulacaktır. 

 İKİS kapsamında elde edilecek verilerle yatırımların etkinliği ile 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. 

 KAYS Çalışma Programı, Bütçe ve Muhasebe Modülü kullanıma açılmıştır  

 KAYS kapsamında, Proje ve Faaliyet Destekleme, İnsan Kaynakları, Paydaş Veri Tabanı 

ve İzleme Bilgi Sistemi ile Performans Yönetimi Modüllerinin yazılım ve destek 

çalışmaları TÜBİTAK tarafından başlatılmış olup 2012 yılı içinde tamamlanması 

beklenmektedir. 

 

Performans Göstergeleri  

 
2011 

Hedefi 

Gerçekleşme 

Yeni bölgesel kalkınma araçları konusunda üretilen 

araştırma ve strateji raporu sayısı 
2  

Desteklenen cazibe merkezi sayısı 12 4 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenen 

proje sayısı (Adet) 
30 5* 

Cazibe Merkezleri Programına ayrılan kaynak (Milyon 

TL) 
240 79 

İşler hale getirilen izleme sistemleri (İBS, İKİS, 

KÖYDES, vb.) kullanıcı sayısı 
7.500 - 

Değerlendirme çalışmalarının sayısı 16 - 
*2011 yılı için alınan proje tekliflerinin değerlendirilmesine devam edilmektedir. 
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H7.1: AB'ye katılım sürecine ve üyelik sonrasına ilişkin politikaların geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

Hedef 7.1 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 2011 Yılı Düzenli İlerleme Raporu Türkiye Katkısı – Ekonomik Kriterler Bölümüne 

katkı verilmiştir. 

 AB Stratejisi II. Platform Taslak 2010-2011 Eylem Planı hakkında görüş bildirilmiştir. 

 Mali Kontrol, İstatistik ve Vergilendirme fasıl başlıkları altında düzenlenen toplantılara 

katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. 

 

H7.2: Müsteşarlığın koordinatör ve eş-koordinatör olduğu müzakere fasılları başta 

olmak üzere tüm fasıllara ilişkin çalışmalar etkin şekilde yürütülecektir. 

Hedef 7.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

Müsteşarlığın koordinatör ve eş-koordinatör olduğu müzakere fasılları başta olmak üzere 

tüm fasıllara ilişkin çalışmalar etkin şekilde yürütülecektir. 

 AB ile üyelik müzakereleri kapsamında 22 nolu “Bölgesel Gelişme ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu” faslına ilişkin tarama sonu raporu henüz resmi olarak Türk tarafına 

iletilmediğinden, söz konusu fasıla ilişkin önemli bir ilerleme sağlanamamıştır. Bununla 

birlikte, AB Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşen, Bölgesel Gelişme ve Yapısal 

Araçların Koordinasyonu faslının da dahil olduğu müzakerelere açılmamış fasıllara 

ilişkin toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Türkiye-Avrupa Birliği 7 Nolu Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam Alt 

Komitesinin 10. tur toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda Bölgesel Kalkınma 

Alanında Gelişmeler ve “Entegre İzleme Bilgi Sistemi” konulu iki sunum 

gerçekleştirilmiştir.  

 AB – Türkiye Ortaklık Komitesi 119’uncu Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Brüksel’de gerçekleştirilen 4 Nolu İstatistik Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmış 

ve “Güncel Ekonomik Gelişmeler” ve “Makroekonomik Çerçeve” başlıklı sunumlar 

yapılmıştır.  

 Nisan ayındaki AB Uzmanlar toplantısında Bakanlığımız tahminleri sunulmuş ve diğer 

kurumların tahminleri ile karşılaştırılmıştır.  

 AB´ye katılım sürecinde, ilgili komisyon ve alt komisyon toplantılarına iştirak edilmiş ve 

bu konularda hazırlanan nihai raporlara katkı sağlanmıştır.  

 AB fonlarından finanse edilmesi programlanan ve ilgili kuruluşlarca Bakanlığımıza 

intikal ettirilen Twinning ve/veya yatırım projelerinin hazırlanması sürecine iştirak 

edilmiş ve bunların tamamlanmasına katkı sağlanmıştır. 
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H7.3: Mali işbirliği süreci yönlendirilecektir. 

Hedef 7.3 kapsamında yürütülen faaliyetler 

Bakanlığımız koordinasyonunda verilecek eğitimlerle ilgili tarafların proje hazırlama, 

izleme ve değerlendirme alanlarında kurumsal kapasiteleri geliştirilecektir. 

 Bakanlığımız tarafından, 2007-2008 yıllarında Müsteşarlığımız bünyesinde yürütülmüş 

bulunan AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanında Kapasite Geliştirme Projesinin ikinci 

aşamasına ilişkin olarak 2009 yılında hazırlanan AB Ekonomik ve Sosyal Uyum 

Politikası Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (ESC Faz II) ile ilgili ihale süreci Mayıs 

2011’de tamamlanmıştır. 07/09/2011 tarihi itibarıyla uygulamaya geçen proje 

kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara programlama, izleme ve değerlendirme 

alanlarında eğitimler verilerek kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunulacaktır.  

 Bunun yanı sıra, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) III. ve IV. Bileşenlerine 

ilişkin izleme faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan IMIS’in etkili 

kullanılabilmesi için Program Otoritesi Bakanlıklar ve potansiyel faydalanıcılara yönelik 

eğitim programlarına devam edilmiştir. 

Operasyonel Programların uygulama sonuçları izlenecek ve yenileme çalışmaları koordine 

edilecektir. 

 IPA’nın III. Bileşeni altında yer alan Çevre, Ulaştırma ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

Operasyonel Programlarının ara değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. IPA III. ve 

IV. Bileşenleri kapsamındaki Operasyonel Programların 2012-2013 dönemi tahsisatlarına 

uygun olarak revize edilmesi çalışmaları yürütülmüştür.  

 

Performans Göstergeleri  

 
2011 

Hedefi 

Gerçekleşme 

IPA’nın diğer bileşenlerinde programlama 

çalışmaları toplantılarına katılım sayısı 
3 5 

Kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında 

verilen eğitim ve eğitilen kişi sayısı (kişi-gün) 
375 100 

 

 Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN ile birlikte Müsteşar Yardımcımız Sayın 

Erhan USTA’nın katıldığı ECOFIN Bakanlararası Diyalog Toplantısı hazırlıklarına katkı 

sağlanmıştır.  

 AB’ye üyelik yolunda Mali İzleme Süreci’nin bir gereği olan ECOFIN Bakanlararası 

Diyalog Toplantısı’na hazırlık amaçlı EFC Orta Düzey (Alternates) toplantısına katılım 

sağlanmıştır.  

 AB’ye üyelik yolunda Mali İzleme Süreci’nin bir gereği olan ECOFIN Bakanlararası 

Diyalog Toplantısı’na hazırlık amaçlı EFC Yüksek Düzey (High Level) toplantısına 

katılım sağlanmıştır.  
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H7.4: Üyelik sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik hazırlık 

yapılacaktır. 

Yapısal Fonlara ve Uyum Fonuna hazırlık stratejisi ilgili kurumlarla işbirliği içinde 

hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

 AB ile üyelik müzakereleri kapsamında 22 nolu “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 

ESC Projesi kapsamında, AB Uyum Politikasına yönelik yasal çerçeve ve kurumsal 

yapılanmaya ilişkin ihtiyaç analizinin 2012 yılı üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması 

öngörülmektedir. 

 

İlgili kamu kurumlarında gerekli kapasite oluşturulacaktır. 

 ESC Projesinin uygulamaya geçmesi ile birlikte, ilgili kurumlarda görev yapan personele 

AB Uyum Politikasına ilişkin 2012 yılı başından itibaren verilecek eğitimlerle gerekli 

kapasitenin oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır. 

 

H7.5. AB’nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu 

etkin bir şekilde yürütülecektir. 

 AB’nin Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) alt bileşeni olan 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) ve 2011 yılı Çağrısına 

ilişkin kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, yerel 

yönetimler resmi yazıyla bilgilendirilmiştir. 

 Kalkınma Ajanslarına yönelik olarak ICT PSP 2011 Yılı Çağrısına ilişkin bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmiştir.  

 Bilkent Üniversitesi Cyberpark, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Teknokent, Gazi 

Üniversitesi Teknopark, Hacettepe Üniversitesi Teknokent, İstanbul Ticaret Odası, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent, Orta 

Karadeniz Kalkınma Ajansı, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Türkiye Bilişim Derneği 

Eskişehir Şubesinde ICT PSP 2011 Yılı Çağrısına ilişkin bilgilendirme toplantısı 

yapılmıştır. 

 ICT PSP Programı hakkında genel bilginin ve 2011 yılında başarılı olan tarafların başarı 

hikâyelerinin yer aldığı ICT PSP Tanıtım Kitapçığı hazırlanmıştır. Bu çerçevede internet 

sayfasının geliştirilmesine destek verilmiştir. 

 2011 yılı çağrısı kapsamında elde edilen yüzde 163’lük geri dönüş oranı sebebiyle, 

basının bilgilendirildiği ve ICT PSP katılımcısı kuruluşların ödüllendirildiği bir program 

düzenlenmiş ve katılımcılara plaket verilmiştir. 

 ICT PSP Programı Yurtdışı Toplantı Desteğine ilişkin mevzuat çalışmaları yürütülmüş 

olup, söz konusu destek Bütçe Kanununa dahil edilmiştir. 
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H8.1: Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. 

Hedef 8.1 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Hazine Müsteşarlığında ECO heyetine “Türkiye’de Ekonomi Politikaları” konulu sunum 

yapılmıştır.  

 TOBB, AB-Türkiye Ortak İstişare Kurulu ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi 

tarafından düzenlenen, açılış oturumunda Bakanımız Sn. Cevdet YILMAZ’ın bir 

konuşma yapacağı Avrupa-Akdeniz Havzası (Euromed) Ekonomik ve Sosyal Konsey ve 

benzeri kurumlar toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 

H8.2: İkili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve teknik işbirliği 

faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. 

Hedef 8.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Değişik ülkelerden (Azerbaycan, Cezayir, Pakistan, Slovenya, Çin, Moğolistan, Güney 

Kore) gelen heyetlere ülkemizin ekonomik durumu ve Bakanlığımızın faaliyet alanları 

hakkında sunum yapılmıştır.  

 Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “G20 Karşılıklı Değerlendirme 

Süreci” bağlamında orta vadeli tahmin ve varsayımların güncellemesi çalışmalarına 

katkıda bulunulmuştur.  

 Türkiye – Azerbaycan İşbirliği Programı kapsamında, Azeri Heyet’le Bakanlığımızda 

modelleme çalışmalarına ilişkin işbirliği konuları belirlenmiş ve buna yönelik iş programı 

oluşturulmuştur.  

 G20 (KÇG) 2011 yılı faaliyetleri çerçevesinde ikinci toplantısı 30 Haziran – 2 Temmuz 

2011 tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town şehrinde yapılmış ve bu 

toplantıya katılım sağlanmıştır.  

 Güney Afrika Kalkınma Bankası ile Fransa Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 

kapsayıcı büyüme için altyapı başlıklı konferansa katılım sağlanmıştır.  

  Paris’te gerçekleştirilen G20 KÇG toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile İşbirliği Protokolü çerçevesinde 

Azerbaycan heyetine teknik destek çalışmaları sürdürülmüş ve Bakü’de 2012 yılının 

Ocak ayında gerçekleştirilecek çalışma ziyaretine ilişkin ön hazırlıklar tamamlanmıştır.  

 Brezilya’da gerçekleştirilecek 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) 

toplantısının hazırlık aşamasına ilişkin Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen 

toplantılara katılım sağlanmıştır.  

 G20 Kalkınma Çalışma Grubu çalışmaları yürütülmüş Hazine Müsteşarlığında 

gerçekleştirilen G20 KÇG telekonferanslarına ve toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

 G20 ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından gelen görüş 

taleplerine kurum içi koordinasyon sağlanarak görüş verilmiştir.  

 Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ ve Sayın Müsteşar Yardımcımız Erhan USTA için 

Washington’da düzenlenen IMF/Dünya bankası Yıllık toplantıları ve G20 Toplantıları 

için bilgi notları hazırlanmış ve toplantılarda Sn. Bakan’a refakat edilmiştir.  

 ESK konulu bilgi notu hazırlanmış ve Birleşmiş Milletlere iletilmek üzere Dışişleri 

Bakanlığı’na iletilmiştir.  
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 Yürütülmekte olan ekonomik politikaların uygulanmasıyla ilgili olarak uluslararası 

kuruluşlar ve yabancı ülke kurumlarıyla temas ve müzakerelerde bulunulmuş ve söz 

konusu kuruluş temsilcileriyle yapılan toplantılara iştirak edilmiştir. 

 

H9.1: Bakanlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar alma ve iş süreçleri 

geliştirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili 

mevzuat güncellenecektir. 

Hedef 9.1 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Bakanlık iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarına başlanılmış olup, bu kapsamda 

“Süreç Yönetimi ve Risk Yönetimi” konulu eğitim ve çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

 Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. 

 

H9.2: İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde 

geliştirilecektir. 

Hedef 9.2 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Güney Kore’nin başkenti Seul’de Dünya Bankası Enstitüsü tarafından organize edilen 

“Küresel Kriz Sonrasında Sermaye Akımlarının Yönetimi ve Büyüme” başlıklı kursa 

katılım sağlanmıştır. 

 Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler Kongresinde 

“Planlamaya Yaklaşımlar” ve “Sosyal Planlama” başlıklı oturumlara katılım sağlanmıştır. 

 Kitap ve rapor olarak 2011 yılında 42 adet (Grafik-2) Bakanlığımız yayınından 4.767 

sayfa olmak üzere 28.070 kitaptan toplam 3.510.030 adet baskı yapılmıştır. 

Grafik-2. Basılan Kitap Sayısı (2007-2011)  

 

 

H9.3: Bakanlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacaktır. 

Hedef 9.3 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 Bakanlığımız içinde verilen hizmetlerin kalitesi hakkında görüş almak için Anket 

Uygulama Programı tasarlanmıştır. Daireler kendi anketlerini hazırlayıp sonuçlarını 

değerlendirebilmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için, memnuniyet anketi hazırlanmış ve 

değerlendirilmiştir. 2011 yılı sonunda bilgi teknolojileri kullanıcı memnuniyetinde 6 

puanlık bir artış sağlanarak %76, 92 seviyesine ulaşılmıştır. 

 Bilgi Haritasının Oluşturulması Projesi: Proje şartnamesi ilgili iç paydaşların katkısı 

ile tamamlanmıştır. Projenin Ar-Ge niteliği taşıması Sosyal ve İktisadi Araştırmalar 

Programından (SİAP) finanse edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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 Bakanlığımıza derleme ve bağış yoluyla gelen 1.698 adet yayın ile satın alınan 552 adet 

yayın okuyucu hizmetlerine sunulmuştur. 

 Kütüphane Komisyon kararları ile; 

o 131 adet yabancı süreli yayına (81 adedine on-line olarak tam metin erişim 

sağlanmıştır.), 3 adet yabancı gazeteye, 5 adet Türkçe süreli yayına abone 

olunmuştur.  

o 9 adet (BusinessWeek, Econlit, Economist, Financial Times, IMF-Government 

Finance Statistics, International Financial Statistics, International Statistics 

Yearbook, OECD iLibrary, World Bank e-Library) on-line bağlantıya abone 

olunmuştur. 

o 187 adet yabancı dilde kitap, 19 adet Türkçe kitabın alınmasına karar verilmiştir. 19 

adet Türkçe, 170 adet yabancı dilde kitap Kütüphanemize gelmiştir. 

 Araştırmacıları Bakanlığımız yayınlarından haberdar etmek amacıyla 2010 Yılı Yayın 

Kataloğu hazırlanmıştır. 

 Kütüphane memnuniyet anketi düzenlenmiştir (Grafik-3). 

 

Grafik-3 Kütüphane Memnuniyet Anket Sonuçları (%) 

 

 

 Kütüphaneler arası ödünç verme sistemi uyarınca dışarıya ödünç kitap vermek ve 

dışarıdan ödünç kitap sağlamakla ilgili kayıt ve izleme işlemleri yürütülmüştür. 

Okuyucuların talepleri doğrultusunda çeşitli kütüphanelerden toplam 10 adet yayın 

sağlanmıştır.  

 

Performans Göstergeleri 

 
2011 

Hedefi 

Gerçekleşme 

Kütüphane Memnuniyet Anketi  %93,4 %93,4 

Kütüphane kitap koleksiyonu büyüklüğü 67.500 67.736 

Kütüphane CD-ROM koleksiyonu 195 193 

Kütüphanenin abone olduğu çevrimiçi veri tabanlarına ve 

süreli yayınlara çalışanlar tarafından erişim sayısı 
62.000 62.500 
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H9.4: Uluslararası toplantı ve çalışma gruplarına aktif ve istikrarlı katılım yoluyla 

uzmanlık birikimi geliştirilecek ve uluslararası seviyede etkin bir rol üstlenilecektir. 

Hedef 9.4 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 OECD-EDRS Ülke Raporlarının değerlendirmesine yönelik olarak İngiltere, Fransa, 

Brezilya, İrlanda ve İsrail ülke raporları için görüş verilmiş, Meksika ülke raporu 

değerlendirme toplantısına görüş ve katılım sağlanmıştır. 

 Dünya Bankası ve Türkiye CEM Sentez Raporu çalışmalarına katılım ve katkı sağlanmış, 

ve ayrıca Sn. Bakan’a “Yüksek Büyümenin Sürdürebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü 

ve Politika Önerileri” konulu sunum yapılmıştır. 

 OECD Refah ve Sürdürebilirlik Konferansı’na katılım sağlanmış ve sunum yapılmıştır. 

 Yeşil Büyüme projesi kapsamında, Dünya Bankası tarafından Meksika’da düzenlenen 

“South-South Knowledge Exchange For Partnership For Sustainable Development” 

kapsamında yeşil büyüme çalıştayına katılım sağlanmıştır. 21-22 Mart 2011 tarihinde 

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen G20 Kalkınma Çalışma Grubu (KÇG) 

faaliyetleri çerçevesindeki ilk toplantıya katılım sağlanmıştır.  

 Güney Afrika Kalkınma Bankası ile Fransa Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 

kapsayıcı büyüme için altyapı başlıklı konferansa katılım sağlanmıştır.  

 IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına katılım sağlanmıştır.  

 OECD bünyesindeki Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi’nin 2012 yılı Türkiye 

Ülke Raporu hazırlıkları kapsamında yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 

H9.5: Müsteşarlığın paydaş ilişkileri iyileştirilecek, koordinasyon görevini etkin yapması 

sağlanacak, kurumun ve ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacaktır. 

Hedef 9.5 kapsamında yürütülen faaliyetler 

 2011 yılı başında 2.952 olan Kalkınma Bakanlığı web portalı üyesi sayısı 6.332 üye 

artışıyla 2011 yılı sonunda 9.284 üye sayısına ulaşmıştır. Kalkınma Bakanlığı portalı 

içinde toplam ziyaret edilen sayfa sayısı 2011 yılı itibariyle 6.558.366 olmuştur. 

 Bakanlık yayınları kitap dağıtım biriminde hizmete sunulmuş ve teslim alınan 39.130 

adet kitabın dağıtımı düzenli olarak yapılmıştır. Bu kapsamda; 

o 8.263 adet kitabın iç dağıtımı, 

o 31.851 adet kitabın yurt içi dağıtımı yapılmıştır. 

 Ulusal yazılı basın günlük taranarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve güncel konularla 

(Avrupa Birliği, İslam Konferansı Teşkilatı, İSEDAK, IMF, Dünya Bankası, DTÖ, G8, 

G20, uluslararası derecelendirme vb.) ilgili haberler gazete kupürü haline getirilmiş olup, 

Bakanlığımız intranet sayfasında hizmete sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı-net 

sorumlularına e-mail olarak iletilmiştir. Bu kapsamda 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı 

ile ilgili olarak basında 7 bin 372 adet haber çıkmıştır. 

 139 adet haber metni hazırlanarak, fotoğraflar ile birlikte Kalkınma Bakanlığı internet, e-

panoda yayınlandı. 

 İSEDAK ve İKÖ toplantılarıyla ilgili haberler derlenerek özel kupür dosyası haline 

getirilmiştir. 2011 yılında düzenlenen bu toplantıyla ilgili haberlerin toplamı 288 adettir.  
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 Çeşitli konularda 55 adet basın duyurusu hazırlanmış ve basın yayın kuruluşlarına faks ve 

e-posta yoluyla ulaştırılmıştır. Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız üst yöneticilerinin 

televizyon programlarına katılmaları sağlanmıştır. 

 Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversite öğrencilerine yönelik 

bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda; Hacettepe, Bilkent ve 

TOBB Üniversitelerinin düzenlediği Kariyer Fuarlarında Bakanlığımız temsil edilmiştir. 

Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine Bakanlığımızın tanıtımı yapılmıştır. 

 Bakanlığımıza gelen bilgi edinme talepleri zamanında cevaplanmıştır. Bu kapsamda 2011 

yılında Bilgi Edinme Birimine 4.519 adet talep gelmiştir. Bu taleplerin 388’i ilgisi 

nedeniyle diğer kurumlara yönlendirilmiş, 491 adedi mevzuata uymadığı için 

reddedilmiştir. 

 Bakanlık çalışanları arasındaki ilişkileri pekiştirmek üzere kurum içi eğitim faaliyetlerine 

destek verilmiş ve personele yönelik sosyal aktiviteler desteklenmiştir. Bu kapsamda 

futbol, masa tenisi, satranç, bowling turnuvaları düzenlenmiştir. 
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1.2 - Bakanlık Birimleri Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyet ve Projeler Bilgileri 

1.2.1 - Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Temel Faaliyetler 

 Fiyat Değerlendirme, Ödeme, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma, Tıbbi ve Ekonomik 

Değerlendirme, Devlete ait Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Birimlerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan 

İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantılarına,   

 KİT personel ücretlerine ilişkin sendikalarla ve IMF, OECD gibi uluslararası 

kuruluşlardan ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen heyetlerle yapılan 

toplantılara  

katılım sağlanmıştır. 

 Ekonomik konjonktüre ilişkin raporlar hazırlanmıştır.  

 YPK Kararlarının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. 

 Küresel krize yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin politika önerilerinde bulunulmuştur. 

 KİT’lerin sermaye artırımı konusunda; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu, ETİ MADEN, Türkiye 

Elektromekanik Sanayi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın talepleri 

hakkında YPK’ya görüş bildirilmiştir. 

 KİT sözleşmeli ve kapsam dışı personelinin ücretlerine ilişkin YPK Kararı Taslağı 

hakkında Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının 

katılımıyla koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiş ve karar oluşumunda yönlendirici 

işlev üstlenilmiştir. 

 Bazı KİT’lerin (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ETİ MADEN, Devlet Malzeme 

Ofisi) ana statülerinde ve teşkilat yapılarında değişiklik yapılmasına ilişkin hususlarda 

YPK Sekretaryasına görüş bildirilmiştir. 

 KİT’lerin (Elektrik Üretim A.Ş, Devlet Malzeme Ofisi) ana statülerinde değişiklik 

yapılmasına yönelik teklifler hakkında görüş verilmiştir. 

 KİT’lere ait gayrimenkullerin ve işletme birimlerinin devirleri hakkında ve işletmelerinin 

faaliyetlerine yönelik değişiklik teklifleri hakkında görüş bildirilmiştir.  

 KİT’lerde (Et ve Balık Kurumu, Elektrik Üretim A.Ş, ETİ MADEN) Kalkınma Bakanlığı 

tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis ve işletme birimlerine 

personel alımı hakkında ve Et ve Balık Kurumu, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 

yatırım ödeneğinin artırılmasına yönelik taleplere ilişkin görüş verilmiştir. 

 KİT’lerin, 2010 yılı finansal gerçekleşmeleri konsolide edilmiş, 2011 yılına ilişkin 

gerçekleşme tahminleri hesap edilmiş, 2012 yılı konsolide yatırım ve finansman programı 

hazırlanmıştır. 

Diğer Faaliyetler 

 Resmi İstatistik Programı çerçevesinde yayımlanmakta olan Ulusal Veri Yayımlama 

Takvimi kapsamında, Bakanlığımız sorumluluk alanına giren veriler Türkçe ve İngilizce 

olarak zamanında güncellenmiş ve resmi internet sayfasında yayımlanmıştır. 
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 Üretim ve harcamalar yönüyle GSYH ve alt bileşenlerinin tahminleri yapılmış, 

gelişmeler izlenmiş, değerlendirilmiş ve ekonomik konjonktüre ilişkin raporlar 

hazırlanmıştır. 

 Bakanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen 

toplantılara aktif olarak katılım sağlanarak Bakanlığımız temel faaliyetlerini içine alan 

detaylı iş süreçleri tanımlanmıştır.  

 1990-2010 Döneminde Mali Piyasalarda Görünüm konulu sunum hazırlanmıştır.  

 Kuzey Afrika Krizi ve Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Mali Piyasalara Etkisi konulu 

bilgi notu hazırlanmıştır.  

 İFM konusunda “sıkça sorulan sorular ve yanıtları” oluşturulmuştur. 

 Mali Piyasalar Veri Tabanı ile Mali Piyasalar Seti hazırlanmıştır.  

 Finansal Sektör Komisyonuna katılım sağlanarak sunum yapılmıştır.  

 İFM Altyapı Komitesi Başkanlığını yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

“Finansal Kümelenme”, “Ofis”, “Konut”, “Eğitim”, “Sağlık”, “Ulaşım”, “Enerji”, “Doğal 

Afet”, “Turizm-Konaklama”, “Kongre” ve “Güvenlik” konu başlıklarında düzenlenen 

arama konferanslarına moderasyon desteği ve oturum yönetimi sağlanmıştır. 

 Merkez Bankası tarafından faiz, zorunlu karşılık oranları, döviz piyasasına yönelik olarak 

yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır.  

 61. Hükümet Programı Eylem Planında yer alan 43 numaralı ve “İstanbul’un uluslararası 

bir finans merkezine dönüştürülmesine ilişkin kanuni düzenlemeleri de içeren bir paket 

hazırlanacaktır.” konulu eylem detaylandırılarak söz konusu eylemle ilgili süreç 

hazırlanmıştır. 

 Türkiye-Birleşik Krallık arasında imzalanan Bilgi Ortaklığı Belgesinde yer alması için 

İFM Projesiyle ilgili bölüm hazırlanmıştır.  

 İlaç küresel bütçesinde meydana gelen aşımlara yönelik alınabilecek tedbir ve önlemlerin 

belirlenmesi çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 Kamu maliyesine ilişkin gerçekleşmeler yakından takip edilerek, harcama, gelir dengesi 

ve finansman durumu hakkında bilgi ve politika notları hazırlanmıştır. 

 Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporuna katkı verilmiştir. 

 IMF tarafından yürütülen Özel Veri Yayımlama Standartları (SDDS) çalışması 

çerçevesinde, Yayımlama Standartları Elektronik Bülteninde yayımlanan Türkiye’ye ait 

meta veri sayfalarının güncellemeleri yapılmıştır. 

 Yeni Ülke İşbirliği Strateji Programına ilişkin olarak Dünya Bankası tarafından 

hazırlanan taslak rapor incelenerek görüş bildirilmiştir. 

 İkinci Adil Büyümenin ve İstihdamın Tesisi Kalkınma Politikası Kredisi hakkında görüş 

bildirilmiştir. 

 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine 

ilişkin görüş bildirilmiştir. 

 Lübnan'ın Beyrut kentinde düzenlenen OECD Kamu Yönetimi Komitesi MENA Bölgesi 

Kıdemli Bütçe Yetkilileri Toplantısına katılım sağlanmıştır. 
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 OECD-EDRC heyeti ile 2012 yılı Türkiye Ülke Raporu hazırlıkları kapsamında görüşme 

yapılmıştır. 

 IMF Program Sonrası İzleme Çalışmaları incelenerek görüş bildirilmiştir. 

 2023 stratejisinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 OECD Fiscal Network İnisiyatifi tarafından gönderilen “Mahalli İdarelerde Ulusal 

Konsolidasyon Stratejilerinin Etkileri” başlıklı anket cevaplandırılmıştır. 

 Kalkınma Planı sonuç ve gerçekleşmelerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaya katkı 

verilmiştir 

Periyodik Faaliyetler 

 3 Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu hazırlanmıştır. 

 Temel Ekonomik Göstergeler Raporu hazırlanmıştır. 

 Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler sunumu haftalık olarak hazırlanmıştır. 

 Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret İstatistikleri ve Dış Ticaret Fiyat Endeksi raporları aylık 

olarak hazırlanarak yöneticilere sunulmuştur. 

Mevzuat Çalışmaları 

 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik Taslağına görüş verilmiştir.  

 Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için 

Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağına görüş verilmiştir.  

 Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Hakkında Yönetmelik Taslağına görüş verilmiştir.  

 BDDK tarafından hazırlanan “Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin 

Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Yönetmelik Taslağı”na görüş verilmiştir. 

 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik taslağı hakkında görüş verilmiştir. 

 “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Geçici 20’inci 

Maddesine istinaden, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’inci Maddesi Kapsamındaki 

Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar ve 

Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların 

İştirakçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Bakanlar Kurulu Karar Taslağı” na görüş verilmiştir. 

 KİT’lerin faaliyetleri ile ilgili düzenlemelerde bulunan Bakanlar Kurulu kararı taslakları 

hakkında görüş verilmiştir. 

 BDDK mevzuatında idari basitleştirmeye yönelik olarak çeşitli yönetmeliklerde yapılan 

değişikliklere görüş verilmiştir.  

 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda değişiklik 

yapılması için Bakanlar Kurulu kararı istihsali amacıyla hazırlanan taslak hakkında görüş 

verilmiştir. 
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 TCDD Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin müşterek banliyö 

işletmeciliği yapması amacıyla imzalanan ve YPK tarafından onaylanan İzmir Banliyö 

İşletmeciliği Protokolünde değişiklik yapılması teklifi hakkında görüş bildirilmiştir. 

 Turunçgiller ve Taze Üzüm İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına ilişkin Para Kredi ve 

Koordinasyon Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına dair Karar Taslağına ilişkin görüş 

bildirilmiştir. 

 DTM tarafından İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına dayanılarak hazırlanan 

Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar Taslağı 

hakkında görüş bildirilmiştir. 

Görüş Bildirilen Konular 

 Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve reel sektör firmaları tarafından muhtelif 

zamanlarda Hükümete iletilen sorular yazılı olarak cevaplanmıştır. 

 Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine katkı verilmiştir. 

 Dünya Ticaret Örgütüne sunulan hükümet raporundaki güncellemelere katkı sağlanmıştır. 

 İSEDAK Progress Report yayınının görev alanımızla ilgili kısımlarına katkıda 

bulunulmuştur. 

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Stratejisi için görev alanımıza giren 

hususlarda katkıda bulunulmuştur. 

 Dünya Bankası ile yürütülmekte olan Ülke İşbirliği Stratejisi (CPS) kapsamında 

hazırlanan taslak rapora, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından hazırlanan 

“AB Üyelik Sürecinin Kesintiye Uğramasının Yaratacağı Siyasi ve Ekonomik Sonuçlar” 

başlıklı rapor hakkında, DTÖ Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Mekanizması Türkiye 

5. incelemesi kapsamında 2012 Hükümet Raporunun ilgili bölümleri güncellenmiş ve 

Raporda yer verilmesinde fayda görülen ilave hususlara, Türkiye ile Güney Kore arasında 

kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması amacıyla yürütülen müzakerelerin 

"Hizmet Ticareti ve İş Kurma/Yatırım" başlıklı bölümüne, ilişkin görüşler verilmiştir 

 İstanbul’da düzenlenen En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 4. Birleşmiş Milletler 

Konferansında yayınlanan Taslak İstanbul Eylem Planına katkı verilmiştir.  

 Yatırım Danışma Konseyi 2011 Yılı İlerleme Raporu hazırlıkları kapsamında talep edilen 

bilgi ve veriler hazırlanmıştır. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapısı, kamu çalışanlarının özlük hakları gibi 

konularda değişiklikler yapan 641, 661, 662, 663, 665 ve 666 sayılı KHK’lar hakkında 

bilgi notları hazırlanmış ve kurum personelini bilgilendirme amaçlı sunumlar yapılmıştır. 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde belediyelerin gruplandırılmasına 

ilişkin görüş verilmiştir. 

 Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine katkı verilmiştir. 

 Orta Vadeli Mali Plan hakkında görüş verilmiştir. 

 KİT’lerde çalışan sözleşmeli personele yapılan ek ödemeler ile diğer ücret unsurlarına 

ilişkin alınan YPK Kararlarına açılan davalar hakkında görüş bildirilmiş ve bilgi notları 

hazırlanmıştır.  

 KİT’lerin 399 sayılı KHK’nın I ve II sayılı cetvelindeki personelin aralarındaki ücret 

dengesizliğinden dolayı açmış oldukları davalara görüş verilmiştir. 
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 Enerji KİT’leri tarafından uygulanan Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul 

ve Esaslarının iptaline yönelik davalar hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş verilmiştir. 

 Bazı KİT’lerin 2011 Yılı Bütçe Revizyonu taleplerine ilişkin görüş bildirilmiştir. 

 TİGEM Yeniden Yapılanma Raporuna ilişkin toplantılar düzenlenmiş ve görüş 

bildirilmiştir.  

 TAPASAN - Hassas Mekanik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tasfiyesiz infisah 

yoluyla ROKETSAN A.Ş.’yle birleşmesine ilişkin görüş verilmiştir. 

 TCDD Genel Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında ve Milli 

Reasürans Türk A.Ş.'deki iştirak paylarının Hazine Müsteşarlığına bedelsiz devredilmesi 

hususunda görüş bildirilmiştir. 

 TMO’nun Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ye iştiraki konusunda görüş bildirilmiştir. 

Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon ve Kurul Çalışmaları 

 Devlet Muhasebesi Standartları çalışma komisyonuna,  

 Paris’te düzenlenen OECD Kısa Dönemli Ekonomik Tahminler Çalışma Grubu (STEP) 

ve Ekonomi Politikaları Komitesi (EPC) toplantısına,  

 Hazine Müsteşarlığı ve TCMB yetkilileriyle yapılan “Makroekonomik Tahminler” ve 

“Ödemeler Dengesi” toplantılarına,  

 Tarım Ürünleri Üretim Miktarı Tahmin Toplantılarına,  

 Abant’ta düzenlenen “Rio+20’ye Hazırlık Çalıştayına,  

 Kıdem Tazminatı Fonu kurulmasına yönelik çalışmalara,  

 İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu çalışmaları kapsamındaki “Girdi 

Tedarik Stratejisi” toplantılarına, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Kurulunun 

toplantılarına,  

 “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi: Londra Deneyimi İstanbul’a Neler Söylüyor” 

konulu panele, 

 İstanbul’da DEİK bünyesinde yer alan Türk-Amerikan ve Türk-İngiliz İş Konseyleri 

tarafından düzenlenen "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi" konulu uluslararası 

konferansa, TCMB tarafından düzenlenen "Financial Education and Financial 

Awaraness: Challenges, Opportunities and Strategies" konulu konferansa, 

 Kalkınma Bankası, Eximbank ve İller Bankası ücretleri ile ilgili olarak hazırlanan YPK 

Kararına ilişkin hazırlık toplantılarına, 

 OECD Mali Piyasalar Komitesinin Nisan ve Ekim ayı toplantılarına, 

 Merkez Bankasının düzenlemiş olduğu İslami Finans Konferansına, 

 Finansal İstikrar Komitesince uygun görülen Vergi Politikasına Yönelik Düzenlemeler 

toplantısına, 

 İFM Altyapı Komitesi tarafından İBB Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen 

“İstanbul’un finans merkezi olması yönünde odaklanılabilecek ürünleri/hizmetleri” 

konulu toplantıya, 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmüş olan Ulusal 

İstihdam Stratejisinin güncellenmesine yönelik çalışmalara, 
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 Vergi Konseyi toplantılarına, 

 Almanya’nın Bonn şehrinde gerçekleştirilen “How to Operationalize The International 

Taxand Development Agenda” konulu çalıştaya, 

 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) 

tarafından düzenlenen “Kamu İç Denetiminde Sürdürülebilirlik” temalı Kamu İç Denetim 

Kongresine, 

 OECD Kamu Yönetimi Komitesi Performans ve Sonuçlar Ağı toplantısına, 

 Orta Vadeli Program, kamu maliyesi konularına ilişkin IMF ile yapılan toplantılara, 

 Hazine Müsteşarlığında düzenlenen KİT finansman toplantılarına, 

katılım sağlanmıştır.  

 İstanbul Finans Zirvesi bünyesinde "Finans Merkezleri: Fiziki Altyapının Etkisi" adlı bir 

oturum düzenlenmiştir. Bu oturumda yer alacak konuşmacıların seçimi ve daveti 

gerçekleştirilmiş, konaklama ve ulaşımına ilişkin organizasyonlar yapılmıştır. Ayrıca, bu 

oturuma hazırlık notları hazırlanmıştır. 

Katılım Sağlanan Eğitim ve Seminerler 

 Maliye Bakanlığında iç denetçi adaylarına “Temel Politika Dokümanları ve Uygulaması” 

konusunda eğitim verilmiştir. 

 TCMB’de Türkiye’de tasarrufların belirleyicileri isimli sunum yapılmıştır.  

 Sosyal güvenlik kuruluşuna temel politika metinleri ile plan program ilişkisi hususunda 

eğitim verilmiştir. 

 Sanayi ve ticaret uzman yardımcılarının eğitiminde temel politika metinleri ile plan 

program ilişkisi hususunda bilgi verilmiştir. 

 Merkez Bankası tarafından düzenlenen “Konjonktür Analizinde Kredi Politikası” konulu 

seminere katılım sağlanmıştır.  

 İç Denetim Eğitimi, Kamu İhale Mevzuatı, KBS bilgilendirme toplantısına, Süreç 

Yönetimi ve Risk Yönetimi eğitimine katılım sağlanmıştır. 

 İslami Finansal Hizmetler Kurumunun düzenlediği “İslami Finansal Hizmetler 

Sektöründe Kurumların Likidite Yönetimi” konulu seminere katılım sağlanmıştır. 

 Türkiye İlaç Endüstrisinin Küreselleşmesi için Devlet İl Ortak Yol Haritası Raporu 

tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Dünya Bankası tarafından düzenlenen “Temel Emeklilik Kursu” adlı eğitime katılım 

sağlanmıştır. 

 “Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi” isimli AB Eşleştirme Projesi 

kapsamındaki eğitimlere katılım sağlanmıştır. 

AB Uyum Sürecine Katılım 

 Ulusal Programın İzlenmesine ilişkin tablolarda ilgili olduğumuz kısımlar üçer aylık 

dönemler itibarıyla güncellenmiş ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine gönderilmiştir. 
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1.2.2 – Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

 Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu ile Katılım Öncesi Ekonomik Program (2011 – 

2013) karşılaştırılarak bu dokümanlardaki farklılıklar tahlil edilmiştir.  

 Sayın Başbakan’ın Hükümet programı konuşma metni hazırlıklarına katkı sağlanmıştır. 

 Ekonomik ve Sosyal Konsey’in daha etkin bir yapıya kavuşturulması için mevzuatta 

yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalar yapılmış ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 

sekretarya işleri yürütülmüştür. 

 SGK uzman yardımcılarına ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunda göreve başlayan 

müfettiş yardımcılarına “Kalkınma Planı, Yıllık Program ve Orta Vadeli Program” 

konulu sunumlar yapılmıştır. 

  İzmir Ekonomi Üniversitesinde “DPT Modelleme Deneyimi” konulu sunum yapılmıştır. 

 Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ’a “Towards a New Social Contract in the Arab 

World: Global Lessons in Citizen Voice and Accountability” konulu Dünya Bankası 

semineri için bir konuşma notu hazırlanmıştır. 

 Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ’a Ekonomik ve Sosyal Konsey’in faaliyetlerine 

ilişkin yöneltilen soru önergelerine cevap metinleri hazırlanmıştır. 

 TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulda görüşülen Kalkınma Bakanlığı Bütçesi 

görüşmelerine katılım sağlanmıştır. 

 Sayın Bakanın Plan Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu konuşmaya katkı sağlanmıştır. 
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1.2.3 - İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

Temel Faaliyetler 

 2012 Yılı KİT Yatırım ve Finansman Kararnamesinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 2011 Yılı Yatırım Programının uygulanması ve gerektiğinde revize edilmesiyle ilgili 

değerlendirmeler yapılmış ve kuruluşlardan Bakanlığımıza intikal ettirilen bu yöndeki 

talepler yıl içinde sonuçlandırılmıştır. 

 2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesine ilişkin çalışmalar 

koordine edilerek gerekli katkı ve katılım sağlanmıştır. 

 Kurumların yatırım teklifleri baz alınarak yapılan toplantı/görüşmeler neticesinde 2012 

yılı yatırımlarının proje bazında dağılımı tespit edilerek 2012 Yılı Yatırım Programının 

hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 2012-2014 dönemini kapsayan OVP metinlerinin ve 2012 Yılı Programının Türkçe ve 

İngilizce olarak hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 2012–2014 dönemini kapsayan ve 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca 

hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan çalışmalarına katkı sağlanmıştır. 

 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararının hazırlanması koordine edilmiş ve katkı sağlanmıştır. 

 2011 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.  

 YOİKK çalışmaları çerçevesinde Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi’nin sekretaryası 

yürütülmüştür. 

 Dokuzuncu Plan değerlendirme çalışmaları yapılarak Onuncu Kalkınma Planı çerçevesi 

ile ilgili görüş verilmiştir.  

 2011 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 Mart-Haziran-Eylül 

ve Aralık sonu itibarıyla takip edilmiştir. 

Görüş Bildirilen Konular ve Mevzuat Çalışmaları 

 Başta KİT’lerle ilgili konularda olmak üzere yapılan/yapılması düşünülen çeşitli 

düzenlemeler için Kurullar Sekretaryasına ve Bakanlar Kuruluna görüşler verilmiştir. 

 IPA kapsamında uygulanan “Taslak 2011-2013 Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi” 

hakkındaki görüşe katkı verilmiştir.  

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Orman Genel 

Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatındaki yapılanmaya ilişkin Bakanlar Kurulu 

Kararı Taslağı ile ilgili görüş verilmiştir. 

 Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Deniz 

Araştırmaları Stratejisi”ne görüş verilmiştir. 

 TBMM’den gelen çeşitli soru önergelerine cevap verilmiştir. 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan “4342 Sayılı Mera 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağı”na, “Veteriner Tıbbi Ürünler 

Yönetmelik Taslağı”na, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük Taslağı”na görüş verilmiştir. 
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 Dış finansman ihtiyacı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (International Fund for 

Agricultural Development-IFAD)’ndan sağlanan kredi ile karşılanan, Sivas-Erzincan 

Kırsal Kalkınma Projesi ve Diyarbakır, Batman, Siirt Kalkınma Projesi’ne ilişkin proje 

ikraz sözleşmesi uzatım talep yazılarına cevap verilmiştir. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili kuruluşu Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer 

Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini 

Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile "Maden Tetkik ve 

Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün Yönetim ve Denetim Şekilleri ile Örgütlenmesi 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Taslağına görüş 

verilmiştir. 

 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Maden Tetkik ve Arama 

Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" Taslağına görüş 

verilmiştir. 

 "Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar 

Çalışma Grubu" kurulmasına ilişkin olarak hazırlanan "İşleyiş Esasları" taslak metnine 

görüş verilmiştir.  

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Mevcut Asansörlerin 

Güvenlik Seviyesinin Artırılmasına Dair Yönetmelik Taslağına ve Devir Daim Pompaları 

Tebliğ Taslağı’na görüş verilmiştir. 

 Basit Set Üstü Sinyal Dönüştürücülerin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair 

Tebliğ", "Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili çevreye Duyarlı Tasarım 

Gereklerine Dair Tebliğ", "Entegre Balastsız Floresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu 

Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri 

ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ", "Ev ve Büro Tipi Elektrikli 

ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri 

ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ" taslakları hakkında görüş 

verilmiştir. 

 Çeşitli İhracat Destek Programlarına ilişkin görüş verilmiştir.  

 Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

Türkiye'nin Resmi Tanıtım Kitabının İktisadi Sektörlerdeki Gelişmeler/Dünyaya Açılan 

Türk Sanayii başlığı altındaki bölümü güncellenmiştir.  

 İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan sanayi sektörünün temel sorunlarının ve 

2023 vizyonu çerçevesinde yeni bir büyüme modelinin ve öncelikli alanların yer aldığı 

rapora ilişkin görüşümüz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmiştir.  

 Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) ve Asya Kalkınma Bankası işbirliğinde 

Moğolistan Maliye Bakanlığı'na verilecek eğitim kapsamında yöneltilen soruya ilişkin 

görüş verilmiştir.  

 KOBİ Efor dergisinin Sn Bakanımız Dr. Cevdet YILMAZ’a yönelttiği sorulara ilişkin 

görüş verilmiştir.  

 Koordinasyonu KOSGEB tarafından yapılan “Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Küçük 

İşletmeler Yasasının Uygulanması Projesine Bakanlığımız adına görüş verilmiştir. 

 BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Dönem Toplantısına görüş verilmiştir. 

 İklim Değişikliği Eylem Planı taslağına ilişkin görüş verilmiştir. 
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 Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Döner Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarısı” hakkında 

görüş verilmiştir. 

 “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu 

Karar Taslağı” hakkında görüş verilmiştir. 

 Devlet Personel Başkanlığınca çalışmalarına başlanan Memur Performans Değerlendirme 

Ölçütlerinin tespiti hususunda görüş verilmiştir. 

 İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı” 

hakkında görüş verilmiştir. 

 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde 

açılan davaya ilişkin olarak görüş verilmiştir. 

 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı’na ve Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Mekanik ve/veya Elekto-

mekanik Aksama, Bunların Yurtiçinde İmalatına ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik 

Üretimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı’na görüş verilmiştir. 

 TAEK-Nükleer Madde Sayım ve Kontrolü Yönetmeliği Taslağı’na, Nükleer Tesislerin ve 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği Taslağı’na görüş verilmiştir. 

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından hazırlanan "Türkiye için AİKB 

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” konusunda görüş verilmiştir. 

 Dünya Bankası’nın Üçüncü Program Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü 

Kalkınma Politikası Kredisi (ESES DPL III) kapsamında hazırladığı dönemsel 

değerlendirme raporları ve KOBİ enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi için 300 

milyon ABD Doları tutarında bir kredi sağlamaya yönelik değerlendirme raporu hakkında 

görüş verilmiştir. 

 “Adjustable Speed Turbines - Ayarlanabilir Devirli Türbinler” konusunda Japonya'nın 

bilgi ve tecrübesinden yararlanmak üzere JICA Teknik İşbirliği Başvurusu hususunda 

görüş verilmiştir. 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Lojistik Üsler konusundaki yazısına görüş verilmiştir. 

 Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Belgesi çalışmasına görüş verilmiştir.  

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında kurulacak olan TIS (TINA 

Information System) ile ilgili Taslak Şartnameye görüş verilmiştir.  

 Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Taslağına görüş verilmiştir. 

 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısına, Türk Medeni Kanununu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında 

Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük Taslağına görüş verilmiştir. 

 Türkiye 2023 İhracat Stratejisi Eylem Planına görüş verilmiştir.  

 Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi toplantısı kapsamında 

görüş verilmiştir. 

 Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari İlişkileri konusunda görüş verilmiştir. 
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 Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karara yönelik 

görüş verilmiştir. 

 Yaşlanma Ulusal Eylem Planına görüş verilmiştir.  

 OECD Ticaret Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı ile Ekonomik Gelişmeleri İzleme 

Komitesinin İngiltere İncelemesi ile ilgili görüş verilmiştir.  

 61. Hükümet Programı ile ilgili çalışmalar yapılarak görüş verilmiştir.  

 Türkiye ile Güney Kore arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) amacıyla 

yürütülen müzakereler çerçevesinde görüş verilmiştir. 

 Ecobank tarafından hazırlanan “Türkiye 2011-2012 Dönemi Ülke Ortaklık Stratejisi” ne 

görüş verilmiştir.  

Kurul, Toplantı ve Komisyon Çalışmaları 

 TOBB Sektör Meclisleri toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 GAP Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Hamburg Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin eşgüdümünde, Hamburg Ticaret Odası 

tarafından 11 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen “Türkiye Ekonomik Günü” etkinliğine 

konuşmacı olarak katılım sağlanarak sunuş yapılmıştır. 

 OECD Kıdemli Bütçe Yetkilileri Çalışma Grubu'nun Devlet Özel Sektör Ortaklıklarına 

ilişkin 24-25 Mart 2011 tarihlerinde Paris'te Teşkilat Merkezinde yapılan 4. yıllık 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Cape Town’da G-20 Altyapı Kalkınma Konferansı ve G-20 Çalışma Grubu ikinci 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Paris’te düzenlenen G-20 Kalkınma Çalışma Grubu I. ve II. Gıda Güvenliği Uzmanlar 

Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Bakanlığımız koordinasyonunda WWF ile “Konya Kapalı Havzasında Su Kullanımı” 

konulu bir toplantı düzenlenmiştir. 

 2. Uluslararası Su Forumu hazırlıkları kapsamında İstanbul’da düzenlenen Türkiye 

Hazırlık Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Devlet Bakanlığı (Sn. Cevdet YILMAZ) tarafından, muhtelif projelerin yerinde 

görülmesi ve ilgililerle istişarelerde bulunulması amacıyla Şanlıurfa ve Mardin illerine 

düzenlenen çalışma ziyaretine katılım sağlanmıştır. 

 FAO-Türkiye Orta Asya Alt Bölge Ofisi tarafından 20-22 Haziran 2011 tarihlerinde 

İstanbul’da düzenlenen “Yüksek Gıda Fiyatlarına İlişkin Bölgesel Politika İstişare 

Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

  “Ulusal Su Havzaları Yönetim Stratejisi” hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen 

toplantılara ve Afyon’da gerçekleştirilen çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

 Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi 

Projesi kapsamda hazırlanan "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller" konulu strateji 

belgesinin güncellenmesine yönelik olarak 26 Temmuz 2011 tarihinde İzmir’de 

gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Food Security: Agricultural Development and Access to Food and Nutrition in OIC 

Countrites ana teması altında 03-06 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 
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“İslam Konferansı Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Konferansı Hazırlık Komitesi” 

çalışmalarında bulunularak, söz konusu Konferansa iştirak edilmiştir. 

 Ankara’da düzenlenen 7. Gıda Mühendisliği Kongresine katkı ve katılım sağlanmıştır.  

 İstanbul’da düzenlenen Türk-Arap Sanayi İşbirliği Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Afganistan’a yatırım projelerinin planlanması, ihale süreci ve kontrolü aşamalarına dair 

kapasite geliştirmeye yönelik yapılan ziyarete katılım sağlanmış olup, ayrıca akabinde 

Türkiye’de Afgan yetkililere yönelik düzenlenen eğitim programına katkı sağlanmıştır. 

 KOP İl Özel İdarelerince yürütülen küçük ölçekli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması 

ve rehabilitasyonuna yönelik, 2011 yılı bütçesinde yer alan 50 milyon TL’lik ödeneğin 

kullanılmasına dair Usul ve Esaslar’ın hazırlıkları yürütülmüş ve akabinde Sayın 

Bakanımız Cevdet YILMAZ’ın onayı ile yürürlüğe giren Usul ve Esaslar çerçevesinde; 

proje listelerinin illerden temin edilmesi, ödeneklerin aktarılması ve izleme süreci gibi 

aşamalar gerçekleştirilmiştir. 

 Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlıkları süren Rio+20 Dünya Zirvesi ulusal 

çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantılara ve çalıştaylara katılım sağlanmıştır. 

 Dünya Bankası teknik işbirliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sağlanan 

‘Gıda Güvenliği Teknik Yardımı’ çalışmalarına katkı ve katılım sağlanmıştır. 

 Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasınca yürütülen Ülke Ticaret Politikaları Gözden 

Geçirme çalışmalarına katkı ve katılım sağlanmıştır. 

 OECD tarafından hazırlanan Türk tarımına ilişkin raporun hazırlık çalışmalarına katkı ve 

katılım sağlanmıştır. 

 İhracata Dönük Üretim Stratejisi değerlendirme Kurulu toplantılarına demir-çelik, 

otomotiv, makine, kimya, tekstil alanlarında katılım sağlanmıştır. 

 3213 sayılı Maden Kanununun 7’inci maddesiyle düzenlenen ve sekretaryasını Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı Kurul’un 

çalışmalarına katkı vermek amacıyla, faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisinin yatırım 

giderlerinin tespitinde dikkate alınacak usul ve esasların belirlendiği komisyona katkı 

vermek amacıyla düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Otomotiv Sektörü 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Hedef Çalışma Grubu toplantılarına katılım 

sağlanmıştır.  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Makina Sanayii 3D Strateji Belgesi 

(2010-2013)” Hedef çalışma grubu ilk toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Dünya Ticaret Örgütünde yürütülen "Tarım Dışı Ürünlerinde Pazara Giriş" alanındaki 

pozisyonunun değerlendirildiği NAMA Müzakereleri/Sektörel İnisiyatifler konulu 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen D-8 2. Sanayi 

Bakanları ve 6. Sanayi Çalışma Grubu Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Türkiye-ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu (EOK) toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Türk Tasarım Danışma Konseyi bünyesinde kurulan Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

Oluşturma Komitesi ve Destekler Komitesi’nin toplantılarına katılım sağlanmıştır.  
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 SSKGM- ÇSKD tarafından düzenlenen Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma’nın Mevcut 

Durum Birinci ve İkinci Çalıştaylarına katılım sağlanmıştır. 

 Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası Ülke Ortaklık Stratejisi toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi Teknik Komite Toplantıları düzenlenmiştir. 

 Avrupa Birliği Bakanlığı / 6 No.lu Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri 

Alt Komitesi hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 TÜBİTAK / Enerji Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Çalışma Grubu 3. 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Dünya Bankası’nın yeni dönem Country Partnership Strategy (CPS) dokümanı için 

Kalkınma Bakanlığı önerileri konulu toplantıya katkı sağlanmıştır. 

 Afganistan Heyeti Enerji Eğitim Programının hazırlığı koordine edilmiş, ayrıca toplantıya 

eğitimci olarak katkı sağlanmıştır. 

 Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi Yönlendirme Komitesi 1. toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

 Avrupa Birliği Bakanlığı / Mali İşbirliği Enerji Sektörüne Uyum Stratejisi dokümanı 

hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20 Dünya Zirvesi) ulusal hazırlık süreci 

koordinasyon toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / Akkuyu Nükleer Santrali inşasının başlaması için 

kurumlardan alınması gerekli izinlerin tespiti toplantısına katkı sağlanmıştır. 

 EİE tarafından yürütülen “Türkiye’de Enerji Verimliliği İzleme ve Değerlendirme Alt 

Yapısının Desteklenmesi Projesi” hakkında eğitim ve değerlendirme toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler Ortak Programı tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma ve 

Yeşil Ekonomi konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Dünya Bankası heyeti ile KOBİ enerji verimliliği kredisi konusunda toplantıya katılım 

sağlanmıştır. 

 Rio+20 Zirvesi İçin Sürdürülebilir Kalkınma Mevcut Durum 1.ve 2. Çalıştayı’na katılım 

sağlanmıştır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin İklim Değişikliği 

Ulusal Eylem Planının Geliştirilmesi Projesine katılım sağlanmıştır. 

 Ulaştırma altyapı yatırımlarını rasyonelize edecek, mevcut ulaştırma ağını en verimli 

şekilde kullanmaya imkan sağlayacak bir bilgi sistemi kurulması amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla, Ulaştırma Bilgi Sistemi ve Ulaştırma Koordinasyon Birimi kurulumu için dış 

paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulmuş, İngiltere’ye ve daha önce AB üyelik 

sürecinde benzer aşamaları başarı ile tamamlamış olan Slovenya’ya düzenlenen teknik 

ziyaretlere katılım sağlanmıştır.  

 Avrupa Birliği Komisyonunda düzenlenen ve Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası 

gibi finans kuruluşlarının katıldığı, Türkiye’nin planlanan limanlarıyla ilgili düzenlenen 

toplantıya konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.  
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 Paris’te düzenlenen "OECD Yeşil Büyüme Stratejisi "ve OECD Turizm Politikaları 2012 

hazırlıklarının tartışıldığı OECD Turizm Komitesinin 87. toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 Tahran'da gerçekleştirilen, turizmle ilgili işbirliği program ve projelerinin de görüşüldüğü 

"Bölgesel Planlama Konseyi " toplantılarına katılım sağlanmış ve turizm konulu bir sunuş 

yapılmıştır. 

 Ankara'da gerçekleştirilen "Kültür Turizmi Zirvesi"ne katılım sağlanmış ve "Turizm 

Stratejisi 2023 Belgesinde Kültür Turizmi" konulu bir sunuş yapılmıştır. 

Eğitim ve Seminerler (Yurtiçi/Yurtdışı Eğitim, Kitap, Tez, Çalışma Raporları) 

  “Çoruh Nehri Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi’’ kapsamında Japonya’da 

düzenlenen eğitim programına katılım sağlanmıştır. 

 TİKA ve Azerbaycan Hükümeti tarafından Azerbaycan’da düzenlenen seminerde, 

“Türkiye’de Tarım Sektörü ve Organik Tarım” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

 TOBB-Türkiye Gıda Sanayi Meclisi tarafından 16 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da 

düzenlenen Biyoyakıt Politikalarının Gıda ve Yem Sanayine Etkileri Paneli kapsamında 

“Biyoyakıtlarda Zorunlu Harmanlama Uygulamasının Olası Ekonomik Etkileri” başlıklı 

bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

 Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu tarafından 21-23 Kasım 

2011 tarihleri arasında düzenlenen Gıda Kongresi 2011’in “Sürdürülebilir Ticaret, 

Rekabet ve Etik” başlıklı oturumunda bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

 Dünya Gıda Günü nedeniyle Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilatı (FAO)’nın birlikte 

İstanbul’da düzenlediği toplantıda sunum yapılmıştır. 

 Azerbaycan heyetine Sektörel Planlama konusunda sunuş yapılmıştır.  

 TEPAV yürütücülüğünde 17-21 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kamusal 

Katılım için Planlama, İletişim ve Teknikler Eğitimi” konulu Sertifika Programına 

katılım sağlanmıştır. 

 “Uluslararası Rekabet Edebilirlik Çerçevesinde Türk İnşaat Sektörünün Yapısal Analizi”, 

“Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinde Küresel Rekabet Politikaları”, “Hizmetler 

Sektörünün Yapısal Analizi ve Gelişme Perspektifi”, “Kamu Hizmet Binası Projelerine 

Yönelik Yaklaşım ve Sürecin İyileştirilmesi” isimli çalışma raporu hazırlanmıştır. 

 2023 Yılı hedefleri çerçevesinde tahmini yatırım maliyetleri hesaplama çalışması 

yapılmıştır. 

AB Uyum Sürecine Katılım 

 AB Müktesebatına uyumu öngören Ulusal Program hazırlıklarına katılım sağlanmıştır. 

 Avrupa Birliği (AB) - Türkiye katılım müzakereleri kapsamında Ankara'da 

gerçekleştirilen Hayvan Sağlığı Çalışma Grubu toplantısına ve AB-Türkiye 1 Nolu Tarım 

ve Balıkçılık Altkomite toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 AB Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı kapsamında oluşturulan Türkiye-AB Fikri Mülkiyet 

Hakları Çalışma Grubu’nun 18 Mayıs 2011 tarihinde yapılan teknik toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 
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1.2.4- Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

Temel Faaliyetler 

 Orta Vadeli Program ve yıllık programda yer alan tedbirlere ilişkin ilgili kuruluşlarla 

toplantılar düzenlenmiştir.  

 2012 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak Yatırım Programına yeni proje alınması, 

2011 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak da projeler arası ödenek aktarması yapılması, 

proje revizyonları ile projelere ek ödenek tahsis edilmesine ilişkin talepler 

değerlendirilmiş ve kuruluşlarla toplantılar yapılmıştır. 

 Orta Vadeli Program ve Yıllık Programda yer alan tedbirlere ilişkin gerekli izleme 

yapılmıştır. 

 Kuruluşların bütçe tavanları belirlendikten sonra analitik bütçe bazında ödenekler tespit 

edilmiş ve vize edilmiştir. 

 TBMM Plan ve Bütçe ve diğer KİT Komisyonlarında yapılan ve Genel Müdürlüğümüz 

görev alanına giren konulara ilişkin toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 TBMM Genel Kurulu’nda 2012 Yılı Bütçesi ile ilgili görüşmelere katılım sağlanmıştır. 

 GAP ve DAP bölgesinde 25 ilde uygulanan Sosyal Destek Programı (SODES)’in 

kapsamı genişletilerek 30 ile çıkarılmıştır. Bu kapsamda Adana ve Mersin illerinde 

Valilik koordinasyonunda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına bağlı illerde ise Ajans 

Koordinasyonunda pilot SODES uygulamaları başlatılmıştır.  

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma 

Merkezi (Istanbul International Center for Private Sector in Development) – IICPSD 

kuruluş çalışmaları koordine edilmiştir. 

 Rio+20 Konferansı ulusal hazırlıkları kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda 

Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma konusunda Ankara ve Bolu’da 2 çalıştay ve 

toplantılar düzenlenmiştir. 

 Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ’ın heyet başkanlığındaki BM İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansına hazırlık yapılmıştır. 

 Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN’ın üyesi olduğu ve çalışmalarını 2010 Eylül 

ayından beri sürdüren Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik 

Paneli’nin çalışmalarında Panel çalışmaları takip edilmiş, Kalkınma Bakanlığı içinde 

koordinasyonu sağlanarak Panel çalışmalarına katkı sağlanmış, danışman toplantılarına, 

çalışma gruplarına katılım sağlanmış ve elektronik ortamda diğer Panel üyesi 

danışmanlarla bilgi, veri, ve görüş paylaşımı sağlanmış; Rapor hazırlığının her 

aşamasında katkı verilmiştir. 

 Araştırma altyapılarına verilen desteklerin yanı sıra mevcut ve kurulma çalışmaları 

devam eden araştırma merkezlerinin daha etkin ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar 

başlatılmış bu kapsamda Araştırma Altyapıları Çalıştayı düzenlenmiştir. 

Mevzuat Çalışmaları 

 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 

Taslağına ilişkin görüş bildirilmiştir. 

 "UNDP İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi - Fon Anlaşması’na görüş verilmiştir. 
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 Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığında Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet 

Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair 

Yönetmelik ekinde yer alan formüle ilişkin ve Yönetmelik değişikliğine görüş verilmiştir. 

 Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar ve 

Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların 

İştirakçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Bakanlar Kurulu Karar Taslağına ve Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, 

Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında hazırlanan Yönetmeliğe 

ilişkin görüş verilmiştir. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kadın ve Aile Bireylerinin 

Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”na görüş verilmiştir. 

 Devlet yardımları, Hazine teşvikleri, İhracat stratejisi, Sanayi sektör stratejileri, Girdi 

tedarik stratejisi ve KOSGEB desteklerine ilişkin görüş verilmiştir. 

 Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteklemek Amacıyla 

Bakanlığımız Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları 

Bakanlık Oluru ile hazırlanmıştır. 

 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısının hazırlanması aşamasında yapılan çalışmalara katkıda bulunulmuştur. 

 İltica ve Göç Görev Gücü çerçevesinde hazırlanan mevzuata, İnsan Ticareti ile Mücadele 

Ulusal Görev Gücü çerçevesinde hazırlanan kanun tasarısı taslağı ve ilgili mevzuata, 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağına görüş bildiriminde bulunulmuştur. 

 Türkiye Su Enstitüsünün Kurulmasına dair Kanun Tasarısına ve Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik Taslağına görüş verilmiştir. 

 Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Şartında yapılması planlanan değişiklikler ile BÇM’nin 

yasal statüsü belirlemeye yönelik hazırlanan uluslararası anlaşma taslağına görüş 

verilmiştir.  

Görüş Bildirilen Diğer Konular 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım programında yer alan projelerinde yıl içinde 

meydana gelen maliyet ve karakteristik değişiklikleri konusunda görüş verilmiştir.  

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’ndan gelen muhtelif soru önergelerine cevap 

verilmiştir. 

 Dünya Bankası’nın Eğitimde Kalite ve Eşitlik ile Okul öncesi Eğitimin Geliştirilmesi 

konulu analitik değerlendirme çalışmalarına görüş bildirilmiştir. 

 UNICEF’in koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi’ne hazırlattırılan Çocuk Yoksulluğu 

hakkında iki taslak ayrı çalışmaya görüş verilmiştir. 

 Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler kalkınma programı ile birlikte “Üçüncü Çevresel 

Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi (ESES DPL III)” 

çerçevesinde enerji sektöründe yapılan özelleştirmelerin yoksul hane halkları üzerindeki 

etkisinin ölçülmesine ilişkin proje teklifine görüş verilmiştir. 

 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescili ve İzleme Sürecine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağına görüş verilmiştir.  
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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

koordinatörlüğünde hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-

2013)” çalışmalarına ve “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 

(2011-2015)” çalışmalarına katılım sağlanmış ve görüş verilmiştir. 

 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Çocuklar ve Gençler Sosyal 

Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) oluşturularak 2012 Yılı Yatırım Programına 

alınmıştır.  

 Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Zamana Bağlı Programın güncellenmesi 

çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına katkı sağlanmış ve bu amaçla 

2012 Yılı Yatırım Programı ile finansal destek sağlanmıştır. 

 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi Taslağı’na görüş verilmiştir. 

 Dünya Bankasının önümüzdeki 4 yıllık döneme ilişkin ülke işbirliği stratejisine görüş 

verilmiştir. 

 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na (TİKA), UNDP-TİKA Güney 

İşbirliği Kapsamında Ortak Yardım Stratejilerinin Hazırlanmasına ilişkin görüş 

verilmiştir. 

 Dışişleri Bakanlığı’na, "Güney-Güney İşbirliği ile En Az Gelişmiş Ülkelerin Üretim 

Kapasitelerinin Geliştirilmesi Aracı" başlıklı kavram kâğıdına ilişkin olarak görüş 

verilmiştir. 

 En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Eylem Planı’na görüş desteği sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ülke Programı Eylem Planı Sonuç ve 

Kaynak Çerçeve Metni hazırlıkları koordine edilmiştir. 

 Türkiye AB 49. Ortaklık Konseyi Toplantısında yapılacak konuşmalara esas teşkil etmesi 

açısından Sosyal Politika ve İstihdam alanına ilişkin olarak başta 6111 sayılı Kanun ile 

gelen yenilikler olmak üzere muhtelif bilgilerden oluşan katkı sunulmuştur. 

 Gözden Geçirilmiş IV. Avrupa Sosyal Şartı Ulusal Raporu’na dair görüş sunulmuştur. 

 Özbekistan Cumhuriyetinin ülkemizdeki kamusal hizmetlerle ilgili sorularına görüş 

verilmiştir. 

 2023 Yılı projeksiyonlarına ilişkin görüş verilmiştir. 

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne önemli tesis kriterleri ile ilgili görüş 

verilmiştir. 

 Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve 

kanalizasyon projelerinin belirlenerek bu projelere genel bütçeden hibe sağlayan Su ve 

Kanalizasyon Programı (SUKAP) çalışmaları tamamlanmış ve 10.05.2011 tarih ve 

2011/11 sayılı YPK Kararı ile uygulamasına başlanmıştır. 

 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı “Durban 

Deklarasyonuna” görüş verilmiştir.  

 UNDP tarafından yürütülen İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması Projesi taslak 

çıktıları, Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi 

hazırlık dokümanlarına görüş verilmiştir.  

 Rio+20 Konferansı müzakere dokümanının ilk taslağına görüş verilmiştir. 
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 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında oluşturulacak adaptasyon 

komitesine ve Yeşil İklim Fonu komitesine ülkemizin üye olmasına ilişkin görüş 

verilmiştir. 

 Türkiye'nin, Kalıcı Organik Kirletici Maddelere (POP) ilişkin Stockholm Sözleşmesinin 

uygulanmasına yönelik Taslak Ulusal Uygulama Planına (UUP) görüş verilmiştir. 

 Türkiye’de İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezinin kurulmasına görüş verilmiştir. 

 Çölleşme İle Mücadele Ulusal Eylem Planına görüş verilmiştir. 

 Habitat ve Kuş Direktifleri Düzenleyici Etki Analizi Çalışmasına görüş verilmiştir. 

 3. Yeşil İş Konferansına katılım sağlanmış Bakanlığımız adına konuşma yapılmıştır. 

 Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi, Finans ve 

Teknoloji Bölümüne görüş verilmiştir. 

 İklim Değişikliği 2’nci Ulusal Bildirim Projesi Eğitim, Öğretim ve Kamuoyunun 

Bilinçlendirilmesi Bölümü Taslağına görüş verilmiştir. 

 OECD'nin Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi ile Vergi Politikası ve 

İdaresi Merkezi Müdürlüklerince ortaklaşa hazırlanan "Merkez ve Yerel Yönetimler 

Arasındaki Mali Reformun Politik Ekonomisi" konulu belge hakkında görüş verilmiştir. 

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından "Türkiye'de Belediye ve Endüstriyel 

Atıkların Isı ve Enerji Üretiminde Ticari Amaçla Kullanımına Yönelik Piyasa 

Değerlendirmesi" başlıklı çalışmasına görüş verilmiştir. 

 Simav ve Van Depremleri kapsamında afet sonrası yenilenmesi gereken altyapı ve çeşitli 

yatırımlarına ilişkin yapılan çalışmalara katkı sağlanmıştır. 

 Afet Azaltma ve Yeniden Yapılanma Küresel Fonu’nca (Global Facility for Disaster 

Reduction and Recovery - GFDRR) hibe desteği sağlanması planlanan Yüksek Riskli 

Şehirlerin ve Güçlendirilecek Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi Konusunda 

Danışmanlık Hizmetleri Projesinin hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır.  

 Türkiye’de Konutların Güçlendirilmesi İçin İdari ve Mali Bir Yapının Geliştirilmesi 

Konusunda Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili projenin hazırlık çalışmalarına ilişkin 

toplantılara katılım sağlanmış ve konuyla ilgili görüş bildirilmiştir. 

 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’na (UDSEP 2023) görüş verilmiştir. 

Kurul Çalışmaları 

 Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma kuruluna katılım sağlanmıştır. 

 Okul öncesi Eğitimin Geliştirilmesi Projesi Danışma Kurulu, Kız Çocuklarının 

Okullaştırılması Projesi Yürütme Kurulu, Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 

Yönetim Kurulu, Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Danışma Kurulu toplantılarına, 

katılım sağlanmıştır. 

 MYK bünyesinde yürütülen Europass çalışma kurulu, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi 

danışma ve değerlendirme platformu toplantılarına, 

 Özürlüler Yüksek Kurulu toplantısına, 

 Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantılarına, 
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 Puanlama Formülünün Geliştirilmesi Projesi İzleme ve Değerlendirme Kurulu 

toplantılarına,  

 Sektörler arası Çocuk Kurulu toplantılarına, 

 İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu toplantısına, 

 Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısına, 

katılım sağlanmıştır. 

 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantılarına katılım sağlanmış ve bu 

toplantılarda sunulmak üzere çalışmalar yapılmıştır. 

Katılım Sağlanan Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları 

 Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonuna,  

 TOBB Eğitim Sektör Meclisinin üçer aylık dönemler halinde yapılan kurul toplantılarına,  

 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında 

oluşturulan izleme komisyon çalışmalarına,  

 OECD tarafından yürütülen Yetişkin Becerilerinin Değerlendirilmesi Programı’nın 

(PIAAC) Paris’te düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısına,  

 Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna, 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

koordinasyonunda gerçekleştirilen “Kadın Kooperatiflerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 

Önerilerinin Paylaşılması” konulu toplantıya, 

 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “GAP 

Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi” Yönlendirme Komitesi 

toplantısına, 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Çalışma Hayatında 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” ve “Kadın İstihdamının 

Desteklenmesi Operasyonu Projesi” Yönlendirme Komitesi toplantısına, 

 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadın Dostu 

Kentler-2 Projesi” toplantısına, 

 Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Fonu koordinasyonunda gerçekleştirilen “İklim 

Değişikliği ve Kadın Eğitim Çalıştayı”na, 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının 

Artırılması Projesi” toplantısına, 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen “Bölgesel Kırsal 

Alanda Kadın Çalıştayları”, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kadın ve Çocuklara 

Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetleri Çalıştayı”na, 

 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda düzenlenen “WES Kadın 

Girişimcilik Ağı Projesi” toplantısına, 

 Zagreb kentinde düzenlenen "BM Engelli Hakları Sözleşmesi (UNCRPD) Danışma 

Forumu ve Eğitim Çalıştayı: Uygulama ve Raporlama Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" 

konulu çalıştaya, 
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 “Sosyal Yardım Sisteminin İstihdamla Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi 

Eylem Planı”nın izleme toplantılarına, 

 Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından yürütülen teknik işbirliği projelerinin 

değerlendirme kurulu ve yürütme kurulu toplantılarına, 

 Dünya Bankasının Okuldan İşe Geçiş Çalışmasına ilişkin görüşmelere, 

 Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet YILMAZ ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) Başkanı Sn. Helen CLARK arasında gerçekleştirilen toplantıya, 

 İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına, 

 İstanbul’da düzenlenen KOBİ Zirvesine, 

 II. Dünya Girişimcilik Zirvesinin Organizasyon Komitesinde yer alınmış ve 

toplantılarına, 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından UNDP teknik işbirliği ile kümelenme 

alanında yürütülen projenin toplantılarına ve çalışma ziyaretlerine, 

 Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından gerçekleştirilen Genç Liderler 

Programı oryantasyon toplantısına konuşmacı olarak, 

 Asgari Ücret Tespit Komisyonuna, 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında alt işverenlik konusunda oluşturulmuş çalışma 

gruplarına, 

 GAP Eylem Planı Toplantılarına, 

 Kooperatifçilik Stratejisinin Hazırlık Çalışmalarına, Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı 

toplantılarına, Esnaf Stratejisi ve Eylem Planı Yönlendirme Komitesi toplantılarına, 

 İSMEP (İstanbul Sismik Riskin Etkilerinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) 

Projesinin yönlendirme komitesi toplantılarına, 

 Bakanlığımızın komisyon üyesi olduğu ve 4 ayda bir toplanan Deprem Danışma Kurulu 

(DDK) Toplantılarına, 

 Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu’nun (TUSAK) periyodik 

toplantılarına, 

 2011 yılı Eylül ayında BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu kapsamında Pekin’deki 

sempozyuma, 

 Kentsel Gelişme için Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama 

Projesi kapsamında yapılan toplantılara, 

 AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlaması Kapsamında Yapılması Düşünülen Katı 

Atık Yönetimi Projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan değerlendirme 

toplantılarına, 

 Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Afet Riskleri Bölgesel Toplantılarına, BM-

Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) tarafından Güney Kore’nin 

Seul kentinde düzenlenen “Asya-Pasifik Bölgesi Bölgesel Hazırlık Toplantısı”na, “BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Bölgesel Hazırlık Toplantısı”na,  

katılım sağlanmıştır. 
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 İFM İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesinin sorumluluğundaki eylem planı 

faaliyetlerinin koordinasyonu sağlanmıştır. 

 İnsana Yakışır İş: Antalya’da Gençlik İstihdamı Programı” kapsamında düzenlenen 

“Birleşmiş Milletler Ortak Programı Ulusal Teknik Ekip Toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı 

hazırlanmıştır.  

 UNDP İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (İstanbul International Center for 

Private Sector in Development) – IICPSD açılış toplantısına Bakanlığı temsilen katılım 

sağlanmıştır.  

 Yatırım Programı hazırlıkları çerçevesinde yönlendirme komitesi toplantısı 

düzenlenmiştir. 

 Yatırım Programı hazırlıkları çerçevesinde proje tekliflerinin bilimsel değerlendirmesinin 

yapılması amacıyla paneller düzenlenmiştir. 

 Suriye’de yaşanan siyasi kriz sebebiyle Hatay’da oluşturulan mülteci kamplarına bir 

inceleme gezisi düzenlenmiştir. 

AB Uyum Sürecine Katılım Çalışmaları 

 AB İlerleme Raporu’na yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 IPA ile ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 IPA Kurumsal Yapılanma Bileşeni (IPA I) 2012-2013 yılları programları ve sonraki 

döneme yönelik hazırlıklar çerçevesinde "çok yıllı sektörel uyum stratejisi" yaklaşımının 

gereği olarak hazırlanan "Atık Sektörü Uyum Stratejisi" kapsamında yapılan toplantılara 

katılım sağlanmıştır. 

Katılım Sağlanan Eğitim, Seminer, Hizmet İçi Eğitim ve Konferanslar 

 TEPAV yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Kamusal Katılım: Planlama, İletişim ve 

Teknikler” eğitimine, 

 İspanya’nın Cordoba şehrinde düzenlenen AB destekli “Eğitimdeki Bilişim 

Teknolojileri” konulu çalışma gezisine, 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 17 Ekim Dünya Yoksullukla 

Mücadele Konferansı’na, 

 UNDP ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen Afet Risk 

Değerlendirmelerinde Kapsam Belirleme Çalıştayı’na, 

katılım sağlanmıştır. 

 Bakü’de, Bakanlığımız ve Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığının yoksullukla 

mücadele konusundaki politika ve uygulamalarının paylaşıldığı seminere, 

 Dünya Bankasının 2012-2015 mali yıllarını kapsayan Ülke İşbirliği Stratejisi (CPS)’le 

ilgili çalıştaya katılım sağlanmış ve adı geçen stratejinin çizelgelendirilmesine yönelik 

katkı sağlanmıştır. 
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1.2.5 - Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

Temel Faaliyetler 

 IPA III. ve IV. Bileşenleri altında yer alan Operasyonel Programlara (OP) ilişkin 

gelişmelerin takip edilmesi, OP’ler arasındaki uyum ve tamamlayıcılığın sağlanması ve 

diğer koordinasyon görevlerinin yürütülmesi amacıyla Bölgesel Gelişme ve İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi toplantıları düzenlenmiştir.  

 Avrupa Komisyonu yetkilerinin de katılımıyla IPA’nın III. Bileşeni olan Bölgesel 

Kalkınma kapsamında yer alan OP ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir. 

 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 sunuşlar gerçekleştirilmiştir. 

 IMIS’in kullanımına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA birimi 

personeli ve potansiyel faydalanıcılarına yönelik bir eğitim programı düzenlenmiştir. 

 AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite Geliştirme Projesine (ESC 

Faz II) ilişkin ihale ve değerlendirme süreçleri tamamlanarak projenin uygulanmasına 

başlanmıştır.  

 2012 Yılı Program Kararnamesi ve 2011 Yılı Programı çalışmaları yürütülmüştür. 2011 

Yılı Programının İngilizceye tercümesi yapılmıştır ve redaksiyon çalışmalarına katılım 

sağlanmıştır. 

 ESC Projesi kapsamında ara değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür.  

 2012-2013 dönemi için IPA III. bileşeni kapsamındaki OP’ler arası tahsisat oranlarının 

belirlenmesine yönelik olarak OP’ların ara değerlendirme raporlarını da dikkate alan bir 

değerlendirme çalışması yapılmış ve Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.  

 Belirlenen tahsisat oranları ve miktarlar ışığında IPA III. ve IV. bileşen kapsamında yer 

alan dört operasyonel programın revizyon çalışmaları koordine edilmiştir.  

 IPA’nın III. ve IV. bileşenleri kapsamında tahsis edilen fonların kullanılabilmesine 

yönelik olarak OP’lerden sorumlu Program Otoritesi Bakanlıkların Avrupa Komisyonu 

tarafından akredite edilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanmıştır. 

 IPA’nın III. ve IV. Bileşenleri kapsamında Ortak İzleme Bilgi Sistemi’nin (IMIS) 

raporlama bölümüne ilişkin geliştirme faaliyetleri ile veri toplama bölümüne ilişkin 

bakım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

 IPA’nın III. ve IV. bileşenleri kapsamındaki OP’lerde yer alan performans 

göstergelerinin Stratejik Çerçeve Belgesi ile uyumlu olması amacıyla çalışmalar 

yürütülmüştür. 

 IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Yönlendirme Komitesinin üyesi olarak, Avrupa Birliği 

Bakanlığı 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 olarak katılmış; 

programlar kapsamında hazırlanan her türlü teknik dokümanın oluşturulmasına ilişkin 

hazırlık çalışmalarına destek vermiştir. Ayrıca gelecek dönemde gerçekleştirilmesi 

planlanan Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına ilişkin toplantılara da katılım sağlanmıştır. 
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 Avrupa Birliğinin 2014-2020 programlama döneminde ülkemize sağlayacağı katılım 

öncesi fonlar çerçevesinde Bölgesel OP uygulanması ve kalkınma ajanslarının bu 

programlar kapsamında görevler üstlenmesine yönelik hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yönetim Otoritesi olduğu Bölgesel Rekabet 

Edebilirlik OP (BROP) ve kalkınma ajansları arasında işbirliği kurulmasına yönelik 

olarak faaliyetler yürütülmüştür. 

 AB Uyum Politikası çerçevesinde yapılan revizyon çalışmalarına ilişkin toplantılara 

iştirak edilmiş ve 2014-2020 döneminde geçerli olacak AB Bölgesel Politikasına ilişkin 

bilgiler kalkınma ajansları başta olmak üzere IPA III. ve IV. Bileşenleri kapsamında 

görev alan Bakanlıklar ve kurumlar ile paylaşılmıştır. 

 Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan IPA Yıllık Uygulama Raporunun sonuç 

kısmında yer almak üzere, IPA Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

bileşenleri kapsamındaki OP’lerin 2011 yılı performansına ilişkin yazılı değerlendirmeler 

yapılarak IPA Yıllık Uygulama Raporunun oluşturulmasına destek verilmiştir.  

 Kümelenme yönetişim modeli çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda taslak yönetişim 

modeli ve küme yol haritası formatları geliştirilmiştir.  

 Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 

bölgelerinde faaliyet gösteren Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik Kümelenmesi 

faaliyetlerinin takibi geliştirilen raporlama sistemi üzerinden sürdürülmüştür. 

 Ekonomi Bakanlığı’nın faydalanıcı kuruluş olduğu AB destekli KOBİ İşbirliği ve 

Kümelenme Projesi kapsamında Ekonomi Bakanlığı ile kümelenme konusunda işbirliği 

çalışmaları sürdürülmüştür.  

 Bölgesel teşviklerin kapsamındaki sektörlerin belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Bu 

kapsamda; 

o Kalkınma Ajanslarının teşvik sistemi ile ilgili görüş ve önerileri toplanmıştır.  

o Bölgesel teşvikler kapsamında kalkınma ajanslarından bölgelerinde desteklenmesini 

talep ettikleri sektörler belirlenmiştir. 

 Bölgesel düzeyde yatırım ortamının incelenmesini ve her bir bölge için eylem planları ile 

bölgesel raporların hazırlanmasını içeren Regional Investment Climate Assessment 

(RICA) projesi, Dünya Bankası ile ortak olarak hazırlanmış ve AB mali kaynakları ile 

finanse edilmek üzere AB Bakanlığı’na sunulmuştur. 

 OECD tarafından uygulanması ve AB kaynaklarından finanse edilmesi planlanan 

Sectoral Competitiveness projesi için OECD ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve proje 

içeriğinin belirlenmesi noktasında çalışmalar yürütülmüştür.  

 Kalkınma ajansları tarafından yürütülen programların sonuç ve etkilerinin 

değerlendirilmesine dair hizmet alımına ilişkin teknik şartname hazırlanmıştır. 

 Kalkınma ajanslarının AB fonlarını kullanabilmesi için gerekli AB akreditasyonu hizmet 

alımına ilişkin teknik şartname hazırlanmıştır. 

 İKİS’in bakım ve desteği ile geliştirilmesi konusunda TÜBİTAK ile protokol imzalanmış 

olup TÜBİTAK tarafından sözleşmeler hazırlanmaktadır. 

  İl koordinasyon toplantılarına ilişkin kararlar ile illere ilişkin sosyo-ekonomik 

göstergeler İKİS üzerinden izlenmekte ve raporlanmaktadır. 
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 KAYS-ÇPB Modülü-kullanıma açılmış olup geliştirilme çalışmalarına devam edilecektir. 

Ajans sorumlularının KAYS'ı etkin kullanımı yönünde gereken tedbirler alınmaktadır. 

 KAYS-Arşiv Belge Yönetim Sistemi konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

 KAYS’ın diğer modüllerinin yazılımı konusunda TÜBİTAK ile protokol imzalanmış 

olup sözleşmeler TÜBİTAK tarafından hazırlanmaktadır. 

 Bölgesel Gelişme Portalı’nın tasarımı ve yazılımı konusundaki çalışmalar devam 

etmektedir. 

 Kalkınma Ajansları Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda raporlar tamamlanmıştır. 

 İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011) 

tamamlanmış olup, raporlama aşamasındadır. Ayrıca, ilçelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (İlçe SEGE 2012) çalışmasına başlanmıştır. 

 Yerleşme Merkezlerinin Kademelendirilmesi Çalışması (YERMERK 2012) 

başlatılmıştır.  

 Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı’na ilişkin gelişmeler ilgili mercilere periyodik 

olarak raporlanmıştır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlığımız işbirliği ile Mekansal Strateji Planı 

çalışmaları yürütülmüştür. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası ve GAP 

ile yürütülen 2011 yılı yatırım programı hazırlıkları yürütülmüştür. 

 SODES uygulamalarının diğer illere genişletilmesi teknik çalışması başlatılmıştır. 

İştirak Edilen Toplantılar ve Seminerler: 

 Sayın Ali BABACAN’ın başkanlığında ve ilgili bakanların katılımıyla yapılan Ekonomi 

Koordinasyon Kurulu toplantısında Kalkınma Ajansları ve Kümelenme sunumu TÜSEV 

tarafından 18/01/2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye’de Sosyal 

Girişimlerin Kamuyla İlişkileri Çalıştayına, 

 Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformunun Ankara’da gerçekleştirilen Yönlendirme 

Kurulu Toplantısına, 

 Ankara’da yapılan Türkiye-AB 7 nolu Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam Alt 

Komitesi 10. Tur Toplantısına, 

 Sosyal Destek Programı (SODES) Değerlendirme Toplantısına, 

 Kızılcahamam'da, Ankara’nın genç girişimci potansiyelini harekete geçirmek üzere 

uygulanacak politikalar ve stratejik öncelikleri saptamak amacıyla düzenlenen Ankara’da 

Genç Girişimciliği Destekleme Stratejisi Projesi Çalıştayına, 

 Ankara’da, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca geliştirilen Coğrafi Veri Portalı Geoportal) 

Tanıtım Toplantısına, 

 Avrupa Komisyonu yetkilileri ile Brüksel’de düzenlenen Türkiye-AB 119. Dönem 

Ortaklık Komitesi Toplantısına,  

 TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleştirilen Kalkınma Ajansları Ar-Ge ve Yenilik 

Çalıştayına, 

 Budapeşte’de düzenlenen AB Uyum Politikasının Geleceği Toplantısına, 
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 Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 

düzenlenen Kavramsal Kalkınma Çalıştayına, 

 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Türkiye’deki 

Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamında Destek Projesi II’nin 3’üncü 

Yönlendirme Toplantısına, 

 Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde yapılan Gökçeada Organik Tarım Çalıştayı’na, 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen Bölgesel 

Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Çalıştayına, 

 Bakü’de gerçekleştirilen Türkiye ve Azerbaycan İkili İşbirliği Konferansı Küreselleşme 

Sürecinde Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Seminerine,  

 Edirne’de yapılan, Balkan ülkelerinden akademisyenlerin ve politika uzmanlarının 

katıldığı Kültür Diplomasisi temalı 4. Uluslararası Balkan Forumuna, 

 İstanbul’da yapılan Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’na, 

 Zagreb’te düzenlenen IPA II Danışma Toplantısına,  

 Serhat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kars-Sarıkamış’ta düzenlenen Doğu Anadolu 

Bölgesi Büyükbaş Hayvancılık Çalıştayına,  

 Afyonkarahisar’da Çevre ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen Plan Tadilatı Otomasyonu 

ve Planlama Portalı Çalıştayına,  

 İstanbul’da gerçekleştirilen Eko-İnovasyon Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme 

Toplantısına, 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

Operasyonel Programının ara değerlendirmesine yönelik yapılan toplantı, anket ve 

değerlendirme çalışmalarına, 

 OECD merkezinde gerçekleştirilen Bölgesel Gelişme Komitesinin 25. Toplantısına 

katılım sağlanmıştır. Bu toplantı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen; Kentsel 

Politikalar, Kırsal Politikalar, Bölgesel Göstergeler Çalışma Gruplarına, 

 İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi ile 644 sayılı KHK kapsamında Planlama 

Sistemimiz, Sorunlar ve Öneriler Toplantısına, 

 Dışişleri Bakanlığında düzenlenmiş olan OECD Çalışmalarıyla İrtibatlı Kurumlar VIII. 

Eşgüdüm Toplantısına, 

 Fırat Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği 13 ülkeden akademisyen ve araştırmacıların 

katıldığı; amacı dünya ve Türkiye deneyimlerini dikkate alarak bölgesel kalkınma 

konusunda iyi uygulamaları incelemek ve bu uygulamaların ülkemizde kalkınma ajansları 

tarafından yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak olan 1.Uluslararası Kalkınma 

Konferansına,  

 Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda gerçekleştirilen ve kümenin organizasyon yapısı ve 

yeri ile ilgili ayrıntıların tartışıldığı Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii Kümelenmesi 

yürütme ve danışma kurulu toplantılarına, 

 Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü AB Bölgeler Komitesi 

tarafından Brüksel’de düzenlenen OPEN DAYS – European Week of Regions and Cities 

Organizasyonuna, 
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 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu ilinde düzenlenen 

“Kuzey Anadolu Turizmde Geleceğini Arıyor” Çalıştayına, 

 Lefkoşa’da düzenlenen Çukurova Kalkınma Ajansının teknik yardımıyla KKTC’de 

başlatılan Mali Destek Programları tanıtım toplantısına, 

 Ekonomi Bakanlığı’nda düzenlenen Van Gelincik Mevkiinde Sınır Ticaret Merkezi 

(STM) kurulması talebi ile Ağrı/Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nin geçici olarak 

kapatılması konulu toplantıya, Diyarbakır ilinde Karacadağ Kalkınma Ajansı hizmet 

binasında gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu Toplantısına, 

 OECD merkezinde gerçekleştirilen Bölgesel Gelişme Komitesinin 26. Toplantısına 

katılım sağlanmıştır. Bu toplantı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen; Kentsel 

Politikalar, Kırsal Politikalar, Bölgesel Göstergeler Çalışma Gruplarına, 

 Samsun’da Dünya Bankası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı ortaklığı ile düzenlenen, 2012 Dünya Kalkınma Raporu Toplantısına, 

 Paris’te gerçekleştirilen OECD Liman Şehirler Projesi toplantısına, 

 Giresun’da düzenlenen Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Toplantısı’na, Ekonomi 

Bakanlığı’nın faydalanıcı kuruluş olduğu AB destekli KOBİ İşbirliği ve Kümelenme 

Projesi kapsamında oluşturulan Bilgi Yönetim Sistemi ve Ortak Rekabet Alanlarının 

oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen Çalışma Grupları toplantılarına,  

katılım sağlanmıştır. 

Verilen Eğitimler:  

 Bakanlığımızda, Afganistan Teknik Heyetine bölge planlama konusunda eğitim, 

 Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu’nun Yönlendirme Kurulu Toplantısında, Kalkınma 

Ajansları ve Kümelenmenin Teşviki Sunumu,  

 Ankara Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde kalkınma ajanslarına yönelik olarak 

kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçesi ve kuruluş süreci, ulusal planlama süreci ve 

temel politika belgeleri, Türkiye'de bölgesel gelişme politikaları ve bölge planlama 

konularını kapsayan Modül – I Eğitim Programı,  

 Budapeşte’de düzenlenen AB Uyum Politikasının Geleceği konulu toplantıda edinilen 

bilgilerin Bakanlık uzmanları ve IPA Bölgesel Gelişme ve İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Koordinasyon Toplantısı katılımcıları ile paylaşımı, 

 Kalkınma Ajansları Muhasebe Uygulamaları Mevzuat Eğitimi, 

 İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Eğitimi Programı kapsamında Bölgesel Kalkınma, 

Kalkınma Ajansları ve Merkezi ve Yerel Yönetim Kuruluşlarının Planlama Çalışmaları 

konulu ve İl Gelişme Planlarının ve Yatırım Tekliflerinin Hazırlanması, Yatırımların 

İzlenmesi ve Koordinasyonu konulu dersler, 

 III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu’na katılım sağlanarak, Yerel 

Kalkınma ve Girişimcilik Konularında Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği hakkında bilgi, 

 KUDAKA tarafından desteklenen Kuzey Doğu Anadolu Organik Tarım Sektörü 

Kümelenmesi Projesi kapsamında düzenlenecek olan I. Doğu Anadolu Organik Tarım 

Kongresi’ne katılım sağlanmış, Bakanlığımız bünyesinde devam eden kümelenme 

çalışmaları ile ilgili sunum, 
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 ENPI-IPA Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yayınlanan teklif 

çağrısına ajansların proje sunması amacı ile program bölgesinde yer alan yedi kalkınma 

ajansına (TRAKYAKA, İSTKA, MARKA, BAKKA, KUZKA, OKA, DOKA) yönelik 

eğitim 

verilmiştir.  

Alınan Eğitimler 

 Kalkınma Bankasınca verilen Temel Makro Ekonomik Göstergeler Eğitimi, 

 İpekyolu Kalkınma Ajansının düzenlediği; Bakanlığımızdan 12 ve kalkınma ajansından 

18 kişinin katıldığı mekansal analiz programlarından Georaphy Data Analysis (GEODA) 

programı eğitimi, 

 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı çerçevesinde Türkiye'de 

yapılan çalışmalar ve kalkınma ajanslarının rolü konusunda Bursa’da düzenlenen panel 

ve bölgesel kalkınma alanında verilen AB fonlarına ilişkin eğitimi,  

 Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda verilen Ortak Rekabet Alanları Stratejisinin 

Geliştirilmesi Amacıyla Hazırlanacak Olan Türkiye Küme Haritasının Oluşturulması için 

Anket Uygulaması Eğitimi, 

alınmıştır. 

Düzenlenen Toplantılar 

 Bakanlığımız hizmet binasında Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu Toplantısı,  

 KAYS modüllerine ait süreç modellerinin son gözden geçirmeleri kapsamında ODTÜ 

KOSGEB teknoloji geliştirme merkezinde çalıştaylar, 

 Ankara Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Bakanlığımız tarafından Bölgesel 

Gelişmenin Finansmanında Girişim Sermayesinin Rolü Sempozyumu, 

 Edirne’de yapılan 4. Uluslararası Balkan Forumu’nda Sivil Toplumun Gelişmesi ve 

Balkan Ülkeleri Kalkınma Ajansları İşbirliği konulu oturumda sunum, 

 Sanayi Stratejisi Belgesi Bölgesel Kalkınma Girişiminin 3’er aylık periyotlarla 

düzenlenen izleme değerlendirme toplantıları, 

 DAKA, KUDAKA ve Karacadağ Kalkınma Ajansları ile gerçekleştirilen Cazibe 

Merkezlerini Destekleme Programı Alternatif Modeller Toplantısı’nda sunum, 

 Kalkınma Bankası ile Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Toplantısı, 

 Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 12 kalkınma ajansı (DOKA, 

İKA, DOĞAKA, Karacadağ, SERKA, FKA, KUZKA, KUDAKA, ORAN, DİKA, 

DAKA, OKA) genel sekreterinin katılımıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

Operasyonel Programı kapsamında muhtemel işbirliği imkanlarının tartışıldığı toplantı, 

 Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İl Dış Ticaret Potansiyeli Çalışması ile ilgili 

olarak BEBKA, DOĞAKA ve İKA ile toplantı, 

düzenlenmiştir.  
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1.2.6 - Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Bölgesel ve Çok Taraflı İşbirliği 

Bakanlığımızca bölgesel ve çok taraflı işbirliği kapsamında yürütmekte olduğu 

faaliyetlerini 2011 yılında da sürdürmüştür. Söz konusu faaliyetler, Sekretarya hizmeti 

verilmekte olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 

(İSEDAK) ve Bölgesel Planlama Konseyi (BPK) kapsamında yurt içi koordinasyonundan 

sorumlu olunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) kapsamında yoğunlaşmaktadır.  

İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen toplantılar: 

İSEDAK İzleme Komitesinin 27. Toplantısı 01–02 Haziran 2011 tarihlerinde 

Ankara'da düzenlenmiştir. Toplantıya, İSEDAK İzleme Komitesi üyesi 11 ülke ve ilgili İİT 

Kuruluş temsilcileri katılmıştır. Toplantı öncesinde ilgili ulusal kurum ve kuruluşların 

koordinasyonu; toplantıya ilişkin konuşma metni, sunuş metinleri, karar taslakları, rapor vb. 

dokümanların üretilmesi sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda, 26. İSEDAK Toplantısında 

alınmış olan kararların uygulanma durumu ele alınmış ve 27. İSEDAK Toplantısının taslak 

gündemi hazırlanmıştır. Toplantı sonrasında İzleme Komitesi Toplantısının raporu (İngilizce, 

Fransızca ve Arapça olarak) yayınlanmış ve İİT üyesi ülke ve kuruluşlar ile diğer ilgili 

uluslararası kuruluşlara gönderilmiştir. 

27. İSEDAK Toplantısı, 17–20 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. 

Toplantıya, İİT’ye üye ve gözlemci statüsüne sahip 62 ülke, ilgili İİT kuruluşları ve ilgili 

uluslararası kuruluş temsilcileri katılmıştır. Ulusal kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun 

sağlanması; gündem taslakları, senaryo dosyaları, konuşma metinleri, karar taslakları ve 

müdahale metinleri gibi toplantının içeriğine dönük dokümanların hazırlanması ve 

organizasyona ilişkin hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. Toplantı raporu (İngilizce, Fransızca ve 

Arapça) üç dilde yayınlanıp İİT üyesi ülke ve kuruluşlar ile diğer ilgili uluslararası 

kuruluşlara gönderilmiştir.  

İSEDAK kapsamında koordinasyonu gerçekleştirilen toplantılar: 

2011 yılında, İSEDAK kapsamında koordinasyonu sağlanan toplantılar aşağıda 

verilmektedir: 

 Ulaştırma Ağlarının Ticaret ve Turizme Etkisi Konulu Çalıştay.  

 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ulaştırma Uzmanlar Grubu Toplantısı. 

 İSEDAK Tarım, Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği Görev Gücü 6’ıncıToplantısı. 

 İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Otoriteleri 1’inci Toplantısı.  

 İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu 5’inci Toplantısı. 

 İİT Tarım Bakanları 6’ıncı Toplantısı.  

 İSEDAK Tarım, Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği Görev Gücü 7’inci Toplantısı.  

 İİT Üyesi Ülkelerin Rekabet Hukuku ve Politikaları Alanında İhtiyaçlarının Tespiti 

Konulu İstanbul Konferansı.  

İSEDAK kapsamında katılım sağlanan toplantılar: 

İSEDAK kapsamında aşağıdaki toplantılara katılım ve katkı sağlanmıştır. 

 İİT Kuruluşları Koordinasyon Toplantısı (Cidde). 

http://www.comcec.org/UserFiles/File/Digeleri/spk%20toplant%EF%BF%BD%20duyurusu.doc
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 İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Yönetim Kurulu 1. Toplantısı 

(İstanbul). 

 İİT-içi Ticaretin Artırılmasına Yönelik Yol Haritası 3. Danışma Grubu Toplantısı 

(Kazablanka). 

 İİT İstatistik Komisyonu 1. Toplantısı (İstanbul ). 

 14. Özel Sektör toplantısı ve 13. İİT Üyesi Ülkeler Ticaret Fuarı (Şarjah). 

 İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 38. Toplantısına (CFM) Hazırlıklarına Yönelik İslam 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu 34. Toplantısı ( Cidde). 

 İİT Orta Asya Özel Programı Üst Düzey Toplantısı Hazırlık Oturumu (Cidde). 

 İslam Kalkınma Bankası (İKB) 36. Yıllık Guvernörler Toplantısı (Cidde). 

 İİT Dışişleri Bakanları Konseyi (CFM) 38. Toplantısı (Astana). 

 SMIIC Yönetim Kurulu 2. Toplantısı (İstanbul). 

 İİT Mesleki Eğitim Programı (OIC-VET) İzleme ve Danışma Komitesi 3. Toplantısı 

(Tahran). 

 İİT- Pamuk Programı İcra Komitesi ve Proje Komitesi Toplantıları (Kazablanka) 

 İİT Pamuk Programı 4. Proje Komitesi ve 5. Yürütme Komitesi Toplantıları 

(Ouagadougou-Burkina Faso). 

 İİT Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı (Malezya). 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) kapsamında Yürütülen Faaliyetler: 

 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) kapsamında yürütülen faaliyetlerde yurt içi 

koordinasyonun sağlanması ve içeriğe ilişkin dokümanların üretilmesine yönelik hizmet 

vermektedir.  

 Ulusal koordinasyonundan sorumlu olduğu EİT Bölgesel Planlama Konseyi 21. 

Toplantısı 17–19 Mayıs 2011 tarihlerinde Tahran’da (İran) gerçekleştirilmiştir.  

 Ayrıca, 21–22 Nisan 2011 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 

EİT Ekonomik Araştırma ve İstatistik Ulusal Temas Noktaları 8. Toplantısı; 3 Mayıs 

2011 tarihinde Astana’da (Kazakistan) yapılan EİT Üyesi Ülkeler İktisadi Araştırmalar 

Kurumu Daimi İzleme Komitesi 1. Toplantısı; 21-22 Kasım 2011 tarihlerinde Tahran’da 

düzenlenen İnsan Kaynaklarının Gelişimi Konulu Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu 

Toplantısı ve 21-22 Aralık 2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Temiz Kömür 

Çalıştayı Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

İkili İlişkiler: 

 2005 yılından beri Suriye ile ortak olarak yürütülmekte olan Türkiye-Suriye Bölgelerarası 

İşbirliği Programı (TS-BİP) programı son dönemde Suriye tarafında yaşanan gelişmeler 

nedeniyle geçici süreyle 25 Kasım 2011 tarihinde askıya alınmıştır.  

 Bakanlığımızca Afganistan tarafının talebine istinaden, Türk İşbirliği ve Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve diğer kamu kurumlarının (Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet 

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü) katkılarıyla proje tanımlama, hazırlama, 

uygulama, izleme ve değerlendirme konularını kapsayacak bir “Kapasite Geliştirme 

Programı” (KGP) tasarlanmıştır. 6 – 22 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen söz 
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konusu programa, Afganistan Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere, 6 Afgan kamu 

kurumundan çeşitli düzeylerde toplam 20 yetkili katılmıştır.Program sırasında İstanbul-

Ankara Otoyolu ve Bolu Tüneli, Akçakoca-Araplı Otoyolu, Konya Bağbaşı Barajı ve 

Dineksaray Arıtma Tesisi gibi saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

 Türkiye-Azerbaycan VI. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, 

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Sayın Abid Şerifov ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Sayın Taner Yıldız eşbaşkanlıklarında 21-22 Ocak 2011 tarihlerinde Bakü’de 

yapılmıştır. Söz konusu toplantı neticesinde imzalanan KEK Protokol Metninde 

“Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı) arasında, ekonomik kalkınma ve planlama alanlarında işbirliğini 

geliştirmek üzere görüşmelere devam edilmesi” ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda 

Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı yetkililerinden oluşan üç kişilik bir heyet 1-2 

Nisan 2011 tarihlerinde Bakanlığımızı ziyaret ederek makroekonomik hedef ve 

politikalar kapsamında yıllık programlar, büyük ölçekli ekonomik modeller, bölgesel 

gelişme ve sınır ötesi işbirliği konularında brifing almışlardır. Görüşmeler sırasında 

yapılan değerlendirmeler sonucu 28-30 Nisan 2011 tarihlerinde Bakü’de “Küreselleşme 

Şartlarında Sosyo-Ekonomik Kalkınma Konusunda Azerbaycan-Türkiye İşbirliği 

Konferansı” düzenlenmiştir. Konferans esnasında, Afet ve Acil Durum Tedarik Yönetimi 

konusunda Azeri tarafa eğitim verilmesi ve Türkiye-Nahcivan arasında bölgelerarası 

İşbirliği geliştirilmesi hususlarında görüşmelerde bulunmak üzere mutabakata varılmıştır. 

Haziran 2011’de Azerbaycan ile Nahcivan sınırında bölgelerarası işbirliği programı 

başlatılması konusunda Azeri makamları nezdinde resmi girişimlerde bulunulmuştur.  

 Cezayir Planlama ve İstatistik Bakanlığı yetkililerinden oluşan 3 kişilik bir heyet 

Bakanlığımızı ziyaret etmiş, kendilerine kalkınma planları, yıllık programlar, kalkınma 

ajansları, bölgesel kalkınma, istatistik ve talep ettikleri diğer konular hakkında brifing 

verilmiştir. Cezayir Heyeti ilgili Bakanlığın Genel Müdürlerinden oluşmakta olup bahsi 

geçen alanlarda karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. 

 İstanbul'da gerçekleştirilen BM En Az Gelişmiş Ülkeler 4’üncü Konferansı çerçevesinde 

"Türkiye'nin Kalkınma ve İşbirliği Tecrübeleri" konulu yan etkinlik Genel 

Müdürlüğümüz tarafından Teşkilatımızın ilgili birimlerinin katkılarıyla düzenlenmiş ve 

Konferansın diğer faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.  

 İSEDAK toplantısı paralelinde 20 Ekim 2011 tarihinde “Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 

Siyasi Gelişmelerin Bölge Ekonomileri ve Küresel Ekonomiler Üzerindeki Etkileri” adlı 

bir Panel düzenlenmiştir. 

 Libya için uluslararası birçok kurum ve kuruluş uzmanlarının bir araya geldiği acil durum 

müdahale ekibi oluşturulmuştur.(International Stabilization Response Team). Bu 

bağlamda, Libya ve Londra’da çalışmak üzere acil müdahale ekibine Ağustos 2011 

içerisinde 3 hafta süreyle Bakanlığımızca uzman desteği sağlanmıştır.  

Katılım Sağlanan Toplantılar  

 Tahran’da gerçekleştirilen Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 22’nci Dönem 

toplantısına,  

 Türkiye – Mali Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına,  

 G20 BUSAN zirvesi öncesi Paris’te teknik yardımların etkinliğinin arttırılması adlı bir ön 

hazırlık toplantısı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıya katılım sağlanmıştır. Kore 

BUSAN’da düzenlenen toplantıya, 
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 Türkmenistan’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Orta Asya Ülkeleri İçin Özel 

Toplantılarına (SPECA),  

 İstanbul’da yapılan II. Küresel Girişimcilik Zirvesi ve İstanbul’da gerçekleştirilen I. 

Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansına,  

 Barselona’da Arap ülkelerinin politik reformlardan sonra nasıl bir ekonomik reform 

üzerinde durması gerektiği konusunda tecrübelerin paylaşıldığı, mevcut sorunların 

tartışıldığı ve akademik katılımın da sağlandığı Euromed Forumu’na, 

katılım sağlanmıştır. 

 Pakistan Devlet Planlama Komisyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan mutabakat 

zaptının plan-bütçe komisyonundaki görüşmelerine katılım sağlanmıştır. Söz konusu 

mutabakat zaptı 8 Aralık 2011 tarihinde onaylanmış olup 16 Ocak 2012 tarihinde Resmi 

Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 
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1.2.7 -  Yatırım Programlama İzleme Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Diğer Faaliyetler: 

 2011 Yılı Yatırım Programı kapsamında “Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı” 

kitabı hazırlanmış ve yayımlanmıştır.  

 2011 Yılı Yatırım Programı Yanlış-Doğru Cetveli hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı 

olarak Resmi Gazete’de yayımlanması temin edilmiştir.  

 2012-2014 dönemini kapsayan OVP’nin ve İngilizce metinlerinin hazırlanmasına katkı 

sağlanmıştır. 

 2012-2014 Dönemi Yatırım Genelgesi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberine ilişkin 

çalışmalar koordine edilerek söz konusu dokümanlar yayımlanmıştır. 

 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararının hazırlanması koordine edilmiş ve katkı sağlanarak Resmi Gazete’de 

yayımlanması sağlanmıştır.  

 2012 Yılı Programının hazırlanmasına ve İngilizceye çevrilmesine katkı sağlanmıştır. 

 “Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar” kitapçığının Kamu Yatırımları kısmı 

hazırlanmıştır. 

 Kamu yatırımları ile ilgili olarak bilgi notları ve raporlar hazırlanmıştır. 

 Vizyon 2023 çalışmaları çerçevesinde yatırım öngörüleri ile ilgili olarak Ekonomik 

Koordinasyon Kuruluna sunum yapılmıştır. 

 GAP Eylem Planı kapsamında ve DAP, KOP projeleri ile ilgili kamu yatırımları 

hakkında izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 Soru önergeleri ve bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 

 Bakanlığımızda staj yapan stajyerlere, ülkemize gelen yabancı heyetlere ülkemizdeki 

“Proje Döngüsü Yönetimi ve Kamu Yatırım Programı Süreci” konusunda sunumlar 

yapılmıştır. 

 Zagreb’de düzenlenen Kamu-Özel İşbirliği Alanında Kapasite Oluşturma konulu 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Paris’te düzenlenen OECD Kıdemli Bütçe Yetkilileri Çalışma Grubunun Kamu-Özel 

İşbirliği 4. Yıllık Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 UNECE tarafından Cenevre’de gerçekleştirilen Kamu-Özel işbirliğine yönelik üçüncü 

uzmanlar toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Londra’da Türk Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, Türkiye’de Yatırım Fırsatları ve 

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri konulu çalışma toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 AB müzakereleri “kamu alımları” faslı çerçevesinde OECD SIGMA yetkilileriyle yıllık 

bazda yapılan toplantıya katılım sağlanmış ve SIGMA yetkilileriyle ülkemiz KÖİ 

mevzuat ve uygulamalarına ilişkin görüş alış verişinde bulunulmuştur.  

 İstanbul’da düzenlenen Türk-İngiliz İş Forumu kapsamında Kamu-Özel İşbirliği paneline 

katılım sağlanmıştır. 

 İstanbul’da düzenlenen KÖİ ile Gerçekleştirilen Ulaştırma Yatırımlarının Finansmanı 

konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. 
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1.2.8 - Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

1.2.8.1.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Bilgi Sistemleri: 

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 bakanlığımız koordinasyonunda bir İzleme Bilgi Sistemi kurulmuştur. Bilgi 

sistemi Bakanlığımız ve dört Bakanlık (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı) tarafından kullanılmaktadır.  

Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Veri Sistemi: Sağlık harcamaları 

bilgilerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca girişinin yapıldığı ve Kalkınma Bakanlığı 

uzmanlarınca sistemden alınan raporlarla izlendiği sistemdir. Veriler internet sayfası 

üzerinden toplanması ve uzmanlarca hazırlanan raporların bu sayfadan yayınlaması 

sağlanmıştır. 

Kamu Yatırımları Proje İzleme Sistemi: (KamuYa-İzleme) Yatırım Programı 

kapsamındaki projelerin izlenmesini sağlayan geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Proje çalışmalarına ek olarak Bakanlığımız görev kapsamına giren yatırım bütçesi 

hazırlıkları için de uygulama geliştirilmiştir. Ayrıca, yatırım projelerinin amacı, hedefi, 

zaman içinde gelişim bilgileri (resim, film, tablo vs.) kamu kurum ve kuruluşlar tarafından 

sisteme girilebilmektedir. 

Kuruluş Yatırım Bütçesi Hazırlama Sistemi: (KamuYa-Bütçe) Kamu kurum ve 

kuruluşlarının yatırım yılındaki tahsislerin oluşturulduğu sistemdir.  

Kamu Yatırımları Vize Sistemi: (KamuYa-Vize) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım 

yılındaki vize verme sistemidir. Sistem vize sürecinde, Maliye Bakanlığı ile yapılan tüm veri 

iletişimini elektronik ortama aktarılmasını sağlarken, kuruluş yetkililerinin Vize onayı almak 

için Bakanlığımıza şahsen başvurmalarını gerekliliğine de son vermiştir. 

Kamu Yatırımları Proje Sistemi: : (KamuYa-Proje) Kamu kurum ve kuruluşlarının 

yatırım yılındaki projelerinin oluşturulduğu sistemdir. Kamu Yatırımları Proje Sistemi tüm 

kamu yatırımı sürecini içerecek şekilde yeniden geliştirilmeye devam etmektedir.  

Kamu Yatırımları Raporlama Sistemi: (KamuYa-Analiz) Bilgi sisteminde bulunan 

veriler iş zekası uygulamalarıyla raporlanmaktadır. 

Yıllık Program İzleme Sistemi: Bu sistem, izleme ve değerlendirmenin etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesi amaçlanarak oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. Veriler, görevli kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından internet ortamında girilmektedir. Bakanlığımız uzmanları 

girilen bilgileri incelemekte ve değerlendirilerek nihai görüşlerini bilgi sistemine 

aktarmaktadır.  

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Takip Sistemi: Veriler Eylem Takip 

Sistemine görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından internet ortamında 

girilmektedir. Bakanlığımız uzmanları girilen bilgileri incelenmekte ve değerlendirmektedir.  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (KB-eb): Bu sistem 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, evrakın birbirleriyle 

ilişkisinin kurulabilmesi, kurumsal hafızanın oluşturulması, kurum dışından evraklara 
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ulaşılıp, işlem yapılabilmesi (güvenli elektronik imza ve mobil imza dahil), yer ve zaman 

bağımlılığının kaldırılması, internetin olduğu her yerden işlemlerin yürütülebilmesi, iş 

süreçlerinin otokontrol sürecinde hiyerarşik takibi, tam güvenliği sağlanmış e-imzalı ve 

mobil imzalı belge transferi, evrakın hazırlanma aşamalarının kolayca izlenebilmesi 

sağlanmaktadır.  

Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi:Bakanlığımızın elektronik ortamdaki bilgi ve belge 

paylaşımını sağlamak, kurumsal hafıza ve belge havuzunu oluşturmak amacıyla Arşiv ve 

Belge Yönetim Sistemi (AvBYS) yerel web sayfamız KB-net üzerinden 

http://dptnet.dpt.gov.tr adresinde gelişmiş özellikleri ile kullanılmaktadır. Sistem ayrıca, 

ortak belge üretme süreçlerini kolaylaştırmak üzere birden fazla kullanıcının aynı elektronik 

belge üzerinde çalışmasına imkan tanımaktadır. 

İthalat - İhracat Bilgi Sistemi: TÜİK’den aylık olarak alınan ülkemize ait ithalat ve ihracat 

verileri, her ay sisteme aktarılarak Bakanlık kullanıcılarının web tabanlı uygulama 

yardımıyla sektörel, isic3,gtip ve ülke bazında raporlar alması sağlanmaktadır. 

Üstveri Sistemi (ÜstveriS): Bakanlığımızda üretilen bilgi kaynaklarının düzenlenerek, 

depolandığı ve bilgi kaynaklarına erişime imkan sağlayan sistemdir. 

İş Planı Yönetim Sistemi: Bakanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan işlerin takip 

edilmesi, bu işlere ayrılan kaynakların izlenmesi ve raporlanmasını sağlayacak web tabanlı 

bir uygulama yazılımı hazırlanmıştır. 

Faaliyet Raporlama Sistemi: Bakanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan faaliyet ve 

projelerin takip edilebildiği, organizasyonel onay sürecinden geçirilerek raporlanabildiği 

web tabanlı bir uygulama yazılımı geliştirilmiştir. 

Ekonomik Göstergeler Veri Tabanı: Bakanlığımız bünyesindeki uzmanların ayrı ayrı 

takip ettikleri verilere ilişkin güncel veri setlerinin düzenli bir şekilde, kullanıcı dostu bir 

arayüz ile kamuoyunun bilgisine sunulması amacıyla kurulmuştur. 

Arama Proje: Başbakanlık bünyesinde geliştirilmiş kişilerin randevu ve görüşme 

kayıtlarının tutulduğu bir yazılımdır. Yeni bir Bakanlık olmamız nedeniyle Başbakanlık 

Merkez Teşkilatında kullanılan yazılımın kurulumu yapılarak Bakanlığımıza ilişkin bilgiler 

sistemlerimiz üzerine taşınmıştır.  

Kurum İçi Bilgi Sunum Faaliyetleri 

e-Pano: Bakanlığımız personeli ve diğer kurumlardan Bakanlığımıza gelen misafirlerin 

daha etkin, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi ve hizmet binamız zemin katında yaşanılan 

görüntü kirliliğinin giderilmesi amaçlarıyla görsel bilgilendirme hizmeti sunulmuştur.  

Kurum Dışı Bilgi Sunum Faaliyetleri 

 Bakanlığımız internet sitesi altyapısı kullanılarak Ekonomik Sosyal Konsey, İstihdam ve 

Çalışma Hayatı Dairesi Başkanlığının talebiyle İstihdam (istihdam.portal), Çevre ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanlığı talebiyle Sürdürülebilir Kalkınma 

(Rio+20.portal) (sayfa hazırlanmış olup, erişime açılmamıştır) alt portal sayfaları 

hazırlanılmış olup, internet sitesi ve üzerinde hazırlanmış olan; Bilim Teknoloji Sektörü, 

Bölgesel Gelişme, Sosyal Destek Programı (SODES), Sonuç Odaklı İzleme ve 

Değerlendirme (İveD) internet sayfalarının yönetilmesi ve teknik anlamdaki destek 

hizmeti sürdürülmüştür 

 Bakanlığımız internet sitesi ve alt portal sayfalarının bakımı kapsamında sitenin görsel 

temasının günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanması faaliyeti sürdürülmekte olup, 

fotoğraf/video sunumunda görselliğin artırılmasına yönelik yeni bir uygulama 

http://dptnet.dpt.gov.tr/
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geliştirilmiş ve kullanıma alınmıştır. Müsteşarlık yapısından Bakanlık yapısına 

geçildiğinden dolayı internet sayfasında bu kapsamda (logo, sayfa başlıkları vb.) 

güncellemeler yapılmış olup, duyurular alanı Haberler, Duyurular ve Kalkınma Ajansları 

Duyuruları alanından oluşan üçlü akordeon yapıya dönüştürülmüştür.  

 İnternet sayfasındaki özellikle yeni uygulamaların test edilerek hayata geçirilebilmesi için 

sanal makine üzerinde test ortamı yaratılmıştır. 

E-yazışma web sayfası (www.e-yazisma.gov.tr): Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı’nın 

talebi üzerine bu site oluşturulmuştur. e-Yazışma Projesi internet sitesinin amacı, projenin 

paydaşları arasındaki iletişimi ve proje kapsamında kaydedilen gelişmelerin ilgili taraflara 

duyurulmasını sağlamaktır.  

İFM web sayfası ve Bilgi Belge Paylaşım Sistemi (İBS) (www.ifm.gov.tr): Mali Piyasalar 

ve İstanbul Finans Merkezi Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine bu site oluşturulmuştur. 

Sitede 8 ayrı komite bulunmaktadır. Komitelerin entegrasyonu görevi Bakanlığımıza 

verilmiştir. Bu sitenin amacı komiteler arasında iletişim ve paylaşımı sağlamaktır. İFM 

eylem planı takibini sağlayan 8 ayrı çalışma komitesi ve IFM Koordinatörlüğü dâhil 9 ayrı 

alt web sitesi yapılmıştır. Bu alt web siteleri birleştiren www.ifm.gov.tr web sitesi 

tasarlanmış ve yapılmıştır. Komite üyeleri farklı kurumlarda çalışabilmektedir. Bu nedenle 

oluşturulan platform dışarıdan erişime açık olup, güvenli giriş yöntemleri ile yetkisi olan 

kullanıcılara erişim ve yetkilendirme sağlanmıştır. 

Bilgi Teknolojileri Altyapı Faaliyetleri: 

Sanallaştırma Projesi: Bilgi Teknolojileri kaynaklarından maksimum faydalanma, 

esneklik, iş sürekliliği, düşük maliyet, enerji tasarrufu gibi hususlar göz önünde 

bulundurularak oluşturulan sanallaştırma projesi 2011 yılında geliştirilmiş CPU kapasitesi 

%100, RAM kapasitesi %200 artırılmıştır.Net disk kapasitesi 12TB’dan 37 TB’a 

çıkartılmıştır. Sanal Host Sunucu sayısı 4’den 8’e çıkartılmıştır. Sanal ortamımızda sanal 

sunucu sayısı 30’dan 48’e çıkartılmıştır. Sanal ortamımıza ve Sistem Odamıza yapılan 

yatırımlar neticesinde Bakanlığımız dışında TURKSAT A.Ş. de bulundurulan İKİS ve 

KAYS projelerine ait 8 adet sunucu Bakanlığımız BİDB bünyesindeki Sistem Odamızdaki 

sanal ortama taşınmıştır. Sanallaştırma çalışmaları devam etmektedir. 

Yedekleme Projesi: Yedekleme sistemi için sistem odası yenileme projesi kapsamında net 

45 TB’lık disk kapasiteli Veri Depolama Birimi satın alınmış olup, uzak bir birimde 

konumlandırma çalışmaları devam etmektedir. 

Antivirüs-Antispam Sistemleri Yönetimi: Bakanlığımız bünyesinde kullanılan antivirüs-

antispam yazılımları yeni versiyonlara geçirilmiştir. 

Olay ve Log Yönetimi Projesi: 5651 Sayılı Kanun ile kurumlara verilen sorumluluk 

kapsamında, Bakanlığımız bünyesinde Olay ve Log Yönetimi Sisteminin alımı ve kurulumu 

yapılmıştır. Aktif olarak kullanılmaktadır.  

Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinin Sürdürülmesi: BT altyapısını yönetmek amacıyla, NTP 

(zaman sunucusu), olası kesintilerin algılanması amacıyla izleme ve uyarı sistemi (Nagios), 

sistemlere güvenli olarak internetten ulaşıp müdahale edebilmek amacıyla SSL VPN 

(OpenVPN) sunucuları kullanımı devam etmektedir. Sanallaştırma ortamı, yerel ağ altyapısı, 

kablosuz ağ altyapısı, internet servisleri (web erişimi, eposta, web sunumu, DNS vb.), veri 

tabanı yönetim sistemleri, bilgi güvenliği sistemlerinin kurulması, iyileştirilmesi ve 

kesintisiz çalışması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.  

Mail Sunucusu (MS Exchange) Kalkınma Bakanlığı Geçişi: Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığının Kalkınma Bakanlığı adını alması nedeniyle Bakanlığımız çalışanlarına, 

http://www.e-yazisma.gov.tr/
http://www.ifm.gov.tr/
http://www.ifm.gov.tr/
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mevcutta kullanmakta oldukları e-posta adreslerine ek olarak @kalkinma.gov.tr uzantılı yeni 

adresler verilmesi sağlanmıştır. 

Proje Yönetim Ofisi: Bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin tek bir merkezin 

koordinasyonunda yönetilerek kurumsal bütünlük sağlanması, projelerin standart şekilde 

yönetilmesi, proje maliyetlerinin ve ilerlemelerinin merkezi olarak izlenmesi, projeler arası 

uyumun ve entegrasyonun sağlanması, mevcut projelerin benzer tamamlanmış projelerden 

edinilen deneyimleri de içerecek şekilde daha etkin olarak hizmete sunulması 

hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak gerekli altyapının oluşturulması ile ilgili çalışmalar 

sürmektedir. 

Video konferans sistemi ile uluslar arası bazı toplantıların Bakanlığımız binasında yapılması 

sağlanmış ve bu altyapı diğer Bakanlıkların da kullanımına sunulmuştur. Yapılan 

toplantıların görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınması sağlanmıştır. 

 

Diğer faaliyetler: 

 e-Devlet Kapısından Bakanlığımızın hizmet sunmasına yönelik işbirliği çalışmaları 

başlatılmıştır. 

 DPT İç Kontrol çalışmaları kapsamında öncelikle İç Kontrol Proje Ekibine katkı 

sağlanmış; daha sonra bu konu ile ilgili oluşturulan Çekirdek Ekip’te de katkı sağlamaya 

devam edilmiştir. 641 sayılı KHK ile DPT’nin Kalkınma Bakanlığına dönüşmesi 

sonrasında yeniden başlatılan İç Kontrol çalışmalarına İç Kontrol Proje Ekibinde katkı 

sağlamaya devam edilmiştir.  

Katılınan Eğitim, Seminer, Hizmet İçi Eğitim ve Konferanslar  

 TODAİE tarafından düzenlenen Bilgi Yönetimi Seminerinde “Devlet Planlama 

Teşkilatında Bilgi Yönetimi Uygulamaları” başlıklı bir sunum yapılmıştır. 

 İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Akademik Bilişim toplantısına,  

 Ulusal Bilişim Kurultayında Enformatik/Bilişim Bölüm Başkanları toplantısına  

 15 Mayıs 2011 tarihinde Microsoft tarafından Microsoft Ankara Ofisinde (Cyberpark) 

gerçekleştirilen Microsoft Office 2010 konulu konferansa,  

 CEBIT Euraisa Bilişim Fuarı Sinerji Zirvesi Akıllı Kent Uygulamaları Seminerine, 

  TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresine,  

 Bilge Adam tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına,  

 Bilişim Buluşmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Dairesi 

Başkanlığı’nın katıldığı etkinliğe,  

 10. Plan İletişim Stratejisi konulu toplantıya,  

 Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’na ve ODTÜ’de gerçekleştirilen Siber Güvenlik 

Sempozyumuna, 

 8. Bilgi Güvenliği Konferansına, 

katılım sağlanmıştır. 
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1.2.8.2.Kütüphane, Yayın ve Arşiv Dairesi Başkanlığı 

 Kurum, kuruluş, üniversite ve kişilerden gelen kitap isteklerine cevap verilmiştir. 

 4.526 adet süreli yayın kataloglanarak barkodlanmış, ciltlenmiş ve bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. 

 650 adet süreli yayın ciltlenmiş, barkodlanmış, demirbaş kayıtlarına alınmıştır. 

 59 adet referans yayını kataloglanıp, 280 adet yayının barkodlama işlemi yapılmıştır. 

 1.150 adet 1980 öncesi kitap Bliss kataloglama programına kayıt edilmiştir. Böylece 

1980 öncesi kitapların tamamının otomasyona geçiş işlemleri sonuçlandırılmıştır. 

 1960-1974 tarihli 430 adet doküman tarayıcı ile bilgisayar ortamına aktarılmış ve bu 

işleme paralel olarak dokümanlar, Bakanlığımız sunucularında yedeklenerek e-erişime 

açılmıştır.  

 Financial Times, International Herald Tribune, Wall Street Journal, Time, Economist, 

BusinessWeek, Newsweek gibi günlük ve haftalık yabancı gazete ve dergilerden Türkiye 

ve ekonomi ile ilgili 3.640 adet haber, haftalık dış basın kupürü haline getirilerek, 

Bakanlık mensuplarının hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Intranet sayfasına aktarılmıştır. 

 Kütüphaneye yeni gelen 1.228 adet kitabın tanıtımı amacıyla, aylık olarak “Kütüphane ve 

Dokümantasyon Bülteni” hazırlanmış ve Bakanlığımız Intranet sayfasında 

duyurulmuştur. 

 Kütüphaneye yeni gelen 511 adet süreli yayındaki makalelerin tanıtımı amacıyla aylık 

olarak “Makale Duyuru Bülteni” hazırlanmış ve Bakanlığımız Intranet sayfasında yer 

alması sağlanmıştır. 

 Kullanıcıların Kütüphaneden daha çok yararlanmasını sağlamak amacıyla e-mail yoluyla 

ve Bakanlığımız Intranet sitesi haberler bölümünden Kütüphane ile ilgili son gelişmeler 

Bakanlık mensuplarına duyurulmuştur. 

 Kütüphanemizi Bakanlık içi ve dışı kullanıcılara tanıtmak için çağdaş iletişim 

teknolojilerinden yararlanarak kütüphane web sitesi güncellenmiştir. 

 INFORMASCOPE, GEMINI, ELSEVIER, BLACKWELL, Mikro Bilgi firmaları 

tarafından kütüphanemize kitap, elektronik kitap, süreli yayın ve veri tabanları hakkında 

tanıtım yapılmıştır.  

 Kitap kapaklarının orijinalleri, şema, harita, afiş, grafik, çizelge, yerleşim planı, isimlik 

ve amblemler hazırlanmıştır, 

 Yayın Kurulunca basımına karar verilen kitapların Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde gerekli kayıtları yaptırılarak, ISBN numaraları 

alınmıştır. 

 Duyuru, Genelge, Antetli Kağıt, Evrak Akış Fişi, Broşür, Bülten, Gelen, Giden Evrak, 

Kupür vb. olmak üzere toplam 274.530 sayfa baskı yapılmıştır.  

 Standart Dosya Planı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğünün revize ettiği ortak alanlara ait “Standart Dosya Plan”ı ve Bakanlığımız ana 

hizmet birimleri “Standart Dosya Plan”ı taslağı birimlere gönderilmiş olup görüş 

beklenmektedir. 
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1.2.8.3.Personel Dairesi Başkanlığı 

 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. 

 Bakanlık personelinin sicil işlemleri, hizmet cetvellerinin hazırlanması ve bilgisayar 

ortamında işlenmesi, emeklilik işlemleri, askerlik sevk işlemleri yapılmıştır. 

 Personelin güvenlik soruşturmalarının yapılması, aday personelin asalet tasdik işlemleri 

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.  

 Bakanlığımıza yeni atanan, unvanı değişen veya kimliğini kaybeden personele kimlikleri 

ve yöneticilerin tanıtım kartları hazırlanmıştır.  

 Bakanlık 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, 

Bakanlık kadrolarının dolu ve boş pozisyonları üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilmiştir.  

 Bakanlık personelinin aylar itibarıyla derece, kademe ve kıdem terfileri yapılmış, son altı 

yıllık sicil notu ortalamaları alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37’inci 

maddesi gereğince ilgili personele kademe ilerlemesi verilmiştir.  

 

1.2.8.4.Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

23/08/2011 tarihli ve B.22.0.YHG.0.71.02.00-903.02/396 sayılı Bakan Oluru ile 

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 

 

 Bakanlığımızda göreve başlayan 6 memur ve 45 uzman yardımcısı için İntibak Eğitim 

Programı düzenlenmiştir. 

 Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı kapsamında 16 uzman yardımcısının uzmanlık sınav 

safhaları tamamlanmış, atama işlemleri için ilgililere ait değerlendirme tutanakları teslim 

edilmiştir. 9 uzman yardımcısının da tez değerlendirme aşaması tamamlanmıştır. 

 2011 yılı Ocak, Şubat, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında her dönem için 50 kişi 

olmak üzere Stajyer Bilgilendirme Programı düzenlenmiştir. Katılımcılara sertifikaları 

hazırlanarak dağıtılmıştır. 

 Staj Yönergesi “Kalkınma Bakanlığı Bilgilendirme Programı Yönergesi” olarak 

değiştirilmiştir. 

 2012 yılı bütçe kontenjanı taleplerini belirlemek amacıyla Bakanlık birimlerine yazı 

yazılmış, gelen talepler Eğitim Kuruluna sunulmuştur. Kurul Kararı ve Müsteşarlık 
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Makamı Onayı alınarak 2012 yılı için 66 adet kontenjan talep yazısı Devlet Personel 

Başkanlığına gönderilmiştir.  

 Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılı bütçe kontenjanı kapsamında 17 personel yurtdışı 

eğitime gönderilmiştir. 

 Yurtdışı eğitimde olan 34 personelin yurtdışı eğitimleri izlenmiş, değerlendirilmiş ve 

fatura çevirileri yapılmıştır. İlgililere ait değerlendirme ve sonuç raporları bağlı 

bulundukları birimlere gönderilmiştir. 

 2011 yılında eğitimini tamamlayarak Bakanlığımızda göreve başlayan 16 personelin 

yurtdışı eğitim raporları 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Devlet Personel Başkanlığına 

gönderilmiştir. 

 TODAİE, ODTÜ, İstanbul Kalkınma Ajansı, TOBB Üniversitesinden gelen eğitim 

programı ile Kamuda İnovasyon ve Kamu İhale Mevzuatı (EKAP) Programı duyuruları 

Bakanlık intranet sitesinde yapılmıştır. Kamuda İnovasyon Seminerine 16 kişinin katılımı 

sağlanmıştır. 

 IMF, JICA, Singapur, Malezya, Kore Gelişim Enstitüsü, Jean Monnet Programlarının 

duyuruları yapılmıştır. Singapur için 1, IMF için 3 ve JICA için 1 kişinin adaylığı ilgili 

yerlere bildirilmiştir. Adayımızın olmadığı programlar için Devlet Personel Başkanlığına 

yazı ile bilgi verilmiştir.  

 Devlet Personel Başkanlığı, Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hazine 

Müsteşarlığından gelen eğitim programlarının duyuruları yapılmıştır.  

 EPDK’dan gelen kurum dışı staj talebi organizasyonu yapılmış, 2 EPDK uzman 

yardımcısına Bakanlığımızda staj yaptırılmıştır. 

 Duke Üniversitesi temsilcisi ile tanıtım toplantısı yapılmıştır. 

 TBMM uzman yardımcıları, Türkmenistan Heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesi ve ODTÜ 

öğrencilerine Bakanlığımızda tanıtım toplantıları düzenlenmiştir. 

 

1.2.8.5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

 Başkanlıkça, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi 

bağlamında Bakanlık bünyesinde bulunan harcama birimi yetkililerinin yazılı taleplerine 

istinaden sadece harcama yetkililiği görevi uhdelerinde kalmak kaydıyla, harcamalarla 

ilgili tüm iş ve/veya işlemleri yürütülmüştür. 

 Bakanlığımız temizlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım, onarım ve personel taşıma, 

fotokopi, özel güvenlik gibi hizmet işleri karşılanmıştır. 

 Bakanlığımız ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydı tutulmuş, taşınır 

kayıt işlemleri belgeleri hazırlanmış ve kayıt dışı olarak kullanılması önlenmiştir. 

 Bakanlığımız için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetler ve hizmet 

binasının bakım-onarım işleri yürütülmüştür. 

 Bakanlığımız sosyal işleri koordine edilmiştir. 
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1.2.9 - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 

Temel Faaliyetler 

 OVP ve yıllık program için kurumlar tarafından iletilen tedbir önerileri değerlendirilmiş, 

OVP çalışmalarına ve İngilizce çevirisine katkı verilmiştir. 

 Kalkınma Bakanlığı tarafından yıllık programlardaki gelişmelerin üst yöneticilere 

raporlanması amacıyla işletilen Yıllık Program İzleme Sistemine, 2010 yılı Programında 

yer alan tedbirlerle ilgili uzman değerlendirmeleri girilmiştir. 

 2012 Yılı Programında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması ve 

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi bölümleri 

hazırlanmıştır.  

 2012 Yılı Yatırım Programının Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) Genel İdare Sektöründe 

yer alan kuruluşların Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) yatırım teklifleri 

değerlendirilmiştir.  

 Yatırım Programı hazırlama döneminde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli 

koordinasyon toplantıları ve görüşmeler yapılmıştır. 

 2011 Yılı Kamu BİT Yatırımları yayını hazırlanmış, 2012 Yılı Kamu BİT Projeleri 

Hazırlama Kılavuzu güncellenmiştir. 

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri bölümüyle ilgili olarak Yatırım Programı 

Hazırlama Rehberine görüş verilmiştir.  

 2012-2014 dönemi Katılım Öncesi Ekonomik Programının hazırlanmasına katkı 

sağlanmıştır. 

 OECD Bilgi, Bilgisayar ve İletişim Politikaları (ICCP) Komitesi’nin çalışmalarına ilişkin 

ulusal koordinasyon faaliyetleri yürütülmüş, bu kapsamda çeşitli tarihlerde OECD’nin 

talep ettiği bilgiler, ilgili kurumlardan da destek alınarak, OECD’ye iletilmiştir. 

 OECD-ICCP Komitesi’nin çalışmalarına ilişkin olarak ülkemizde yürütülen 

koordinasyon faaliyetleri raporlanarak iletilmiştir. 

 Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüğü’nün Cullen International 

firması aracılığıyla yürüttüğü “Genişleme Ülkelerinde Elektronik Haberleşme ve Bilgi 

Toplumu Hizmetlerinin İzlenmesi Projesi” kapsamında Rapor hazırlanmıştır. 

 AB’nin Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) alt bileşeni olan 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) ve 2011 yılı Çağrısına 

ilişkin kamu ve özel sektör kuruluşu, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, yerel 

yönetimler resmi yazıyla bilgilendirilmiş/ bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

 ICT PSP Programı Yurtdışı Toplantı Desteğine ilişkin mevzuat çalışmaları yürütülmüş 

olup, söz konusu Destek Bütçe Kanununa dahil edilmiştir. 

 Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2. Sürümü hazırlık çalışmaları koordine edilerek, 

Rehbere yönelik güncelleme faaliyetleri yürütülmüştür.  

 Yatırım Programı hazırlama döneminde ilgili sektörlerle birlikte yatırım toplantılarına 

katılım sağlanmıştır.  

 Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye e-Devlet Durum Raporunun 10. 

Baskısına katkı sağlanmıştır. 
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 Bilgi Toplumu Stratejisinde belirlenen hedeflerin takibine yönelik olarak hazırlanan Bilgi 

Toplumu İstatistikleri yayınının üçüncü sürümü hazırlanarak yayımlanmıştır. Yayın, 

İngilizceye çevrilmiş ve yayımlanmıştır. 

 Bilgi Toplumu Stratejisinde belirlenen hedeflerden Bakanlığımız tarafından ölçülmesi 

gereken göstergelerden ölçülebilir durumda olanların ölçümüne yönelik çalışma 

yapılmıştır. 

 e-Yazışma Projesi’ne ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda e-

Yazışma Teknik Rehberi (Taslak) ve e-Yazışma API’leri hazırlanarak www.e-

yazisma.gov.tr adresinden paylaşıma açılmıştır.  

 e-Yazışma Projesi Yürütme Komitesi oluşturularak, e-Yazışma Projesi Hizmet Alımı 

Sözleşmesi ve eki İş Tanımı hazırlanmıştır 

 Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2. Sürümü hazırlık çalışmaları koordine edilerek, 

Rehbere yönelik güncelleme faaliyetleri yürütülmüştür.  

 Bilişim alanında birbirinden bağımsız yürütülen sosyal içerikli projelerden daha fazla 

fayda sağlanması ve mükerrerliklerin giderilmesi amacıyla Sosyal Dönüşümü 

Hızlandırıcı Entegre Program hazırlanması amaçlanmış, bunun için iki grup toplantısı 

yapılmış ve geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştay sonrası sonuç 

raporu basılarak ilgili kişi ve kurumlara iletilmiştir. Çalıştay sonuçları dikkate alınarak, 

UNDP ile birlikte bilişim projeleri ile alakalı envanter çıkarılması hususunda mutabık 

kalınmış ve söz konusu çalışma için bir iş tanımı hazırlanmıştır. 

 Habitat için Gençlik Derneği tarafından yürütülen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar 

Öğretiyor (BBBÖ) adlı projenin Ulusal Koordinasyon Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Aynı toplantıda Sosyal Dönüşümü Hızlandırıcı Entegre Program hakkında gençlerin 

görüşlerini almak üzere bir çalıştay yapılmıştır.  

 UNDP, Bakanlığımız, Intel ve Habitat için Gençlik Derneği ortaklığı ile hayata 

geçirilmesi planlanan Teknoloji Girişimciliği adlı proje için ön değerlendirme 

toplantısına katılım sağlanarak projeye görüş verilmiştir. Verilen olumlu görüş 

neticesinde Bakanlığımızın da ortağı olduğu proje hayata geçirilmiştir. 

  “Kamu Sektörü Bilgisinin Paylaşımı ve Yeniden Kullanımı” konusunda araştırma projesi 

yapmak üzere kavramsal çerçeve dokümanı hazırlanmış ve bazı ilgili firmalarla 

görüşülmüştür. 

 Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen 9. e-Devlet Kıyaslama Çalışmasının nihai 

değerlendirmesi yapılmış; Türkiye adına raporda düzeltmeler talep edilmiş ve 

sağlanmıştır. 

 Bakanlığımızda, Ulusal Ortofoto Projesi konusunda görüşlerini almak üzere özel sektör 

firmaları ile toplantı yapılmıştır. 

 Bakanlığımızda Vatandaşlık Kartı Projesine ilişkin yol haritasının ele alındığı ve ilgili 

kamu kurumlarının katılım sağladığı koordinasyon toplantıları düzenlenmiştir. 

 Bakanlığımızda Gates Vakfı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılımıyla “Küresel 

Kütüphaneler Projesi” konusunda toplantı düzenlenmiştir. 

Süreli Faaliyetler 

 Kamu sektörü bilgisinin paylaşımı ve yeniden kullanımı konusunda yazılar yazılmış, 

yazılar Telekom Dünyası ve e-Devlet dergilerinde yayınlanmıştır.  

http://www.e-yazisma.gov.tr/
http://www.e-yazisma.gov.tr/
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 Kalkınma Bakanı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısının çeşitli 

etkinlerde istifade edecekleri konuşma metinleri ve sunumları oluşturulmuş ya da katkı 

verilmiştir. 

Mevzuat Çalışmaları 

 2011 yılı içinde TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen “Kamu Hizmetlerinin 

Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak bilgi notları hazırlanmış, kurum görüşü 

oluşturulmuş, değişiklik önergeleri hazırlanarak Komisyonun bilgisine sunulmuş ve 

Komisyon toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağına görüş 

verilmiştir. 

 e-Yazışma Projesi’nin uygulamaya geçirilmesi için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği 

önerisi hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. 

 641 sayılı KHK’nın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davasında 

zikredilen iptal gerekçelerine ilişkin kurum görüşünün oluşturulmasına katkı 

sağlanmıştır. 

Görüş Bildirilen Konular 

 Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yatırım planlarına, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi 

Yönetmelik ve Tebliğ Taslağı’na ilişkin olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumuna 

(BTK)  ve Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde yürütülen “Bilgisayar ve İlgili Hizmetler” 

ile “Telekomünikasyon Hizmetleri”nin sınıflandırılması çalışmalarına ilişkin olarak 

Ekonomi Bakanlığına görüş verilmiştir. 

  OECD tarafından e-Devlet Ölçüm Çalışmaları kapsamında talep edilen ankete Türkiye 

katkısı verilmiştir. 

 Birleşmiş Milletler tarafından, 2012 yılı e-Devlet Kıyaslama ve Değerlendirme Çalışması 

kapsamında gerçekleştirilen ankete Türkiye adına katkı sağlanmıştır. 

 Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması Projesi kapsamında harcama 

yapılabilmesine ilişkin konulan dipnotun kaldırılmasına yönelik teklife cevap verilmiştir. 

 AB tarafından internet üstünden yapılan Sayısal Gündem (Digital Agenda) sualnamesi 

cevaplanmıştır. 

 OECD tarafından hazırlanan 2012 İnternet Ekonomisi Genel Görünümü (Internet 

Economy Outlook 2012) yayınına katkı verilmiştir. 

 Türkiye’nin AB’nin IDABC programı kapsamında kurduğu sTESTA altyapısının 

kaldırılması konusunda karar oluşturulmasına ilişkin ilgili kurumlarla görüşmeler 

yapılmıştır. 

 OECD tarafından hazırlanan Bir Bakışta Devlet 2011 (Government at a Glance 2011) ve 

“Mobil Devlet” yayınları için Türkiye görüşüne katkı sağlanmıştır. 

 Avrupa Birliği adına işletilen e-practice.eu internet sitesi editörleri tarafından talep edilen 

konularda Türkiye adına ilgililere bilgi sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik Paneli Yönetişim Raporu 

konusunda Sn. Müsteşar için hazırlanan bilgi notuna katkı sağlanmıştır. 
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Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları 

Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) Toplantıları 

 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 59 nolu Ulusal Ulaştırma Portalı ve 61 nolu Talep 

Yönetim Sistemi eylemlerine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen 

toplantılara,  

 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 75 nolu CBS Altyapısı Kurulumu eylemi 

kapsamında danışmanlık hizmeti yüklenicisi TÜRKSAT A.Ş. yetkililerine Bakanlığımız 

ve kalkınma ajanslarında CBS kullanımı ihtiyacına ilişkin sunum yapılmıştır. 

 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 75 nolu CBS Altyapısı Kurulumu eylemi 

kapsamındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ile 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgili temsilcileriyle toplantı yapılmıştır. 

 Plan Tadilatı ve Otomasyonu ve Planlama Portalının Geliştirilmesi projesi kapsamında 

Afyon’da yapılan çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

Diğer Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslararası Toplantılar 

 OECD ICCP Komitesi tarafından Fransa-Paris’te gerçekleştirilen 61 ve 62’nci Komite 

Toplantılarına, 

 OECD ICCP Komitesi Bilgi Toplumu Göstergeleri Çalışma Grubu (WPIIS ve Bilgi 

Ekonomisi Çalışma Grubu (WPIE) tarafından Fransa-Paris’te düzenlenen toplantılara, 

 Polonya-Poznan’da gerçekleştirilen Altıncı Avrupa e-Devlet Bakanlar Toplantısı ve 

Konferansına,  

 OECD ICCP Komitesi tarafından Fransa-Paris’te gerçekleştirilen İnternet Ekonomisi 

konulu Yüksek Düzeyli Toplantıya (High Level Meeting on the Internet Economy), 

 Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüğünün Cullen International 

firması aracılığıyla yürüttüğü “Genişleme Ülkelerinde Elektronik Haberleşme ve Bilgi 

Toplumu Hizmetlerinin İzlenmesi Projesi” kapsamında Belçika-Brüksel’de düzenlenen 

toplantıya, 

 İsviçre-Cenevre’de gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (DBTZ) 2011 

Forumuna, 

 Avrupa Komisyonu tarafından Belçika-Brüksel’de ICT PSP Komitesi, ICT PSP 

Bilgilendirme Günü, e-Beceriler Yönlendirme Komitesi toplantılarına, 

 Macaristan-Budapeşte’de düzenlenen ICT PSP Programı bilgilendirme ve ağ oluşturma 

etkinliğine, 

 ICT PSP ile ilgili olarak Belçika-Brüksel’de gerçekleştirilen 5 No'lu AB-Türkiye 

Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Alt Komitesi 10. Tur toplantısına, 

 Boğaziçi Üniversitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen Bulut Bilişim Konferansına 

açılış ve panel konuşmacısı olarak, 

 Gebze TÜSSİDE’de düzenlenen “Ar-Ge ve Yenilik” konulu toplantıya, 

 Ankara'da düzenlenen Araştırma Altyapıları Çalıştayına,  

 İstanbul’da düzenlenen 2011 Yılı CEBIT Bilişim Eurasia Fuarına, 
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 Ankara’da TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Sistemleri Güvenliği Bölümü tarafından 

organize edilen Altıncı Kamu Kurumları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Konferansına, 

 MÜSİAD tarafından İstanbul’da düzenlenen “Ar-Ge ve İnovasyondan Ürüne” başlıklı 

çalıştaya, 

 Yayım Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) tarafından İstanbul’da düzenlenen 

“Eğitimde e-İçerik” konulu çalıştaya, 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da düzenlenen Gayrimenkul 

Değerinin Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması projesi çalıştayına, 

 Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Fırsatları 

Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Yürütme Kurulunun 

düzenli olarak yapılan koordinasyon toplantılarına, 

 IBM tarafından Ankara’da düzenlenen 2011 Yazılım Zirvesi’nde açılış konuşması 

yapılmış ve Zirve kapsamındaki oturumlara, 

 İnternet Kurulu 13, 14, 15’inci toplantılarına, 

 “Ulaştırma ve İletişim Stratejisi” konulu toplantıya, 

 Harita Genel Komutanlığında düzenlenen Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon 

Kurulu Genel Kurul Toplantısına,  

 Türkiye Bilişim Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen Kamu-BİB etkinliğine, 

katılım sağlanmıştır. 

 İstanbul'da Bakanlığımız, Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı ve İTÜ Arı 

Teknokent koordinasyonunda ICT PSP Bilgilendirme ve Rehberlik Günü düzenlenmiştir. 

 İstanbul’da düzenlenen Elektronik Kimlik ve Elektronik Pasaport Global Konferansı’na 

Bakanlığımız adına katılım sağlanmış ve etkinlikte bir sunum yapılmıştır. 

 Erciyes Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından Kayseri’de düzenlenen “Bilişimle 

Kalkınma” konulu kongreye katılım sağlanmış ve Türkiye’de e-Devlet Uygulamaları 

konusunda sunum yapılmıştır, 

 Güney Kore-Seul’de gerçekleştirilen OECD-MENA Açık ve Yenilikçi Yönetim 2 nolu 

Çalışma Grubunun 7’nci Toplantısına katılım sağlanmış ve Türkiye’de açık yönetim 

alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bir konuşma yapılmıştır. 

 Ankara’da icra edilen 28. Bilişim Kurultayına katılım sağlanmış ve “Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Yardımıyla Sosyal Dönüşüm” konulu bir sunum yapılmıştır. 

 Habitat için Gençlik Derneği tarafından yürütülen Bakanlığımızın da ortağı olduğu 

“Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” projesi kapsamında Bingöl ilinde faaliyet 

gösterecek olan Bilişim Akademisi’nin açılış törenine katılım sağlanmış ve 

“Girişimcilik” konulu panelde konuşma yapılmıştır 

 Almanya-Hannover’de düzenlenen CeBIT Bilişim Fuarına ve Türkiye’nin Fuarda partner 

ülke olması dolayısıyla düzenlenen Alman-Türk Bilişim Zirvesine (German-Turkish ICT 

Summit) panelist olarak katılım sağlanmıştır. 

 Ankara’da, mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geo Portal 

Tanıtım Toplantısına katılım sağlanmış ve açılış konuşması yapılmıştır. 
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Bilgi Notları 

 Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları için çeşitli konularda bilgi notları ve konuşma 

metinleri hazırlanmıştır. 

 61. Hükümet tarafından Hükümet Programı doğrultusunda hazırlanması öngörülen Eylem 

Planı çerçevesinde talep edilen konularda bilgi verilmiştir. 

 Başbakanlık tarafından Bilgi Toplumu Ajansı kurulması düşüncesi çerçevesinde yapılan 

toplantıya katılım sağlanmış, konu ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Yeni anayasa hazırlama çalışmaları göz önünde bulundurularak, Anayasada bilgi toplumu 

açısından dikkate alınması gereken konuların çalışılması konusunda bir bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesine ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır. 

 MÜSİAD “Türkiye Bilişim Potansiyeli ve Geleceği” konulu Türkiye İstişare Toplantısı 

için Bilişim Sektörü-Stratejik Yaklaşım isimli sunum hazırlanmıştır. 

 Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011 yayını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak 

yayımlanmıştır. 

 Türkiye Bilişim Derneği tarafından çıkarılan Bilişim Dergisinin Şubat 2011 sayısı için 

yeni bilgi toplumu stratejisi hazırlıkları konusunda röportaj verilmiştir. 

Çalışma Raporları 

 “Kamu Sektörü Bilgisinin Paylaşımı ve Yeniden Kullanımı” adlı çalışma raporu 

hazırlanmış ve Şubat 2011’de yayınlanmıştır.  

 “Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa İçin Sayısal Gündem Girişimi” 

adlı çalışma raporu hazırlanmış ve Aralık 2011’de yayınlanmıştır.  

 Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, Mekansal Adres Kayıt Sisteminin Oluşturulması ve 

Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri projesine ilişkin Bakanlığımıza yöneltilen sorulara ve 

çeşitli soru önergelerine cevap verilmiştir. 

Katılınan Eğitim, Seminer, Hizmet İçi Eğitim ve Konferanslar  

 İç Kontrol çalışmaları çerçevesinde Antalya’da düzenlenen eğitim çalışmalarına katılım 

sağlanmıştır.  

 Rio+20 Ulusal Hazırlık Süreci çalışmaları çerçevesinde Abant’ta düzenlenen çalışmalara 

katılım sağlanmıştır.  
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1.2.10. Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşavirliğinin 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 15. maddesinde 

sayılan görevlerine ilişkin faaliyetler aşağıda açıklanmıştır. 

İdari Davalar: 

Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden birisi İdari Yargı Mercileri olan idare 

mahkemelerinde veya Danıştay’da açılan idari davaları takip etmektir. 

İdari dava dosyalarının, davanın açılmasından hukuki anlamda nihai karara kadar 30 

ayrı aşamadan geçerek kesinleşmesi mümkün olabilmektedir. Ancak, her davada bu 

aşamaların hepsi gerçekleşmemektedir. 

Bu kapsamda, Bakanlığımız ve Yüksek Planlama Kurulunu temsilen Başbakanlık 

aleyhine 2011 yılı içerisinde 20 adet yeni idari dava açılmış olup, Müşavirliğimizce bu 

davaların takibi yapılmaktadır. Buna ilaveten, geçmiş yıllarda açılıp halen devam edenlerle 

birlikte toplam idari dava sayısı 298’dir. 

Adli Davalar: 

Adli yargıda Bakanlığımızı ilgilendiren davalarda, 540 sayılı KHK döneminde Hukuk 

Müşavirliğimizce gerekli bilgiler hazırlanarak, 4353 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmıştır. 

641 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle adli davaların da mahkemelerdeki temsili ve buna 

ilişkin işlemler Hukuk Müşavirliğimizce yürütülecektir. 

Bu kapsamda Hukuk Müşavirliğince takibi yapılan adli dava sayısı 63’tür.  

Görüş ve Mütalaalar: 

Bakanlığımız birimlerince sorulan konulara 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 verilmektedir.  

Görüş verilen işlemlerden bazıları; 

 Bilgi Toplumu Stratejisi Teknik Şartnamesi,  

 TİGEM Kazım Karabekir işletmesinin sözleşmesi,  

 İstanbul Finans Merkezi Stratejisi eylem planı, 

 Kalkınma Ajanslarının gelirlerinin tahsili, 

 Batum Yatırım Ajansı işbirliği protokolü, 

 Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Projeleri ihale usul ve esasları, 

 666 sayılı KHK’nın uygulanması. 

Mevzuat Çalışmaları: 

Bakanlığımızın görev alanına giren çeşitli konulardaki mevzuat çalışmalarında görev 

alınmış ve katkıda bulunulmuştur. Bu kapsamda, Bakanlığımızın kuruluşuna ilişkin kanun 

hükmünde kararname taslağı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 

Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı 

Yönetmeliği ve Bakanlık personelinin Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliklere ilişkin değişiklik çalışmalarına katkı sağlanmıştır. 
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e) Eğitim Faaliyetleri 

Bakanlık 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. 

 

1.2.11 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Bakanlık Bütçesinin Hazırlanması 

 Bakanlığımız 2012-2014 Dönemi Bütçesi hazırlık çalışmaları kapsamında; 

 2012-2014 Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen ilke 

ve esaslara göre bütçe tekliflerinin hazırlanması konusunda harcama birimleri ile gerekli 

yazışmalar yapılmıştır. 

 Harcama birimlerinden cari ve yatırım teklifleri alınmıştır. Harcama birimleriyle yapılan 

toplantılar sonucunda Müsteşarlığımız cari ve yatırım bütçe teklifleri oluşturulmuştur. 

 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Müsteşarlığımız cari bütçe teklifleri üzerinde 

görüşmeler yapılmıştır. 

 Bakanlık bünyesinde Yatırım Bütçesi görüşmeleri yapılmıştır. 

 Görüşmeler sonucunda teklifler değerlendirilerek Bakanlık Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır. 

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan bütçe görüşmelerine katılım 

sağlanmıştır. 

Bakanlık Bütçesinin Uygulanması 

 Bakanlığımız 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin tertipler itibariyle dağılımı 

yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı oluşturulmuştur. 

 2011 yılına ilişkin Toplulaştırılmış Projelerin dağılımı yapılarak Yatırım Detay onayı 

alınmıştır. 

 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 8/2 ve 8/3 maddeleri çerçevesinde toplam 37 

adet aktarma gerçekleştirilmiştir. 

 Birimlerin 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 8/2 maddesinde belirtilen yüzde 

yirmi oranının üzerindeki aktarma talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) iletilmiş ve 

sonuçlandırılmıştır. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 20’nci maddesi hükmü 

çerçevesinde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) 32 adet AHP revize talebinde bulunulmuş 

ve sonuçlandırılmıştır. 

 Bakanlığımız 2010 yılı bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri ile kesin hesap verileri Maliye 

Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğü 

verileri ile karşılaştırılarak uygunluk sağlanmıştır. 

 Harcama gerekçelerine ilişkin açıklamalar kesin hesaba eklenmiştir. 

 Bakanlık 2010 yılı kesin hesabı, Maliye Bakanlığı ve TBMM’ye gönderilmek üzere 

oluşturulmuştur. 

 Taşınır mal icmal cetveli hazırlanmıştır. 
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 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik gereği 

aylık olarak Bakanlığımız Nakit Talebi belirlenmiş ve bildirilmiştir. 

2012 Yılı Performans Programının Hazırlanması 

Bakanlığımız 2012 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları kapsamında; 

Stratejik Planda yer alan 2012 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, Başkanlığımıza gelen bilgiler doğrultusunda 

konsolide edilerek 2012 yılı performans programı hazırlanmış, Maliye Bakanlığı Bütçe ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız Kurumsal ve Stratejik Yönetim Daire 

Başkanlığına gönderilmiştir. 

Müsteşarlığımız 2012 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. 

Ön Mali Kontrol İşlemleri 

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ön mali kontrol işlemlerine ilave 

olarak, ön ödeme dahil olmak üzere Müsteşarlığımızın harcamalarına ilişkin miktar 

sınırlamasına bakılmaksızın 2.188 adet ödeme emri ve eki belgeler ile 2 adet sözleşme 

tasarısının mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen süreler içinde ön mali kontrolleri 

yapılmıştır.  

 

İç Kontrol Faaliyetleri 

1. DPT Müsteşarlığı Döneminde Yapılan İç Kontrol Çalışmaları 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat gereğince 

2009 yılında başlayan iç kontrol sistemi kurulması çalışmalar 2011 yılında da devam etmiştir. 

İlk olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Müsteşar Yardımcımız 

Sayın Erhan USTA’nın da katıldığı ve çoğunluğu İç kontrol Proje Ekibi üyelerinden olan 50 

personele Antalya’da 28 Şubat – 04 Mart tarihleri arasında 5 günlük “İç Kontrol Çerçevesinde 

Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Yönetimi” konulu eğitim programı düzenlenmiştir.  

Yapılan eğitim programı sonrasında Müsteşarlığımız süreçlerini belirlemek üzere bir 

yol haritası çıkarılmıştır. 

Süreç Belirleme Çalışmaları çerçevesinde Antalya’da düzenlenen eğitim programının 

devamı olarak bir günlük moderasyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaları takiben çekirdek 

ekip oluşturulmuştur.  

Çekirdek ekip çalışmaları neticesinde Müsteşarlığımız süreçleri belirlenerek önce 

“Ana Hizmet Süreçleri” ve “Yönetsel ve Destek Süreçler” olarak iki kategoriye ayrılmış ve 

iki kategori de kendi içinde “Temel süreç – süreç – alt süreç” olarak sınıflandırılmıştır. 

2. Kalkınma Bakanlığı İç Kontrol Çalışmaları 

DPT Müsteşarlığının Kalkınma Bakanlığına dönüşmesi nedeniyle Kalkınma Bakanlığı 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Bu amaçla 
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yeni İç Kontrol Proje Ekibi kurulmuştur. Yeni eylem planında önemli mesafeler kat edilmiş 

olup, uygulanabilirliği daha yüksek bir eylem plan hazırlanması hedeflenmektedir. 

Birim Bazında Hazırlanan Raporlar 

 5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet 

Raporları Hakkında Yönetmelik gereği harcama birimlerince hazırlanan birim faaliyet 

raporlarına istinaden Müsteşarlığımızın 2010 yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp 

www.dpt.gov.tr adresinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur 

 Bakanlık bünyesindeki harcama birimlerinden gelen 2011 yılının ilk altı ayına ilişkin 

Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıştır. 

 Bakanlık bünyesindeki harcama birimleri ile yazışmalar yapılmış ve rapor için gerekli 

veriler birimlerden temin edilmeye çalışılmış, 2011 yılının ilk altı ayına ilişkin bütçe 

verileri ve birimlerden temin edilen diğer veriler ışığında hazırlanan rapor Bakanlık web 

sayfasında yayımlanmıştır. 

 2010 yılı Yatırım izleme ve değerlendirme raporu hazırlanmış ve ilgili kurumlara 

gönderilmiştir. 

  08.07.2011 tarihinde yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara dair 

1 Sıra No.lu tebliğ gereğince, 2013-2017 tarihli Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına 

Aralık ayında başlanmıştır. 

Kamu Zararları 

 19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının 

Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince, tespit 

edilen kamu zararından doğan alacakların her biri için alacak takip dosyası açılmaktadır. 

 2011 yılında 70 adet kişilerden alacaklar dosyası açılmış, 2008 yılından 1 adet,2011 

yılından 1 adet olmak üzere 2 adet dosya 2012 yılına devretmiş ve 68 adedinin tahsili 

sağlanmıştır. 

Katılım Sağlanan Eğitimler 

 “Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” konulu 

eşleştirme projesi Kapsamında yapılan Mali Yönetim ve Kontrol Rehberi pilot uygulama 

çalışmalarına,  

 “Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” konulu 

eşleştirme projesi kapanış toplantısına, 

 ”Proje Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” konulu eğitime, 

 OECD / SIGMA Mali Yönetim ve Kontrol Yıllık Gözden Geçirme Toplantıya, 

katılım sağlanmıştır. 

 “İç Kontrol Çerçevesinde Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Yönetimi” konulu çalıştay 

düzenlenmiştir. 

 Maliye Bakanlığınca yürütülen ve Bakanlığımızın da pilot kuruluş olarak yer aldığı 

“Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” konulu eşleştirme projesi 

2 yılını tamamlayarak sona ermiştir. Proje kapanış toplantısına Bakanlığımız temsilcileri 

katılmış olup, proje kapsamında eğitim alan personele sertifikaları dağıtılmıştır. 

http://www.dpt.gov.tr/
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 Maliye Bakanlığınca yürütülen ve Bakanlığımızın da pilot kuruluş olarak yer aldığı 

“Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi” konulu diğer bir eşleştirme 

projesi kapsamında düzenlenen 106 yarım günlük eğitim programına proje çerçevesinde 

27 Haziran / 01 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’da 5 günlük çalışma ziyaretine bir 

Mali Hizmetler Uzmanı ile katılım sağlanmıştır. 

 

1.2.11.-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 Gazete ve hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arşivleme işlemleri düzenli olarak 

yapılmıştır. 

 Bakanlığımız hakkında yayımlanan gerçek dışı haberlere ilişkin cevap ve düzeltme hakkı 

kullanılmış ve doğru haberin yayınlanması sağlanmıştır. 

 Basın faaliyetleri kapsamında basın listeleri her ay güncelleştirilmiştir. 

 Görüntülü ve yazılı basın arşiv hizmeti sürdürülmüştür. 

 Bakanlık içinde ve dışında yapılan ilgili toplantıların fotoğrafları çekilerek intranette 

yayınlanması sağlanmıştır. 

 Stajyer Eğitim Programı çerçevesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin tanıtımı 

yapılmıştır. 

 

1.2.12.-Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı 

Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17’nci maddesine göre kurulmuştur. 

Kurullar Sekretaryası Daire Başkanlığının görevleri; Yüksek Planlama Kurulu, Para-

Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bakanlık bünyesinde veya koordinasyonunda oluşturulacak 

diğer kurullar ve komitelerden Bakan tarafınca belirlenecek olanların sekretarya hizmetlerini 

yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların uygulamasını takip etmek 

ve ayrıca Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak olarak belirlenmiştir. 

2011 yılında Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı 

alınması için toplam 140 adet teklif gelmiş olup, Yüksek Planlama Kurulundan 81, Para-

Kredi ve Koordinasyon Kurulundan ise 15 adet Kurul Kararı istihsal edilmiş, 20 teklifin görüş 

alma işlemleri devam etmekte, 24 teklif ise görüşler doğrultusunda yeniden değerlendirilmek 

üzere kuruluşlara iade edilmiştir. 

1.2.13.-Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayın Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini 

bayramlarla ilgili hizmetlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve diğer kuruluşlarla koordine 

edilmesi, Sayın Bakanın onayına ve imzasına sunulan evrakların takibi, yurt içi ve yurt dışı 

programlarının organizasyonu yapılmıştır. 

Sayın Bakana arz edilen bireysel ve kurumsal taleplerin içeriklerine göre 

yönlendirilmesi, takibi, randevu ve görüşmelerinin sağlanması, kutlama, tebrik ve benzeri 

özel yazışmaları yapılmış, konuşma metinleri ile diğer bilgi notları hazırlanmıştır. 
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. ÜSTÜNLÜKLER 

 Köklü ve saygın geçmişe sahip olmak. 

 Bütüncül bakış açısına sahip, birlikte çalışma kültürü gelişmiş, iş yapma biçiminde 

analitik bir yaklaşıma hâkim olan nitelikli bir insan gücünün bulunması. 

 Hiyerarşinin yatay olmasından kaynaklanan güçlü iletişim ve inisiyatif alma becerisi. 

 Ekonomik ve sosyal yaşamın hemen her yönünü bütüncül bir şekilde çok disiplinli 

değerlendirme ve politika oluşturma fırsatının bulunması. 

 Personel yapısına bağlı olarak, tecrübeli ve genç personelin bir arada çalışmasının, 

kurumsal kimlik ve bunun önemli bir parçasını oluşturan kişi tecrübelerinin birinci elden 

gelecek nesillere aktarımını sağlaması. 

 Kalkınma planı, orta vadeli program, yatırım programı ve yıllık program gibi güçlü 

araçlar aracılığı ile tüm ülkeyi etkileyebilecek kararlar alabilme gücüne sahip olma. 

 Kurumsal kültür / tecrübe ve bilgi birikimi. 

 Farklı disiplinler arası çalışma yeteneğini geliştirme imkanının bulunması. 

 Kamu yönetiminde münhasır yere sahip olmak. 

 Stratejik planlama konusunda deneyimli ve yönlendirici olmak. 

 Bölgesel politikaların belirlenmesinde etkin olmak. 

 Uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimine sahip olmak. 

 Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Yatırım Programı gibi araçlarla 

tüm ülkeyi etkileyen konularda politika oluşturma ve uygulama sürecine müdahil olmak. 

 

B. ZAYIFLIKLAR 

 Yapılan çalışmaların kamuoyuna yeterince tanıtılamaması ve kamuoyu desteğinin 

yeterince sağlanamaması. 

 Aynı nitelikteki hizmetleri yürüten personelin farklı statüde istihdamının, çalışma 

ortamında verimlilik kaybına neden olması. 

 Uzmanlarımızın yürütmekte oldukları yatırımları sahada izlemesine ve değerlendirmesine 

olanak sağlayan bir sistemin bulunmaması.  

 Kayıtlı bilgi aktarımı yetersizliğinden kaynaklanan kurumsal hafıza eksikliği. 

 İhtiyaç duyulan verilerin istenilen detayda ve sürede temin edilememesi. 

 Özel sektörle yeteri kadar iletişim kurulamaması. 

 Bazı kurumların faaliyet alanlarıyla ilgili bilgileri yeterli kalite ve detayda üretememesi 

nedeniyle politika geliştirme ve tahmin yapma sürecinde yaşanan zorluklar. 
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V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Kalkınma; bir toplumun yalnızca ekonomik büyüme hızı ile ilgili değil, aynı zamanda 

sosyal refah, insani gelişmişlik düzeyleri ile refahın ülke sathına dengeli bir biçimde 

dağılımını ve kurumsal gelişmişlik düzeyini ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla, çok 

boyutlu bir yaklaşım ve politikaların bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi ile kaynakların 

etkin kullanımının sağlanması kalkınmanın hızlandırılması için büyük önem taşımaktadır. 

Bakanlığımız, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın 50 yıllık tecrübe ve bilgi 

birikimi ile planlı kalkınma faaliyetlerini, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki 

öncü rolünü yürütmeye devam edilecektir. 

Bu amaçla; 

 Etkin işleyen bir karar alma sürecinin tasarlanması ve uygulamaya konulması, 

 İzleme ve değerlendirme mekanizmasını içeren etkin, dinamik ve katılımcı bir yönetim 

kültürünün inşa edilmesi, 

 Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin 

yürütülmesi, 

 Kalkınma Planları ve diğer temel strateji ve politika belgelerinin gerek hazırlama gerekse 

uygulama sürecinde katılımcılığın ve koordinasyonun ön planda tutulduğu proaktif bir 

sürecin kurgulanması, 

 Başta bakanlıklar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir 

koordinasyon ve etkileşim mekanizmasının oluşturulması, 

 Kamuda yönetişim ve kapasite güçlendirmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, 

 Hazırlanan mevcut politika belgelerine ek olarak, dış paydaş algısını artırıcı ve 

gereksinimlerini destekleyici yeni rapor ve çalışmaların üretilmesinin, 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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EK-1: İç Kontrol Güvence Beyanı2 

 

 

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
3
 gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara, Nisan 2012) 

 

 

 

 

 

 

Kemal MADENOĞLU 

Müsteşar 

 

  

                                                 
2
 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. 
3
Bakanlığımız 2011 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 Beyanı4 

 

 

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.
5
 

 

İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara, Nisan 2012) 

 

 

 

 

 

 

Hasan GÖLCÜK 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 

 

 

 

 

                                                 
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-4) yer alan örnek esas alınmıştır. 
5
 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. Bakanlığımız iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları devam ettiğinden 

Güvence Beyanı, bu hususun dikkate alınması kaydıyla geçerlidir. Açıklamaya mezkûr Yönetmeliğin 5 numaralı 

dipnotu gereğince yer verilmiştir. 


