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BAKAN SUNUŞU
Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu
çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun
artırılması amacıyla 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çıkarılmıştır. 2006 yılı bütçesi de anılan Kanun hükümleri çerçevesinde
hazırlanmış ve uygulanmıştır. İdarelere tahsis edilen kamu kaynakları ile idare
amaçlarına ve bu doğrultuda önceden belirlenen performans göstergelerine ne
ölçüde ulaşıldığını gösteren faaliyet raporları, stratejik planlama sürecinde
önemli bir araç niteliği taşımaktadır.
Ülkemizde 1960’lı yıllardan beri süregelen planlı kalkınma yaklaşımı,
ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler ve değişen ekonomik yaklaşımlar
çerçevesinde dönemler itibarıyla değişime uğramıştır. Bu değişime paralel
olarak, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması hedefi
doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, üzerine düşen
sorumlulukların bilinciyle önemli görevler ifa etmektedir.
2006 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, katılımcı bir
yaklaşımla Dokuzuncu Kalkınma Planını hazırlamış ve ülkemizin uzun vadeli
ekonomik ve sosyal hedeflerinin ortaya konulmasında ve ortak bir vizyon
geliştirilmesinde etkili bir rol oynamıştır. Bunun yanı sıra Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı, Avrupa Birliğine katılım sürecinden kamu yatırım
programına, bölgesel kalkınma çalışmalarından kamu ve özel kesim arasında
kurulan koordinasyon işlevine değin çok kapsamlı bir alanda faaliyetlerini
başarıyla sürdürmektedir.
Ülke geleceğini tasarımlamak misyonunu geçmişte olduğu gibi bugün de
başarıyla omuzladığına inandığım Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının
2006 yılı İdare Faaliyet Raporunun, yıl içerisindeki çalışmalar konusunda
kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından faydalı olmasını temenni ederim.

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, kurulduğu günden bugüne
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması amacıyla gerekli
politikaların
oluşturulması,
koordinasyonu,
izlenmesi,
analiz
ve
değerlendirmelerinin yapılmasında önemli görevler ifa etmekte ve üstlendiği
yasal, yönetsel ve sosyal sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda, tutarlı ve bütüncül bir yaklaşımla, makroekonomik,
sektörel ve bölgesel politikaların oluşturulması ve ülke ekonomisine yön veren
kısa, orta ve uzun vadeli belgelerin hazırlanması Müsteşarlığımızın ana faaliyet
alanını meydana getirmektedir. Benzer şekilde, Avrupa Birliğine katılım
sürecinde aktif rol oynanmaktadır.
2006 yılında Müsteşarlığımızın gerçekleştirdiği en önemli faaliyetler
arasında Avrupa Birliği bütçe ve program dönemiyle uyumlu olarak Dokuzuncu
Kalkınma Planı (2007-2013) hazırlanması yanında Kalkınma Ajanslarının
yasalaşması ve iki bölgede kurulması olmuştur. Yürütülmekte olan bu
çalışmalar, Teşkilatımız personeli tarafından yoğun bir çalışma temposu altında
büyük bir özveriyle gerçekleştirilmektedir.
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde
hazırlanan bu Rapor, Müsteşarlığımız faaliyetlerinin daha sistematik
yürütülmesini ve birimlerin özdeğerlendirme yapmalarını da sağlayacaktır. İlk
olarak 2006 yılı için hazırlanan İdare Faaliyet Raporu, gelecek yıllarda
performans kriteri gibi bölümlerin de eklenmesiyle daha da geliştirilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan ve performans yönetimi
çalışmalarının önemli bir aşaması durumundaki İdare Faaliyet Raporunu
kamuoyu ile paylaşmaktan Müsteşarlığımız çalışanları ve şahsım adına büyük
bir kıvanç duymaktayım.

Dr. Ahmet TIKTIK
Müsteşar
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I-GENEL BİLGİLER
A-VİZYON VE MİSYON
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” eki geçiş takviminin üçüncü grubunda yer alan
Müsteşarlığımız 2009-2013 dönemini kapsayan stratejik planı yapmakla
mükelleftir. Stratejik plana ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan
faaliyet raporu dönemi itibarıyla vizyon ve misyon ifadeleri belirlenememiştir.
Müsteşarlık stratejik planının hazırlanmasını müteakiben bu bölüme yer
verilecektir.
B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana
gelir.
540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde Devlet Planlama
Teşkilatının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit
ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin
belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak,
b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile
yıllık programları hazırlamak,
c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve
kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak,
uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete
müşavirlik yapmak,
d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük
stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini
katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde
belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,
e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi
için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin
iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak,
f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve
koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık
programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak,
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g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve
yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete
müşavirlik yapmak,
h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve
amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme
politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve hükümete teklif etmek,
ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini
sağlayacak araçları ve tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve
koordine etmek,
j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak,
uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve
müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak,
k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak.
l) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş
ve işlemleri yürütmek.
Ayrıca DPT Müsteşarlığı, 540 sayılı KHK’nın 5 inci maddesinin (f)
fıkrası uyarınca, kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar
vermekle görevlidir.
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Fiziksel Yapı
Müsteşarlığımız, Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe/Ankara adresinde
bulunan Başbakanlık yeni binasında, 13.500 m2 alanda hizmet vermektedir.
Müsteşarlığımızda 184 kişi kapasiteli bir konferans salonu ve 11 toplantı
salonu bulunmakta ve ekonomik ve sosyal konularda 74.000 kitap kapasiteli,
12’si Türkçe ve 192’si yabancı olmak üzere 204 süreli yayın aboneliği bulunan
DPT kütüphanesi hizmet vermektedir.
181 adeti Müsteşarlığın mülkünde olan ve 34’ü diğer kurumlardan
Müsteşarlığa tahsis edilmiş olan 215 lojman Müsteşarlık personeline tahsis
edilmiştir.
2005 yılı itibarıyla Müsteşarlık envanterinde kayıtlı araç sayısı 1’i makam
aracı olmak üzere toplam 9 adet iken, bunlardan 4 tanesi 2006 yılı içinde Maliye
Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
devredilmiştir. Müsteşarlığımızda 5 kayıtlı araç olmakla birlikte taşıt ihtiyacı,
hizmet sözleşmesi ile karşılanmaktadır.
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2-Örgüt Yapısı
Müsteşarlığımız Başbakana bağlı bir kuruluş olup, Başbakan bu yetkisini
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanmaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısına karşı sorumlu bir üst yöneticidir. 2006 yılında Müsteşara yardımcı
olmak üzere üç müsteşar yardımcısı görev yapmıştır.
Müsteşarlık bünyesinde, 7’si genel müdürlük, 2’si başkanlık ∗ ve 1’i
yurdışı teşkilatı olmak üzere 10 ana hizmet birimi, 3 danışma birimi ve 4
yardımcı hizmet birimi bulunmaktadır. 5018 saylı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı Kanun çerçevesinde 2006 yılında
Müsteşarlığımız bünyesinde danışma birimi niteliğinde Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı kurulmuştur.
Faaliyet raporu kapsamına giren Müsteşarlık örgüt yapısı aşağıdaki
teşkilat şemasında gösterilmektedir.

∗

2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, ana hizmet birimi olarak
faaliyet göstermektedir. Ancak, 540 sayılı KHK’da ana hizmet birimleri arasında sayılmamıştır.
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
22 adet sunucu sistemleri ile Müsteşarlığın, internet sayfası, intranet
sayfası, e-posta, virüs, spam, güvenlik duvarı, veritabanları, ağ yazıcıları, alan
adı isimlendirme, ağ yönetimi vb. hizmetleri yerine getirilmekte ve bu
sistemlerin sürekliliği temin edilmektedir.
Müsteşarlığımızda kablolu ve kablosuz ağ erişimi hizmeti bulunmaktadır.
42 Gbps hızındaki ana omurgaya bağlı olan 1000 Mbps hızındaki yerel ağ
dağıtım cihazlarına yaklaşık 800 adet kullanıcı ve 60 adet ağ yazıcısı bağlıdır.
Yerel ağda VLAN yapısı kurulmuş olup daha hızlı ve güvenli bir ağ yapısı
oluşturulmuştur.
Müsteşarlığımızın internet erişimi 10 Mbps metroethernet bağlantısı ile
sağlanmaktadır.
2006 ylında, Müsteşarlık bilgi işlem altyapısında köklü değişiklikler
yapılmıştır. DPT kurumsal bilgi sistemlerinin omurgasını oluşturan sunucular
kapasite ve işlem olarak yetersiz kalmaya başladığı için değiştirilmiştir. Bu
kapsamda, ağ alanı yönetimi ve yedeği, veritabanı hizmetleri, intranet sitesi, alan
adı ismi çözümleme ve IP dağıtma hizmetleri yeni sunucularda verilmeye
başlanmıştır.
Ağ altyapısı ile ilgili olarak da Müsteşarlık yerel ağının daha hızlı
çalışması, ağ üzerinden gelen virüs ataklarının yerel kalması, yayılmaması vb.
sebeplerle yerel ağı sanal ağlara bölme uygulaması yapılmıştır. Ayrıca ağ
altyapısının genişlemesi ile ilgili olarak yeni ağ donanımları alınmıştır.
Ağ güvenliğinin artırılması ile ilgili olarak çalışmalar yapılmıştır. Bu
kapsamda, mevcut güvenlik duvarının eskimesi ve ağ trafiğini kaldıramaması
nedeniyle yeni bir güvenlik duvarı alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yapılan
araştırmalar neticesinde iki katmanlı ve yedekli bir yapıya geçme gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, yedekli çalışacak bir çift güvenlik duvarı alımı
yapılmış ve devreye alınmıştır.
Bu donanım değişikliklerinin yanı sıra, mevcut intranet sitesi Müsteşarlık
çalışanları tarafından yeniden geliştirilmiş ve böylece yeni görsel arayüzü ve ek
işlevleri ile daha kullanışlı hale gelmiştir. Bilgi paylaşım aracı olarak forum
sistemi intranet bünyesinde yer almıştır. Teşkilat birimlerinin kendi sayfalarını
hazırlayıp sunabilecekleri ortam oluşturulmuştur. Değişik kurumlardan XML
bilgisinin alınıp gösterilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca, kurumsal hafızanın oluşturulması ve bilgi paylaşımının
sağlanması amacıyla Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi yazılımı Müsteşarlık
personeli tarafından geliştirilmiştir. Bu yazılım aracılığıyla kişi, birim veya
çalışma grubu bazında güvenli bir şekilde arşivleme yapmak mümkün
olabilmektedir.
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Müsteşarlığımızda mevcut durumda kısıtlı işlevlere sahip olarak
kullanılan Evrak Takip Sistemi yazılımı tüm süreci kapsayacak şekilde
personelimiz tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Yazılım geliştirimi ile ilgili
olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmıştır. Yazılım geliştirimi hala devam
etmektedir.
Müsteşarlığımızın ana işlevlerinden Kamu Yatırım Programının
Hazırlanması ve İzlenmesi ile ilgili olarak personelimiz tarafından bir yazılım
sistemi geliştirilmiştir. Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi kapsamında raporlama
aracı alınarak esnek bir raporlama ortamı oluşturulmuştur. Bununla birlikte,
proje gerçekleşme bilgilerinin kurumlar tarafından internet üzerinden çevrimiçi
girilebilmesine olanak sağlayan bir yazılım da geliştirilmiştir.
Avrupa Birliği (AB) Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının
izlenmesi ve desteklenmesi amacıyla internet tabanlı bir İzleme Bilgi Sistemi
DPT sunucusundan hizmet vermektedir. Sistem hali hazırda yaklaşık 1500
kullanıcıya sahip olup, bu sayının yeni hibe programlarının devreye sokulması
ve programın yaygınlaştırılması ile artması planlanmaktadır.
Müsteşarlık düzeyinde herkesin kullanımına açık olan, elektronik ortamda
bilgi ve veri depolamaya ve ortak doküman yönetimine imkan sağlayan portal
sunucusu etkin olarak kullanılmaktadır. Bu sistem bilgi, belge ve veriye
ulaşmada kolaylık sağlaması; ortak doküman yönetimi ile grup çalışmalarındaki
etkinliği artırması açısından personelin iş yapma performansını artırmaktadır.
Müsteşarlık kütüphanesinde kullanılan mevcut kütüphane kataloglama
sisteminin daha işlevli ve kullanımı kolay yeni sürümü ile değiştirilmesi
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda mevcut kataloglama yazılımının yeni
sürümünün kullanılabilmesi için yazılımın gerektirdiği yeni veritabanı ve sunucu
altyapısı temin edilmiştir.
Müsteşarlığın bina güvenliğini sağlamaya yönelik olarak güvenlik
kameraları alımı yapılmıştır. Ayrıca garaj girişlerini kontrol eden plaka okuma
sisteminin kapsamı genişletilmiştir.
Lisansı biten merkezi antivirüs yazılımınınlisansı yenilenmiştir. Ayrıca
lisans süresi dolan kişisel bilgisayarlarda kullanılan antivirüs yazılımları için
yeni ürün alımı yapılmıştır. Bununla birlikte, spam e-postalar ile mücadele
etmek için merkezi bir antispam yazılımı alınmıştır.
Müsteşarlığımızda kullanılan ağ yazıcılarının daha etkin kullanılması
amacıyla bir yazıcı yönetimi yazılımı alınmış ve devreye sokulmuştur.
Avrupa Birliği (AB) Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının
izlenmesi ve desteklenmesi amacıyla internet tabanlı bir İzleme Bilgi Sistemi
DPT sunucusundan hizmet vermektedir. Sistem hali hazırda yaklaşık 1500
kullanıcıya sahip olup, bu sayının yeni hibe programlarının devreye sokulması
ve programın yaygınlaştırılması ile artması planlanmaktadır.
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4-İnsan Kaynakları
2006 yılı sonu itibarıyla Müsteşarlığımıza tahsis edilmiş olan 1000 adet
kadrodan 719 adedi dolu durumda olup, tahsis edilen kadronun yüzde 72’si
kullanılmıştır.
Müsteşarlığımızda çalışan kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yıllar
itibarıyla sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Personelin Statüsüne Göre Dağılımı (Kişi)
YILLAR

KADROLU

SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ

TOPLAM

2003

204

455

46

705

2004

203

470

33

706

2005

212

490

25

727

2006

210

509

16

735

Son 4 yıl içerinde kadrolu personel sayısında kayda değer bir değişme
görülmezken, sözleşmeli personel sayısında yüzde 12 oranında bir artış olmuş,
buna karşılık geçici personel sayısı 46’ dan 16’ ya düşerek yüzde 65 oranında
azalmıştır. Toplam personel sayısında ise yaklaşık yüzde 5 oranında bir artış
gerçekleşmiştir.
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2006 yılı itibarıyla Müsteşarlık personelinin statülere göre dağılımı
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Müsteşarlık personelinin birimler bazında dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
Birimler Bazında Personel Dağılımı (Kişi)
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Müsteşarlık personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı (Kişi)
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Müsteşarlık personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Kişi)
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Müsteşarlık personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı aşağıdaki
grafiklerde gösterilmiştir.
Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Kişi)
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Müsteşarlık personelinin yüzde 52,7’si lisans, yüzde 18,9’u yüksek lisans
ve yüzde 4,1’i de doktora derecesine sahiptir.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Teşkilatta görevli elemanlarını
uzmanlık alanlarındaki mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas
yapmak üzere yurt dışına göndermektedir.
5-DPT Tarafından Sunulan Hizmetler
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatı ile yurtdışı
teşkilatından oluşur. Müsteşarlık tarafından sunulan hizmetler ana hizmet
birimleri, danışma birimleri ile yardımcı birimler tarafından yerine
getirilmektedir.
Ayrıca, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesiyle
Yüksek Planlama Kurulunun ve 6 ncı maddesi ile Para-Kredi ve Koordinasyon
Kurulunun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi görevi Müsteşarlığımıza
verilmiştir.
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a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
i) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, yıllık programların makro dengelerini oluşturmakta ve
kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Konjonktürel
gelişmeleri izlemekte ve değerlendirmektedir. Kamu maliyesi, ödemeler
dengesi, para, banka ve mali piyasalar konularında gerekli araştırmaları
yapmakta ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde bulunmaktadır.
Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermektedir.
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 getirmektedir.
Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi
için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin
iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmaktadır.
Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve
yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete
müşavirlik yapmaktadır.
Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlarına
uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme
politikalarının genel çerçevesini hazırlamakta ve Hükümete teklif etmektedir.
ii) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak, yıllık programların
hazırlanmasına katkıda bulunmak, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke
ekonomileri, ulusal ve uluslararası stratejiler, sanayileşme, teknoloji, çevre
politikaları ve benzeri konularda araştırmalar yapmak, geliştirdiği makro
modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin
etmek, bölgesel entegrasyonlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve
bunlara yönelik alternatifler hazırlamak, kalkınma planlarının uygulanmasını
izlemek ve değerlendirmek, bu konularda uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelere iştirak etmekle görevli olan Genel Müdürlük bu çerçevede,
Kalkınma Planlarının hazırlanmasında makroekonomik dengelerin oluşturulması
ve koordinasyonun sağlanması görevlerini yürütmekte ayrıca, Kalkınma
Planlarına temel teşkil eden Özel İhtisas Komisyonlarının toplanması ve
raporların hazırlanmasını koordine etmektedir.
2001 yılından beri Katılım Öncesi Mali İzleme süreci çerçevesinde
Avrupa Komisyonuna sunulan Katılım Öncesi Ekonomik Programı Genel
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Müdürlük koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Türkiye ekonomisindeki son
ekonomik gelişmeler ile orta vadeli tahmin ve öngörüler bu dokümanda yer
almaktadır.
Genel Müdürlükçe, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki stratejik plan
yapmakla yükümlü merkezi kamu idarelerinin stratejik planlarını değerlendirip
kamu idarelerine geri bildirimde bulunarak nitelikli, diğer planlarla uyumlu ve
uygulanabilir stratejik planların hazırlanabilmesi amacıyla stratejik planlar
değerlendirilmekte ve kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama ve
uygulamalarını kolaylaştırmak için genel süreç tasarımı yapmak ve başta
stratejik plan yükümlülüğünü haiz merkezi kamu idareleri olmak üzere 5018
sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin stratejik yönetim alanındaki
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla kamu idarelerine stratejik yönetim
sürecinde destek hizmeti sunulmaktadır.
iii) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, iktisadi sektörlerde proje geliştirme ve değerlendirme,
sanayileşme, teşvik ve yönlendirme, iç ve dış ticaret politikaları konularında
çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık
programların hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.
İktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmekte,
kamu yatırım programını hazırlamaktadır. Kamu projelerini izlemekte ve yıl
içinde revizyonu ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Uygulamaya ait dönem
raporlarını hazırlamakta, uygulamayı yönlendirmektedir. Kurumsal ve hukuki
düzenlemeler ile ilgili görüş vermektedir. Plan ve programların uygulanması
sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu
sağlamakta ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin
katılacağı komisyonlar kurmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelere iştirak etmektedir.
Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit
ederek, takip edilecek iktisadi politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete
müşavirlik yapılmasına katkıda bulunmaktadır.
Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük
stratejiler geliştirmekte ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini
katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde
belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmektedir.
Kanun tasarısı ve tekliflerini, kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke
ve hedeflere uygunluk bakımından incelemektedir.
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iv) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, sosyal sektörlerde çalışma ve araştırmalar yapmak
suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda
bulunmaktadır.
Sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmektedir.
Kamu yatırım programını hazırlamakta, kamu projelerini izlemekte ve yıl içinde
revizyonu ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Uygulamayı yönlendirmekte,
kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermektedir.
Plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim
kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla kurum ve
kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı muhtelif komisyonlar
kurmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmektedir.
v) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları
yapmakta, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları
çalışmaların kalkınma planları ve yıllık programlarla tutarlılığını sağlamaktadır.
Yapısal uyum politikalarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek
sorunların çözümü amacıyla projeler geliştirmekte ve bu konularda yapılacak
çalışmaları koordine etmektedir.
Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamakta ve bunlarla
ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.
Yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve
orta ölçekli sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkarların ve kırsal kesimin
sorunlarına yönelik politikalar geliştirmektedir.
Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermekte, uygulamayı
yönlendirmektedir. Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit ederek,
bu yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir gelişme sağlanması
amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili koordinasyonu sağlamakta, görev
alanına giren konularda görüş vermekte ve uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelere iştirak etmektedir.
“Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” Faslı (22. Fasıl)’
nı Müsteşarlık adına ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği içinde
koordinasyonunu yürütür.
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vi) Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, Avrupa Birliği ile ilişkilerde ekonomik, sosyal, hukuki
ve diğer konularda Hükümet tarafından tespit edilecek hedef ve politikalarla
ilgili çalışmaları yapmakta ve önerilerde bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan
inceleme ve araştırmaları yapmakta veya yaptırmaktadır.
Avrupa Birliğinden sağlanan mali yardımlara yönelik dokümanların
hazırlanmasına katkı sağlamakta ve mali yardımlarda gözetilmesi gereken esas
ve usuller ile proje hazırlama konusunda ilgili tarafları bilgilendirmekte ve
yönlendirmektedir.
İdari kapasite geliştirici projeler tasarlamakta ve uygulamaktadır.
Ülkemizde katılım müzakerelerine yönelik olarak sürdürülen faaliyetlerin
genel koordinasyonundan sorumlu İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi
olması sebebiyle Müsteşarlığımıza verilen görevlerin yerine getirilmesinde
koordinasyon ve yönlendirme işlevini yerine getirmektedir.
vii) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük; bölgesel, çok taraflı ve ikili ekonomik ilişkilerin
kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla
uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla
bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmektedir. Gelişme
yolundaki ülkeler ve özellikle islam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği
amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmakta ve bu
teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekreterya hizmetlerini
yürütmektedir.
viii) Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı
Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri belirlemekte
Hükümete müşavirlik görevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla
Müsteşarlık bünyesinde kurulan Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı,
dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel oluşum ve gelişimleri anında almak,
değerlendirmek, yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine sunmak ve arşivlemekle
görevlidir.
Başkanlık; kalkınma planları ve yıllık programların ekonomik, sosyal ve
kültürel politika ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri ulusal ve
uluslararası kuruluşlardan sağlamakta ve bu bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.
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Müsteşarlık bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullanılması için gerekli
tedbirleri almakta ve bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetlerini yerine
getirmektedir.
ix) Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejilerin hazırlanması ve
hükümete teklif edilmesi, bu politika ve stratejilerin uygulamasının
yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması, kamu bilgi ve iletişim
teknolojileri projelerinin değerlendirilmesi ve kaynak tahsisi yapılması, kamu
hizmetlerinin elektronik ortamda sunumuna yönelik faaliyetlerin koordinasyonu,
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun sekreterya hizmetlerinin sağlanması,
Avrupa Birliğinin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının yurtiçi
koordinasyonunun sağlanması, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerde
bulunulması, bilgi toplumuyla ilgili konularda toplumun bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
b) Danışma Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
i) Müsteşarlık Müşavirliği
Özel önem ve öncelik taşıyan konularda Teşkilata danışmanlık hizmeti
vermektedir.
ii) Hukuk Müşavirliği
Müşavirlik, Müsteşarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki,
mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmektedir.
Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki
tedbirleri zamanında almakta, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun
olarak yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Adli ve idari davalarda grerekli bilgileri hazırlamakta ve Hazineyi
ilgilendirmeyen davalarda Müsteşarlığı temsil etmektedir.
iii) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Müsteşarlığın stratejik planı ve performans programının hazırlanmasını
koordine etmekte ve bunların sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını
yürütmektedir.
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Müsteşarlık bütçesini,
stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamakta ve
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Müsteşarlık
faaliyetlerinin
değerlendirmektedir.

bunlara

uygunluğunu

izlemekte

ve

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,
ayrıntılı harcama programı hazırlamakta ve hizmet gereksinimlerini dikkate
alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamaktadır.
Bütçe kayıtlarını tutmakta, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri
toplamakta, değerlendirmakte ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri
hazırlamaktadır.
İlgili mevzuatı çerçevesinde Müsteşarlık alacaklarının takip ve tahsil
işlemlerini yürütmektedir.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas
alarak Müsteşarlık faaliyet raporunu hazırlamaktadır.
Müsteşarlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemektedir.
Müsteşarlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmekte,
uygulama sonuçlarını izlemekte ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu
hazırlamaktadır.
Müsteşarlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini
yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır.
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamakta ve danışmanlık
yapmaktadır.
Ön malî kontrol faaliyetini yürütmektedir.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

uygulanması

ve

c) Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler
i) Personel Dairesi Başkanlığı
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşların Atama Usulüne İlişkin
Kanun gereğince yapılan Müşterek Atama Kararnamelerinin hazırlamaktadır.
Müşterek Kararla Planlama Uzmanlığına atanan Planlama Uzman
Yardımcılarının ücret tespiti, kadro alımı ve sözleşmelerini hazırlamaktadır.
Müsteşarlık içerisinden bir üst kadroya vekaleten yapılan atamalar, başka
kurumlardan nakil yoluyla yapılan atama işlemleri, Teşkilatımızdan başka
kurumlara yapılan naklen atamalar ile naklen görevden ayrılan veya göreve
başlayan personelin özlük ve sicil dosyalarının devredilmesi veya devir
alınmasıyla ilgili işlemleri yapmaktadır.
16

Personelin ücretsiz izine ayrılma ve başlama işlemleri, varsa
sözleşmelerinin hazırlanması, terfi tarihlerinin yeniden belirlenmesi işlemlerini
yapmaktadır.
Teşkilatımız personelinin sicil raporlarının hazırlanması, birimlerine
dağıtılması, toplanması, gelen sicil raporlarının incelenmesi, ortalamalarının
alınması ve sicil dosyalarına takılması, Personelin Mal Bildirimlerinin sonu (0)
ve (5) ile biten yıllarda toplanması ve gizli sicil dosyalarında muhafazası ile
Teşkilatımız çalışan personelinin tüm hizmetlerini gösterir Hizmet Cetvellerinin
hazırlanması ve personelin emeklilik işlemlerini yapmaktadır.
ii) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı
Yazılı ve görsel basını takip etmekte, Basın Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğü ile yazışmalar yapmakta ve yabancı basında Türkiye ile ilgili çıkan
haberleri e-mail ve internet aracılığı ile temin ederek, bu haberleri Müsteşarlığın
bağlı olduğu Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürlüklere
göndermektedir.
Gazete ve hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arşivleme işlemlerini
düzenli olarak yapmaktadır.
Kurum, kuruluş, üniversite ve kişilerden gelen kitap isteklerine cevap
vermektedir.
Teşkilatımızın tanıtımı ile ilgili kitapçık ve broşürler hazırlamaktadır.
Basın faaliyetleri kapsamında basın listelerini her ay güncellemekte, basın
duyurusu hazırlamakta ve basın yayın kuruluşlarına faks ve e-posta yoluyla
ulaştırmaktadır.
iii) Savunma Uzmanlığı
Hizmet binamızın iç ve dış güvenliği açısından sabotajlara ve yangınlara
karşı alınacak koruyucu güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte, personelin
öncelikle can ve mal kaybını en alt seviyede tutmak amacıyla ilgili mevzuat
çerçevesinde gerekli önlem ve tedbirleri almaktadır.
iv) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Müsteşarlığımız ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin
kaydının tutmakta ve kayıt dışı olarak kullanılmasını önlemektedir.
Müsteşarlığımız için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili
hizmetleri yürütmektedir.

17

Müsteşarlığın koruma ve güvenlik hizmetlerini Savunma Uzmanlığı ile
koordineli olarak yürütmektedir.
Müsteşarlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmekte, ayrıca; temizlik,
aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım, onarım ve personel taşıma ve sair taşıma
hizmet işlerini karşılamaktadır.
Müsteşarlık personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin her
türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamakta, Müsteşarlığın sosyal
işlerini koordine etmektedir.
Müsteşarlığın teknik destek birimleri marifetiyle hizmet binasının işletme
faaliyetlerini tanzim etmektedir.
Mevcut kira sözleşmelerine göre personel taşımaya yönelik taşıt
kiralamaları ile diğer taşıt kiralamaları işlerinin ihalesini yapmaktadır.
Müsteşarlığın elektrik, su ve doğalgaz ihtiyacına göre, bunların alımını
yapmaktadır.
Müsteşarlık personelinin yurtdışı staj ve öğrenim giderleri ile ilgili
personel kanunları hükmüne göre, özlük haklarına ilişkin ödeme evraklarını
hazırlamaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Müsteşarlığın ihtiyacı olan
mal ve hizmet alımlarının ihalelerini yapmaktadır.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 10 ana hizmet, 3 danışma ve 4
yardımcı birimden oluşmaktadır. Müsteşarlığın temel fonksiyonları bu birimler
tarafından yürütülmektedir.
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Teşkilatımıza verilen görevler
yukarıda belirtilen birimler tarafından, birim amirlerinin sorumluluğunda
yürütülmektedir.
İdarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracı olan
iç kontrol siteminin 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.
Bu çerçevede Müsteşarlığımızca;
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini
sağlamak amacıyla karar ve işlem süreçlerine ilişkin tespit ve tanımlama
çalışmaları yapılmıştır.
2006 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının kurulmasıyla, bütçe
işlemleri anılan birim tarafından yerine getirilmeye başlanmış, mali işlemlere
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ilişkin tahakkuk birimlerince harcama evrakları hazırlanırken yapılan mali
kontrollere, mali hizmetler birimince yapılacak ön mali kontrol de eklenmiştir.
Müsteşarlığımız birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere hususiyle
mali mevzuata uygun faaliyet göstermelerini teminen, bilgilendirme toplantıları
yapılmış, mevzuat değişiklikleri bilgi notları şeklinde birimlere sunulmuştur.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar 2007 yılında da hız kazanarak devam
edecektir.
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
B- POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Müsteşarlığımız Stratejik Planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Müsteşarlığımız stratejik amaç ve hedefleri, izlenen temel ilkeler stratejik planla
birlikte belirleneceğinden bu bölüme 2006 yılı için yer verilmemiştir.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
Müsteşarlık bütçesinin 2006 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali
tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Müsteşarlık, 2006 yılında 264.068.000 YTL olan başlangıç ödeneğinden
yıl içinde yapılan kurum dışı aktarmalarla 135.847.130 YTL olarak gerçekleşen
toplam ödeneğinin 131.749.426 YTL’lik kısmını harcamıştır. Harcamaların
gider türleri itibarıyla dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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DPT MÜSTEŞARLIĞI
2006 MALİ YILI 1. DÜZEY EKONOMİK KODLARA GÖRE
ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARLARI
GİDER TÜRLERİ
01-Personel Giderleri

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

TOPLAM
ÖDENEK

YTL
HARCAMA
MİKTARI

20.658.000

21.644.100

02-Sos. Güv. Kurum. Dev.Primi Gid.

1.600.000

1.692.900

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

7.791.000

8.396.950

7.178.694

05-Cari Tarnsferler

35.192.000

35.192.000

35.192.000

06 Sermaye Giderleri

14.600.000

8.412.250

6.706.000

184.200.000

60.508.930

59.415.740

264.068.000

135.847.130

131.749.426

07-Sermaye Transferleri

TOPLAM

21.570.700
1.686.292

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamalar, üretime
yönelik mal ve malzeme alımları; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları;
yolluklar; görev giderleri; hizmet alımları; temsil ve tanıtma giderleri; menkul
mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri; gayrimenkul mal bakım
ve onarım giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri olarak gerçekleşmiştir.
Cari Transferler kapsamında yapılan harcamanın 35.000.000 YTL’lik
kısmı cari giderlerini karşılaması amacıyla Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Merkezi Başkanlığına aktarılmış, kalan 192.000 YTL ise devlet memurlarına
yemek yardımı olarak aktarılmıştır.
Sermaye Giderleri, Müsteşarlık bünyesinde yapılan araştırma ve
geliştirme projeleri ve diğer yatırım harcamalarını kapsamaktadır.
Sermaye Transferleri kapsamında yapılan harcamalar ise Ulusal Fona,
Kalkınma Ajanslarına ve Vakıf Üniversitelerine yapılan transferlerden
oluşmaktadır.
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Müsteşarlık harcama birimlerinin ödenek ve harcama bilgileri aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
DPT MÜSTEŞARLIĞI
2006 MALİ YILI BİRİMLER BAZINDA ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARLARI
KURUMSAL
KOD

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

BİRİMLER

07.81.00.02

Özel Kalem Müdürlüğü

07.81.00.03

Savunma Uzmanlığı

07.8100.04

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

07.81.00.05

TOPLAM
ÖDENEK

YTL
HARCAMA
MİKTARI

2.844.095

3.079.495

2.870.654

148.500

130.900

121.732

47.751.442

45.487.242

44.852.540

Personel Dairesi Başkanlığı

413.859

485.159

467.797

07.81.00.07

Yayın ve Temsil Daire Başkanlığı

895.013

1.237.413

1.123.226

07.81.00.23

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

-

80.000

3.307

07.81.00.24

Hukuk Müşavirliği

89.479

147.979

145.286

07.81.00.26

Diğer Müşavirlikler

1.107.606

1.125.106

1.100.758

07.81.00.63

Yurt Dışı Teşkilatı

961.490

277.290

223.913

1.936.970

1.528.320

1.438.551

2.277.014

2.942.304

2.480.346

1.649.577

2.213.977

1.833.682

5.150.100

1.305.910

1.190.536

3.505.263

3.667.363

15.820.880

17.185.030

16.163.880

177.471.408

53.398.838

53.002.288

1.545.304

1.544.804

1.192.072

264.068.000

135.847.130

131.749.426

07.81.30.00
07.81.31.00
07.81.32.00
07.81.33.00
07.81.34.00
07.81.35
07.81.36.00
07.81.37.00

Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel
Müdürlüğü
Dış Ekonomik İlişkiler Genel
Müdürlüğü
Yıllık Programlar ve Konjonktür
Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Ekonomik Modeller ve Stratejik
Araştırmalar Genel Müdürlüğü
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü ∗
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum
Genel Müdürlüğü
Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi
Başkanlığı

TOPLAM

∗

3.558.868

Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığının harcamaları Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden
yapılmıştır.
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Müsteşarlık bütçesinde, fonksiyonel sınıflandırmaya göre tahsis edilen
ödenek ve harcama miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

DPT MÜSTEŞARLIĞI
2006 YILI BÜTÇESİNİN FONKSİYONEL BAZDA DAĞILIMI
YTL
KOD

FONKSİYON

01

Genel Kamu Hizmetleri

02

Savunma Hizmetleri

04
09

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA MİKTARI

59.927.930

49.792.042

130.900

121.732

Ekonomik İşler ve Hizmetler

35.000.000

34.999.449

Eğitim Hizmetleri

47.788..300

46.836.203

135.847.130

131.749.426

TOPLAM

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2006 yılında harcamaların yıl sonu toplam ödeneğine oranı, personel
giderlerinde yüzde 99,6; sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinde
yüzde 99,6; mal ve hizmet alımı giderlerinde yüzde 85,5; cari transferlerde
yüzde 100; sermaye giderlerinde yüzde 79,7; sermaye transferlerinde yüzde 98,1
olarak gerçekleşmiştir.
3-Mali Denetim Sonuçları
Müsteşarlığımız Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. Müsteşarlığın 2005
yılında su giderine ilişkin bir harcaması mevzuata uygun bulunmayarak Sayıştay
tarafından sorguya alınmış, söz konusu sorguya ilişkin savunma yazımız
Sayıştay’a gönderilmiştir. Müsteşarlığımızın ilama bağlanmış herhangi bir borcu
ise bulunmamaktadır.
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Projeler
i) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Temel Faaliyetler
•

9. Kalkınma Planı çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

•
2007-2009 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanarak
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.
•

2007 Yılı Programı hazırlanarak yayımlanmıştır.

•
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe hazırlık sürecine aktif katılım
sağlanarak, bütçe makro ve temel büyüklükleri ilgili diğer kuruluşlarla
koordineli olarak belirlenmiştir.
•
2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program metinlerinde görev alanına
ilişkin bölümler hazırlanmıştır.
•

KİT Yatırım Finansman Programının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

•
Bütçe hazırlık sürecinde Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile
düzenli toplantılar yapılarak Merkezi Yönetim Bütçesinin makro dengeleri
oluşturulmuştur.
•
Yatırım Programı Hazırlama Esasları çalışmaları çerçevesinde kamu
sektörüne ilişkin sektörler itibarıyla sabit sermaye yatırım deflatörleri
hazırlanmıştır.
•

YPK Kararlarının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.

•
Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararlarının oluşturulmasına katkı
sağlanmıştır.
•
TBMM Plan ve Bütçe ve diğer KİT Komisyonlarında yapılan ve Genel
Müdürlüğük görev alanına giren konulardaki toplantılara katılım sağlanmış ve
görüş verilmiştir.
Periyodik Faaliyetler
•

Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu,

•

Temel Ekonomik Göstergeler Raporu,

•

Mali Piyasalarda Gelişmeler Raporu,
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•

Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Yayını,

•
Haftalık olarak hazırlanan Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler
sunumu,
•

Aylık Merkezi Yönetim Bütçesi Gerçekleşmeleri Raporu

yayımlanmıştır.
Mevzuat Çalışmaları
•

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,

•
Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,
•

Kamu Özel İşbirliği Kanunu Tasarı Taslağı,

•

Yap-İşlet Kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı,

•
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
Taslağı,
•

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı,

•
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı,
•

Emlak Müşavirliği Kanun Tasarısı,

•

Tarım Bakanlığı Teşkilat Kanun Tasarısı,

•
217 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 190
Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Eki
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı,
•

Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı,

•
Milli Savunma
Yönetmelik Taslağı,
•
Maliye
Yönetmeliği,

Bakanlığının

Bakanlığınca

bedelli

hazırlanan

askerlikle

Merkezi

ilgili

hazırladığı

Yönetim

Muhasebe

•
Geçici Köy Korucuları ile ilgili olarak Köy Kanununda Değişiklik yapan
Kanun Tasarısı,
•
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan Bazı Karayolu Motorlu Taşıtları İçin
Plaka Tahdidi Getirilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı,
•

Sermaye Piyasası Kanun Taslağı,
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•
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı,
•
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sisteme Olan Borçlarının
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı,
•
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,
•
Bankalarda
Bağımsız
Denetim
Gerçekleştirecek
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

Kuruluşların

•
Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı
Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı,
•

Çek Kanunu Tasarısı Taslağı,

•
Yeni Türk Lirası ibareli Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimindeki
“Yeni” ifadesini kaldıracak olan Bakanlar Kurulu Karar Taslağı,
•
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından Bankacılık Kanununun 125
inci maddesinin 3 üncü fıkrasında değişiklik öngören Kanun Tasarı/Teklifi,
•
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının
Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve
Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı,
•
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin
Tebliğ Taslağı,
•
Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller
HakkındaYönetmelik Taslağı,
•
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulü, Çekilmesi ile Zamanaşımına
Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklar Hakkında Yönetmelik
Taslağı,
•
Bankalarca Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi
Hakkında Tebliğ Taslağı,
•
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve
İzahnamesi Hakkında Tebliğ Taslağı,
•
Bankalarda Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi
ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,
•
Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine
İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı,
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•
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında
Yönetmelik Taslağı,
•
Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi
Sistemleri Denetimine İlişkin Yönetmelik Taslağı,
•
Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı,
•
Kabul edilen aval, garanti ve kefaletler hakkında Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu Karar Taslağı,
•

Kredi Sınırlarına İlişkin Kurul Karar Taslağı,

•
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Taslağı,
•

Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

•

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı,

•
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin
Yönetmelik Taslağı,
•
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik Taslağı,
•

Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Taslağı,

•

Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

•
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik Taslağı,
•

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Taslağı,

•
Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal
Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Taslağı,
•

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

•
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı,
•
Denetim Komitesi Üyelerinde Aranacak Nitelikler Hakkında Kurul Karar
Taslağı,
•
Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ Taslağı,
•
Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve
İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı,
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•

Yurt Dışında Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik Taslağı,

•
6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Taslağı,
•

Gümrük Teşkilatı Hakkında Kanun,

•

Eximbank Kanunu,

•

Türk Akreditasyon Kurumu Kanunu,

•
Koruculara işten ayrıldıkları dönemde aylık bağlanmasını düzenleyen
kanun,
•
2007 Yılı Yatırım Genelgesi ve 2007-2009 Dönemi Yatırım Programı
Hazırlama Rehberi,
hakkında görüş verilmiştir.
Ayrıca;
•
KİT Yönetişim Kanun Tasarısıyla ilgili çalışmalar yapılmış ve komisyon
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
•
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili çalışmalara katkı
sağlanmıştır.
•

İller Bankası Kanunu Tasarısı ile ilgili çalışmalara destek verilmiştir.

•
İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı çalışmalarına destek
verilmiştir.
Görüş Bildirilen Diğer Konular
•
Özellikle Yüksek Planlama Kurulu kararları nedeniyle Müsteşarlığımızın
davalı ya da müdahil olduğu davalara,
•

Tarımsal Destekleme ile ilgili bütçe kalemlerinin ödemelerine,

•

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararlarına,

•

Doğal gaz ithalatına ilişkin usul ve esaslara,

•
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK)
uzun dönemli hizmet alım talebine,
•

Hidroelektrik santrallerinin EÜAŞ’a devrine,

•
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) kapsam dışı personelinin
statüsüne,
•

TEDAŞ’ın sistem erişim ve kullanım haklarına,

•
TEDAŞ ve Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.’nin (TEMSAN) personel
ücretlerine,
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•

TTK’nın Zonguldak Limanının işletilmesine,

•
Banka Sandıklarının Sosyal Sigortalar Kurumu’na devrinde takip edilecek
usül ve esaslara,
•
Dünya Bankası’nca hazırlanan “Country Assistance Strategy” rapor
taslağına,
•

“IMF Staff Report”a,

•
T.C. Emlak Bankası A.Ş.’ye verilen borçlanma senedinin vadesinin
uzatılmasına,
•

“Joint Assessment Paper” rapor taslağına,

•

“Sosyal Kalkınma ve İstihdam Projesi’ne,

•
OECD-SIGMA tarafından hazırlanan Türkiye, Kamu Harcamaları
Yönetim Sistemleri Değerlendirme Raporu Taslağına (Turkey, Public
Expenditure Management System Assessment, June 2006),
•

Ulusal Programın İzlenmesi ve Koordinasyonuna,

•
Dünya Bankası tarafından yürütülmekte olan Kamu Harcamaları Gözden
Geçirme Raporuna (Public Expenditure Review),
•
Dünya Bankası tarafından hazırlanan AB’ye Katılım Süreci Kapsamında
Ülke Ekonomik Memorandumu (Country Economic Memorandum, CEM)
Raporuna,
•
Dünya Bankası tarafından hazırlanan Program Amaçlı Kamu Sektörü
Kalkınma Politikası Kredilerine (PPDPL) ilişkin koşulsallıkların yer aldığı
taslak program matrisine,
•
Dünya Bankası tarafından hazırlanan Türkiye Kırsal Finansman Çalışması
Ana Raporuna,
•

Ekonomik büyüme, milli gelir ve deflatör ile ilgili gelen yazılara,

•
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan “Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi-Bölgesel Gelişme Stratejisi”ne,
•
Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı döner sermaye işletmesinin ek ödenek
talebine,
görüş verilmiştir.
Ayrıca;
•
2006 yılı yatırım programına yeni proje alınmasına ilişkin olarak ilgili
sektöre görüş verilmiştir.
•
2006 Yılı İlerleme Raporuna Türkiye’nin Katkısı kapsamında görüş
verilmiştir.
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•
Demiryolu Emeklileri Sosyal Yardım Derneği’nin emekli maaşlarına
ilişkin talebi cevaplanmıştır.
•
İller Bankası finansman dengesi ile ilgili toplantı yapılarak bankanın
yatırım limiti belirlenmiştir.
•
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgi edinme talepleri
cevaplandırılmıştır.
Kurul Çalışmaları
•

İhracat Koordinasyon Kurulu,

•

Vergi Konseyi,

•

İç Denetim Koordinasyon Kurulu,

•

Devlet Muhasebe Standartları Kurulu,

•
5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
kapsamında yürütülen Belediye Uzlaşma Komisyonu,
•
5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereği oluşturulan ve olağan olarak Mayıs
ve Kasım aylarında yapılan Finansal Sektör Komisyonu,
çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Ayrıca;
•
Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde oluşturulan Makro Ekonomi Çalışma
Grubu aylık toplantılarına,
•
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK)
çalışmaları ve bu Kurul bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi
çalışmaları ve yapılacak çalışmalar için proje üretimine,
katılım sağlanmıştır.
Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları
2006 yılında iştirak edilen toplantı ve komisyon çalışmaları şunlardır.
•
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe hazırlık ve yasalaşma sürecinde
gerçekleştirilen toplantılar,
•
2007 Yılı Program hazırlıkları çerçevesinde Hazine, İlgili Bakanlık ve
ilgili KİT temsilcilerinin katıldığı Yatırım Finansman Toplantıları,
•
IMF ile yapılan Stand-by
Müsteşarlığında yapılan toplantılar,
•

antlaşmaları

çerçevesinde

Hazine

KİT kesin hesapları için Hazine Müsteşarlığında yapılan toplantılar,

•
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 2007 yılı tarımsal destekleme bütçesinin
belirlenmesi toplantıları,
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•
Enerji Bakanlığının enerji arz güvenliği, enerji arz-talep dengesi, enerji
piyasasının serbestleştirilmesi, TEDAŞ ve diğer enerji KİT’lerine ilişkin yıl
içerisinde yaptığı toplantı ve çalışmalar,
•
Müsteşarlık bünyesinde oluşturulan Kamu Özel İşbirliği Çalışma
Grubuna, toplantı, seminer ve ilgili çalışmalar,
•
2006 yılı KİT kapsam dışı ve sözleşmeli personel ücretlerinin tespitine
ilişkin ilgili kuruluşlarla yapılan toplantılar,
•

Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplantıları,

•

Geri Ödeme Komisyonu toplantıları,

•
“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın oluşturulması
sürecinde yapılan toplantılar,
•

Sosyal Güvenlik Reformuna ilişkin toplantılar,

•

İlaç ve Sağlık Harcamalarında tasarruf sağlanmasına ilişkin toplantılar,

•
Kayıtdışı İstihdimla Mücadele (KADİM) Projesi ve Kayıtdışı Ekonominin
azaltılmasına ilişkin çalışmalar,
•
İlgili kurumların Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının ibra edilmesine
ilişkin TBMM KİT Komisyonu’nun alt ve üst komisyon toplantıları,
•

İl koordinasyon kurulu toplantıları,

•
Banka Sandıklarının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki
toplantılar,
•

TÜİK ile yürütülen Ulusal Hesap Sistemlerinin oluşturulması çalışmaları,

•

İller Bankası Kanunu Tasarısı ile ilgili toplantı,

•
İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı çalışmaları
kapsamında toplantılar,
•

OECD nezdinde yürütülen “İdareler Arası Mali İlişkiler Ağı” çalışmaları

•

Financial Sector Assessment Program çalışmaları ve toplantıları,

•
OECD Polonya raporu için inceleyici ülke konumunda olan ülkemizi
temsilen ilgili taslak rapor hakkında görüş verilmesi ve OECD Merkezinde bu
konuyla ilgili taraflarla yapılan toplantı,
•

OECD Kısa Vadeli Ekonomik Tahminler (STEP) toplantı,

•

TÜİK Resmi İstatistik Programı grup toplantıları,

•

TÜİK Sınıflandırma Komitesi Çalışmaları,

•
30 Ocak-2 Şubat 2006 tarihleri arasında Tahran’da düzenlenen Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bölgesel Planlama Konseyi 16. Toplantısı,
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•
29-30 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen EİT tarafından Tahran’da
düzenlenen Ekonomik Araştırma ve İstatistik alanında Beşinci Ulusal Odak
Noktaları Toplantısı,
•

İhracat Stratejik Planı Tekstil Alt Grubu Toplantıları.
Ayrıca;

•
Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, Vergi Özel
İhtisas Komisyonu çalışmaları, Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları
ve Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi, Kamu İhaleleri Özel
İhtisas Komisyonu çalışmaları tamamlanmıştır.
•
Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, TCMB yetkilileri ve IMF Heyeti
ile güncel makroekonomik konular hakkında toplantılara katılım sağlanmış ve
ekonomik büyüme hakkında tahminler yapılmıştır.
•
OECD, Economic Development and Review Committee (EDRC)
tarafından hazırlanan İrlanda ekonomik incelemesi toplantısına lider inceleyici
ülke olan ülkemizi temsilen Merkez Bankası ve Rekabet Kurumu temsilcileriyle
birlikte katılım sağlanmıştır.
•
OECD-EDRC Türkiye incelemesine ilişkin hazırlıklar Genel Müdürlük
tarafından koordine edilmiş, yönetilmiş, taslak metne ilişkin görüşlerimiz
iletilmiş ve toplantılara katılım sağlanmıştır.
•
OECD Anahtar Göstergeler II. Dünya Forumunun hazırlıklarına hem
içerik hem de organizasyon açısından katkıda bulunmak ve Forum
organizasyonunda Ankara ile iletişimi kolaylaştırmak amacıyla, OECD İstatistik
Direktörlüğünde 16 Haziran-15 Eylül 2006 tarihleri arasında “secondee” olarak
çalışılmıştır.
•
Uluslararası ekonomi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının teşkilatımızı
ziyaretleri sebebiyle düzenlenen toplantılar için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Kitaplar, Tezler, Çalışma Raporları, Makaleler
•
Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği konulu uzmanlık
tezi,
•

İdareler Arası Mali İlişkiler: Türkiye Uygulaması tezi,

•
Türk Tarımında Destekleme Ödemelerinin Transfer Etkinliği başlıklı
uzmanlık tezi,
•

Kayıtdışı İstihdam ve Mücadele Yöntemleri isimli uzmanlık tezi,

•
Bankacılık Sektöründe Konsolidasyon; Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin
Öneriler isimli uzmanlık tezi,
•
Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapısı ve Harcamalarının Finansmanı
isimli çalışma yayımlanmıştır.
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•
Planlama Dergisi için uzmanlık tezinin güncellenmesi ve yeni
gelişmelerin değerlendirilmesiyle “Entegre Mali Piyasalar Gözetim Sistemi ve
Türkiye İçin Dikkate Alınması Gerekenler” başlıklı makale,
•
“Statistics, Knowledge and Policy: What Do We Know About What
People Know?” isimli makaleye.
Katılınan Eğitim-Seminer-Hizmet İçi Eğitim ve Konferanslar
•

Hedefe Yönelik Proje Planlaması (ZOPP) Teknikleri eğitimine,

•

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Farmakoekonomi eğitimine,

•
Teşkilatımızın kurumsal kapasitesini geliştirme projesi kapsamında
düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi, İletişim ve Müzakere Teknikleri,
Planlama-Programlama ve Eğitici Eğitimlerine;
•
Financial Management and Control of EU-Funded Programmes isimli
eğitime,
•

TÜİK’in “Sınıflamalar” konulu eğitim programına,

•

Güney Koreli uzmanlarca verilen “Public Dissemination” adlı seminere,
katılım sağlanmıştır.

Genel Müdürlük Personeli Tarafından Verilen Eğitim ve Seminerler
Kurum İçi Eğitim ve Seminerler
•
Uzman Yardımcılarına Eğitim Programı kapsamında Türkiye İktisat
Politikası Sunuşu yapılmıştır.
•
Uzman yardımcılarına İletişim ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
verilmiştir.
•
Genel Müdürlük
düzenlenmiştir.

çalışanları

için

Stratejik

Planlama

Eğitimi

•
Kış ve yaz dönemlerinde stajyer eğitim programlarında Genel Müdürlüğü
tanıtıcı sunuşlar yapılmıştır.
Genel Müdürlük bünyesinde;
•

Latin Amerika ülkelerindeki mali uyumla ilgili,

•

“Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmelerin Analizi” isimli,

•

“Çin Ekonomisindeki Son Gelişmeler” adlı,

•

“Genel Denge” konulu,

•

“Cari İşlemler Açığı” konulu,

•

“Dahilde İşleme Rejimi” konulu,
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•

“Input-Output Tabloları” konulu,

•

Mali piyasalardaki güncel gelişmeler ve konut finansmanı hakkında
sunumlar düzenlenmiştir.

Kurum Dışı Eğitim ve Seminerler
•
Afganistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığından bir heyete 8-13 Şubat
2006 tarihleri arasında eğitim semineri verilmiştir.
•
Özbekistan Cumhuriyeti Bankacılık ve Finans Akademisi Heyetine 28-29
Eylül 2006 tarihlerinde bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.
•
Adana ve İzmir Kalkınma Ajansı personeline plan ve programlar ile ilgili
eğitim verilmiştir.
•
Pamukkale Ünivesitesi ile Türkiye Parlamenterler Birliği tarafından
düzenlenen “Basel II ve Denizli Ekonomisi” adlı sempozyumda “Basel II ve
Reel Sektör” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.
•
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Türk Bütçe Sistemi eğitim
semineri verilmiştir.
AB Tarama Sürecine Katılım
•
Tarım Başlığına ilişkin AB ayrıntılı tarama toplantısına katılım sağlanarak
Tarımsal Desteklerin Mali Çevrimi başlıklı bir sunum yapılmıştır.
•
Ulaştırma ve Trans Avrupa Şebekeleri başlıklarının tanıtıcı tarama
toplantısına,
•

Enerji Faslına ilişkin tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarına

•

Sosyal Politika ve İstihdam faslı tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarına,

•

İstatistik faslı tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarına,

•

İşçilerin Serbest Dolaşımı fasıl başlığında tanıtıcı tarama toplantısına,

•

Mali Kontrol faslı tanıtıcı tarama ve ayrıntılı tarama toplantısına,

•
Ekonomik ve Parasal Politika faslı tanıtıcı tarama ve ayrıntılı tarama
toplantısına,
•

Gümrük Birliği faslı tanıtıcı tarama ve ayrıntılı tarama toplantısına,

•

Vergilendirme faslı tanıtıcı tarama ve ayrıntılı tarama toplantısına,

•
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı tanıtıcı tarama
ve ayrıntılı tarama toplantısına,
•

Finansal Hizmetler Faslının tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantısına,

•

İşletme ve Sanayi Politikası Faslı toplantılarına,
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•

Malların Serbest Dolaşımı Faslı toplantılarına,

•

Ekonomik ve Parasal Politika tarama toplantılarına,
katılım sağlamıştır.

•
Sermayenin Serbest Dolaşımı ile ilgili toplantılara Türkiye’den katılım
sağlanmıştır. Bu başlıkla ilgili tarama sürecinde altın hisse konusunda AB
tarafına sunum yapıldığından özellikle bu konudaki gelişmeler (AB içtihatları,
dava sonuçlarının derlenmesi, vs.) takip edilmiştir.
Diğer Faaliyetler
•
Kamu Sermayeli Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması
Projesi başlatılmıştır.
•
Yıl içerisinde yapılan program çalışmaları dışında ilki Temmuz ayında,
ikincisi Aralık 2006-Ocak 2007 aylarında olmak üzere enerji KİT’leri için revize
denge çıkarılmış ve zam senaryoları üzerinde gerekli çalışmalar yapılmıştır.
•
OECD Anahtar Göstergeler II. Dünya Forumunun hazırlık çalışmaları
yapılmıştır.
•
Sosyal Araştırma Projeleri oluşturulması kapsamında Sosyal Araştırmalar
Dairesi Başkanlığına “Mali Piyasalarda KOBİ’lere Kaynak Aktarımı” ve “Konut
Fiyatlarındaki Değişimin Ekonomiye ve Finansal Sisteme Etkisi” başlıklı iki
konunun projelendirilerek iletilmesi sağlanmıştır.
•
DPT çapında
sağlanmıştır.

oluşturulmakta

olan

veritabanı

çalışmasına

katkı

•
ABD Sermaye Piyasası nezdindeki kayıt işlemlerinin yenilenmesi
amacıyla Türkiyedeki ekonomik gelişmelere ilişkin bilgileri içeren izahnamenin
güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
•

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu için hazırlanan metne katkı sağlanmıştır.

•
Genel Müdürlüğün ilgi alanına giren konularda araştırmalar yapılmış ve
çeşitli bilgi notları hazırlanmıştır.
ii) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
•
Dokuzuncu Kalkınma Planı ve stratejisiyle ilgili koordinasyon çalışmaları
yapılmış ve planın makro dengeleri oluşturulmuştur. Bunun sonucunda, Plan
Stratejisi Bakanlar Kurulu kararı, Dokuzuncu Kalkınma Planı ise T.B.M.M.
kararı ile kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca, Dokuzuncu
Kalkınma Planı kapsamında, Özel İhtisas Komisyonu raporlarının hazırlanma ve
tamamlanma aşamalarının koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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•
2006 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı hazırlanmış, Yüksek
Planlama Kurulu’nca kabul edildikten sonra AB Komisyonuna iletilmiştir.
•

“Uluslararası Ekonomik Göstergeler” çalışması hazırlanmıştır.

•
Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Bütçe çalışmalarına katkı
sağlanmıştır.
•
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından koordine
edilen ve IPA çerçevesinde hazırlanması öngörülen Stratejik Çerçeve Belgesi
hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
•
“Petrol Fiyatlarında Olası Artışın Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri”
raporu hazırlanmıştır.
•
“Türkiye Ekonomisinde 2006-2030 dönemi için Elektrik Enerjisi Talebi”
raporu hazırlanmıştır.
•
Hermin Modeli için çalışma grubu oluşturulmuştur. İrlanda ESRI
(Economic and Social Research Institute)’de görev yapan Dr.John Bradley’nin
DPT’de verdiği 2 haftalık eğitim programına katılarak, Türkiye için Hermin
modeli kurma çalışmaları başlatılmıştır.
•
IMF ve Dünya Bankası ortaklığıyla hazırlanacak Türkiye için FSAP
(Financial Sector Assesment Program) raporu için alternatif senaryo çalışmaları
yapılmıştır.
•
Avrupa Birliğine uyum sürecinde Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularla
ilgili tarama toplantılarına katılım sağlanmıştır. “Ekonomik ve Parasal
Politikalar”, “İstatistik” ve “Mali Kontrol Faslı”na ilişkin tanıtıcı ve ayrıntılı
taramaya; “Bölgesel Politikalar Faslı”na ilişkin de ayrıntılı taramaya iştirak
edilmiştir. Ayrıntılı taramalar sırasında Genel Müdürlüğün faaliyet alanı
dahilindeki konular ile ilgili sunuşlar gerçekleştirilmiş ve Komisyon tarafından
yöneltilen sorular cevaplanmıştır. Bunların dışında, AB Komisyonu tarafından
düzenli olarak gerçekleştirilen ve aday ülkelere AB ve aday ülke ekonomileri
hakkında karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirme yapma amacı taşıyan
Uzmanlar Toplantılarına ve Bakanlar Diyaloguna hazırlık toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
•

2004 Türkiye İktisat Kongresine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

•
OECD’nin EDRC (Economic and Development Review Committee)
raporuna ilişkin görüş oluşturulmuştur.
•
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik
planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı
ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi
amacıyla “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
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Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 26/05/2006 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
•
Kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini
belirlemek amacıyla ilk sürümü Haziran 2003’te hazırlanmış olan “Kamu
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” güncellenmiştir.
•
Kamu idarelerinde stratejik plan ile ilgili kapasite geliştirilmesi için ilgili
kamu
idarelerinde
eğitim,
seminer
ve
sempozyum
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
•
Yüksek Planlama Kurulu’nun 2003\14 karar nolu 2004 Yılı Programı ve
Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararına istinaden sekiz kuruluşta başlatılan
pilot düzeyde stratejik planlama çalışmaları tamamlanmıştır.
•
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ekindeki Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya Geçiş Takvimi
oluşturulmasına esas olmak üzere, kamu idarelerinde yönetim süreçleri, yönetim
kalitesi ve kurumsal kapasite ile yöneticilerin, stratejik yönetim yaklaşımı ve
yönetsel etkinliğe ilişkin düşünce ve algılamalarının tespit edilmesi amacıyla
merkezi Ankara’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez
teşkilatlarında, daire başkanı ve üstü pozisyonda görev icra eden toplam 2241
yöneticiyi kapsayan araştırma yapılmıştır. Sonuçlarının açıklandığı “Stratejik
Yönetim Araştırması Raporu” hazırlanarak yayınlanmıştır.
•
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Müsteşarlığımıza intikal eden stratejik
planlara ilişkin değerlendirme raporları hazırlanmıştır.
•
5018 sayılı Kanun kapsamındaki ilgili bütün idarelerin üst yöneticilerine
ve stratejik plan yapmakla yükümlü tüm il özel idaresi ve belediye üst
yöneticilerine ve strateji geliştirme daire başkanlarına, stratejik planlama
sürecinin hem kurum bazında hem de reform anlamında etkin bir biçimde
hayata geçmesi ve işlemesi amacıyla “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzu”, “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”, “Stratejik Yönetim Araştırması Raporu” ve kuruluş
araştırma kapsamındaysa, araştırmanın kuruluşa özgü sonuçlarını ve önerileri
içeren bir bilgilendirme paketi gönderilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
Genel Müdürlükçe yapılması düşünülen faaliyetler ise şunlardır:
•
5018 sayılı Kanunun sağlıklı biçimde uygulanabilmesi için geçiş
döneminin etkili yönetimi gerekmektedir. Bu meyanda 2007 Yılı Yatırım
Programında yer alan “Stratejik Planlama Projesi” yürütülecek, “Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
ekindeki geçiş takviminde yer alan idarelere yönelik stratejik planlama eğitimi
ile birlikte yeni kamu mali yönetim sistemini destekleyici bütüncül bilgileri
içeren bir kapasite geliştirme programı oluşturulacaktır. Diğer yandan;
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Müsteşarlığımıza intikal edecek stratejik planlara ilişkin değerlendirme raporları
hazırlanacaktır. Hazırlığına başlanan “Pilot Kuruluşlar Değerlendirme Raporu”
tamamlanacaktır.
•
Dokuzuncu Kalkınma Planına ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları
yapılacaktır.
•
2007 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program çalışmaları koordine
edilecektir.
•
Genel Denge modeli çalışmaları
çalışmalarına devam edilecektir.

başlatılacak,

Hermin

•

“Uluslararası Ekonomik Göstergeler” yayını hazırlanacaktır.

•

Ekonomik ve Sosyal konularda araştırmalar yapılacaktır.

modeli

iii) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlükçe Ocak-Aralık 2006 döneminde aşağıda yer alan
faaliyetler yürütülmüştür:
•
İlgili sektörlerde 9. Kalkınma Planı ÖİK çalışmaları tamamlanmış ve
nihai raporlar yayımlanmak üzere ilgili birimlere intikal ettirilmiştir.
•
Planın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki
çalışmalarına iştirak edilmiş ve 9.Plan, 28 Haziran 2006 tarihinde TBMM Kararı
olarak kabul edilmiştir.
•
Genel Müdürlüğün görev alanına giren sektörlerde 2007-2009 dönemini
kapsayan Orta Vadeli Program hazırlanmıştır.
•
2007-2009 dönemini kapsayan ve 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye
Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan çalışmalarına katkı ve katılım
sağlanmıştır.
•
2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesine
ilişkin çalışmalar koordine edilerek gerekli katkı ve katılım sağlanmıştır.
•
2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
2006/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının hazırlanması koordine edilmiş ve
katkı sağlanmıştır.
•
İlgili sektörlerde, 2006/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “2007
Yılı Programı” hazırlanmıştır.
•
2006/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olan “2007 Yılı Yatırım
Programı”nın hazırlanması koordine edilmiş ve katkı sağlanmıştır.
•

Katılım Öncesi Ekonomik Programın ilgili bölümleri hazırlanmıştır.
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•
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun hazırlanmasına katkı
sağlanmış olup, TBMM´de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul
görüşmelerine katılım sağlanmıştır.
•
Kamu-özel sektör işbirliği ile ilgili mevzuatın hazılanması sürecinin
koordinasyonu ve yürütülmesi sürecinde aktif rol oynanmıştır.
•
AB´ye katılım sürecinde, tarama ve ayrıntılı tarama toplantıları ve bunlara
hazırlık çalışmalarına iştirak edilmiş ve nihai raporlara katkı verilmiştir.
•
AB´ye katılım süreci kapsamında başlatılan IPA, ve sürdürülebilir
kalkınma çalışmalarına ve bu çerçevede hazırlanan raporlara katkı sağlanmış,
TINA çalışmalarında ise Genel Müdürlük, Müsteşarlık adına eşbaşkan sıfatıyla
koordinasyon görevini üstlenmiştir.
•
AB fonlarından finanse edilmesi programlanan ve ilgili kuruluşlarca
Müsteşarlığımıza intikal ettirilen eşleştirme ve yatırım projelerinin hazırlanması
sürecine iştirak edilmiş ve bu konuyla ilgili nihai aşamanın ikmal edilmesine
katkı sağlanmıştır.
•
2006 Yılı Programının izlenmesi ve ilke ve hedeflerine uygun olarak
yürütülmesi çalışmaları yapılmış ve bu amaçla ilgili kuruluşlar arasında
düzenlenen koordinasyon toplantılarına iştirak edilmiştir.
•
2006 Yılı Yatırım Programının uygulanması ve gerektiğinde revize
edilmesiyle ilgili değerlendirmeler yapılmış ve kuruluşlardan gelen bu yöndeki
talepler ilgili sektörler itibarıyla sonuçlandırılmıştır.
•
İlgili sektörlerde, kurumların yeniden teşkilatlanması, yeni mevzuat
hazırlanması ve mevcut mevzuatta ihtiyaç duyulan değişikliklerle ilgili
Müsteşarlık görüşünün oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.
•
Şubat, Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında il düzeyinde gerçekleştirilen İl
Koordinasyon Kurulları toplantılarına iştirak edilmiştir.
•
9. Kalkınma Planı ve 2007 Yılı Programı İngilizce metinlerinin
hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
•
AB’ye Katılım Müzakereleri kapsamında, “Malların Serbest Dolaşımı”,
“İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu”, “Kamu Alımları”, “Şirketler Hukuku”,
“Fikri Mülkiyet Hukuku”, “Bilgi Toplumu ve Medya”, “Gıda Güvenliği,
Hayvan ve Bitki Sağlığı”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Balıkçılık”, “Ulaştırma
Politikası”, “Trans-Avrupa Ağları”, “Yargı ve Temel Haklar”, “Adalet,
Özgürlük ve Güvenlik” ve “Gümrük Birliği” fasıllarındaki tanıtıcı ve ayrıntılı
tarama çalışmalarına katkı ve katılım sağlanarak toplantılara iştirak edilmiştir.
•
AB’ye Katılım Müzakereleri kapsamında, “Rekabet Politikası” faslında
Müsteşarlık adına koordinatör kurum sıfatıyla; “Enerji” ve “Girişimcilik ve
Sanayi Politikası” fasıllarında ise Müsteşarlık adına eşbaşkan olarak koordinatör
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kurum sıfatıyla tanıtıcı ve ayrıntılı tarama çalışmalarının eşgüdümü yürütülmüş
ve toplantılara iştirak edilmiştir.
•
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları
kapsamında Sektörel Lisanslar Komitesinin Müsteşarlık genelinde
koordinasyonu yürütülmüştür. Ayrıca, YOİKK çalışmaları kapsamında Fikri
Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
•
Demir-çelik sektörü Ulusal Yeniden Yapılanma Planı çalışmalarına ve bu
konuda AB ile yapılan görüşmelere doğrudan katkı ve katılım sağlanmıştır.
•
Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye-AB Katılım Öncesi
Mali İşbirliği kapsamında “Korsanla Mücadele Çerçevesinde Fikri Mülkiyet
Hakları Alanında Türkiye’nin Tam Uyumunun Desteklenmesi” başlıklı
eşleştirme projesi bünyesinde, ülkemizdeki mevzuatın AB müktesebatıyla
karşılaştırılarak gözden geçirilmesi amacıyla oluşturulan Mevzuat Komitesi
çalışmalarına katkı ve katılım sağlanmıştır.
•
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ekonomik İşbirliği ve
Entegrasyon Komitesi’nce oluşturulan Fikri Mülkiyet Uzmanlar Grubu’nun 2324 Kasım 2006 tarihlerinde yapılan ilk toplantısına katılım sağlanmıştır. Söz
konusu Grubun 2007 yılı çalışmalarına yönelik katkının belirlenmesi amacıyla
Ocak 2007 tarihinde ülke içi koordinasyon toplantısı yapılmıştır.
•
Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu’nun 12.12.2006 tarihinde yapılan
toplantısına katılım sağlanmıştır.
•
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin (FİSAUM) bir danışma organı olan Merkez Kurulu’nun 6.12.2006
tarihinde yapılan toplantısına katılım sağlanmıştır.
•

TOBB sektör meclis toplantılarına katılım sağlanmıştır.

•

Devlet yardımları ile ilgili çalışmalar koordine edilmiştir.

•
Çeşitli meslek odalarının meslek komitesi toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
•

Sanayi Bilgi Sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalar koordine edilmiştir.

•
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi
çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
•
Çeşitli AB projelerinin yönlendirilmesi için teknik komite çalışmalarına
katkı verilmiştir.
•
Çeşitli ulusal ve uluslararası (AB, BM, OECD) toplantı, kongre ve
seminerlere katılım sağlanmıştır.
•
Yatırım Programı üçer aylık dönemler itibarıyla izlenmiş ve Kamu
Yatırımları Raporları hazırlanarak yayımlanmıştır.
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•
Kamu kuruluşlarının yıl içi ek ödenek talepleri ve tahsisatı takip
edilmiştir.
•
Yatırım Programındaki projeler iller itibarıyla düzenlenerek "Yatırımların
İllere Göre Dağılımı" kitapçığı yayımlanmıştır.
•
Gerek Genel Müdürlük görev alanında yer alan projelerin analizleri
gerekse Müsteşarlık genelindeki proje analizleri yapılmıştır.
•

Acil Eylem Planının izlenmesi ve raporlanmasına devam edilmiştir.

•
2007 yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hazırlanmış ve
yayımlanmıştır.
•
Proje Döngüsü Yönetimi konusunda yurtiçi, yurtdışı kuruluşlara eğitim
verilmiştir.
•

Yatırım Programıyla ilgili muhtelif raporlar hazırlanmıştır.

•

Soru önergeleri ve bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.

•

Çeşitli eğitim programlarına katılım sağlanmıştır.

•
“Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye Uygulaması,” “Türkiye’de İdari
Yargı Reformu” ve “Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayinin Değişen Dünya
Rekabet Şartlarına Uyumu” konularında 3 adet Planlama Uzmanlığı Tezi
yayımlanmıştır.
iv) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Temel Faaliyetler
•
9. Kalkınma Planı, 2007 Yılı Programı ve 2007-2009 Orta Vadeli
Program’ın (OVP) Genel Müdürlük’ün görev alanına giren sektörlere ilişkin
bölümleri hazırlanmıştır. Plan ve programlarda yer alan tedbirlere ilişkin olarak
ilgili kuruluşlarla toplantılar düzenlenmiştir.
•
16.10.2006 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan “2007 Yılı
Programı’nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”
çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından DPT’ye iletilen yatırım
tekliflerini görüşmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapılmıştır.
Kuruluşların bütçe tavanları belirlendikten sonra analitik bütçe bazında
ödenekler tespit edilmiş ve vize edilmiştir.
•

2007 Yılı Yatırım Programı hazırlanarak yayımlanmıştır.

•
2006 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak yıl içinde Yatırım
Programına yeni proje alınması, projeler arası ödenek aktarması yapılması, proje
revizyonları ile projelere ek ödenek tahsis edilmesine ilişkin talepler
değerlendirilmiş ve bu konuda kuruluşlarla toplantılar yapılmıştır.
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•
TBMM Genel Kurulu’nda 2007 Yılı Bütçesi ile ilgili görüşmelere katılım
sağlanmıştır.
•

2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlanarak yayınlanmıştır.

•
TBMM Plan ve Bütçe ile diğer KİT Komisyonlarında Genel Müdürlük
görev alanına giren konularda yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.
•
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından (IPA) yararlanmak amacıyla
hazırlanması gereken Stratejik Çerçeve Belgesi (SÇB) çalışmaları 2006 yılından
başlamak üzere Kurumumuz koordinatörlüğünde sürdürülmektedir.
•
SÇB hazırlıkları çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarını
almak ve katılımcı bir anlayışla bu belgeyi hazırlamak üzere bir dizi toplantılar
düzenlenmiştir.
•
Hazırlanan SÇB taslağı Komisyon ve ilgili kurumlarla paylaşılarak
görüşleri alınmıştır.
•
2006 Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ekonomik
Sektörlerdeki Gelişmeler kitabı hazırlanarak yayınlanmıştır.

ve

Sosyal

Mevzuat Çalışmaları
Genel Müdürlükçe 2006 yılında görüş bildirilen mevzuat çalışmaları
şunlardır:
•

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı,

•

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı,

•

Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanun Tasarısı,

•

Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısı Taslağı,

•

Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın Korumalı İşyerleri Yönetmeliği,

•

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

•
Yabancıların Çalışma İzinleri konusunda ilgili mevzuatta değişiklik
yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı,
•
Geçici Köy Korucuları ile ilgili olarak Köy Kanununda Değişiklik Yapan
Kanun Tasarısı,
•

Yurt Dışında Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik Taslağı,

•
Dar Gelirli Ailelerin Geçimine Katkı Sağlanması Amacıyla, Her Aileden
Bir Kişiye Geçici İş Temin Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi,
•

İstatistik Konseyi Yönetmelik Taslağı,

•
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Tüketici
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”
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Konseyi

•

Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma Kanun Taslağı,

•
Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde Finansman ve Planlama Dairesi
Başkanlığının Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı,
•

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi,

•
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar Taslağı,
•

PCB ve PCT İçeren Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı,

•

Madencilik Faaliyetlerine İzin Yönetmeliği Taslağı,

•

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Taslağı,

•
Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunmasına Dair
Yönetmelik Taslağı,
•
Yüksek Aktiviteli Kapalı Radyoaktif Kaynaklara İlişkin Yönetmelik
Taslağı,
•
Nükleer Yakıt Çevrimi Dışındaki Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik
Taslağı,
•
Biyolojik Çeşitlilik ile ilgili Strateji ve Eylem Planlarının Uygulanmasına
Yönelik İşbirliği Protokolü,
•
Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı
Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan
Ödenekten Yapılacak Harcamaların Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Taslağı,
•
“Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğinin Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik” ile “Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” Taslakları,
•

Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Yasa Tasarısı Taslağı,

•

İller Bankası Kanunu Tasarısı,

•

Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliği,

•

5543 sayılı İskan Kanunu,

•

442 sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,

•

İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı,

•

Su Kanun Tasarısı,

•
Belediyelerin Kentsel Alt Yapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin
Kullanımına İlişkin Yönetmelik,
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•
Yap İşlet Devret Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun
Tasarısı,
•

DSİ Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı,

•
Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı,
•

Toplu Konut Tebliğ Taslağı,

•

775 Sayılı Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

•

190 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı,

•

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat Yasası,

•

Planlama ve İmar Kanunu Taslağı,

•

Konut Finansman Sistemine ilişkin Kanun Tasarısı,

•

Türk Spor Kurumu Kanun Tasarısı,

•
Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatının İl Özel İdareleri ve
Belediyelere Devredilmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubu tarafından
hazırlanarak Başbakanlığa iletilen “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Hakkında Kanun Tasarısı” Taslağı.

•

Ayrıca,
Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan
Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları ile İlgili 2006/1 Sayılı
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Genelgesi hazırlanmıştır.

•

•
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanunun uygulama yönetmeliğinin hazırlanması çalışmalarına katılım
sağlanmıştır.
•
Müsteşarlığımızca hazırlanan Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi
ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Görüş Bildirilen Diğer Konular
•
Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan gelen yatırım taleplerinin yatırım
programı ile ilişkilendirilmesi, ödenek dağılımının yapılması ve kredi talepleri,
•
Yıl içerisinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili ödenek
revizyonu ve ek ödenek talepleri,
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•

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar,

•
2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Karar Taslağı.
•

Dış kredi talebinde bulunulan projeler,

•
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gönderilen bilgi edinme
talepleri,
•

Devlette Genel Kurumsal Yapının Gözden Geçirilmesi Raporu,

•

TÜİK tarafından hazırlanmış olan Resmi İstatistik Programı,

•

TBMM’ye sunulan soru önergeleri,

•

Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı’nın 35 ve 36. Maddeleri,

•
Türkiye’de Yerlerinden Olmuş Kişiler Sorunu ve Köye Dönüş ve
Rehabilitasyon Projesine Yönelik Entegre Strateji Belgesi,
•

İç Göç Eylem Planı Taslağı,

•

Taslak Kimyasallar Stratejisi,

•

Bölgesel Turizm Kalkınma Stratejisi,

•
DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi,
•

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi,

•

Kamu kurum ve kuruluşlarından iletilen stratejik planlar,

•

Acil Eylem Planı,

•
Muhtelif üniversitelerde fakülte, yüksekokul veya enstitü kurulması
hususu ile yeni vakıf üniversitelerinin kurulması talepleri,
•
Temel Eğitim Projesi II. Faz ve Orta Öğretim Projesi kapsamında gelen
muhtelif yazılar,
•
Mesleki Eğitimin Modernizasyonu kapsamında hazırlanan Beyaz Belge
ve Yeşil Belge,
•

İklim Değişikliği Ulusal Bildirim Raporu taslağı,

•

Ekonomik İşbirliği ve Entegrasyon Komitesi,

•

Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı/ Niyet Beyanı,

•

Marmara Depremi sonrası yapılan çalışmalara ilişkin soru önergesi,

•

İpotekli konut finansmanına ilişkin soru önergesi,

•

TÜRKKONUT’un konut sektörü değerlendirmesi,
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•
Toplu Konut İdaresi’nin Vakıf arazilerini kamulaştırması, bunun için
belediyelere mali kaynak sağlanması ve Hani’ye konut yapması,
•

İŞKUR tarafından hazırlanan Ortak Değerlendirme Belgesi (JAP) taslağı,

•
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ortak İçerme
Belgesi (JIM) taslağı,
•
Türkiye-AB Mali İşbirliği 2006 yılı programlaması kapsamında AB’nin
katılım öncesi yardımlarından yararlanacak projeler ,
•

MIPD; Çok Yıllı İndikatif Programlama Dokümanı,

•

MMIPD Çok faydalanıcılı ve Çok Yıllı İndikatif Programlama Dokümanı,

•
Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma (IPARD) Politika Çerçeve
Belgesi,
•

2006 Yılı AB İlerleme Raporu,

•

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi,

•

Türkiye Bulgaristan Sınır Ötesi işbirliği programı proje fişleri,

•

ABGS tarafından hazırlanan Ulusal Plan,

•

AB Aarhus, Espoo ve Çed Direktifleri,

•

AB’den desteklenecek Çevre Alt Yapı Projeleri Önceliklendirme Listesi,

•

OECD-EDRC Türkiye İncelemesi,

•

2006 OECD Çevre Koruma Harcamaları Monografisi,

•

OECD Çevresel Görünüm- 2030 Taslak Çalışması,

•
Dünya Bankası tarafından sağlanan Program Amaçlı Kamu Sektörü
Kalkınma Politikası Kredilerinin (PPDPL) taslak Politika Çizelgesi,
•
Dünya Bankası Tarafından hazırlanmış olan “Ortak Proje Performans
İncelemesi Raporu (JPPR)” taslağı,
•
Dünya Bankası’nın hazırlamış olduğu “İşgücü Piyasası Çalışması”
(Labour Market Study),
•
Dünya Bankası’nın hazırladığı Kamu Harcamalarının Gözden Geçirilmesi
Raporu (Public Expenditure Review),
•
Dünya Bankası tarafından hazırlanmış olan Ülke Yardım Stratejisi
(Country Asistance Strategy) belgesi,
•

UNDP Ülke Programı Eylem Planı,

•

Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi,
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•
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 14. Dönem Toplantısı Taslak
Çalışma Belgeleri,
•

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Uygulama Projesi,

•
Biyolojik Çeşitlilik ile İlgili Eylem Planlarının Uygulanmasına Yönelik
İşbirliği Protokolü,
•

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 2. ve 3. Ulusal Rapor Taslakları,

•

REC, Bölgesel Çevre Merkezi 2006 yılı çalışma programı,

•

Bölgesel Çevre Merkezi Çalışma Grubu Görev Yönergesi,

•

Kuraklık Merkezi 2. Teknik Çalıştayına Yönelik Dokümanlar,

•

SMAP(Kısa ve orta vadeli Çevresel Öncelikli Eylem Planı),

•
Türk–Alman Teknik İşbirliği Kapsamında Yürütülen Yerel Yönetim
Hizmetlerinin Niteliğinin Artırılması Projesi,
•
Yerel Çevre Hizmetleri Platformunun faaliyetlerinin yürütülmesinde
Alman Su, Atıksu, ve Katı Atık Birliği (DWA) ile işbirliği yapılması hususu.
Ayrıca,
•
MERNİS, Genel Nüfus Sayımı ve Nüfus Projeksiyonlarından elde edilen
nüfus verilerinin kıyaslanmasına ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.
•
ÇSGB koordinasyonunda hazırlanan Çocuk İşçliğinin Önlenmesi İçin
Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçeve Belgesinin hazırlanmasına katkı
verilmiştir.
•
Avrupa Sosyal Şartı 13. Ulusal Raporunun oluşturulmasına katkı
sağlanmıştır.
•
Türkiye tarafından onaylanmış olan ILO sözleşmelerine dair yıllık olarak
hazırlanan ülke raporlarına katkı sağlanmıştır.
•
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu tarafından gönderilen
yaşlanmaya ilişkin soru formları doldurulmuş ve iletilmiştir.
•
Taslak “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem
Planı”nın İngilizce çevirisi için Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile irtibata
geçilmiş ve söz konusu metnin İngilizce çevirisi yaptırılmıştır.
•
UNDP ile sürdürülen Sağlık Bakanlığında İzleme ve Değerlendirme
Biriminin Oluşturulması ve HIV/AIDS Bulaşmış Kişilerin Haklarının
Korunması konusundaki projelerin hazırlanmasına katkı verilmiştir.
•
GATS Çevre Hizmetlerine ilişkin ülke görüşünün oluşturulmasına katkı
sağlanmıştır.
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Katılım Sağlanan Toplantı, Kurul ve Komisyon Çalışmaları
•
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince yapılan
Toplu Görüşmeler,
•

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Genel Kurul toplantısı,

•

İş Sağlığı ve Güvenliği Yürütme Kurulu toplantıları,

•

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) III. Genel Kurulu,

•

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi’nin Üçlü Danışma Kurulu,

•

İç Göç Eylem Planı Kurulu toplantısı,

•

GAP Yüksek Kurulu toplantısı,

•

Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu toplantısı,

•

KOSGEB İcra Kurulu toplantısı,

•

İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu toplantısı,

•

Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu,

•

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi toplantısı,

•

Kadının Statüsü Danışma Kurulu,

•

Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu,

•

TİKA Koordinasyon Kurulu,.

•

Sektörler Arası Çocuk Kurulu,

•

TÜBİTAK MAM Danışma Kurulu,

•

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu,

•
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK)
çalışmaları ve bu Kurul bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi
çalışmaları,
•
2006 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yıl içerisinde
gerçekleştirilen toplantılar,
•
2007 Yılı Bütçesinin hazırlanması sürecinde TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda yapılan toplantılar,
•
Dokuzuncu Kalkınma Planının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu toplantıları,
•

KİT Komisyonu ve KİT Alt Komisyonu toplantıları,

•

Asgari Ücret Tespit Komisyonu,

•

Memur toplu görüşmeleri,
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•
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Alt Komisyon
çalışmaları,
•
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen İstihdam
Teknik Komitesi toplantısı,
•

Türkiye Özürlüler Araştırması İkincil Analizi ile ilgili yapılan toplantı,

•
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Resmi
İstatistik Programı 2007-2011 çalışmaları,
•
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Genel Sağlık Sigortasına ilişkin Kurumsal
Dönüşümü için Sistem Altyapısı Geliştirilmesi Projesi’nin başlangıç toplantısı,
•

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Yönetim Komitesi toplantıları,

•
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Kayıt Dışı
İstihdamla Mücadele Projesi toplantıları,
•
Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanun Tasarısı Taslağının
hazırlanması konusunda yapılan toplantılar,
•

10. Tüketici Konseyi,

•
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)
toplantıları,
•
Atılım Üniversitesi tarafından hazırlanan Türkiye’de Yükseköğretimin
2023 Vizyonu Konferansı,
•

17. Milli Eğitim Şurası çalışmaları,

•

Kuşadası’nda düzenlenen Orta Öğretim Projesi tanıtım toplantısı,

•

TOBB bünyesinde kurulan sektör meclislerinden Eğitim Sektör Meclisi,

•

TEDEP’in Yönetim Kurulu toplantıları,

•

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilgi Toplumu Çalıştayı,

•
Türkiye Eğitim İstatistikleri kitabının hazırlık aşamasında MEB ve TÜİK
ile yapılan toplantılar,
•

Mesleki Yeterlikler Kurumu Genel Kurulu toplantıları,

•

Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı,

•
Milli Eğitim Bakanlığı
bilgilendirme toplantısı,

tarafından

hazırlanan

E-Yatırım

Projesi

•
TNSA 2008’in hazırlık çalışmaları kapsamında TÜBİTAK’ta yapılan
toplantı,
•
Türkiye İstatistik Kurumu koordinasyonunda oluşturulan İkamete Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi çalışma grubu,
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•
Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı’nın 35. ve 36. Maddelerini
görüşmek üzere Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen toplantı,
•
Çevre Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen İklim Değişikliği ve
Arazi Kullanımı konulu çalıştay,
•
Hazırlıkları İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen İç Göç Eylem Planı
ile ilgili olarak yapılan toplantılar,
•
Bakü- Tiflis- Ceyhan Boru Hattı Projesi kapsamında desteklenecek çevre
amaçlı hibe projelerinin seçimi için yapılan Komite toplantıları,
•
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Yerel Çevre Hizmetleri
Platformu Teknik Yürütme Kurulu toplantıları,
•

Katı Atık Ana Planı ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinin sunumu,

•
Çevre Alt Yapı Projeleri Önceliklendirme Listesine ilişkin Çevre ve
Orman Bakanlığında yapılan toplantılar,
•

Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesine ilişkin yapılan toplantılar,

•

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi kapsamında yapılan toplantılar,

•

Doğa Koruma alanında atölye çalışması,

•
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi ile
ilgili toplantılar,
•
Kimyasallar Alanında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi için Teknik
Destek Projesi çalışmaları,
•
İklim Değişikliğinin Arazi Kullanımı İle İlişkisi Ve İklim Değişikliğinin
Etkileri konulu çalışma toplantısı,
•
Çanakkale ve Kuşadası Katı Atık Yönetimi Projelerine ilişkin DPT ve
İller Bankasında Yapılan toplantılar,
•
Katı Atık Projeleri İş Tanımı (TOR) çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman
Bakanlığında yapılan toplantılar,
•
Su Kanunu Tasarısına ilişkin görüş oluşturmak amacıyla yapılan
toplantılar,
•
Yap İşlet Devret Kanunu Taslağına görüş oluşturmak amacıyla yapılan
toplantılar,
•
Tehlikeli Atık Tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığında yapılan
toplantılar,
•
Yerel Yönetimlerin Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesine yönelik
TODAİE’ de yapılan toplantılar,
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•
Kamu Özel İşbirliği kapsamında modellerin gerçekleştirilmesine ilişkin
Kanun Tasarısı Taslağı çalışmaları,
•
Türkiye Belediyeler Birliği ve TODAİE sorumluluğunda yürütülen
Belediye Hizmetlerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirilen
“Yerel Çevre Hizmetleri Platformu”nun çalışmaları,
•
Van İli Yerinden Olmuş Kişiler Hizmet Sunumuna Dair Eylem Planı
toplantıları,
•

KÖYDES toplantıları,

•

Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması Projesi Toplantıları,

•
Bakanlar Kurulu talimatıyla kurulan Başkanlığını Müsteşarlığımızın,
Sekreteryasını DSİ'nin Yaptığı Yusufeli ve Ilısu Barajları Yeniden Yerleşim
Koordinasyon Toplantıları,
•

Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi toplantıları,

•
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı “Ön Değerlendirme Komitesi” ve
“Yönlendirme Komitesi” Toplantıları,
•
Bölgesel Çevre Merkezi tarafından düzenlenen AB katılım sürecinde
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları konulu panel,
•
TİSK ve TÜRK-İŞ’in Bolu’da gerçekleştirdikleri Eğitim ve İstihdamda
Etkinlik Artırma Projesi toplantısı,
•
TİSK’in belirli aralıklarla düzenlemekte olduğu Sosyal Politika Gündemi
toplantıları,
•
Sosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi projesi kapsamında
yapılan toplantılar,
•
TÜRKONFED’in eğitim istihdam ilişkisinin artırılması konusunda
yaptığı toplantılar,
•

Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi,

•
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan “Töre ve Namus
Cinayetleri İle Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin
Araştırılarak
Alınması
Gereken
Önlemlerin
Belirlenmesi”
(10/148,182,187,284,285) amacıyla oluşturulan Araştırma Komisyonu”
çalışmaları,
•
2007 yılı Haziran ayı içerisinde Birleşmiş Milletler temsilciliğinde
sunulacak olan CEDAW (Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) Altıncı ve Yedinci Birleştirilmiş Periyodik
Ülke Raporu hazırlık çalışmaları,
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•
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan
Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Oluşturma Eylem Planı çalışmaları,
•

BM Kalkınma Yardımları Çerçevesi (UNDAF) Değerlendirme Toplantısı,

•

II. Türk-Afrika Kongresi,

•
ABGS tarafından yürütülmekte olan ve Türkiye'de merkezi olmayan
yapılanmayı güçlendirmek amacıyla geliştirilen eğitim projesinin (DIS)
uygulamasına ilişkin kurulan İzleme Komitesi toplantıları,
•
TÜBİTAK tarafindan 04 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen “Uluslararasi
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Uygulama Planı Çaliştayı",
•

SAN-TEZ bilgilendirme toplantısı,

•

Ulusal İnovasyon Girişim Grubu Bilgilendirme Toplantısı,

•
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) tarafından düzenlenen
“Türkiye’de Gençlik Politikalarının Geliştirilmesi” konulu seminer,
•

Erzincan Kent Konseyi Açılışı,

•
UNDP ve Coca-Cola tarafından ortaklaşa yürütülen “Hayata Artı Gençlik
Fonu” proje seçimi,
•
TEPAV tarafından düzenlenen “Gençlik Sektöründe Yerelleşme ve
Yeniden Yapılandırma Çalıştayı”,
•
UNDP desteği ile Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen Doğu
Anadolu Kalkınma Programının (DAKAP) Erzurum’da düzenlenen yönlendirme
komitesi toplantısı,
•
İzmir İçin Yeni Sinerjiler Enstitüsü tarafından düzenlenen İzmir’in sosyal
gelişimine ilişkin akil adamlar grubu toplantısı,
•
Adıyaman’da düzenlenen “AB Katılım Sürecinde Bölgesel Yoksulluk ve
İstihdam” konulu çalıştay,
•
Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi ve Modernizasyonu Projelerinin
yönetim toplantıları,
•
IPA ve bu kapsamda DPT tarafından hazırlanan Stratejik Çerçeve Belgesi
toplantıları,
•

IPA çerçevesinde hazırlanan Operasyonel Program hazırlık çalışmaları,

•
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan
“Sosyal İçerme Belgesi” hazırlık toplantıları,
•
ÇSGB tarafından yürütülen Türkiye’de Yenilik ve Değişim İçin Sosyal
Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi ile ilgili çalışmalar ve faaliyetler,
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•
Avrupa İstihdam Stratejisi kapsamında İŞKUR’un düzenlemiş olduğu
toplantı ve sempozyumlar,
•

AB ekonomik ve sosyal uyum kapsamında düzenlenen toplantılar,

•
ABGS’de düzenlenen Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika
konulu 7 No’lu Alt Komite toplantıları,
•

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında yapılan toplantılar,

•
Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi açılış toplantısı ve bu projede
yer alan IPA alt çalışma grubu toplantıları,
•

Mesleki Yeterlikler Kanununun hazırlık aşamasındaki toplantılar,

•
AB Mali İşbirliği çerçevesinde yürütülen ve başlatılması düşünülen
projelerle ilgili olarak ABGS’de yapılan toplantılar,
•
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlaması Kapsamında Yapılması
Düşünülen Amasya, Bitlis, Kütahya, Konya, Kayseri, Balıkesir, Çorum, ArtvinRize Katı Atık Yönetimi Projelerinin Çevre ve Orman Bakanlığında yapılan
aylık değerlendirme toplantıları,
•
Dünya Bankası ve DPT’nin birlikte düzenlediği İş Yaratma Forumu (Job
Creation Forum),
•
Dünya Bankasının hazırladığı “Eğitim Sektörü Çalışması”(Education
Study) ile ilgili olarak düzenlenen toplantılar,
•
Dünya Bankası tarafından hazırlanan “İşgücü Piyasası Çalışması” raporu
(Labour Market Study) hakkında yapılan toplantılar,
•
Dünya Bankası’nın Polonya’da düzenlediği “Yeni Üye Avrupa Birliği
Ülkelerinde Sosyal İçerme” konulu çalıştay,
•
Dünya Bankası Ülke Destek Stratejisi (CAS) kapsamında yapılan
toplantılar,
•
Dünya Bankası-Milli Eğitim Bakanlığı-Hazine Müsteşarlığı ile yapılan
Orta Öğretim Projesi ve Temel Eğitim Projesi II.Faz toplantıları,
•
Dünya Bankası tarafından düzenlenen Yaşlanma konulu bilgilendirme
sunuşu,
•
Dünya Bankası tarafından yayınlanan “World Development Year Book”
adlı yayın kapsamında gençlik üzerine yapılan sunum,
•
Dünya Bankası Projeleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
yapılan toplantılar,
•
Dünya Bankası Projeleri kapsamında İller Bankası ve Dünya Bankası ile
yapılan toplantılar,
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•
ÇSGB ile ILO’nun birlikte yürüttüğü Çoçuk İşçiliğinin En Kötü
Biçimlerinin Önlenmesi Projesi ile ilgili çalışmalar ve faaliyetler,
•

Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Komisyonu 44. oturumu,

•
Türkiye/Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Dördüncü Ülke Programı
kapsamında yapılan hazırlık çalışmaları,
•
Türkiye ve Kore arasında düzenlenen “The Preliminary Review
Workshop on Knowledge Sharing Projects (KSP)” başlıklı çalıştay,
•

Antalya’da düzenlenen Euridyce bilgilendirme toplantısı,

•
İspanya’nın Segovia şehrinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen
“Yaşlanma Ulusal Odak Kişiler Teknik Toplantısı”,
•
Dünya Sağlık Örgütünün Cenevre’de düzenlenen Dünya Sağlık
Asambleleri,
•
BM Küresel Çevre Kolaylığı Küçük Hibeler Fonu (GEF-SGP) tarafından
desteklenecek projelerin tespiti için yapılan SGP Komite toplantıları,
•

JICA ile yapılan toplantılar,

•

GTZ ile yapılan proje toplantıları,
Ayrıca,

•
2007 Yılı Yatırım Programı çalışmalarına esas olmak üzere yatırım
görüşmeleri yapılmıştır.
•
Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı hazırlık çalışmalarına katkı
verilmiş ve toplantıya katılım sağlanmıştır.
•
Koordinasyonu İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İç Göç Eylem
Planı hazırlıkları kapsamında düzenlenen toplantıya katılım sağlanmış, gerekli
bilgiler hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’na sunulmuştur.
•
Yatırımları yerinde incelemek ve değerlendirmek üzere Harran ve Kafkas
Üniversiteleri ziyaret edilmiştir.
•
Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında Ulusal Plan, tarama sonu
raporunda
anlaşılamayan
hususların
değerlendirilmesi
ve
Avrupa
Komisyonunun sorularına cevap verilmesi amacıyla düzenlenen toplantılara
katılım sağlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon
sağlanmıştır.
•
İŞKUR tarafından yürütülmüş olan Aktif İstihdam Politikaları Projesi
çalışmalarına katılım sağlanmış ve bu proje kapsamında İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Raporu hazırlanmıştır.
•
Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Dünya Bankası ile çeşitli
toplantılar yapılmıştır.
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•
Dünya Bankası ile Kamu Harcamalarının Gözden Geçirilmesi (Public
Expenditure Review) konusunda yapılan toplantıya katılım sağlanarak eğitim
harcamalarına ilişkin bilgi verilmiştir.
•
Dünya bankası tarafından önerilen Sosyal Kalkınma ve İstihdam
Projesi’ne görüş verilmiş ve bu kapsamda yapılan toplantılara katılım
sağlanmıştır.
•
Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından hazırlanan Okulda Şiddetin
Önlenmesi Çalıştayına katılım sağlanmış ve çalıştay sonucu hazırlanan raporun
hazırlanmasına aktif destek verilmiştir.
•
Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki Mali
ve Teknik İşbirliği Müzakerelerine katılım sağlanmış, 2006-2008 yıllarındaki
işbirliği için protokol hazırlanmıştır.
•
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) I. İnsani Gelişme ve Binyıl Kalkınma
Hedefleri Üst Düzey Uzman Grubu toplantısına katılım sağlanmış ve geniş bir
ülke raporu sunulmuştur.
Uygulanan Projeler
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi:
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel
Politikalara Entegrasyonu Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
tarafından projenin faydalanıcı kuruluşu olan Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde
2006 yılı Mart ayından itibaren yürütülmeye başlanmıştır. Projenin bütçesi 3
milyon Avro olup; proje dahilinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından
uygulanan ve toplam bütçesi 912.015 Avro olan hibe programı kapsamında 23
adet proje desteklenmiştir.
Projenin genel amacı; Türkiye’de çevre ve doğal kaynakların yönetimi
konusunda ulusal kapasitenin geliştirilmesi, ulusal çapta yoksulluğu azaltma
stratejisi ve kalkınma çabalarına çevre ve enerji boyutlarının entegrasyonu ve
sürdürülebilir kalkınmanın yaygınlaştırılmasında sivil toplum kuruluşu, özel
sektör ve yerel yönetimlerin rollerinin güçlendirilmesidir.
Proje faaliyetleri, sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirme yolunda üç
temel bileşenden oluşmaktadır:
I. bileşen kapsamda uzmanlığı artırıcı katılımcı çalışma mekanizmaları
oluşturulacak; toplantılar, eğitimler ve tanıtım seminerleri düzenlenecek ve
kamu kurumlarında sürdürülebilir kalkınma göstergelerine bağlı planlama ve
karar verme kapasitelerinin geliştirilmesi için teknik destek sağlanacaktır.
II. bileşen kapsamında toplumsal ve yerel düzeyde, sürdürülebilir
kalkınmaya örnek oluşturacak ve 18 ilde sivil toplum, özel sektör ve yerel
yönetimler tarafından yürütülecek olan 23 proje, Hibe Programı çerçevesinde
desteklenecektir.
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III. bileşen kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının
kamuoyuna ve bireylere anlatılması ve toplumda bu konuda bilinç
oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım kampanyaları düzenlenecek, yazılı ve
görsel basında yayınlar gerçekleştirilecektir.
Gelişmekte Olan Ülkeler Arası Teknik İşbirliği Projesi (TCDC): UNDP ile
yürütülmekte olan proje kapsamında kamu kurumlarının ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının katılımıyla faaliyetler gerçekleştirilmiş ve bazı kuruluşların
faaliyetleri desteklenmiştir. TCDC kapsamında Azerbaycan Tarım Bakanlığı
yetkililerine İl Tarım Master Planlarının hazırlanması konusunda eğitim
verilmiştir. Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
düzenlenen 2. Türk-Afrika Kongresi desteklenmiştir. Afet İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından Ukrayna, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan ile
Bölgesel Afet Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulması çalışmaları desteklenmiş
ve Merkezin kurulması ile ilgili yasal süreç tamamlanmıştır. TCDC kapsamında
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Gelişmekte olan
Ülkeler arasında Kalkınma İşbirliği İmkanlarının Araştırılması çalışması
gerçekleştirilmiş ve Kafkasya, Merkez ve Kuzey Asya, Balkanlar ve Doğu
Avrupa’da toplantılar gerçekleştirilmiştir. TCDC kapsamında Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından, Serbest Ticaret Anlaşması Ortakları arasında Ekonomik
İşbirliği ve Teknik Yardımın geliştirilmesi projesi çerçevesinde Filistin, Mısır,
Suriye ve Ürdün’ün katılımıyla eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca söz
konusu ülkeler ile Sanayi Ürünlerinin Liberalizasyonu konulu bir eğitim
semineri düzenlenmiştir.
Kore Cumhuriyeti ile Bilgi Paylaşım Projesi: Kore Kalkınma Enstitüsü (KDI)
ve DPT arasında imzalanan protokolle uygulanmaya başlanan proje kapsamında
ele alınan konular; kamu harcamaları yönetimi, makroekonomik uyum
politikaları, teknolojik gelişme ve yenilik sistemi, özel sektör için kamu
politikaları ve insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Proje faaliyetleri
kapsamında ilk olarak Kore’den bir heyet Türkiye’deki mevcut durumla ilgili bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Sonraki aşamada Türk heyeti Kore’yi ziyaret etmiş ve
iki ülke kurumlarından temsilciler karşılıklı olarak ülkelerdeki uygulamalar
hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Son olarak Türkiye’de yapılan toplantı ile
Kore tarafı Türkiye ile ilgili sunumu yapmıştır. Bu görüşme, toplantı ve
incelemeler neticesinde KDI Türkiye için Kore’nin kalkınma tecrübeleri
ışığında öneriler içeren bir rapor hazırlamıştır.
Kamu Reformları Işığında DPT ve Diğer İlgili Kurumların Planlama,
Programlama ve Yönetim Kapasitelerinin Artırılması Projesi: Alman Teknik
İşbirliği Kuruluşu olan GTZ desteği ile yürütülen proje kapsamında aşağıda yer
alan eğitimler düzenlenmiştir:
Moderasyon, Sunum ve Seminer Teknikleri
Proje Döngüsü Yönetimi
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Müzakere ve İletişim Teknikleri
Planlama ve Programlama
Hedefe Yönelik Proje Planlaması (ZOPP)
Eğiticilerin Eğitimi
Bu eğitimler sonucunda DPT içerisinden 43 kişi “Moderasyon, Sunum ve
Seminer Teknikleri” konusunda eğitim almışlardır . Ayrıca, 43 kişi “Proje
Döngüsü Yönetimi”, “Planlama ve Programlama” ile “İletişim ve Müzakere
Teknikleri” konularında eğitim almış, yine bu alanlarda 14 tane eğitici
yetiştirilmiştir. Yetişen bu eğiticiler, kurum içinden 55, kurum dışından da 11
kişiye eğitim vermişlerdir. Bunlara ilaveten 23 tanesi DPT personeli, 82 tanesi
de diğer kamu kurumlarından olmak üzere toplam 105 kişi Hedefe Yönelik
Proje Planlaması (ZOPP) konusunda eğitim almışlardır.
Türkiye’nin Reform Sürecinin ve AB’ye Katılım Kriterlerini Karşılamada
İlerlemesinin Desteklenmesi Projesi: Bir diğer Alman Teknik İşbirliği Projesi
olan Inwent tarafından desteklenen proje kapsamında, 2007-2013 yıllarında AB
ile greçekleştirilecek Mali İşbirliği için operasyonel programların ve diğer
stratejik dokümanların hazırlanması konusunda kurum kapasitelerinin
geliştirilmesi için Aralık ayında bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya 5’i
DPT, 20’si de operasyonel programların yazımında görevli olan ilgili
kuruluşlardan olmak üzere toplam 25 kişi katılmıştır.
Kitaplar, Tezler, Çalışma Raporları, Makaleler
•

Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması tamamlanmıştır.

•
Hükümetin Sosyal Politika Yaklaşımı ve Yoksulluğu Azaltmaya Yönelik
Uygulamarı Eylül 2004 Raporu güncellenmiştir.
•
“Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi ve
Türkiye Açısından Değerlendirme” çalışma raporu hazırlanmıştır.
•

“Bölgesel Asgari Ücret” raporu hazırlanmıştır.

•

“ Dünyada Kamu Sendikacılığı” raporu hazırlanmıştır.

•
TİSK’in İşveren Dergisine “Sosyal Politika ve İstihdam Faslında DPT’nin
Yeri” konulu bir makale hazırlanmıştır.
•
TİSK’in İşveren Dergisine “DPT’nin Müzakere sürecindeki Yeri” konulu
bir makale hazırlanmıştır.
•
“Küreselleşme Sürecinde İşgücü Piyasasında Esnekliğin İş Yaratma
Üzerindeki Etkisi Ve Türkiye’nin Durumu” isimli Uzmanlık Tezi hazırlanmıştır.
•
“İşsizlikle Mücadele ve İstihdamın Artırılmasında
Politikalarının Rolü” adlı uzmanlık tezi hazırlanmıştır.
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Aktif

İşgücü

•
Müzakere sürecinde yararlanılması için “Tarama Süreci Rehberi”
hazırlanmıştır.
•
Asgari Ücret
hazırlanmıştır.
•

Tespit

Komisyonu’na

sunulmak

üzere

bir

rapor

Avrupa Birliği Müzakere Pozisyon Belgesi hazırlanmıştır.

•
“Türkiye’de Bilim Teknolojisi Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü”
isimli kitap yazılmıştır.
•
“Yükseköğretimde Mekan Planlaması” ve “Türkiye’de Demografik Geçiş
Süreci ve Sosyal Politikalar” konulu uzmanlık tezleri hazırlanmıştır.
•
Aile Araştırma Kurumu’nun çıkardığı “Aile ve Toplum” adlı dergiye
“Ageing Population, Social Services and Assistance in Turkey” adlı makale
değerlendirilmek üzere iletilmiştir.
•
DPT Planlama Dergisinde yayınlanmak üzere “Nüfusun Yaş Yapısındaki
Değişim ve Yaşlılığa İlişkin Sosyal Politikalar” adlı makale hazırlanmış ve
yayın kuruluna iletilmiştir.
•
“İl Özel İdaresi Harcamalarının Mevcut ve Potansiyel Olarak Fonksiyonel
Analizi” konulu planlama uzmanlık tezi hazırlanmıştır.
•
Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması Hacettepe
Üniversitesine yaptırılarak yayınlanmıştır.
•

Kaçak Yapılaşma Raporu hazırlanmıştır.

Katılınan Eğitim-Seminer-Hizmet İçi Eğitim ve Konferanslar
•
Stratejik Çerçeve Belgesi ve Operasyonel Programlar ile ilgili eğitimlere
katılım sağlanmıştır.
•
Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen Rosetta Planı Projesi ile ilgili
Yaygınlaştırma Seminerine katılım sağlanmıştır.
•

Amaç Odaklı Proje Planlaması (ZOPP) Eğitimine katılım sağlanmıştır.

•

Müzakere ve İletişim Eğitimine katılım sağlanmıştır.

•
Proje Döngüsü Eğitimine
sağlanmıştır.

(Project Cycle Management-PCM) katılım

•

Planlama Programlama Eğitimine katılım sağlanmıştır.

•

Moderasyon eğitimine katılım sağlanmıştır.

•
Hizmet İçi İletişim ve Müzakere Teknikleri, Planlama ve Programlama
Eğitimine katılım sağlanmıştır.
•
Eğitim ve Kalkınma konulu eğitim ve çalışma ziyaretlerini kapsayan
Japonya’da düzenlenen kursa katılım sağlanmıştır.
57

•
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi
Hibe Programı Eğitimine katılım sağlanmıştır.
•

DTÖ- Ticaret ve Çevre Seminerine katılım sağlanmıştır.

•
Çevre Kanunu Değişiklikleri ve Sanayiye Etkileri Seminerine katılım
sağlanmıştır.
•
Operasyonel Programın Uygulanması, Gözden Geçirilmesi ve Proje
Hazırlama Eğitimine katılım sağlanmıştır.
•
Sultansazlığı
sağlanmıştır.
•

Yönetişim

Modeli

Müzakere

Toplantısına

katılım

Ortak Türk Alman Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.

•
AB katılım sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı
Seminerine katılım sağlanmıştır.
•

AB Çevre Direktiflerine ilişkin eğitim seminerlerine katılım sağlanmıştır.

•
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından düzenlenen seminerlere katılım
sağlanmıştır.
•
TİSK tarafından İstanbul’da düzenlenen “Kadın İstihdamı Zirvesi”ne
katılım sağlanmıştır.
Genel Müdürlük Personeli Tarafından Verilen Eğitim ve Seminerler
•
Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi IPA alt çalışma grubunda
Stratejik Çerçeve Belgesi’ne ilişkin sunum yapılmıştır.
•
“Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Gündemi ve Yoksullukla Mücadele
Elektronik Tartışma Platformuna Yansıyan Görüşler” başlıklı toplantıda
“Türkiye’deki Yoksullukla Mücadele ve Sosyal İçerme Politikaları” sunumu
yapılmıştır.
AB Tarama Sürecine Katılım
•
Sosyal Politika ve İstihdam, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Tüketicinin ve
Sağlığın Korunması, İstatistik, Çevre, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Bölgesel
Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Bölgesel Gelişme, Bilim ve
Araştırma, Sanayi Politikaları, Dış İlişkiler, Eğitim ve Kültür fasıllarına ilişkin
tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarına katılım sağlanmıştır.
•
İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde, adı geçen fasıllara ilişkin yapılacak
sunum metinleri ve soru kağıtlarına yanıt hazırlanmıştır.
Diğer Faaliyetler
•
TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketleri’nin aylık, dönemsel ve yıllık sonuçları
değerlendirilmiştir.
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•
Kırşehir-Kaman’da bulunan ve JICA tarafından finanse edilen Japon
Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve müze inşaatını inceleme gezisi düzenlenmiştir.
•
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
İstanbul-Osmanlı Arşivleri ile ilgili inceleme gezisi düzenlenmiştir.
•
2007 yılında Japonya Hükümeti tarafından JICA kanalıyla ülkemize
tahsis edilecek kısa ve uzun dönemli eğitimlerin seçimi yapılmıştır.
•
Türkiye’de JICA, GTZ ve diğer Alman kuruluşları desteğiyle
uygulanması önerilen projeler ile ilgili çalışmalara katılım sağlanmış ve
projelerin ulusal politikalara entegrasyon açısından uygunluğu resmi olarak
değerlendirilmiştir.
•
GTZ desteği ile DPT tarafından yürütülecek olan “Türk Kamu
Yönetiminde Entegre Ulusal İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması”
başlıklı proje için proje dokümanı hazırlanmış, diplomatik onay için Dışişleri
Bakanlığına gönderilmiştir.
•
2006 yılı öncesinde başlanan ve 2006’da uygulaması süren 16. UNDP
Yönlendirme Komitesi Toplantılarına katılım sağlanmıştır.
•
2006 yılında başlanan 12 adet UNDP Projesinin uygulama öncesi
Değerlendirme Komite Toplantısına (LPAC) katılım sağlanmış ve söz konusu
projelere ilişkin ulusal kalkınma politikalarına entegrasyon ve uygunluk ile ilgili
resmi görüş hazırlanmıştır.
•
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi
çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda izleme raporları gibi proje
dokümanlarına görüş verilmiş ve proje toplantılarına katılınmıştır.
•

Ulusal Entegre Çevre Stratejisi hazırlık çalışmalarına katılınmıştır.

•

Melen İçmesuyu projesi saha inceleme gezisi yapılmıştır.

•
SRAP projesi ile ilgili Van, Denizli, Sakarya, Diyarbakır ve Sivas illerine
inceleme gezisi yapılmıştır.
•

Adapazarı Deprem projelerinde saha incelemesi yapılmıştır.

•
Türk Alman Hükümetler arası görüşmelere (KFW, GTZ) katılım
sağlanmıştır.
•
Dünya Bankası ve JBIC temsilcileri ile dış kredili projeler hakkında
görüşmeler yapılmıştır.
•
Konut sektör raporu ve konut ihtiyaç ve talebine ilişkin çalışmalar
yapılmıştır.
•
Kamu Sermayeli Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması
Projesi başlatılmıştır.
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•
Yıl içerisinde yapılan program çalışmaları dışında ilki Temmuz ayında,
ikincisi Aralık 2006-Ocak 2007 aylarında olmak üzere enerji KİT’leri için revize
denge çıkarılmış ve zam senaryoları üzerinde gerekli çalışmalar yapılmıştır.
•
OECD Anahtar Göstergeler II. Dünya Forumunun hazırlık çalışmaları
yapılmıştır.
•
Sosyal Araştırma Projeleri oluşturulması kapsamında Sosyal Araştırmalar
Dairesi Başkanlığına “Mali Piyasalarda KOBİ’lere Kaynak Aktarımı” ve “Konut
Fiyatlarındaki Değişimin Ekonomiye ve Finansal Sisteme Etkisi” başlıklı iki
konunun projelendirilerek iletilmesi sağlanmıştır.
•
DPT çapında
sağlanmıştır.

oluşturulmakta

olan

veritabanı

çalışmasına

katkı

•
ABD Sermaye Piyasası nezdindeki kayıt işlemlerinin yenilenmesi
amacıyla Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ilişkin bilgileri içeren
izahnamenin güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
•
Genel Müdürlük ilgi alanına giren konularda araştırmalar yapılmış ve
çeşitli bilgi notları hazırlanmıştır.
v) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlükçe 2006 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve projeler ana
başlıklar altında aşağıda gösterilmiştir.
Kalkınma Ajansları
•
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda
öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını
azaltmak amacıyla hazırlanan Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında 5449 sayılı Kanun, 08.02.2006 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
•
Kalkınma Ajanslarının kurulup faaliyete geçebilmeleri için ihtiyaç
duyulan ikincil mevzuat çalışmaları devam etmekle birlikte, Kalkınma
Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kalkınma
Ajansları Personel Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
•
06 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10550 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile Adana ili merkez olmak üzere Adana ve Mersin
illerini kapsayan TR62 Düzey 2 bölgesinde Çukurova Kalkınma Ajansı ve İzmir
ilini kapsayan TR31 Düzey 2 bölgesinde İzmir Kalkınma Ajansı kurulmuştur.
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•
Kalkınma
onaylanmıştır.

Ajanslarının

2006

yılına

ilişkin

çalışma

programları

•
28/08/2006 tarihli ve 2006/59 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile
kalkınma ajansı personelinin ücret ve gündelikleri ile diğer mali ve sosyal
hakları ve 2006 ve 2007 yılları için kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer
ödenekleri tutarları belirlenmiştir.
•
2006 yılı sonu itibarıyla, Kalkınma Ajanslarına kullandırılmak üzere
bütçede ayrılan ödenekten, Çukurova Kalkınma Ajansına 1.750.000 YTL, İzmir
Kalkınma Ajansına da 3.250.000 YTL aktarma yapılmıştır.
•
Kalkınma Ajanslarında istihdam edilecek olan personelin seçimine ilişkin
sınavlar 2006 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Çukurova
Kalkınma Ajansında 27, İzmir Kalkınma Ajansında ise 22 personel uzman
olarak çalıştırılmak üzere başarılı bulunmuştur.
•
Ajansların detaylı hesap planı ve buna ilişkin kod sistemi ile harcamalara
ilişkin esas ve usuller hakkında tebliğe yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
•
Kalkınma Ajanslarının bütçe ve muhasebe bilgi sistemi altyapısı
oluşturulması çalışmaları çerçevesinde 2 adet uygulama platformu satın alınarak
üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.
•
Devlet Planlama Teşkilatı’nın Bölgesel Gelişme Alanında Kurumsal ve
İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Eşleştirme Projesi kapsamında
İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları için yerel kalkınma inisiyatifleri ve
programlama konusunda kapasite geliştirme eğitimlerine başlanmıştır.
•
Her iki Kalkınma Ajansı personeline proje döngüsü yönetimi, izleme ve
değerlendirme eğitimleri verilmiştir.
Bölge ve İl Gelişim Planları
•
2004 yılında ihale edilen Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini
kapsayan “Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi” 2006 yılında tamamlanmıştır.
Projenin 2007 yılı içerisinde uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır.
•
TR62 ve TR31 Düzey 2 bölgelerinin kısa süreli “Ön Bölgesel Gelişme
Planı” çalışmaları tamamlanmıştır.
•
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Müsteşarlığımız
arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Genel Müdürlüğün etkin katılımıyla,
Samsun İl Gelişim Stratejisi Ana Planı hazırlanmış ve uygulama aşamasına
gelinmiştir.
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22. Fasıl Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Tarama
Çalışmaları
•
Genel Müdürlük 22. Fasıl Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu Tarama Çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur.
•
Tanıtıcı tarama toplantısı öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyon sağlanmış ve toplantı ile ilgili tüm hazırlıklar gerçekleştirilmiştir.
•
Ayrıntılı tarama toplantısı öncesinde Avrupa Komisyonu tarafından
gönderilen sualname, tüm ilgili kurum ve kuruluşlar koordine edilerek
cevaplandırılmıştır. Tarama toplantısında gerçekleştirilecek sunumlar, sunuş
yapacak kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmış ve toplantı ile ilgili tüm
hazırlıklar koordine edilmiştir.
•

Brüksel’de yapılan tarama çalışmalarına aktif katılım sağlanmıştır.

Kırsal Kalkınma
•
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi çalışmaları tamamlanarak, Ocak ayında
Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanmıştır.
•
AB ile müzakere süreci kapsamında 2005 yılı Aralık ayında başlatılan
Tarım ve Kırsal Kalkınma başlığı tarama çalışmaları dahilinde kırsal kalkınma
konusunda gerekli sunum ve raporlama çalışmalarına etkin katılım sağlanmış,
Brüksel’de gerçekleştirilen ayrıntılı tarama toplantılarına iştirak edilmiştir.
•
2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2006 yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ve eki 2006 yılı
Yatırım Programı çerçevesinde köy hizmetleri yatırımlarına ve KÖYDES
Projesine ayrılan ödeneklerin, 2006 Yılı Yatırım Programında alt hizmet
programları itibarıyla belirlenmesini müteakip il bazında dağılımı,
kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usûllerin karara
bağlanması konusunda Yüksek Planlama Kurulu yetkilendirilmiş,
Teşkilatımızda ilgili YPK Kararının İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıyla
koordinasyonun sağlanarak hazırlanması görevini Genel Müdürlük üstlenmiştir.
Bu kapsamda, 15.02.2006 tarihli ve 2006/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu
Kararı yayımlanmıştır. Genel Müdürlük, uygulamaların izlenmesi ve
değerlendirilmesi konularında da Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı ile birlikte rol üstlenmiştir.
•
KÖYDES Projesine ilişkin olarak; 2006 yılı uygulamalarına temel teşkil
eden düzenleme ve il bazında ödenek dağılımı çalışmaları İçişleri Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı ve Müsteşarlığımız koordinasyonunda tamamlanmış olup,
projenin 2007 yılı uygulamasına temel teşkil edecek düzenleme ve il bazında
ödenek dağılımı çalışmaları sürdürülmüştür.
•
Teknik çalışmaları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca gerçekleştirilen
“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri
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Hakkında Kanun Taslağı”nın hazırlanması, kalkınma ve kırsal kalkınma
politikaları ile uyumunun sağlanması konularında etkin rol alınmıştır.
•
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde sürdürülmüş olan
TR/2004/IB/AG/01 sayılı eşleştirme projesine (Kırsal Kalkınma Planının Etkin
Bir Şekilde Uygulanması İçin İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi) etkin katılım
sağlanmıştır. Projenin Yönlendirme Komitesi’ne iştirak edilmişitr.
•
Yeni Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) planının hazırlanmasında,
sonuçlarından yararlanılmış olan Kırmızı Et Sektörü, Meyve-Sebze Sektörü ve
Kanatlı Eti Sektör analizleri kapsamında yapılan çalıştaylara katılım sağlanmış
ve hazırlanan sektör analiz raporları için oluşturulacak Müsteşarlığımız
görüşlerinde koordinasyon sağlanmıştır.
•
Birleşmiş Milletler desteğiyle yürütülen Doğu Anadolu Kalkınma
Programı (Linking Eastern Anatolia to Progress) uygulama süresi sona ermiştir.
Bu programın turizm bileşeninin devamı niteliğinde kırsal turizmin
geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren Doğu Anadolu Turizmi Geliştirme
Projesinin (Eastern Anatolia Tourism Development Project) formülasyonuna
etkin katkı sağlanmıştır.
•
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) “Türkiye Stratejik Fırsatlar
Raporu” ile “Kırsal Yoksullukla Mücadele Programının” formülasyonuna ulusal
önceliklerimize uygunluk sağlamaya yönelik olarak katkı sağlanmıştır.
•
Mart ayında İstanbul’da İstanbul Ticaret Üniversitesi AB Uygulama ve
Araştırma Merkezince düzenlenen “AB’ye Uyum Sürecinde Kırsal Kesimde
İstihdam Sorunu” konulu sempozyuma katılım sağlanmıştır.
•
Aralık ayında Ankara’da düzenlenen Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı
“Toplumsal Yatırım Programı Çalıştayı” nda “Kalkınma Ajansları ve Yerel
Kalkınma” başlıklı bir sunum yapılmıştır.
•
Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen eşleştirme projesi kapsamında kırsal
kalkınma ile ilgili bir seminer ve eğitim modülü düzenlenerek ilgili kurum ve
kuruluş temsilcilerine kısa süreli eğitim sağlanmıştır.
•
Merkezi
edilmektedir.

Yerleşim

Yerlerinin

Belirlenmesi

çalışmalarına

devam

•
Kırsal kalkınma ile ilgili olarak gerçekleştirilen seminer, toplantı ve
panellere etkin katılım sağlanmıştır.
Avrupa Birliği Destekli Bölgesel Kalkınma Programları
• 9. Kalkınma Planı çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
• Genel Müdürlüğün görev alanına giren sektörlerde 2007-2009 dönemini
kapsayan Orta Vadeli Program hazırlanmıştır.
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• 2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program metinlerinde görev alanına
ilişkin bölümler hazırlanmıştır.
• YPK Kararlarının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.
• TBMM Plan ve Bütçe ve diğer KİT Komisyonlarında yapılan ve Genel
Müdürlük görev alanına giren konulardaki toplantılara katılım sağlanmış ve
görüş verilmiştir.
• Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından koordine
edilen ve IPA çerçevesinde hazırlanması öngörülen Stratejik Çerçeve Belgesi
hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
• Kış ve yaz dönemlerinde stajyer eğitim programlarında Genel Müdürlüğü
tanıtıcı sunuşlar yapılmıştır.
• Adana ve İzmir Kalkınma Ajansı personeline plan ve programlar ile ilgili
eğitim verilmiştir.
• Genel Müdürlüğün ilgi alanına giren konularda araştırmalar yapılmış ve
çeşitli bilgi notları hazırlanmıştır.
• Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon, Bölgesel Gelişme
Politikaları ve AB’e Ekonomik ve Sosyal Uyum, İl Gelişme Stratejileri ve
Politikaları, Kırsal Alanda İşbirliği ve Örgütlenme ve Kırsal Kalkınma
Politikaları alanlarında 9.Kalkınma Planı ÖİK çalışmaları tamamlanmış ve
nihai raporlar yayımlanmak üzere ilgili birimlere intikal ettirilmiştir.
• AB´ye katılım sürecinde, tarama ve ayrıntılı tarama toplantılarına yönelik
hazırlık çalışmalarına iştirak edilmiş ve nihai raporlara katkı verilmiştir.
Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP)
•
Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsamakta olan DAKP
uygulamalarına devam edilmiştir.
•
Aylık İdari toplantılar organize edilmiş; koordinasyon ve teknik
uygulamadan sorumlu taraf olarak söz konusu toplantılar yönetilmiş ve toplantı
tutanağı hazırlanarak ilgili kuruluşlara sunulmuştur.
•
716 proje başvurusu yapılmış olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi
(MFİB)’nin koordinasyonu ve yönetiminde değerlendirmeleri Ağustos 2006’da
tamamlanmış, başarılı bulunan 309 proje ile MFİB arasında sözleşmeler Eylül
2006 tarihi itibarıyla imzalanmış ve uygulama süreci başlamıştır. (Sözleşme
imzalanan projelerin bileşenlere göre dağılımı ise şu şekildedir; 148’i Tarım ve
Kırsal Kalkınma, 68’i KOBİ, 49’u Turizm ve Çevre ve 44’ü Sosyal Kalkınma
Hibe Programı kapsamındadır.) Proje uygulamaları ve izleme faaliyetleri devam
etmektedir. Programda toplam hibe miktarının (33.5 Milyon Euro) yüzde 87’si
(29 Milyon Euro) sözleşmeye bağlanmıştır.
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•
Proje başlangıç toplantısı 29 Eylül 2006 günü bütün tarafların katılımıyla
Van’da gerçekleştirilmiştir.
•
Program kapsamında hibe faydalanıcılarına proje uygulamaları sırasında
yardımcı olmak amacıyla Proje Uygulama ve Yönetim Rehberi, İzleme Rehberi
ve Satın Alma Rehberi hazırlatılmış, görüşler doğrultusunda düzenlenmesi ve
basımı temin edilerek hibe faydalanıcılarına dağıtılmıştır.
•
Hibe faydalanıcılarının hibe mekanizması, proje döngüsü yönetimi,
muhasebe-raporlama, izleme ve AB kurallarına göre satın alma konularında
eğitilmelerini temin için program kapsamındaki bütün il ve bazı ilçe
merkezlerinde eğitim programları düzenlenmiştir.
•
Müşavir Firma tarafından yabancı ve yerli kısa dönem uzman
görevlendirmesine ilişkin öneriler değerlendirilmiş ve onaylar verilmiştir.
•
Müşavir
onaylanmıştır.

Firma

uzmanlarının

zaman

çizelgeleri

incelenmiş

•

Müşavir Firma KDV muafiyet talepleri incelenmiş ve onaylanmıştır.

•

Müşavir Firma hak edişleri incelenmiş ve onaylanmıştır.

ve

•
Sektörel Alt İzleme ve Ortak İzleme Toplantılarına katılım sağlanarak
programdaki gelişmeler hakkında bilgi sunulmuştur.
•
Program bölgesindeki KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmek amacıyla
pazarlama, finans, üretim teknikleri, kalite yönetimi gibi çeşitli başlıklarda
toplam 112 günlük 29 adet kurs açılmış ve bu kurslara 825 kişinin katılımı
sağlanmıştır.
•
Bölgede yer alan muhasebeci ve mali müşavirlerin iş danışmanlığı
konusunda akredite edilmelerine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
•
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra personeli ile çiftçilere yönelik Sığır ve
Koyun Yetiştiriciliği ile Sebze ve Meyve Üreticiliği alanlarında dört ilde toplam
56 kurs açılmış ve bu kurslara toplam 1109 çiftçi katılarak sertifika almıştır.
Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra personelinin eğitilmesine yönelik
olarak 7 adet kurs düzenlenmiş ve toplam 344 kamu personeli eğitilmiştir.
•
Bölge Turizm Tanıtım Planı hazırlanarak ilgili kuruluşların görüşüne
sunulmuştur.
•
“Bölgesel Turizm Kalkınma Stratejisi” isimli rapor hazırlanarak ilgili
kuruluşların görüşüne sunulmuştur.
•
Bölgenin Turizm Potansiyellerinin tanıtımına yönelik olarak çeşitli Fuar
etkinliklerine katılım sağlanmış ve tanıtımlar yapılmıştır.
•

Bölgesel Turizm Veri Tabanı hazırlanmıştır.

65

•
Program kapsamında dört yerleşimin (Bitlis ili merkez ilçe, Güroymak ve
Adilcevaz ilçeleri ile Van’ın Gürpınar ilçesi) atık su arıtma tesislerinin AB
Kurallarına göre fizibiliteleri hazırlatılmış olup ilgili kuruluşların görüşüne
sunulmuştur.
•
Dört ilde hizmet sunmak amacıyla 4 adet Gezici Sağlık Ünitesinin tedarik
edilmesine yönelik ihale işlemleri tamamlanmış olup, araçların 2007 yılı
ortalarında bölgede hizmete başlamaları planlanmıştır.
•
Programda sağlanan gelişmeler üzerine kitapçık hazırlanarak ilgili
kuruluşlara ve basına sunulmuştur.
•

Program internet sayfası www.dakp.gov.tr adresinde kullanıma açılmıştır.

•
DAKP programından hibe alan tüm projelerin verileri İzleme Bilgi
Sistemine aktarılmıştır.
•
Tüm projelere ilk izleme ziyaretleri yapılarak riskli bulunan projelere
ikinci ziyaretler yapılmış ve önleyici tedbirler uygulamaya konulmuştur.
•
Programdaki aylık gelişmeleri yansıtan aylık ilerleme raporları ile
usulsüzlük raporları her ayın ilk haftası hazırlanarak Merkezi Finans ve İhale
Birimi (MFİB) ne iletilmiştir.
Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (SKE)
•
Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu,
Samsun, Sinop ve Tokat illerini kapsamakta olan SKE Bölgesel Kalkınma
Programı uygulamalarına devam edilmiştir.
•
Aylık İdari toplantılar organize edilmiş; koordinasyon ve teknik
uygulamadan sorumlu taraf olarak söz konusu toplantılar yönetilmiş ve toplantı
tutanağı hazırlanarak ilgili kuruluşlara sunulmuştur.
• 19 Haziran 2006 tarihinde, Samsun, Kastamonu ve Erzurum illerinde eş
zamanlı olarak proje başlangıç toplantısı organize edilmiş ve katılım
sağlanmıştır.
•
1050 proje başvurusu yapılmış olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi
(MFİB)’nin koordinasyonu ve yönetiminde değerlendirmeleri Mayıs 2006’da
tamamlanmış, başarılı bulunan 396 proje ile MFİB arasında sözleşmeler 31
Mayıs 2006 tarihi itibarıyla imzalanmış ve uygulama süreci başlamıştır.
Sözleşme imzalanan projelerden; 147’si Yerel Kalkınma Girişimleri, 204’ü
KOBİ ve 45’i Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı kapsamındadır. Proje
uygulamaları ve izleme faaliyetleri devam etmektedir. Programda toplam hibe
miktarının (49.33 Milyon Euro) yüzde 98’i (48.27 Milyon Euro) sözleşmeye
bağlanmıştır.
•
Program kapsamında hibe faydalanıcılarına proje uygulamaları sırasında
yardımcı olmak amacıyla; Proje Uygulama ve Yönetim Rehberi, İzleme
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Rehberi, Yapım İşleri, Mal Alımı ve Hizmet Alımı Rehberleri hazırlanarak,
görüşler doğrultusunda düzenlenmesi ve basımı sağlanmış ve hibe
faydalanıcılarına dağıtılmıştır.
•
Hibe faydalanıcıları hibe mekanizması, proje döngüsü yönetimi,
muhasebe-raporlama, izleme ve AB kurallarına göre satın alma konularında
eğitilmelerini temin için program kapsamındaki bütün il ve bazı ilçe
merkezlerinde eğitim programları düzenlenmiştir.
•
Müşavir
onaylanmıştır.
•

Firma

uzmanlarının

zaman

çizelgeleri

incelenmiş

ve

Müşavir Firma hak edişleri incelenmiş ve onaylanmıştır.

•
Sektörel Alt İzleme ve Ortak İzleme Toplantılarına katılım sağlanarak
programdaki gelişmeler hakkında bilgi sunulmuştur.
•
Programda sağlanan gelişmeler üzerine kitapçık hazırlanarak ilgili
kuruluşlara ve basına sunulmuştur.
•
Program internet sayfası www.skekalkinma.org.tr adresinde kullanıma
açılmıştır.
•
SKE programından hibe alan tüm projelerin verileri İzleme Bilgi
Sistemine aktarılmıştır.
•
Tüm projelere ilk izleme ziyaretleri tamamlanmış olup, düzenli izleme
ziyaretleri ile anlık izleme ziyaretleri devam etmektedir. Ayrıca, uygulama
süresinin ortasında olan projelerin ara dönem raporları ile tamamlanan projelerin
nihai raporları PUB’lar kontrolleri ile MFİB’ye sunulmuştur.
•
Programdaki aylık gelişmeleri yansıtan aylık ilerleme raporları ile
usulsüzlük raporları her ayın ilk haftası hazırlanarak MFİB’ye iletilmiştir.
TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (AKKM)
•
Ağrı, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Iğdır, Karaman, Kars, Kayseri, Konya,
Malatya, Sivas, Tunceli ve Yozgat illerini kapsamakta olan AKKM Bölgesel
Kalkınma Programı hazırlıklarına devam edilmiş olup proje teklif çağrıları 18
Nisan 2006 tarihinde yayınlanmıştır.
•
20 Nisan 2006 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr.
Abdüllatif ŞENER, DPT Müsteşarı Dr. Ahmet TIKTIK ve Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu Temsilcilerinin katılımlarıyla Programın açılış toplantısı
düzenlenmiştir. Bu toplantıyı müteakiben 25-29 Nisan 2006 tarihleri arasında
Program kapsamındaki 13 ilde Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Merkezdeki bilgilendirme toplantısı Genel Müdürlük
tarafından, bölgelerdeki bilgilendirme toplantıları ise Program Uygulama
Birimleri ve Valilikler tarafından organize edilmiştir.
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•
Proje teklif çağrısının yerel düzeyde koordinasyonu, Program
bölgesindeki Hizmet Birlikleri tarafından kurulan Program Uygulama Birimleri
(PUB) aracılığıyla yürütülmüş olup PUB personelinin gerekli eğitimleri Genel
Müdürlük tarafından sağlanmıştır.
•
25-29 Nisan 2006 tarihleri arasında Program kapsamındaki 13 ilde Proje
Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantıları ilgili Hizmet Birlikleri ile
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bilgilendirme toplantılarına toplam 3326 kişi
katılmıştır. Tüm toplantıların yönetimi Genel Müdürlük uzmanları tarafından
gerçekleştirilmiştir.
•
Program kapsamındaki 13 ilde potansiyel başvuru sahipleri için proje
hazırlamaya yönelik eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenmiş olup
söz konusu eğitim faaliyetlerine toplam 3552 kişi katılmıştır. Söz konusu eğitim
programlarına Genel Müdürlük uzmanları gözlemci olarak katılmış ve
eğitimlerin kalitesini kontrol etmiştir.
•
Program bölgesinde dağıtımı yapılacak tanıtım ve eğitim materyalleri ile
Hibe Başvuru Rehberlerinin basımı iki tedarik sözleşmesi yoluyla
gerçekleştirilmiş olup söz konusu materyallerin tasarım, onay ve basım işleri
ilgili müşavir firma ile yürütülmüştür.
•
Program kapsamında proje teklifi kabul dönemi 2006 yılı Temmuz ayı
içerisinde sona ermiş olup, 1680 proje teklifi MFİB’ye iletilmiştir. Başvuruların
değerlendirmeleri MFİB tarafından seçilen bağımsız değerlendiriciler tarafından
yapılmış olup, değerlendirme sürecinde etkin rol alacak değerlendirme komitesi
üyeleri Genel Müdürlükçe tespit edilerek Delegasyon onayı için MFİB’ye
bildirilmiştir.
•
MFİB’nin koordinasyonu ve yönetiminde proje başvurularının
değerlendirilmesi 2006 yılı içerisinde tamamlanmış olup, Program kapsamında
510 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelerin 277’si KOBİ, 167’si Yerel
Kalkınma Girişimleri, 66’sı Küçük Ölçekli Altyapı öncelik alanı kapsamındadır.
Başarılı proje sahipleri ile MFİB arasında sözleşmeler 30 Kasım 2006 tarihi
itibarıyla imzalanmış ve projelerin uygulaması başlamıştır. Program kapsamında
hibe programlarına tahsis edilen kaynağın yüzde 100’ü sözleşmeye bağlanmıştır.
•
Programın sağlıklı bir şekilde uygulanması için, merkezi ve bölgesel
düzeydeki kurumlara ve tüm yerel paydaşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti
verecek olan Teknik Yardım Ekibi (Müşavirlik) Teknik Şartnamesi hazırlıkları
sürdürülmüş, MFİB ve Delegasyonla müzakereler yürütülerek çeşitli revizyonlar
yapılmış olup, ihaleye çıkılmış ve kazanan firma ile MFİB arasında sözleşme
imzalanmıştır.
•
Hizmet Birlikleri’nin malzeme ve ekipman ihtiyacının giderilmesi
amacıyla pazar araştırması yapılarak teknik şartname hazırlanmış ve bilgisayar
ekipmanları, ofis ekipmanları, ofis mobilyaları ve jeneratörler olmak üzere dört
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ayrı ihaleye çıkılmış ve ihaleler sonuçlandırılarak PUB’un lojistik sorunlarının
çözümüne katkı sağlanmıştır.
Türkiye–Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı (CBC)
•
Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı Türkiye tarafında
Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan tarafında Hasköy, Yambol ve Burgaz
idari yerleşim birimleri arasındaki yerel işbirliğini kapsamakta olup program
çalışmalarına Genel Müdürlük koordinatörlüğünde devam edilmiştir.
•
2006 yılı mali işbirliği programlaması kapsamında, Genel Müdürlük
koordinasyonunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve
toplam tutarı 11.939.000 € olan 4 proje fişi programlamaya sunulmuştur. Bu
proje fişlerinin hazırlık aşamasında ve gerek Bulgar tarafı ile gerekse
Komisyonla müzakeresinde Genel Müdürlük ilgili kuruluşlara teknik destek
sağlamış ve programlama sürecini yönetmiştir. Bahse konu projeler, Karayolları
Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu, Kırklareli-Dereköy-Aziziye Karayolunun
İyileştirilmesi Projesi; Edirne İl Özel İdaresinin sorumlu olduğu, Ekmekçizade
Kervansarayı Yönetimi İçin Teknik Yardım Projesi; Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün sorumlu olduğu, Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği
Bölgesinde Taşkınların Önlenmesi İçin Kapasite Geliştirilmesi ve Taşkın
Kontrolü Projesi; Çevre ve Orman Bakanlığının sorumlu olduğu, Yıldız
Dağlarında Doğal Kaynakların ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve
Sürdürülebilir Gelişmesinin Sağlanması Projesidir.
•
2006 Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamında proje hazırlık çalışmaları
Genel Müdürlük tarafından tamamlanmış ve proje fişi mali işbirliği
programlamasına önerilmiştir.
•
2006 yılına sunulan projelerin hazırlıkları kapsamında Genel Müdürlük
koordinasyonunda Türkiye ve Bulgaristan tarafından ilgili kurum ve
kuruluşların katılımı ile 25 Ocak 2006 tarihinde Sofya’da Ortak Teknik Toplantı
ve 29 Mart 2006 tarihinde Ankara’da Ortak İşbirliği Komitesi Toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
•
500.000 € kaynak tahsis edilen 2003 Ortak Küçük Projeler Fonu (OKPF)
kapsamında desteklenen 9 adet projenin uygulaması 2006 yılında
tamamlanmıştır.
•
500.000 € kaynak tahsis edilen 2004 Ortak Küçük Projeler Fonu
kapsamında, 3 Nisan 2006 tarihinde teklif çağrısı ilan edilmiş ve bu kapsamda
12 Nisan 2006 tarihinde Kırklareli’nde, 13 Nisan 2006 tarihinde Edirne’de
programın tanıtımı amacıyla geniş katılımla bilgilendirme günleri
düzenlenmiştir. Bilgilendirme toplantılarını takiben, 17-19 Nisan 2006 tarihleri
arasında Kırklareli’nde ve 20-22 Nisan 2006 tarihleri arasında Edirne’de proje
hazırlama eğitimleri düzenlenmiştir. Teklif çağrısı sonucu alınan 24 adet proje
başvurusunun değerlendirmesi tamamlanarak başarılı bulunan projelerden 13
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tanesi ile hibe sözleşmesi imzalanmış ve programa tahsis edilen kaynağın yüzde
99’u sözleşmeye bağlanmıştır. Söz konusu projelerin uygulamasına
başlanmıştır.
•
Hazırlıkları Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen ve 3.135.000 € kaynak
tahsis edilen Edirne Ekmekçizade Kervansarayının Restorasyonu Projesinin
ihale süreci tamamlanarak, restorasyon işleri 2006 Mart ayında başlatılmıştır.
•
Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programı 2004 ortak küçük
projeler fonundan hibe alan 13 projenin verileri İzleme Bilgi Sistemine
aktarılmıştır.
•
Proje faydalanıcılarına proje uygulama ve genel AB prodesürleri
konularında eğitim verilmiştir.
“Devlet Planlama Teşkilatının Bölgesel Gelişme Alanında Kurumsal ve İdari
Kapasitesinin Güçlendirilmesi” İsimli Eşleştirme Projesi
Eşleştirme Projesi altı bileşen olarak tasarlanmıştır:
1-AB fonlarının yönetimi ve bölgesel gelişme için organizasyonel
çerçeve,
2-Bölgesel gelişme politikaları sürecinde, merkezi ve bölgesel birimler
arası işbirliği,
3-Bölgesel gelişme politikalarının ve programlarının merkezi düzeyde
yönetimi için insan kaynakları stratejisi,
4-Ulusal kalkınma planlaması,
değerlendirmesi için kapasite geliştirme,

yönetimi,

kontrolü,

izlemesi

ve

5-Eşgüdüm kapasitesinin iyileştirilmesi,
6-AB ve ulusal kaynaklarla finanse edilecek programların yürütülmesinde
kapasite geliştirme.
•
Müsteşarlığımıza ve pilot bölgelere (Kastamonu, Van) İtalyan Gelişme ve
Uyum Politikaları Başkanlığı (DPS) ile iki İtalyan bölge yönetimi (Emilia
Romagna ve Puglia bölgeleri) uzmanlarınca ve İtalyan yerleşik Eşleştirme
Danışmanı tarafından doğrudan destek sağlanmış; atölye/seminer/eğitim
çalışmaları yürütülmüş, İtalya ve Polonya çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş;
değerlendirme ve öneri raporları hazırlanmıştır.
•
İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajanslarına yerel kalkınma inisiyatifleri ve
programlama konusunda kapasite geliştirme eğitimleri verilmiştir.
•
Müsteşarlığımız ile İtalyan Gelişme ve Uyum Politikaları Başkanlığı
(DPS) arasında ‘Türkiye’deki Bölgesel Gelişme İçin İkili İşbirliği Projesi’ ile
ilgili ikili işbirliği Anlaşması 17 Kasım 2006’da imzalanmıştır. 18 ay sürecek
olan projenin, Şubat 2007’de başlaması planlanmıştır.
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AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının İzleme ve Değerlendirmesi
İzleme ve Değerlendirme Sistem Tasarım Çalışmaları:

İzleme ve Değerlendirme konularına ilişkin literatür taraması yapılmış ve
sanal doküman arşivi oluşturulmuştur.

İzleme ve Değerlendirme sisteminin tasarımına ilişkin Bölge Birimleri,
Teknik Yardım Ekipleri, Merkezi Finans ve İhale Birimi çalışanları ve Genel
Müdürlük personelinin katılımı ile bir çalışma grubu oluşturulmuş ve sonuçları
sistem tasarımına yansıtılmıştır.

Benzer AB Destekli Programları yürüten diğer kurumlara ziyaretler
düzenlenerek tecrübe aktarımı toplantıları gerçekleştirilmiş ve sonuçları sistem
tasarımına yansıtılmıştır.

İzleme Bilgi Sisteminin (İBS) geliştirilmesi kapsamında Sistem analizi
yapılarak tutulması gereken veriler, ilgili bütün kuruluşlarla fikir alışverişinin
yapılarak tespit edilmiş, elde edilen veriler derlenerek veri giriş formları ve
raporlar oluşturulmuş, yazılım uzmanı ile birebir çalışmalar yürütülerek sistem
yazılımı tasarımı yapılmıştır.

DPT Yönetim Bilgi Merkezi ile yakın temas halinde çalışılarak İBS için
bir sunucu tedarik edilmiş, ilgili yazılımlar yüklenerek sistem çalışır hale
getirilmiştir.
Ortak İzleme Çerçevesinin Uygulamaya Konulması:

Hibe programları uygulamalarına ilişkin ilerleme, usullere uygunluk,
performans, erken uyarı ve usulsüzlük, sorun ve ihtiyaçların izlenmesine yönelik
ortak bir İzleme Çerçevesi tasarlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu izleme
çerçevesi; birbirini tamamlayan izleme ağı, Ortak İzleme Rehberi ve İzleme
Bilgi Sisteminden (İBS) oluşmaktadır.

Merkezi, bölgesel ve yerel düzeylerde oluşturulan birimlerin birbirleri ile
iletişimini ve koordinasyonunu düzenleyen bir İzleme Ağı oluşturularak,
bilginin kaynağından alınması ve proje uygulayıcılarına gerekli desteğin yerinde
ve zamanında verilmesi sağlanmıştır.

Hizmet Birlikleri’nin malzeme ve ekipman ihtiyacının giderilmesi
amacıyla pazar araştırması yapılarak teknik şartname hazırlanmış ve bilgisayar
ekipmanları, ofis ekipmanları, ofis mobilyaları ve jeneratörleri kapsayan ihaleler
sonuçlandırılarak PUB’un lojistik sorunlarının çözümüne katkı sağlanmıştır.

Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı
(SKE) kapsamında 10 ilde uygulanmakta olan toplam 396 hibe projesine ilişkin
izleme ve destek faaliyetlerinin yerelde yürütülmesi amacıyla ilgili Valiliklerden
44 personel izleyici olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır. İzleme ve destek
faaliyetlerinin bölgesel düzeyde yürütülmesi ve koordinasyonu ile Valiliklerden
görevlendirilen personelin faaliyetlerine ilişkin kalite kontrolünü yapan Program
71

Uygulama Birimleri (PUB) ise 4 yeni personel ile takviye edilerek, PUB’larda
çalışan personel sayısı 16’ya (1’i DPT personeli) çıkarılmıştır.

Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) bölge birimi yerel izleme
faaliyetlerini de yürütecek şekilde güçlendirilmiş olup, hibe almaya hak kazanan
309 projeye yönelik izleme ve destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

2006/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile söz konusu izleme ağının insan
kaynakları ve lojistik desteklerle güçlendirilmesi sağlanmış olup, diğer bölgesel
programlarda da benzer bir yapılanmaya gidilecektir. Belirtilen ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla genelgeye dayanılarak Valiliklerin iki aylık harcama
beyanları doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenen tavan
ödeneklerin aşılmaması kaydıyla ödenek aktarımı yapılmaktadır. Bu amaçla,
372.026 YTL’lik ilk ödenek aktarımı Ekim ayı içerisinde yapılmıştır.

Söz konusu izleme ağının yerinde işleyişinin görülmesi, koordinasyon
toplantılarına katılım sağlanması, sorun ve ihtiyaçların tespiti, gerekirse hibe
projelerine ziyaret yapılması amacıyla uzman personel bölgelerde
görevlendirilmiştir. Görevlendirmelerde yapılan tespitler doğrultusunda
merkezde gerekli önlemler alınmıştır.

Koordinasyonumuzdaki AB Bölgesel Programlarının tamamında
yürütülecek izleme faaliyetlerini bir sistem içerisinde bütüncül olarak ele alan ve
sistemdeki aktörleri, araçları, izleme kuralları ve sürecini detaylı bir biçimde
ortaya koyan bir Ortak İzleme Rehberi hazırlanmış, çoğaltılarak ilgili birimlere
gönderilmiştir.

Proje ve programların performansını izlemek amacıyla program, bileşen
ve proje düzeylerinde performans göstergeleri tanımlanmıştır. Ayrıca, projelerin
başlangıç, ilerleme ile zamanında ve bütçesi içerisinde bitirilmesine ilişkin risk
hesapları yapılarak, değişkenleri ve ağırlıkları ile birlikte Ortak İzleme
Rehberine eklenmiştir.

Riskin en kısa sürede tespiti ve tedbirlerin zamanında alınması amacıyla
erken uyarı mekanizması oluşturulmuş olup, MFİB ile Program Uygulama
Birimi (PUB) arasında erken uyarı raporlarının sunulması ve düzeltici
tedbirlerin uygulamaya konulması yönünde işbirliği yapılmaktadır.

İzleme sisteminin ortak iletişim ve bilgi platformunu oluşturan, internet
tabanlı yazılımı ile her yerden erişime olanak tanıyan, sade ancak kapsayıcı
verileri ile veri girişlerinde ve analizlerde kolaylık sağlayan bir izleme bilgi
sistemi tasarlanarak kullanıma açılmıştır.

Bu sistem, Genel Müdürlük ve PUB personeline projelerdeki mali ve
fiziksel gerçekleşmelerin takip edilmesi, sorun ve ihtiyaçların tespiti, projelerin
performansının ölçülmesi ile gerekli önlemlerin zamanında alınması imkanlarını
sağlamaktadır. Ayrıca, erken uyarı ve risk tabloları ile sorunlu projelerin
yakından takip edilmesi de kolaylaştırılmıştır.
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Geniş bir coğrafi alana yayılmış çok sayıda hibe projesinin izlenmesine ve
desteklenmesine katkı sağlayacak bir araç olan İBS’nin, hibe faydalanıcıları da
dahil olmak üzere tüm aktörlerce etkin bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli
eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerin sonucunda, DAKP hibe faydalanıcılarının
yüzde 97’si ve SKE hibe faydalanıcılarının yüzde 94’ü İBS’yi kullanarak
projelerindeki gelişmeleri iki aylık beyan raporları ile sisteme aktarmışlardır.

İzleme Bilgi Sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, bakımı ve
güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Söz konusu izleme çerçevesi SKE ve DAKP programları için
kullanılmakta olup, yıl sonunda uygulanmaya konulan Ağrı, Kayseri, Konya ve
Malatya Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (AKKM) ile 2007 yılında
uygulamaya konulacak TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı için de
uygulanacaktır.

Program Uygulama Birimleri ve illerde Valiliklerce görevlendirilen
izleyicilere izleme ve değerlendirme konusunda eğitimler düzenlenmiş,
birçoğuna katılım sağlanarak yerinde koordinasyon ve gözetim sağlanmıştır.
Ortak İzleme Çerçevesinin Farklı Uygulamalara Uyarlanması:

Ortak İzleme Çerçevesinin kapsamlı sunumu ve tanıtımı AKTD, MFİB ve
Müsteşarlık temsilcilerine 16 Ekim 2006 tarihinde Müsteşarlığımızda
düzenlenen toplantıda yapılmıştır. Katılımcıların sisteme ilişkin görüşleri olumlu
yönde olurken, sistemin diğer hibe programları için de kullanılabilirliğine dair
görüşler dile getirilmiştir.
Mahalli İdarelere Yapılan Yardımlar Ödeneği
•
2006 yılında Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamındaki 781
mahalli idareye proje karşılığı toplam 8.640.000 YTL yadım yapılmıştır.
Mevzuat ve Görüş Verme Faaliyetleri
•
Teknik çalışmaları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca gerçekleştirilen
“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Taslağı”nın hazırlanması, kalkınma ve kırsal kalkınma
politikaları ile uyumunun sağlanması konularında etkin rol alınmıştır.
•
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) “Türkiye Stratejik Fırsatlar
Raporu” ile “Kırsal Yoksullukla Mücadele Programının” hazırlanmasında ulusal
önceliklerimize uygunluk sağlamaya yönelik olarak katkı sağlanmıştır.
•
Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansının kuruluşuna ilişkin kanun
tasarısına katkı sağlanmıştır.
•
Kalkınma Ajanslarının kurulup faaliyete geçebilmeleri için ihtiyaç
duyulan ikincil mevzuat çalışmaları devam etmekle birlikte, Kalkınma
Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kalkınma
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Ajansları Personel Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
Uluslararası Kuruluşlar İle Temaslar
•
OECD ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ortaklaşa yürüttükleri
İstanbul Metropoliten Alan İncelemesi çalışması koordine edilmekte ve teknik
destek sağlanmaktadır. 2006 yılında tamamlanması planlanan çalışma İBB’nin
talebi üzerine 2007 yılına uzatılmıştır.
•
OECD tarafından hazırlanan ve yıllık olarak revize edilecek olan “Bir
Bakışta Bölgeler” (Regions at a Glance) veri tabanı için ülkemizin bölgesel
bazdaki ilgili demografik ve sosyo-ekonomik verileri düzenlenmiştir.
Yayınlar
•
“İllerde Öne Çıkan Sanayi Sektörleri” çalışması tamamlanarak Ağustos
2006’da kamuoyuna sunulmuştur.
•
AB Bölgesel Programlarında uygulanmak üzere hazırlanan Ortak İzleme
Rehberi ilgili tarafların kullanımına sunulmuştur.
•
Hibe Sözleşmeleri Yönetim ve Uygulama Rehberi, Hibe Faydalanıcıları
İçin Hizmet Alım Rehberi, Hibe Faydalanıcıları İçin Mal Alım Rehberi ve Hibe
Faydalanıcıları İçin Yapım İşleri Satınalma Rehberi teknik destek alınarak
hazırlanmış ve ilgili taraflara ulaştırılmıştır.
•
“Kalkınma Ajansları İle İlgili Mevzuat” isimli kitapçık çıkarılarak,
kalkınma ajansları ile ilgili olarak yürürlüğe giren düzenlemeler tek çatı altında
toplanmıştır.
•
“Kalkınma Ajansları” isimli kitapçık çıkarılarak, kalkınma ajanslarına
neden ihtiyaç duyulduğu konusu aydınlatılmış, ayrıca ajansların kuruluşuna
ilişkin 5449 sayılı kanunun genel gerekçesi ortaya koyulmuştur. “Kalkınma
Ajansları İle İlgili Mevzuat” isimli kitapçık çıkarılarak, kalkınma ajansları ile
ilgili olarak yürürlüğe giren düzenlemeler tek çatı altında toplanmıştır.
•
“Kalkınma Ajansları” isimli kitapçık çıkarılarak, kalkınma ajanslarına
neden ihtiyaç duyulduğu konusu aydınlatılmış, ayrıca ajansların kuruluşuna
ilişkin 5449 sayılı kanunun genel gerekçesi ortaya koyulmuştur.
Toplantı ve Kongreler
•
OECD Bölgesel Gelişme Politika Komitesinin 16. toplantısına katılım
sağlanmış, toplantıda bölgesel gelişme alanında çeşitli görüşmeler yapılmış,
tecrübeler paylaşılmıştır.
•
Türkiye ve Fransa Hükümetleri tarafından Paris’te düzenlenen Üçüncü
Üst Düzeyli Memurlar Ortak Seminerinin, “Mekansal Planlama ve Bölgesel
Gelişme” çalışma grubuna katılım sağlanmıştır.
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•
Müsteşarlığımız koordinasyonunda yürütülmekte olan AB Destekli
Bölgesel Kalkınma Programlarında bilgi birikiminin paylaşılması için 13-14-15
Aralık 2006 tarihlerinde, Ankara’da bir eğitim programı düzenlenmiştir.
•
Müsteşarlığımız koordinasyonunda yürütülmekte olan TRA2, TR72,
TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Samsun, Kastamonu ve
Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı ve Doğu Anadolu Kalkınma
Programının yerelde uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu
Program Uygulama Birimlerinde (PUB) ve Program Koordinasyon
Merkezlerinde (PKM) görevli personelin katılımı ile söz konusu bölgesel
kalkınma programlarında edinilen bilgi birikiminin paylaşılması ve TRA2,
TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı PUB'ları
personelinin projelerin izlenmesi konusunda bilgilendirilmesi amacıyla, 13-1415 Aralık 2006 tarihlerinde, Ankara’da bir eğitim programı düzenlenmiştir.
•
Sektörel Alt İzleme Komitesi ve Ortak İzleme Komitesi Toplantılarına
iştirak edilmiş, sunuşlar gerçekleştirilmiştir.
•
Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)’nın Azerbaycan’da
halen devam etmekte olan “Devlet Yatırım Politikası ve Programının
Hazırlanması Projesi” kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti üst düzey
bürokratlarından oluşan 16 kişilik bir heyete, 26-28 Haziran 2006 tarihleri
arasında
Devlet Planlama Teşkilatı konusunda bilgi verilmiş olup, görüş
alışverişi yapılmıştır.
•
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan oluşan 7 kişilik bir
heyete (National Development and Reform Commission) 6-7 Kasım 2006
tarihleri arasında, Çin ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye-Çin ilişkileri,
bölgesel gelişme ve AB ilişkileri görüşülmüş ve bazı kurum ve kuruluşlarımızın
faaliyetleri tanıtılmıştır.
•
“Kalkınma Ajansları İle İlgili Mevzuat” isimli kitapçık çıkarılarak,
kalkınma ajansları ile ilgili olarak yürürlüğe giren düzenlemeler tek çatı altında
toplanmıştır.
•
“Kalkınma Ajansları” isimli kitapçık çıkarılarak, kalkınma ajanslarına
neden ihtiyaç duyulduğu konusu aydınlatılmış, ayrıca ajansların kuruluşuna
ilişkin 5449 sayılı kanunun genel gerekçesi ortaya koyulmuştur.
AB Tarama Sürecine Katılım
•
Fasıl 27 “Çevre” başlıklı tanıtıcı tarama toplantısına katılım sağlanmıştır.
•
Fasıl 32 “Mali Kontrol” başlıklı tarama ve ayrıntılı tarama toplantılarına
katılım sağlanmıştır.
•
Fasıl 20 ”İşletmeler ve Sanayi Politikası tarama ve ayrıntılı tarama
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
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•

Fasıl 14 “Ulaştırma” başlıklı tarama toplantısına katılım sağlanmıştır.

•
Fasıl 21 “Trans-Avrupa Ağları” başlıklı tarama toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Diğer Faaliyetler
•
2007- 2009 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program çalışmalarına katılım
sağlanmıştır.
•
Müsteşarlığımız koordinasyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile
yakın işbirliği içinde yapılan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi çalışmaları
tamamlanarak, strateji belgesi Ocak 2006 tarihinde Yüksek Planlama Kurulunca
karara bağlanmıştır.
•
Öncelikle azgelişmiş bölgelerde olmak üzere, büyüme ve çevrelerine
hizmet verme potansiyeli yüksek 12 adet (Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van)
Cazibe Merkezi belirlenmiştir. Belirlenen cazibe merkezleri 2007 Yılı
Programında ve 2007 Yılı Yatırım genelgesinde yer almıştır. Cazibe
merkezlerine yönelik uygulamanın mali ve operasyonel yanları konusunda
çalışmalar devam etmektedir.
•
2006 Yılı Program Kararnamesi “Bölge ve İl Koordinasyon Kurulları”
başlıklı 23. maddesinde belirtildiği üzere, il bazındaki kamu yatırımlarının
izlenmesi ve koordine edilmesi amacıyla Şubat, Nisan, Ağustos ve Kasım
aylarında olmak üzere yılda dört kez toplanan il koordinasyon kurulu
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
•
Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesine (KÖYDES) ilişkin; 2006
yılı uygulamalarına temel teşkil eden düzenleme ve il bazında ödenek dağılımı
çalışmaları Müsteşarlığımız koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde tamamlanmış olup, projenin 2007 yılı
uygulamasına temel teşkil edecek düzenleme ve il bazında ödenek dağılımı
çalışmaları sürdürülmektedir.
•
5084 ve 5350 sayılı Teşvik Kanunları çerçevesinden BGYUGM’ye ulaşan
soru önergeleri cevaplandırılmıştır.
vi) Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlükçe 2006 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda
sıralanmıştır.

Tarama sürecinde tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
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•
Tarama sürecinde, Avrupa Komisyonuna sunulmak üzere ilgili
kurumlarımız tarafından hazırlanan sunuşların redaksiyonunun koordinasyonu
yapılmıştır.
•
Avrupa Komisyonu tarafından her bir müzakere faslına ilişkin olarak ayrı
ayrı hazırlanan tarama sonu raporlarına verilen Türk tarafı katkısının
redaksiyonunda, İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi diğer kurumların
temsilcileriyle birlikte aktif görev alınmıştır.
•
AB tarafınca müzakereye açılmasına karar verilen fasıllarda Türk
tarafının Müzakere Pozisyon Belgesinin hazırlanmasında ve Avrupa Komisyonu
tarafından yöneltilen ilave sorulara cevap verilmesinde aktif görev alınmıştır.
•
Haziran 2006'da açıklanan AB Müktesebatına Uyum Programının
hazırlanmasında aktif görev alınmıştır.
•
AB-Türkiye Ortaklık Komitesine bağlı olarak görev yapan 8 alt komitenin
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
•
AB müktesebatına uyum amacıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmeye
yönelik Ulusal Planının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
•
Müsteşarlığımız tarafından hazırlanmış olan Ön Ulusal Kalkınma Planı
çerçevesinde belirlenen, AB’den finanse edilecek projelerin hazırlık
çalışmalarının genel koordinasyonu sağlanmıştır.
•
Katılım öncesi AB mali yardımlarının programlanmasında ve
kullanımında görev alınmıştır. Bu kapsamda, ekonomik ve sosyal uyum
alanında kurumların hazırladıkları projelere ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve
projelerin AB kurallarına uygun biçimde hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
•
2007-2013 döneminde yapılacak olan AB mali yardımlarının
kullandırılmasında dikkate alınacak olan ulusal öncelikleri içeren Stratejik
Çerçeve Belgesinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
•
2007-2013 döneminde yapılacak olan AB mali yardımlarının
kullandırılması ile ilgili belgeler ve Projeler için Kurumsal Kapasite Geliştirme
Projesi yürütmüştür.
•
2006 yılının Aralık ayı içerisinde başlayan ve halen devam etmekte olan
Ekonomik ve Sosyal Uyum Kapasite Geliştirme Projesi yürütülmektedir.
•
IPA’nın III. ve IV. Bileşenleriyle ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile
yapılan temaslarda genel koordinasyon görevi yürütülmüştür.
•
AB'ye sunulacak projeler için gerekli teknik çalışmalara (fizibilite, çed, iş
tanımı, vb.) destek verilmiştir.
•
Yerel ve merkezi idarelere mali işbirliğinin genel çerçevesi ve IPA
konusunda eğitimler verilmiştir.
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•
Faydalanıcısı olduğumuz projeler için uygulama ve izleme raporları
hazırlanmıştır.
vii) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT veya Örgütü İKÖ)
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK / COMCEC) faaliyetleri
ile ilgili olarak, İSEDAK Koordinasyon Bürosu (İKB / CCO) olarak da hizmet
vermektedir. Bu bağlamda;
Sayın Cumhurbaşkanımıza İSEDAK Başkanlığı görevinde sekreterya
hizmetleri verilmiştir.
İKT Genel Sekreterliği, İKT’ye bağlı kuruluşlar, İKT’ye üye ülkeler ve
onların Türkiye’deki Büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşlar ile temas ve
irtibat noktası oluşturulmuştur.
İSEDAK’ın faaliyetleri dolayısıyla başta İslam Zirve Konferansı olmak
üzere, İslam Dışişleri Bakanları Konferansı ve İslam Ekonomik ve Kültürel İşler
Komisyonu gibi İKT kurul ve toplantıları için İSEDAK’ın faaliyetlerine ilişkin
gelişme raporları hazırlanmıştır. Yine bu çerçevede, İSEDAK ile İslam
Kalkınma Bankası arasındaki işbirliği faaliyetleri izlenmiştir.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT / ECO) Faaliyetleri ile ilgili olarak;
Üye ülkelerin planlamadan sorumlu üst düzey yöneticilerinden oluşan
ECO Bölgesel Planlama Konseyi toplantılarıyla ilgili Türkiye’deki her türlü
koordinasyon ve hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.
ECO Bakanlar Konseyi ve Zirve Toplantılarıyla ilgili
Dışişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde yürütülmüştür.

çalışmalar,

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ve Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D8) Faaliyetleri ile ilgili olarak;
KEİ ve D-8 ile ilgili Müsteşarlık içi koordinasyonda bir irtibat noktası
oluşturması, Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konuların yanı sıra bu
konulardaki gelişmelerin de Plan ve Yıllık Programlara aktarması, konu ile ilgili
amaç, ilke ve politikaların belirlemesi ve toplantılara uzmanlık desteği sağlaması
şeklinde katkı sağlamaktadır. Ülkemizin üyesi bulunduğu, çok taraflı bölgesel
ekonomik işbirliği teşkilatlarından KEİ ve D-8 çalışmaları ile ilgili
koordinasyon faaliyetleri ise Dışişleri Bakanlığımızca yürütülmektedir.
İkili Ekonomik ilişkiler çerçevesinde ülkemiz ve diğer ülkeler arasındaki
işbirliği faaliyetleri
yakından takip edilmekte politika ve stratejiler
geliştirilmektedir.
Yukarıdaki bahsedilen hususlar ile, ikili ekonomik ilişkiler ve teknik
işbirliği bağlamında 2006 yılında yapılan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:
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Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler
•
22. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı 23-25 Mayıs 2006 tarihleri
arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Toplantı öncesinde gerekli tüm çalışmalar
tamamlanmış, toplantı sonrasında da İzleme Raporu (İngilizce, Fransızca ve
Arapça) İKÖ üyesi ülke ve kuruluşlar ile diğer ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.
•
İSEDAK gündemindeki projelerle ilgili çalışmalara devam edilmiş ilgili
koordinatör İKT kuruluşları ve proje önerisinde bulunan kuruluşlarımız
arasında eşgüdüm sağlanmıştır. Bu bağlamda, bazı projelerde somut ilerlemeler
olmuş, eylem planları hazırlanmış, finansman desteği için İslam Kalkınma
Bankası (İKB) ile görüşmeler yapılmıştır. Bazıları için İKB’nin destek vereceği
bildirilmiştir.
•
21-24 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da 22. İSEDAK Toplantısı
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılmıştır. Toplantıda, dünyadaki ve üye
ülkelerdeki ekonomik gelişmeler, İKÖ Ekonomik İşbirliği Eylem Planı ve İKÖ
On Yıllık Eylem Programı uygulanma durumu ve İSEDAK gündemindeki
projelerde meydana gelen gelişmeler, İKÖ Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli
Ticaret Sistemi (TPS-OIC) oluşturulmasına ilişkin ticaret müzakerelerindeki
ilerlemeler, üye ülkeler arasında ticaretin arttırılması, ticaretin ve yatırımların
kolaylaştırılması özel sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve Dünya Ticaret
Örgütü faaliyetleri ile ilgili konular görüşülmüştür. Toplantı Raporu (İngilizce,
Fransızca ve Arapça) hazırlanarak İKÖ üyesi ülke ve kuruluşlar ile diğer ilgili
kuruluşlara gönderilmiştir.
•
22. İSEDAK Toplantısını takiben 24-26 Kasım 2006 tarihlerinde
İstanbul’da TPSOIC Ticaret Müzakereleri İkinci Turu Birinci Toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Toplantı Raporu (İngilizce, Fransızca ve Arapça)
hazırlanarak İKÖ üyesi ülke ve kuruluşlar ile diğer ilgili kuruluşlara
gönderilmiştir.
•
İSEDAK/COMCEC Web Sitesi ve Evrak Arşivinin elektronik ortama
aktarılması için gerekli çalışmalar sürdürülmüştür.
•
EİT çerçevesinde ticaret ve yatırım, ulaştırma ve haberleşme, enerji,
maden ve çevre, tarım, sanayi, sağlık ve turizm, ekonomik araştırma ve
istatistik, eğitim, bilim, kültür ve uyuşturucu kontrolü alanlarında işbirliği
faaliyetlerine 2006 yılında da devam edilmiştir.
•
EİT Ticaret ve Kalkınma Bankasının kuruluş anlaşması Türkiye, İran ve
Pakistan tarafından onaylanmıştır. EİT Ticaret ve Kalkınma Bankasının ilk
Guvernörler Kurulu toplantısı 6 Temmuz 2006 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
Bankanın 2007 yılında tam olarak faaliyete geçmesi için çalışmalar
sürdürülmüştür.
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•
2002 yılında başlayan İstanbul – Tahran – Taşkent – Almatı konteyner
treni düzenli olarak seferlerini sürdürmekte olup, bu konuda 19 Haziran 2006
tarihinde yine Tahran’da bir Çalışma Grubu Toplantısı yapılmıştır.
•
EİT Bölgesel Planlama Konseyi'nin 16. Toplantısı 30 Ocak-2 Şubat 2006
tarihinde Tahran'da yapılmıştır. DEİGM Türk heyetini ilgili kuruluşların
katılımıyla oluşturmuş ve toplantıya iştiraklerini sağlamıştır.
•
EİT Çevre Bakanları 3. Toplantısı 28-30 Haziran 2006 tarihlerinde
Almatı'da ve EİT Ülkeleri Ulaştırma ve Haberleşme Bakanları 6. Toplantısı
Mayıs 2006’da Tahran’da gerçekleştirilmiştir.
•
EİT ülkeleri arasında Transit geçişlerin kolaylaştırılması ve ulaştırma
işbirliğini içeren Transit Ulaştırma Çerçeve Anlaşması (TTFA) 7 ülkenin onay
işlemlerini tamamlamasıyla 19 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca
TTFA’nın uygulamasına yönelik oluşturulan Transit Ulaştırma Koordinasyon
Konseyi (TTCC) ilk toplantısını 25-26 Eylül 2006 da Bakü’de
gerçekleştirmiştir.
•
EİT Bölgesel Gıda Güvenliği Programı hazırlık çalışmaları BM Gıda ve
Tarım Teşkilatının (FAO) katkılarıyla 2006 yılında tamamlanmıştır. Program,
tahıl üretimi, organik tarım, hayvancılık, su yönetimi, kuraklıkla mücadele,
ticaret kapasitesinin artırılması vs. alanlarında bölgesel ve ulusal projelerden
oluşmaktadır. Program kapsamında İKB ulusal projelerin finansmanı için 2.5
milyon ABD doları tahsis etmiştir.
•
19-21 Aralık 2006 tarihlerinde Ankara’da EİT Bölgesinde İnsan
Kaynakları ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 1. Yüksek Düzeyli Uzmanlar
Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
•
EİT gündemindeki, RISCAM, Teknoloji Transfer Merkezinin kurulması
konularındaki Sanayi Bakanlığı ile olan çalışmalara katılım sağlanmıştır.
•
AB ile ilişkiler bağlamında Dış İlişkiler ve Ortak Dış Güvenlik ve
Savunma Politikaları Fasıllarında tarama sürecinde katkı sağlanmıştır. Ayrıca,
13-15 Eylül 2006'da AB Dış Güvenlik ve Savunma Politikası 1. tarama ve 5-7
ekim 2006'da da ayrıntılı tarama toplantılarına katılım sağlanmıştır.
İkili Ekonomik İlişkiler ve Teknik İşbirliği
Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile ilişkilerimiz ülkemizin ve
bölgenin orta ve uzun vadeli menfaatlerine uygun şekilde kültürel, ekonomik,
sosyal ve diğer alanlarda işbirliği programları 2006 yılında sürdürülmüştür. Bu
çerçevede;
•
10. Türk Devleti ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
himayelerinde Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı
(TÜDEV) ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA)
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işbirliğinde 18-20 Eylül 2006 tarihinde Antalya’da gerçekleşen toplantıya
katılım sağlanmıştır.
•
İstanbul’da yapılan Avrasya İş Dünyası Köprüsü Toplantısına katılım
sağlanmıştır.
•
Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)’nın Azerbaycan’da
halen devam etmekte olan “Devlet Yatırım Politikası ve Programının
Hazırlanması Projesi” kapsamında
Azerbaycan Cumhuriyeti üst düzey
bürokratlarından oluşan 16 kişilik bir heyete, 26-28 Haziran 2006 tarihleri
arasında planlama konusunda bilgi verilmiş olup, görüş alışverişi yapılmıştır.
•
10 Mayıs 2006 tarihleri arasında Moğolistan Hükümet Sekreterliğinden
altı kişilik bir heyete, Devlet Planlama konusunda bilgi verilmiş olup, görüş
alışverişi yapılmıştır. Ayrıca, 15 Kasım 2006 tarihinde de Moğolistan Hükümet
Sekreterliği’nden bir heyete Teşkilatımız yapısı ve Türk Kamu Yönetimi
hakkında bilgi verilmiştir.
•
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan bir heyet ile (National
Development and Reform Commission) 6-7 Kasım 2006 tarihleri arasında, Çin
ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye-Çin ilişkileri, bölgesel gelişme ve AB
ilişkileri görüşülmüş ve bazı kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetleri tanıtılmış ve
iki ülkenin planlama teşkilatları arasında işbirliği başlatılması kararlaştırılmıştır.
•
Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK)
Ekonomik İşbirliği ve Entegrasyon Komitesi’nin Özel Uzmanlar Grubu’nun 2324 Kasım 2006 tarihlerinde Cenevre’de yapılan ilk toplantısının Müsteşarlık içi
koordinasyonu ve hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
•
Bütçe Hazırlama, Analiz, Stratejik Planlama ve Yapısal Reformlar
konularında, Sudanlı 12 uzmana 15 gün süre ile eğitim programı uygulanması
için hazırlıklar yapılmıştır.
•
Türkiye’nin üyeliğe hazırlık aşamasında, Avrupa Birliği Mali Destek
Programları çerçevesinde yürütülen Bölgesel Kalkınma ve Sınır ötesi İşbirliği
programlarında kazanılan tecrübenin ışığında, komşumuz Suriye Arap
Cumhuriyeti ile Bölgelerarası İşbirliği Programı uygulama çalışmaları 2006
Aralık ayında protokolün onaylanmasıyla işlerlik kazanmıştır.
•
Diğer ülkelerle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki ikili
ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bu gelişmelerle ilgili olarak kamu ve özel
sektörün bilgilendirilmesi amacıyla Çin ülke raporu hazırlanmış, Hindistan ve
Gürcistan ülke raporları hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
•
Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK)
toplantıları ile Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ve Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması Anlaşmaları (YKTK) takip edilmiş ve gerekli katkılar
sağlanmıştır.
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•
Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelere yaptığı dış yardımların envanterinin
tutulması görevi 2005/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile TİKA’ya verilmiş ve
genelge sonrası TİKA’nın hesaplamalarda OECD standartlarını kullanması
Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımlarının (RKY) nicelik olarak görünür
olmasını sağlamıştır. Genel Müdürlük bu faaliyetleri yakından takip etmektedir.
•
Dokuzuncu Kalkınma Planı ve 2007 yılı programında Genel Müdürlük
ilgi alanına giren konularda çalışmalar yapılmıştır.
viii) Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı
2006 Mali Yılında, Müsteşarlık bilgi işlem altyapısında köklü
değişiklikler yapılmıştır. DPT kurumsal bilgi sistemlerinin omurgasını oluşturan
sunucular kapasite ve işlem olarak yetersiz kalmaya başladığı için
değiştirilmişlerdir. Bu kapsamda, ağ alanı yönetimi ve yedeği, veritabanı
hizmetleri, intranet sitesi, alan adı ismi çözümleme ve IP dağıtma hizmetleri
yeni sunucularda verilmeye başlanmıştır.
Ağ altyapısı ile ilgili olarak da Müsteşarlık yerel ağının daha hızlı
çalışması, ağ üzerinden gelen virüs ataklarının yerel kalması, yayılmaması vb.
sebeplerle yerel ağı sanal ağlara bölme uygulaması yapılmıştır. Ayrıca ağ
altyapısının genişlemesi ile ilgili olarak yeni ağ donanımları alınmıştır.
Ağ güvenliğinin artırılması ile ilgili olarak çalışmalar yapılmıştır. Bu
kapsamda, mevcut güvenlik duvarının eskimesi ve ağ trafiğini kaldıramaması
nedeniyle yeni bir güvenlik duvarı alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yapılan
araştırmalar neticesinde iki katmanlı ve yedekli bir yapıya geçme gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, yedekli çalışacak bir çift güvenlik duvarı alımı
yapılmış ve devreye alınmıştır. İkinci katmanda çalışacak güvenlik duvarının
alımı ise yapılamamıştır. 2007 yılı içerisinde alınması düşünülmektedir.
Bu donanım değişikliklerinin yanı sıra, mevcut intranet sitesi Başkanlık
çalışanları tarafından yeniden geliştirilmiş ve böylece yeni görsel arayüzü ve ek
işlevleri ile daha kullanışlı hale gelmiştir. Bilgi paylaşım aracı olarak forum
sistemi intranet bünyesinde yer almıştır. Müsteşarlık birimlerinin kendi
sayfalarını hazırlayıp sunabilecekleri ortam oluşturulmuştur. Değişik
kurumlardan XML bilgisinin alınıp gösterilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca, kurumsal hafızanın oluşturulması ve bilgi paylaşımının
sağlanması amacıyla Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi yazılımı Başkanlık
personeli tarafından geliştirilmiştir. Bu yazılım aracılığıyla kişi, birim veya
çalışma grubu bazında güvenli bir şekilde arşivleme yapmak mümkün
olabilmektedir.
Teşkilatımızda mevcut durumda kısıtlı işlevlere sahip olarak kullanılan
Evrak Takip Sistemi yazılımı tüm süreci kapsayacak şekilde Başkanlık
çalışanları tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Yazılım geliştirimi ile ilgili
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olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmıştır. Yazılım geliştirimi hala devam
etmekte olup 2007 yılı içerisinde bitirilmesi ve sistemin devreye alınması
planlanmıştır.
Müsteşarlığımızın ana işlevlerinden Kamu Yatırım Programının
Hazırlanması ve İzlenmesi ile ilgili olarak Dairemiz personeli tarafından bir
yazılım sistemi geliştirilmiştir. Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi kapsamında bir
raporlama aracı alınarak esnek bir raporlama ortamı oluşturulmuştur. Bununla
birlikte, proje gerçekleşme bilgilerinin kurumlar tarafından internet üzerinden
çevrimiçi girilebilmesine olanak sağlayan bir yazılım da geliştirilmiştir. Bundan
sonra ise haritanın görselliğinden yararlanarak projelerin takibinin yapılacağı bir
ortam oluşturulacaktır.
Müsteşarlık Kütüphanesinde kullanılan mevcut kütüphane kataloglama
sisteminin daha işlevli ve kullanımı kolay yeni sürümü ile değiştirilmesi
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda mevcut kataloglama yazılımının yeni
sürümünün kullanılabilmesi için yazılımın gerektirdiği yeni veritabanı ve sunucu
altyapısı temin edilmiştir.
Teşkilata yeni başlayan ve yurtdışı eğitiminden dönüş yapan personelin
ihtiyaçları doğrultusunda yeni bilgisayar alımı yapılmıştır. Bununla birlikte,
teknik destek hizmetlerinde kullanılmak üzere hafıza, sabit disk gibi yedek parça
malzemeleri ve kablosuz modem, projeksiyon cihazı, yazıcı gibi bilgisayar çevre
malzemeleri alımı yapılmıştır.
Teşkilatın bina güvenliğini sağlamaya yönelik olarak güvenlik kameraları
alımı yapılmıştır. Ayrıca garaj girişlerini kontrol eden plaka okuma sisteminin
kapsamı genişletilmiştir.
Merkezi antivirüs yazılımı lisansı bittiği için lisans yenilemesi yapılmıştır.
Kişisel bilgisayarlarda kullanılan antivirüs yazılımlarının da lisans süreleri
dolmuş ve bu yüzden yeni ürün alımı yapılmıştır. Bununla birlikte, spam epostalar ile mücadele etmek için merkezi bir antispam yazılımı alınmıştır.
Kurumsal e-dönüşüm kapsamında Müsteşarlık personelinin katılımıyla
ihtiyaç analizi yapılmış ve müteakiben bir yazılım ihalesi düzenlenmiştir. Bu
kapsamda DPT e-Kapısı (Portal), Ekonomik Veriler Bilgi Sistemi, Bölgesel
Gelişme Bilgi Sistemi, ve Sektörler e-Kapısı geliştirilmeye başlanmış ve 2007
yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.
Geçtiğimiz yıl içerisinde kurulan Kalkınma Ajanslarının bütçe ve
muhasebe takibinin yapılabilmesi amacıyla yazılım lisansı alımı yapılmıştır.
Teşkilatımızda kullanılan ağ yazıcılarının daha etkin kullanılması
amacıyla bir yazıcı yönetimi yazılımı alınmış ve devreye sokulmuştur.
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ix) Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
•
e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında hazırlanan 2005 yılı Eylem Planı
uygulama dönemi 2006 Mart ayı itibarıyla sona ermiştir. Eylem Planının sonuç
raporu hazırlanmıştır. Eylemlerin tamamlanması açısından yüzde 40 oranında
bir başarı sağlanmıştır.
•
2005 Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan Kamu İnternet Siteleri
Kılavuzuna ilişkin genelge taslağı hazırlanarak Başbakanlığa sevk edilmiştir.
•
2005 Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi
Sistemi Oluşturulmasına Yönelik Altyapı Hazırlık Çalışmaları Raporuna katkı
verilmiştir.
•
2005
Eylem
Planı
çerçevesinde
“Bilgisayar
Sahipliğinin
Yaygınlaştırılması” eylemi kapsamında, bu konudaki ülke örnekleri ile
gelecekte yapılacak çalışmalara ilişkin önerileri içeren bir rapor hazırlanmıştır.
•
Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanması sürecinde Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, Güney Kore, Norveç,
Portekiz ve Yeni Zelanda’nın bilgi toplumu ve/veya e-devlet stratejileri
incelenmiş; bu çalışmalar Daire çalışanlarına tanıtılmış ve Ülke Stratejileri
Raporu oluşturulmuştur.
•
Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanması kapsamında; Danışman firma
tarafından hazırlanan Mevcut Durum Raporları, Çalışma Dokümanları, İlerleme
Raporları, İletişim Stratejisi, Ölçümleme Dokümanı, Makroekonomik Etki
Analizi, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı taslak raporlarına ilişkin görüş
bildirilmiştir.
•
Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanması sürecinde Danışman firma ile
toplantılar gerçekleştirilmiş, görüş alışverişinde bulunulmuştur.
•
Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanması sürecinde Danışman firmadan
talep edilen çalışmaların teslim alınmasından sonra strateji ve eylem planı
gözden geçirilerek revize edilmiş; bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ve danışman firma ile toplantılar düzenlenmiş ve görüş
alışverişinde bulunulmuştur.
•
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, karar oluşturulmak üzere önce eDönüşüm Türkiye İcra Kuruluna, daha sonra Yüksek Planlama Kuruluna
sunulmuştur.
•
Bilgi Toplumu Stratejisi 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kararı ekinde
28 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
•
Bilgi Toplumu Stratejisi Danışmanlık Hizmet alımı işine ilişkin kabul
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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•
2006 yılında bir defa toplanan ve Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planını değerlendiren e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulunun sekreterya
hizmetleri yürütülmüştür.
•
Sayıştay tarafından “e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen
Faaliyetler” hakkında performans denetimi yapılmıştır. Denetim çalışmalarında
Sayıştay denetçileri ile toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Denetim çalışmaları
sonucu oluşturulan rapora görüş iletilmiştir.
•
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından hazırlanan
ve 8 Kasım 2006 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan e-Devlet Türkiye Raporuna
ilişkin çalışmalar koordine edilmiştir.
•
2006 yılı içinde 4 kez toplanan ve görüşülen konular arasında e-Devlet
Kapısının yürütülmesi ile ilgili görev değişikliğine ilişkin bir de karar alan eDönüşüm Türkiye İcra Kurulunun sekreterya işleri yürütülmüştür.
•
e-Devlet kapısı teknik altyapısının Türk Telekomünikasyon A.Ş. yerine
TÜRKSAT A.Ş. tarafından kurulması ve yürütülmesine ilişkin İcra Kurulu
Kararına dayanılarak, bunun için gerekli Bakanlar Kurulu Kararı taslağı
hazırlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 20 Nisan 2006 tarihinde
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
•
TÜRKSAT A.Ş. tarafından yürütülen e-Devlet Kapısı çalışmalarına
katılım sağlanmış ve kamu kurumlarıyla koordinasyonu yürütülmüştür.
•
Başta CeBIT Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı, Bilişim
Kurultayı, e-DTr Kongresi ve Ödülleri olmak üzere çeşitli konferans ve
seminerlere katılım sağlanarak e-Dönüşüm Türkiye ve bilgi toplumu faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
•
DPT’nin yürütmüş olduğu 9. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık
Program, Yatırım Programı, Katılım Öncesi Ekonomik Program vb. çalışmalara
katkı sağlanmıştır.
•
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu 20072009 hazırlanmıştır. Bu kılavuz doğrultusunda hazırlanan ve Dairemize iletilen
bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri incelenerek projelerin ilgili olduğu
sektörlere görüş bildirilmiştir.
•
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgi edinme talepleri
cevaplandırılmıştır.
•
Kamunun 2006 yılı bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımları derlenerek
2002-2006 dönemine ilişkin yatırımlar bir bilgi notu halinde internet sitesinde
yayımlanmıştır.
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•
Dokuzuncu Kalkınma Planının hazırlık sürecinde Bilgi Teknolojileri ve
Telekomünikasyon
Özel
İhtisas
Komisyonlarının
koordinasyonu
gerçekleştirilmiştir.
•
AB Müzakereleri çerçevesinde Bilgi Toplumu ve Medya faslına ilişkin
tanıtıcı ve ayrıntılı tarama faaliyetlerinin koordinasyonu gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra bu alandaki mevzuatımızın AB Müktesebatının Uyumlaştırılması
çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
•
AB Müzakereleri çerçevesinde İşletmeler ve Sanayi Politikaları faslına
ilişkin ayrıntılı tarama faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.
•
AB Komisyonu tarafından 20 Haziran 2006 tarihinde Mutabakat Zaptı
onaylanan ve Türkiye’nin 1 Ocak 2006 tarihi itibarıyla katılım sağladığı IDABC
Programına ilişkin faaliyetler yürütülmüştür.
•
AB’nin bilgi toplumuna yönelik mali destek programlarından eTEN
programına ülkemiz proje bazlı olarak taraf olmuş; programın kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre tanıtımı yapılmıştır.
•
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından (IPA) yararlanmak amacıyla
hazırlanan Stratejik Çerçeve Belgesine ilişkin eğitimlere ve belgenin hazırlık
çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
•
OECD Bilgi, Bilgisayar, Haberleşme Politikaları Komitesi toplantılarına
katılım sağlanmıştır.
•
Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı ve Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına görüş verilmiştir.
Bilgi Toplumu Dairesi faaliyetlerine Dairenin İnternet sitesinde yer
verilmiştir.

•

2007 yılında Bilgi Toplumu Stratejisinin etkin bir biçimde uygulanması
için gerekli hazırlıklar yapılacak, bu kapsamda, başta iletişim faaliyetleri olmak
üzere DPT tarafından yürütülecek eylemlere ilişkin çalışmalar yürütülecek, Bilgi
Toplumu Stratejisinin uygulama sonuçlarının izlenmesi ve ölçülmesi için gerekli
altyapıların kurulması çalışmaları yürütülecek, e-Dönüşüm Türkiye Projesi
kapsamında yeniden düzenlenmesi öngörülen kurumsal yapılanma konusunda
çalışmalar sonuçlandırılacak, AB Müzakereleri çerçevesindeki koordinasyon
faaliyetleri sürdürülecek, AB’nin bilgi toplumuna yönelik program ve
faaliyetleri ile OECD ve Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen bilgi
toplumuyla ilgili faaliyetlere katılım sağlanacak ve bu faaliyetler koordine
edilecektir.
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b) Danışma Birimleri Tarafından Yürütülen Proje ve Faaliyetler
i) Müsteşarlık Müşavirliği
Müsteşarlık müşavirleri Müsteşarlık birimlerinde istihdam edilmekte,
birimlerin faaliyetlerine katkı sağlamakta, özel önem ve öncelik taşıyan
konularda Müsteşara ve diğer birimlere yardımcı olmakta, danışma
hizmetlerinin yanında ihtiyaç bulunması durumunda araştırma faaliyetlerinde de
bulunmaktadır.
ii) Hukuk Müşavirliği
Müşavirliğin 2006 yılında yürüttüğü faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.
İdari Davalar:
Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden birisi İdari Yargı Mercileri olan
İdare Mahkemelerinde veya Danıştayda 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, Müsteşarlığımız ve Yüksek Planlama Kurulunu temsilen
Başbakanlık aleyhine 2006 yılı içerisinde 49 adet yeni idari dava açılmış olup,
Müşavirliğimizce bu davaların takibi yapılmaktadır. Buna ilaveten, geçmiş
yıllarda açılp halen devam eden dava sayısı 64 olup, toplam idari dava sayısı
113’tür.
Adli Davalar:
Adli yargıda Müsteşarlığımızı ilgilendiren davalarda Hukuk
Müşavirliğimizce gerekli bilgiler hazırlanarak, 4353 sayılı Kanun uyarınca işlem
yapılmaktadır. Bu tür davaların evrakları Müşavirlikçe hazırlanmasına karşın,
davaların Mahkemelerdeki temsili ve buna ilişkin işlemler Maliye Bakanlığı
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne bağlı Muhakemat
Müdürlükleri ile Hazine Avukatlığınca yürütülmektedir.
Bu kapsamda Hukuk Müşavirliğince gerekli bilgileri hazırlanan ve takibi
yapılan adli dava sayısı 31’dir. Ayrıca, 8 adet haciz işlemi aynı usulle takip
edilmektedir.
Görüş ve Mütalaalar:
Müsteşarlığımız 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
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benimsenerek çalışmalar yürütülmektedir. Yargıya intikal etmiş iş ve işlemlere
ilişkin konularda görüş ve mütalaa verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Görüş verilen işlemler;
•

Bilgi Toplumu Stratejisi ihale işlemleri,

•

İstanbul Boğazı karayolu tüp geçit projesi,

•

Para Kredi Koordinasyon Kurulu kararlarının yayınlanması,

•

527 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanunun uygulanması,

•

İnternet sitesi içeriğinin telif hakları ve kullanım kuralları,

•
Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık genelgelerinin ayıklanması
çalışması,
•

Anayasa Mahkemesinin yüce Divan yargılamasına ilişkin bilgilendirme,

•
Çukurca Devlet Mahallesindeki Lojmanların önceki yıllara ilişkin elektrik
faturalarına ilişkin ihtilaf,
•

Bodrum-Milas havaalanının dış hatlar terminali,

•

Erzincan-Çayırlı Belediyesi yardım talebi,

•

Gökhöyük Tarım İşletmesine ilişkin YPK kararının feshi talebi,

•

Rize-Çayeli Belediyesi yardım talebi,

•

Enerji Bakanlığı aleyhine açılan tahkim davaları.

Mevzuat Çalışmaları:
Hukuk Müşavirliğince, Müsteşarlığımızın görev alanına giren çeşitli
konulardaki mevzuat çalışmalarında görev alınmış ve katkıda bulunulmuştur.
•

Türk Ticaret Kanunu tasarısı,

•
Başbakanlık tarafından yürütülen Kanunların
sadeleştirilmesi ile yeniden düzenlenmesi çalışmaları,

ayıklanması

ve

•
Başbakanlık tarafından yürütülen Tüzüklerin
sadeleştirilmesi ile yeniden düzenlenmesi çalışmaları,

ayıklanması

ve

•
Başbakanlık tarafından yürütülen yönetmelik ve genelgelerin ayıklanması
çalışmaları,
•
Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı
Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yeralan
Ödenekten Yapılacak Harcamaların Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
•
Kalkınma Ajanslarının Kuruluş, Teşkilat ve Çalışma Esas ve Usullerinin
Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı,
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•
Yatırım Destek Ofislerinin Çalışma Esas ve Usullerinin Belirlenmesine
Dair Yönetmelik Taslağı,
•
Kalkınma Ajansları Genel Sekreterinin ve Personelinin Nitelik, İstihdam
ve Çalışma Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı,
•

Kalkınma Ajansları Sınav Yönetmelik Taslağı,

•

Kalkınma Ajansları Hizmet Alımı ve İhale Yönetmeliği Taslağı,

•

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Taslağı,

•
Planlama, Programlama, Projelendirme ile İlgili Esas ve Usullerin
Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı,
•
Kalkınma Ajanslarının Denetimi
Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı,
•

ile İlgili Esas ve Usullerinin

Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik.

Eğitim Faaliyetleri:
Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen hizmetiçi eğitim, görevde
yükselme, aday memur temel hazırlık, memur intibak kursları ile ilgili hukuk
derslerinde eğitmenlik ve öğretmenlik yapmak suretiyle destek olunmuştur.
Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları
Düzenleyici etki analizi hazırlanmasına ilişkin toplantılara, Kurum İdari
Kurul ve Disiplin Kurulu toplantı ve çalışmalarına katılınmıştır.
Kitaplar, Tezler, Çalışma Raporları, Makaleler
Müşavirlik personeli Uzman Yardımcısı tarafından, Bilgisayar Ağları
Suçları (Siber Suçlar) başlıklı planlama uzmanlığı tezi hazırlanmıştır.
AB Tarama Sürecine Katılım
•
AB ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 1. Hukuk Müşaviri marifetiyle
yargı ve temel haklar faslının tanıtıcı taramasına,
•
AB ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Hukuk Müşaviri marifetiyle
İşçilerin Serbest Dolaşımı faslının tanıtıcı tarama toplantısına,
•
AB ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Hukuk Müşaviri marifetiyle
Şirketler Hukuku faslının tanıtıcı taramasına,
katılım sağlanmıştır.
•
Sermayenin Serbest Dolaşımı ile ilgili Türkiye’deki toplantılara katılım
sağlanmış. bu başlıkla ilgili yabancıların taşınmaz mal edinimi ile ilgili
hususlarda katkı sağlanmıştır.
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iii) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Müsteşarlık Kesin Hesabı
Müsteşarlığımız 2005 yılı bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri ile kesin
hesap verileri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve
Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri ile karşılaştırılarak uygunluk sağlanmıştır.
Harcama birimlerinden kesin hesaba eklenmek üzere harcama
gerekçelerine ilişkin açıklamalar temin edilerek, kesin hesaba eklenmiştir.
Müsteşarlık 2005 yılı kesin hesabı oluşturularak ilgili birimlere
gönderilmiştir.
Müsteşarlık Bütçesinin Hazırlanması
Müsteşarlığımız
kapsamında;

2007-2009

Dönemi

Bütçesi

hazırlık

çalışmaları

•
2007-2009 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.
•

Müsteşarlık bünyesinde Yatırım Programı görüşmeleri yapılmıştır.

•
Görüşmeler sonucunda teklifler değerlendirilerek Müsteşarlık Bütçe
Tasarısı hazırlanmıştır.
•
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan bütçe
görüşmelerine katılım sağlanmıştır.
Müsteşarlık Bütçesinin Uygulanması
•
Müsteşarlığımız 2006 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, 1 sıra numaralı
Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda aylar itibarıyla
dağılımını düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama
Programı icmalleri hazırlanmış ve Müsteşar Onayı ile Maliye Bakanlığına
(BÜMKO) gönderilmiştir.
•
Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) vize edilen ekonomik icmallere göre
ödeneklerin tertipler itibarıyla dağılımı yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı
oluşturulmuştur.
•

2006 yılına ilişkin Toplulaştırılmış Projelerin dağılımı yapılmıştır.
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•
2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 11/b maddesi hükmü
çerçevesinde 13 adet aktarma gerçekleştirilmiştir.
•
Birimlerin 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 11/b maddesinde
belirtilen yüzde yirmi oranının üzerindeki aktarma talepleri, Maliye Bakanlığına
(BÜMKO) iletilmiş ve sonuçlandırılmıştır.
•
Yıl içinde ve özellikle yıl sonlarında bloke edilen ödeneklerden ihtiyaç
duyulanların kullanılmasını temine Maliye Bakanlığına 16 adet yazı yazılmış ve
sonuçlandırılmıştır.
•
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi
hükmü çerçevesinde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) 22 adet revize talebinde
bulunulmuş ve sonuçlandırılmıştır.
•
2006 yılı sonunda ödenek üstü harcama yapılan tertipler birimler itibarıyla
tespit edilerek, gerekli ödeneği sağlamak amacıyla ödenek fazlası olan
tertiplerden kurum içi aktarma yapmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır.
•
Harcama birimlerinden gelen 155 adet ödenek gönderme belgesi icmali ve
48 adet tenkis belgesi icmali incelenerek onaylanmıştır.
Mali Durum ve Beklentiler Raporu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu
maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe
uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefler ile
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme
bağlanmıştır.
Müsteşarlık bünyesindeki
harcama birimleri ile
konu hakkında
yazışmalar yapılmış ve rapor için gerekli veriler birimlerden temin edilmeye
çalışılmıştır. 2006 yılının ilk altı ayına ilişkin bütçe verileri ve birimlerden temin
edilen diğer veriler ışığında hazırlanan rapor Müsteşarlık web sayfasında
yayımlanmıştır.
Stratejik Plan
13 Aralık 2006 tarihinde Müsteşarlık makamından alınan olur ile
Müsteşarlığımız stratejik planlama çalışmaları başlatılmış olup;
Strateji Geliştirme Kurulu,
Stratejik Planlama Yürütme Kurulu,
Çalışma Gruplarından oluşan Stratejik Planlama Ekibi oluşturularak hazırlık
çalışmalarına ilişkin hususlar bir İç Genelge ile duyurulmuştur.
DPT Müsteşarlığı Alacak Takibi
19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci
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maddesi gereğince, tespit edilerek Müsteşarlığımıza bildirilen kamu zararından
doğan alacakların her biri için Başkanlığımızca alacak takip dosyası
açılmaktadır.
Bu çerçevede, tespit edilen kamu zararına ilişkin belgeler ilgili harcama
birimince Başkanlığımıza gönderilmiştir.
Başkanlığın İç Kontrol Birimi tarafından her borçlu için bir alacak takip
dosyası açılmıştır.
Alacağın muhasebe kayıtlarına alınması için ilgili belgelerin birer nüshası
yasal süresi içerisinde bir yazı ekinde muhasebe birimine gönderilmiştir.
Bu alacaklardan tahsilat işlemi gerçekleşenlerin dosyaları kapatılarak
kaldırılmış, diğer borçların takip işlemi devam etmektedir.
c) Yardımcı Birimler Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Projeler
i) Personel Dairesi Başkanlığı
•
2006 Yılı içerisinde Üçlü Karar ile 2 Genel Müdür, 3 Daire Başkanı, 3
Daire Başkanının Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzmanlığı sınavında başarılı
olan 21 Planlama Uzman Yardımcısı Planlama Uzmanlığı kadrosuna atanmış ve
Planlama Uzmanlığına atanan 21 personele ayrı ayrı onay alınarak 657 sayılı
Kanunun 36/A maddesi gereğince intibak işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, 1 Daire
Başkanı Üçlü Karar ile görevinden alınmış, 8 Daire Başkanı vekaleten
atanmıştır. Vekalet eden 4 Daire Başkanı görevden alınmış, 14 personelin
Müsteşarlığımıza nakil yoluyla atama işlemleri gerçekleştirilmiş ve görevlerine
başlamaları sağlanmıştır. Müsteşarlığımız personelinden 4 kişinin naklen başka
kuruma geçiş işlemleri yapılmıştır. Yine aynı yıl içinde 1 personelin
Başbakanlıkta görevlendirilme işlemleri yapılmıştır.
•
Müsteşarlık personelinden 13 kişinin çeşitli üniversitelerden gelen ders
verme taleplerin değerlendirilmiş, gerekli yazışmalar yapılmış ve
Üniversitelerde ders vermeleri sağlanmıştır.
•
15 personelin yurtdışı eğitim dönüşü, 6 personelin ise askerlik dönüşü
görevine başlama işlemleri yapılmıştır.
•
25 Aday Planlama Uzman Yardımcısının ataması yapılarak görevlerine
başlaması sağlanmıştır.
•
540 sayılı DPT Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK’nın 34. maddesinin
1. fıkrasına istinaden özlük hakları kurumunda saklı kalmak üzere
Müsteşarlığımızda Sözleşmeli Personel olarak 2 personelin görevlendirilme
işlemleri yapılmıştır.
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•
Müsteşarlık personelinin bütün hizmetlerini gösterir belgeleri, bilgisayar
ortamında Yeni Hizmet Belgesi formatı düzenlenerek personel bilgi sistemi
üzerinden girilmektedir. Bu amaçla ilk işe girişten bu güne kadar geçen hizmet
süreleri, sigortalı hizmetleri ve prim günleri , asalet tasdiki, terfisi, nakil, istifa,
askerlik duhul ve terhis tarihleri ile borçlanması ücretsiz izin ayrılış ve başlayış
tarihleri ile tahsil değişikliği, kadro ve unvan değişikliği, emekliye sevk tarihi
vb. bilgiler yeniden girilmektedir. Ayrıca yeni atanan personelin bilgileri
yeniden girilmiş olup kontrol işlemleri devam etmektedir.
•
9 adet personel kendi isteği üzerine 3 kişi de yaş haddinden emekliye sevk
edilmiştir.
•
2006 yılı içerisinde göreve başlayan personelin asalet tasdik işlemleri 657
sayılı Kanunun 58. maddesine istinaden tamamlanmıştır.
•
Kadrosu başka kurumda olup da Teşkilatımıza geçici olarak personel
alımı olmuştur. Bunların Teşkilatımıza alımı ve ayrılmalarına ilişkin iç ve dış
yazışmalar yapılmıştır. Ayrıca tüm bilgileri Personel Bilgi Sistemine girilmiştir.
•
Kadrosu başka kurumda olup 540 sayılı KHK.’nın 34. Maddesi 2.
fıkrası’na göre 4 personel görevlendirilmiş, 18 personel ise kurumlarına iade
edilmiştir. Bu statüde 2006 yılı sonu itibarıyla 16 personel görev yapmaktadır.
•
Müsteşarlık bünyesinde 540 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34.
maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 personelin 2006 Yılı Mali Bütçe
Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığından vizesi alınmıştır.
•
Müsteşarlık kadrolarının dolu ve boş durumları tespit edilerek 30 adet
dolu, 9 adet boş kadronun Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı
yetkilileri ile yapılan toplantı sonucunda iptal ve ihdas işlemleri gerçekleşmiş ve
gerekli vize işlemlerini müteakip ilgili personele dağılımı yapılmıştır.
•
Müsteşarlık kadrolarının dolu ve boş pozisyonları 2006 yılı Bütçe Kanunu
uyarınca her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına
bildirilmiştir.
ii) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı
•

Yazılı ve görsel basın takip edilmiştir.

•
Dünya, Referans, Zaman, Vakit, Yeni Şafak, Akşam, Sabah, Hürriyet,
Star, Vatan, Milliyet, Cumhuriyet, Radikal, Türkiye, Posta, Birgün ve Tercüman
gazeteleri olmak üzere toplam 17 gazete günlük taranarak, ekonomik, sosyal,
kültürel ve güncel konularla (Avrupa Birliği, İslam Konferansı Teşkilatı,
İSEDAK, IMF, Dünya Bankası, DTÖ, e-devlet, G-8, G-20, Uluslararası
derecelendirme kuruluşları vb.) ilgili haberler gazete kupürü haline getirilmiş ve
intranet sayfasında yer alması sağlanmıştır. Ayrıca hazırlanan gazete kupürleri
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kütüphane okuyucu salonunda okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Günlük
olarak hazırlanan bu haberlerin yıllık toplamı 114315 adettir.
•
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış ve
yabancı basında Türkiye ile ilgili çıkan haberler e-mail ve internet aracılığı ile
temin edilmiş, bu haberler Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan, Müsteşar,
Müsteşar Yardımcıları ve ilgili Genel Müdürlüklere gönderilmiştir.
•

Yıllık 2632 sayfa haberin intranet sayfasında yer alması sağlanmıştır.

•
Financial Times, Guardian, International Herald Tribune, The New York
Times, The Washington Times, Washington Post, Businesse Week, Economist,
Newsweek gibi günlük ve haftalık yabancı gazete ve dergilerin web sayfaları
taranarak Türkiye ve ekonomi ile ilgili 1575 adet haber üst yönetime
sunulmuştur.
•
Gazete ve hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arşivleme işlemleri düzenli
olarak yapılmıştır.
•
Kurum, kuruluş, üniversite ve kişilerden gelen kitap isteklerine cevap
verilmiştir.
•
25 Ocak 1980-12 Aralık 1984 tarihlerini kapsayan dönemde altı cilt
halinde Ekonomik İstikrar Tedbirleri adıyla derlenen Mevzuat adlı yayın 13
Aralık 1984 tarihinden itibaren üçer aylık periyotlarla düzenli olarak derlenmeye
başlanmıştır. 2006 yılında ise Mevzuat-84 (620 sayfa), Mevzuat-85 (222 sayfa),
Mevzuat-86 (340 sayfa), Mevzuat-87 (440 sayfa) ve olmak üzere toplam 1622
sayfa Resmi Gazete’nin internet sayfasından derlenip dizgisi ve mizanpajı
yapılarak kitap olarak yayınlanması sağlanmıştır.
•
Devlet Planlama Teşkilatı ile İlgili Mer’i ve Mülga Mevzuat (456 sayfa)
adlı kitap hazırlanarak Teşkilatımız personeline dağıtımı yapılmıştır.
•
2007 Yılı Programı’nın (244 sayfa) tabloları yeniden düzenlenmiş, dizgisi
ve mizanpajı yapılarak basılmıştır.
•
Orta Vadeli Program 2007-2009 (53 sayfa) adlı yayının yeniden dizgisi ve
mizanpajı yapılmış ve basılmıştır.
•
Medium Term Programme 2007-2009 (51 sayfa) adlı yayının yeniden
dizgisi ve mizanpajı yapılmış ve basılmıştır.
•
Stratejik Yönetim Araştırması (60 sayfa) adlı yayının yeniden dizgisi ve
mizanpajı yapılmış ve basılmıştır.
•

Teşkilatımızın tanıtımı ile ilgili kitapçık ve broşürler hazırlanmıştır.

•
38 kurum ve kuruluşa çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere bina resmi,
toplantı resimleri, protokol listesi, Müsteşarlık şeması ve DPT amblemi e-posta
yoluyla gönderilmiştir.
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•
Araştırmacıları Devlet Planlama Teşkilatı yayınlarından haberdar etmek
amacıyla 2005 Yılı Yayın Kataloğu hazırlanmıştır.
•
Müsteşarlık içi iletişimi kolaylaştırmak için Teşkilat Telefon Rehberi
hazırlanmıştır.
•

Basın faaliyetleri kapsamında basın listeleri her ay güncelleştirilmiştir.

•
Çeşitli konularda 17 adet Basın Duyurusu hazırlanmış ve basın yayın
kuruluşlarına faks ve e-posta yoluyla ulaştırılmıştır.
•

Görüntülü ve yazılı basın arşiv hizmeti sürdürülmüştür.

•
Yılda bir kez hazırlanan "Basında DPT Müsteşarı" adlı özel kupür
dosyasına gazete kupürlerinden oluşan 71 adet haber derlenmiştir.
•
"Basında Avrupa Birliği" ile ilgili haberler derlenerek ilgili Genel
Müdürlüğe gönderilmiştir. Haftalık özel kupür dosyası şeklinde düzenlenen bu
haberlerin yıllık toplamı 1446 adettir.
•
İSEDAK toplantılarıyla ilgili haberler derlenerek özel kupür dosyası
haline getirilmiştir. Yılda iki kez düzenlenen bu toplantılarla ilgili haberlerin
toplamı 41 adettir.
•
"Basında DPT" adlı özel kupür dosyası aylık olarak derlenmiştir.Bu
haberlerin toplamı 1024 adettir.

Basında DPT Haberlerinin Aylara Göre Dağılımı
120

112

107
99
100

93

91
79

83
75

80

73

72

78

62
60

40

•

20

ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi,
0
Boğaziçi
Üniversitesi
ve Dokuz
Eylül Üniversitesinin
hazırladığı
Kariyer
İş
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
May ıs
Haziran Temmuz Ağustos
Ey lül
Ekim
Kasım
Aralık
Kataloglarında DPT'nin tanıtımı için gerekli yazışmalar yapılmış ve İş Kataloglarında
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•
DPT'nin tanıtım sunuşu hazırlanarak altı ayrı üniversitenin tanıtım ve
Kariyer Günlerine iştirak edilip takdimi yapılmıştır. (Gazi Üniversitesi,
A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, ODTÜ, Bilkent
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi.)
•
46. Kuruluş Yıldönümü kapsamında; 4. Kolordu Komutanlığı ile gerekli
yazışmalar yapılarak Anıtkabir Töreni için organizasyon yapılmış ve çeşitli
etkinlikler düzenlenmiştir (Basın Duyuruları ve Halk Müziği Korosu vb.).
•
Planlama Dergisi Özel Sayısının çıkarılması için hazırlık çalışmalarına
başlanılmıştır. Sayın Müsteşar’dan alınan “Olur” ile oluşturulan Yayın Heyeti
ile toplantılar yapılmış, gönderilen makaleler değerlendirilmiş ve baskı safhasına
gelinmiştir.
•
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2005 Mali Yılı
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel
Kuruldaki Görüşme Programları temin edilerek, Teşkilatımızdan görüşmelere
katılan 198 kişiye Yetki Belgesi düzenlenmiş ve ilgililere ulaştırılmıştır.
•
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2005 Mali Yılı
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
tutanakları (80 sayfa) ile Genel Kuruldaki Görüşmelerin Tutanakları (50 sayfa)
temin edilip doküman haline getirilerek 25’er adet çoğaltılmış ve ilgililere
dağıtımı yapılmıştır.
•
2006 yılında Bilgi Edinme Birimine 656 adet talep gelmiştir. Bu taleplerin
593’üne cevap verilmiş, 58’i ilgisi nedeniyle diğer kurumlara yönlendirilmiş ve
5 adet talep reddedilmiştir.
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Kütüphane Okuyucu İstatistikleri (İç Okuyucu / Dış Okuyucu)
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Kütüphane Ödünç Verilen Kitap ve Süreli Yayın İstatistiği
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Kütüphane İçinde Kullanılan Kitap ve Süreli Yayın İstatistiği
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•
Kütüphaneler arası ödünç verme sistemi uyarınca dışarıya ödünç kitap
vermek ve dışarıdan ödünç kitap sağlamakla ilgili kayıt ve izleme işlemleri
yürütülmüştür.
•
Kütüphaneye derleme ve bağış yoluyla gelen 420 adet yayının ve parayla
satın alınan 591 adet yayının demirbaş defterine kayıt işlemleri yapılmıştır. Bu
kitapların kataloglama ve sınıflandırılması yapılarak Bliss kataloglama
programına girişleri tamamlanmış, okuyucu hizmetine sunulmuştur. Ayrıca
Türkçe ve yabancı yayınlar sipariş edilmiştir.
•
Kütüphanemize gelen süreli yayınların demirbaş kayıtları ve izlemesi
yapılmıştır.
•

192 yabancı, 12 türkçe süreli yayın, 3 adet CD-ROM’a abone olunmuştur.

•

2006 yılı için 7 on-line bağlantıya abone olunmuştur.

•

Economist on-line veri tabanı 2006 yılı için ücretsiz erişime açılmıştır.

•
Ebscohost on-line bağlantısı 2006 yılı için 1 ay, Proquest ABI/INFORM
Global veri tabanı da 1,5 ay ücretsiz olarak deneme erişimine açılmıştır.
•
481 adet süreli yayın barkodlanmış, ciltlenmiş ve bilgisayar ortamına
aktarılmıştır.
•
Haftalık olarak Dış Basın kupürleri hazırlanmış ve Teşkilatımız İntranet
sayfasına aktarılarak hizmete sunulmuştur.
•
Kütüphaneye yeni gelen kitapların tanıtımı amacıyla, aylık olarak
Kütüphane ve Dokümantasyon Bülteni hazırlanmış ve Teşkilatımız İntranet
sayfasına aktarılmıştır.
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•
Kütüphaneye yeni gelen süreli yayınlardaki makalelerin tanıtımı amacıyla
aylık olarak Makale Duyuru Bülteni hazırlanmış ve Teşkilatımız İntranet
sayfasında yer alması sağlanmıştır.

Bliss Unix-Linux Entegre Kütüphane Sistemine geçilmiştir. Uygulama
çalışmaları devam etmektedir.


Kütüphane web sayfası yeniden düzenlenmiştir.



Kütüphanemizde 74611 kitap ve süreli yayın mevcuttur.


Günlük baskı işleri kapsamında; Yıllık Program, Yatırım Programı, kabul
edilmiş uzmanlık tezleri, Teşkilatımızın çalışma alanları ile ilgili araştırma ve
incelemeler, yasal ve idari düzenlemeler, istatistikler ve benzerlerinin bir araya
getirildiği derleme ve çalışmalar, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda
yazılmış yayın, broşür, makale, tebliğ ve konferans metinleri, duyuru, genelge
ve anketler, Teşkilatımız birimleri tarafından kullanılan her türlü matbu ve basılı
evrak gibi işlerin basımı yapılmıştır.

Kitap kapaklarının orijinalleri, şema, harita, afiş, grafik, çizelge, yerleşim
planı, isimlik ve amblemler hazırlanmıştır,

Yayın Kurulunca basımına karar verilen kitapların Kültür Bakanlığı
Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde gerekli kayıtlarının yaptırılarak, ISBN
numaraları alınmıştır.
•
Kitap ve rapor olarak 2006 yılında 84 adet Teşkilatımız yayınından 10474
sayfa olmak üzere 53160 kitaptan toplam 6895760 adet baskı yapılmıştır.
Basılan Kitap Sayısı ( 2002-2006 )
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Basılan Kitap Basım Adedi ( 2002-2006 )
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Yapılan Kitap Baskı Miktarı ( 2002-2006 )
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Matbu Evrak Adedi ( 2002-2006 )
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•
530 adet basılı (Evrak Akış Fişi, Hasta Kağıdı, Broşür, Bülten...) evrak
olmak üzere toplam 244.935 sayfa baskı yapılmıştır.
•
54 adet basılı (Gelen, Giden Evrak) kayıt defterinden 18280 sayfa baskı
yapılmıştır.
•

Toplamda ise 7295520 adet baskı yapılmıştır .

Basılan Kitap ve Matbu Evrak Toplam Sayfa Adedi ( 2002-2006 )
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Basılan Kitap ve Matbu Evrak Toplam Baskı Miktarı ( 2002-2006 )
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•
DPT yayınları, kitap dağıtım biriminde hizmete sunulmuş ve teslim alınan
53807 kitabın dağıtımı düzenli olarak yapılmıştır.
•
8741 adedi TBMM, 11691 adedi yurt içi ve 16724 adedi kurum içi olmak
üzere toplam 37156 adet kitabın dağıtımı yapılmıştır.
•

Standart Dosya Planı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

•

Müsteşarlık arşiv hizmetleri düzenli olarak yürütülmüştür.

•

Kitap Dağıtım ve Arşiv Depoları düzenlenmiştir.

•

Kozmik Büro hizmetleri yerine getirilmiştir.

•

Birim arşivleri 1.1.2005 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır.

•

Ayıklama ve İmha Komisyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

iii) Savunma Uzmanlığı
Hizmet binamızın iç ve dış gövenliği açısından sabotajlara ve yangınlara
karşı koruyucu güvenlik önlemleri alınmıştır. Çalışan personelin öncelikle can
ve mal kaybını en alt sevyede tutmak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde
gerekli tedbirler alınmıştır..
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iv) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
•
Müsteşarlık ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydı
tutulmuş ve kayıt dışı olarak kullanılması önlenmiştir.
•
Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili
hizmetler yürütülmüştür..
•
Müsteşarlığın koruma ve güvenlik hizmetleri Savunma Uzmanlığı ile
koordineli olarak yürütülmüştür.
•
Müsteşarlığın mali işlerle ilgili hizmetleri yürütülmüş ayrıca; temizlik,
aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım, onarım ve personel taşıma ve sair taşıma
hizmet işleri karşılanmıştır.
•
Müsteşarlık personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin her
türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.
•
Müsteşarlığın teknik destek birimleri marifetiyle hizmet binasının işletme
işleri tanzim edilmiştir.
•
Mevcut kira sözleşmelerine göre personel taşımaya yönelik taşıt
kiralamaları ile diğer taşıt kiralamaları işlerinin ihalesi yapılmıştır.
•
Müsteşarlığın elektrik, su ve doğalgaz ihtiyacına göre, bunların alımı
yapılmıştır.
•
Müsteşarlık personelinin yurtdışı staj ve öğrenim giderleri ile ilgili
personel kanunları hükmüne göre, özlük haklarına ilişkin ödeme evrakları
hazırlanmıştır.
•
Müsteşarlığın mal ve hizmet ihtiyacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamında yapılan ihalelerle temin edilmiştir.
2- Performans Sonuçları Tablosu
17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"in Geçici 2
nci Maddesinde yer alan "Kamu idareleri ilk performans programlarını
hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde
sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler." hükmü gereği bu
bölüm hazırlanmamıştır.
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"in Geçici 2
nci Maddesinde yer alan "Kamu idareleri ilk performans programlarını
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hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde
sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler." hükmü gereği bu
bölüm hazırlanmamıştır.
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"in Geçici 2
nci Maddesinde yer alan "Kamu idareleri ilk performans programlarını
hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde
sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler." hükmü gereği bu
bölüm hazırlanmamıştır.
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİERİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
B) ZAYIFLIKLAR
C) DEĞERLENDİRME
Müsteşarlığımız Stratejik Planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Müsteşarlığımız kurumsal kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirilmesi, stratejik
planla birlikte yapılacağından bu bölüme 2006 yılı için yer verilmemiştir.
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
İlgili mevzuatla verilen görevlerin daha etkin bir şekilde yerine
getirilebilmesini teminen;
Müsteşarlık birimlerinin ortak çalışma ve toplantılara katılımı hususunda
koordinasyon faaliyetleri artırılmalıdır.

Uzman personelin uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda araştırma
yapması ve bunları paylaşması daha fazla teşvik edilmelidir.
Müsteşarlık tarafından yapılan çalışmalar ve hazırlanan dokümanlar
kamuoyu ile daha etkin bir şekilde paylaşılmalıdır.
Sektörlerle ilgili gerekli bilgi ve istatistiklerin, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından daha kolay ve hızlı bir şekilde temini için gerekli
çalışmalar yapılmalıdır.
Takip edilen proje ve programlara ilişkin izleme ve değerlendirme
kapasitesi iyileştirilmelidir.

104

Özellikle tahmin, model ve bunlara yönelik programlar hakkında
eğitimler verilmeli ve kurumsal kapasitenin gelişmesi sağlanmalıdır.
Personelin bilgi ve donanımının artırılması amacıyla mesleki ve
sosyal eğitimlere daha çok zaman ve kaynak ayrılmalı ve bu eğitimler
çeşitlendirilmelidir. Ayrıca, verilecek eğitimler personelin ihtiyacına göre
tespit edilerek, belirli dönemler itibarıyla eğitim takvimleri
oluşturulmalıdır.
Çağdaş ve
oluşturulmalıdır.

standartlara

uygun

insan

kaynakları

politikası

İç kontrol sisteminin yerleştirilmesi ve işletilebilmesi için en kısa sürede
iç denetçi atamaları yapılmalıdır.
Yönetim Bilgi Merkezi, Bilgi Toplumu Dairesi ve Genel Sekreterlik
ararsında etkin koordinasyon sağlanması suretiyle elektronik kaynakların tüm
birimler tarafından ve her alanda kullanımına yönelik imkanlar geliştirilmelidir.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
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 gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Ankara-Nisan 2007

Dr Ahmet TIKTIK
Müsteşar
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali 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.
İdaremizin 2006 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler”
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Ankara-Nisan 2007

Hasan GÖLCÜK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
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