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                                                                                                                      Kalkınma Bakanı 

 

 

                                             BAKAN SUNUŞU 

 

Kalkınma Bakanlığımız ülkemizin doğal, 

beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve 

imkânlarını tespit ederek takip edilecek 

iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve 

hedeflerin belirlenmesinde Hükümete 

müşavirlik görevini yerine getirmektedir. 

Bakanlığımız bu çerçevede Hükümetçe belirlenen amaçlara ulaşmak için uluslararası 

gelişmeler ışığında makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik gelişme alanlarına bütüncül 

bir yaklaşım içinde kaynak tahsisi ile yön vermektedir. 

Bakanlığımızın temel fonksiyonu olan “planlama” doğrultusunda;  uzun vadeli perspektif 

planlar ve beş yıllık kalkınma planları ile orta vadeli program, yıllık programlar katılımcı bir 

şekilde hazırlanmaktadır. Bakanlığımızca yatırım programları ile “kaynak tahsisi” etkin bir 

şekilde yapılmakta, sektörel, tematik ve bölgesel stratejiler ve eylem planları hazırlıkları 

kapsamında “müşavirlik” fonksiyonu yürütülmekte, özel programlar hayata geçirilmekte ve 

uygulamaların sonuçları etkin bir şekilde izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Bakanlığımız diğer taraftan bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacı 

doğrultusunda, bölgesel gelişme politikalarının, stratejilerinin ve eylem planlarının 

hazırlanması, uygulamanın koordine edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi görevini de 

yürütmektedir. Bu sayede tüm bölgelerde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bölgesel 

gelişmeyi sağlamak üzere çok sayıda proje ve girişimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bakanlığımız, 2017 yılında On Birinci Kalkınma Planı çalışmalarına odaklanmış ve 

çalışmaların sağlıklı ve etkin sonuçlar doğurması için yoğun bir çaba sarf etmiştir.  

Bakanlığımızca yukarıda sayılan fonksiyonların gerçekleşmesi açısından 2017 yılı 

faaliyetlerinin başarı ile tamamlanmış olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen değerli Bakanlık 

çalışanlarına teşekkür ediyor ve bu başarılarının 2018 yılında da devamı için gerekli gayreti 

göstereceklerine yürekten inanıyorum. 

                                                                                                                          Lütfi ELVAN 
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                                             MÜSTEŞAR SUNUŞU 

 

Kalkınma Bakanlığı 2017 Yılı Faaliyet 

Raporunu, 2017 Yılı Performans 

Programının uygulama sonuçlarının 

idarenin hesap verme sorumluluğu 

kapsamında kamuoyuna açıklanması 

yükümlülüğü uyarınca hazırlamış 

bulunuyoruz. 

         Bakanlığımızın 2014-2018 Stratejik Planında ortaya konulan hedefler doğrultusunda 

hazırlanan 2017 Yılı Performans Programının uygulama sonuçları performans göstergeleri ve 

bütçe gerçekleşmeleri ile raporlanmaktadır. 

Faaliyet Raporunun “Performans Bilgileri” başlığı altında, faaliyet ve projelere ilişkin 

bilgilere ek olarak 2017 Yılı Performans Programında yer alan 30 performans hedefine ilişkin 

performans sonuçları tabloları yer almaktadır. Bu tablolarda ilgili hedefe ilişkin göstergelerle 

birlikte gerçekleşme sonuçları ve varsa sapma nedenleri ortaya konulmaktadır. 

 
Ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşma hususunda önemli görevleri bulunan 

Bakanlığımız, 2017 yılında planlama, kaynak tahsisi, müşavirlik ve uluslararası ilişkiler 

kapsamında önemli faaliyetler ifa etmiş ve On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 

katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmüştür. 

 
Kalkınma Bakanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine arz ediyor ve 

Bakanlığın yukarıda genel hatlarıyla işaret ettiğim 2017 yılı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

için özveri ve gayret ile çalışan değerli Bakanlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 

  

 

                                                                                              M. Cüneyd DÜZYOL 

                                                                                          Müsteşar 
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A. MİSYON VE VİZYON 

 

  

 

   
                                      

 

 

 

 

Temel Değerler  

  

 

Temel 
Değerler

Kaynak 
kullanımnda 

verimliliği 
esas alma Katılımcılık, 

şeffaflık ve 
hesap 

verebilirlik

Değişime 
açık olma 
değişimi 
yönetme

Bütüncül, 
çok boyutlu 
ve vizyonel 

bakış

Çözüm 
odaklı ve 
bilimsel 

yaklaşım
Toplumsal 
duyarlılık

Yetkinliği 
esas alma

Takım 
çalışması, 
istişare ve 

esnek 
çalışmaya 

önem verme

Uzmanlığı, 
bilgiyi ve 

öğrenmeyi 
esas alma

Veriyi 
bilgiye 

dönüştürme

MİSYON 

VİZYON 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması, dengeli ve 

sürdürülebilir kılınması için kalkınma sürecini katılımcı bir yaklaşımla 

planlayarak hükümete müşavirlik yapmak. 

Kalkınmayı bütüncül bir yaklaşımla tasarlayan ve yönlendiren, politika ve 

strateji üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, 

yenilikçi ve öncü bir kurum olmak. 
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B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların ve hedeflerin tayininde ve ekonomik politikayı 

ilgilendiren faaliyetlerin koordinasyonunda hükümete yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak 

misyonuyla çalışmalarını yürüten Kalkınma Bakanlığı, ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmanın hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve 

kültürel dönüşümün uyumlu bir şekilde yönlendirilmesi amacıyla başta kalkınma planlarının 

hazırlanması olmak üzere çeşitli görevler üstlenmiştir.  

Kalkınma ve planlama alanında 50 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan ve 

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasındaki öncü rolünü devam ettiren Kalkınma 

Bakanlığı, 03/06/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında aşağıda yer alan görevleri yerine 

getirmektedir. 

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

iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik 

yapmak, 

b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) 

ve bölgesel gelişme alanlarında ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma 

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

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

ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde 

yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak, 

ç) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve 

topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim 

için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine 

getirmek, 

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

kurum ve kuruluşlarının ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda 

görüş ve tekliflerde bulunmak; kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her 

türlü tedbiri almak; kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma 

ve yönlendirme fonksiyonunu yerine getirmek, 

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, 

değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun 

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

hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak, 

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

yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak 

ve Hükümete teklif etmek, 

ğ) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak araçları ve 

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

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

ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde 

gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, 

ı) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak, 

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

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

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

uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek, 

k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. FİZİKSEL YAPI 

    Bakanlık “Necatibey Caddesi No:110/A Yücetepe ANKARA” adresinde, 7.880 m2 

alan üzerine kurulu bina ve eklerinde hizmet vermektedir. 

    Bakanlıkta 2 adet konferans salonu ve 22 adet farklı büyüklük ve donanımlarda toplantı 

salonu bulunmaktadır. 

    180 adedi Bakanlığın mülkünde, 36 adedi diğer kurumlardan Bakanlığa tahsisli ve 1 

adedi ise özel tahsisli olmak üzere toplam 217 adet lojman Bakanlık personelinin kullanımına 

sunulmaktadır. 

Tablo-1. Lojman ve Mevcut Araç Sayısı                                                                   

Lojman    Araç   

Bakanlığımıza tahsisli 180  Minibüs 1 

Diğer kurumlardan 36 Otobüs 1 

Özel tahsisli 1 Kamyonet 2 

  Binek oto 5 

Toplam 217 Toplam 9 

 

         Envantere kayıtlı 9 hizmet aracı bulunmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan 

hizmet alımı sözleşmesi ile karşılanmaktadır. 
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2. ÖRGÜT YAPISI 

         641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, Bakanlık merkez ve yurtdışı 

teşkilatından oluşur. Bakanlığın en üst amiri Bakandır. Bakana bağlı bir Bakan Yardımcısı, bir 

Müsteşar ve dört Müsteşar Yardımcısı kadrosu yer almaktadır. 

         Bakanlık merkez teşkilatı, sekiz genel müdürlük, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, ikisi 

müstakil olmak üzere toplam otuz sekiz daire başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi 

Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakanlık Müşavirliği ile Özel Kalem 

Müdürlüğünden teşekkül etmektedir. 

         Bakanlık merkez teşkilatı birimleri; 

 

         Bakanlık Makamına Bağlı Birimler 

 
Özel Kalem Müdürlüğü 

 

 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı 

 
Bakanlık Müşavirliği 

  
      Müsteşarlığa Bağlı Birimler 

 
İç Denetim Birimi Başkanlığı 

 Hukuk Müşavirliği 

 
           Müsteşar Yardımcılıklarına Bağlı Birimler 

 
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  

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

Bakanlık, e-dönüşüm projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji kaynaklarından etkin 

şekilde faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerinde 

kullanılması ile işlemlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması 

amaçlanmaktadır. 

Bakanlık envanterinde 403 adet bilgisayar kasası, 700 adet dizüstü bilgisayar, 846 adet 

ekran, 365 adet yazıcı, 45 adet tarayıcı, 33 adet faks cihazı, 48 adet projeksiyon cihazı, 23 adet 

fotokopi makinası, 43 adet akıllı telefon ve 32 adet tablet kayıtlıdır. 

Tablo-2. Donanım Envanteri 

Donanımın Niteliği             Sayı 

Bilgisayar Kasası 403 

Dizüstü Bilgisayar 700 

Ekran 846 

Yazıcı 365 

Tarayıcı 45 

Faks Cihazı 33 

Projeksiyon 48 

Fotokopi Makinası 23 

Akıllı Telefon 43 

Tablet 32 

 

A) Bakanlıkta Kullanılan Bilgi Sistemleri 

Bakanlık İnternet Sitesi (www.kalkinma.gov.tr): Bakanlık internet sitesi ile hızlı ve güvenli 

olarak bilgiye ve hizmete erişimi ve entegrasyonu sağlayan internet hizmeti sunulmasına devam 

edilmiştir. Ayrıca, Bakanlık ingilizce internet sitesi (www.mod.gov.tr) yenilenmiştir.  

Kamu Yatırımları Sistemleri: Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım yılındaki projelerinin 

oluşturulduğu KamuYa-Proje, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım yılındaki tahsislerin 

oluşturulduğu KamuYa-Bütçe, bilgi sisteminde bulunan verilerin iş zekası raporlarının 

hazırlandığı KamuYa-Analiz, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım yılındaki tavanın vize 

edildiği KamuYa-Vize, Yatırım Programı kapsamındaki projelerin izlenmesini sağlayan 

KamuYa-İzleme alt modüllerinden oluşmaktadır. 

Yıllık Program İzleme Sistemi: Yılı Programı uygulamasının tedbirlerinin izleme ve 

değerlendirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanarak oluşturulmuş bir bilgi 

sistemidir. Veriler, Eylem Planında görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

dönemsel olarak internet ortamında girilmektedir.  

http://www.kalkinma.gov.tr/
http://www.mod.gov.tr/
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Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP) (www.onuncuplan.gov.tr/odop): 25 adet ÖDÖP 

internet alt sitesinden oluşmakta olup, bu programların çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımı ve 

etkileşimi güçlendirmek ve gerektiğinde üretilen çıktıları kamuoyu ile paylaşmak üzere 

oluşturulmuştur. 

İSEDAK (COMCEC) (www.comcec.org) internet sitesi: İSEDAK web sitesi; İSEDAK 

çalışmalarını ve İslam Dünyasına ilişkin aktüel gelişmeleri düzenli olarak aktaran iletişim ve 

bilgi platformudur. Dört dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca) yayın yapan web sitesi 

aracılığıyla İSEDAK Statüsü ve Stratejisi gereği icra edilen; uluslararası toplantılara ait 

duyurular, proje finansmanı mekanizmasına dair faaliyetler ve duyurular, çalışma grupları 

kapsamında hazırlanan analitik çalışmalar ile yayınlar ve İSEDAK bünyesinde yürütülen diğer 

çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulmaktadır.  

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS): Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 

(KAYS) kalkınma ajanslarının tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda maliyet ve süreç etkin 

olarak yapılmasına imkân vermek üzere oluşturulan; toplam 8 modülü içeren, bütünleşik ve 

merkezi bir bilgi sistemidir. KAYS, gerek ajansların iş ve işlemlerine gerekse Bakanlığımızın 

koordinasyon görevini daha etkin yerine getirmesine katkı sağlamaktadır. 

Araştırma Altyapıları internet sitesi: Bilim ve Teknoloji Sektörü internet sitesi yeniden 

tasarlanarak arastirma.kalkinma.gov.tr adresinden erişime sunulmuştur. Bakanlığımız 

tarafından üniversiteler bünyesinde yer alan araştırma altyapılarının envanterinin çıkarılması 

ile bu altyapıların sosyal ve ekonomik katkılarının tespit edilmesi belirlemek amacıyla 

oluşturulan “Araştırma Altyapıları Veritabanı” portalı oluşturulmuştur. 

Sosyal Destek Programı (SODES): www.sodes.gov.tr adresinden ulaşılabilen SODES 

Portal’da, teklif çağrılarına ilişkin duyurular, önceki yıllara ait desteklenen projelere ilişkin 

istatistikler, tüm uygulama usul ve esasları, valilik ofislerine ait iletişim bilgileri ve program 

süreçlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. İlave olarak online.sodes.gov.tr adresinden 

ulaşılabilen SODES Bilgi Sistemi (SODES BİS) uygulamasından proje başvuruları kabul 

edilmekte, isteyen her kişi buradan hesap açabilmekte, Valilik SODES Proje Koordinasyon 

Ofisleri ve Bakanlık da programın bir çok bileşenini bu uygulama üzerinden yönetmekte ve 

takip etmektedir. 

On Birinci Plan internet sitesi: On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıklarına çalışmalarına ilişkin 

2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelge kapsamında; Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma 

Gruplarının ve On Birinci Kalkınma Planına ilişkin yürütülen çalışmaların yer aldığı 

(onbirinciplan.gov.tr) internet sayfası erişime açılmıştır. Site, yürütülen çalışmalar ile ilgili 

http://www.onuncuplan.gov.tr/odop
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bilgi paylaşımı ve etkileşimi güçlendirmek ve gerektiğinde üretilen çıktıları kamuoyu ile 

paylaşmak üzere oluşturulmuştur. 

İthalat - İhracat Bilgi Sistemi: TÜİK’den aylık olarak alınan ülkemize ait ithalat ve ihracat 

verileri, her ay sisteme aktarılarak Bakanlık kullanıcılarının internet tabanlı uygulama 

yardımıyla sektörel, ISIC3, GTİP ve ülke bazında raporlar alması sağlanmaktadır.  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (KB-eb): (KB-eb) ile gelen ve giden dış ve iç yazıların 

dağıtım, takip, kapatma ve arşivleme işlemleri gibi belge yönetim ile ilgili çok sayıda 

fonksiyonun elektronik ortamda hızlı kolay erişimi sağlanmaktadır.  Bakanlığımızda 2017 yılı 

içerisinde EBYS sistemi ile, 16371 adet dış yazı gelmiş, 6133 dış yazı gönderilmiş ve 11592 

adet iç yazışma gerçekleştirilmiştir. 

Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi (AvBYS) : Bakanlığın elektronik ortamdaki bilgi ve 

belgelerinin paylaşımını sağlamak, kurumsal hafıza ve belge havuzunu oluşturmak amacıyla 

AvBYS yerel internet sayfamız KB-net üzerinden http://dptnet.dpt.gov.tr adresinde gelişmiş 

özellikleri ile kullanılmaktadır. Sistem ayrıca, ortak belge üretme süreçlerini kolaylaştırmak 

üzere birden fazla kullanıcının aynı elektronik belge üzerinde çalışmasına imkân tanımaktadır. 

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi: Kurumumuzda çalışan personele ait bilgilerin tutulması, 

özlük işlemlerinin yönetilmesi, maaş hesaplaması vb. personel işlemlerinin yürütüldüğü 

sistemdir. Ayrıca bu kapsamda MERNİS, HİTAP, ÖSYM, TCMB entegrasyonu sağlanmıştır. 

Bakanlığımız çalışanlarının HİTAP’da yer alan bilgileri güncellenmiştir. 

Ön Mali Kontrol Sistemi: Harcama birimleri tarafından oluşturulan harcama belgelerinin ve 

bilgilerinin SGDB tarafından izlenme ve kontrol edildiği uygulamadır. 

 
B) Bilgi Teknolojileri Altyapı Faaliyetleri: 

Sanallaştırma Projesi: Bilgi Teknolojileri kaynaklarından maksimum faydalanma, esneklik, 

iş sürekliliği, düşük maliyet, enerji tasarrufu gibi hususlar göz önünde bulundurularak başlatılan 

sanallaştırma projesi kapsamında Bakanlığımızın ihtiyaçları kapsamında sunucu ve storage 

kapasitesi artırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dptnet.dpt.gov.tr/
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Tablo-3. Bilgi Teknolojileri Altyapıları 

 2015 2016 2017 

Sanal Sunucu Sayısı 145 146 160 

Host/Fiziksel Sunucu Sayısı 7 7 7 

CPU Kapasitesi(GHz/Core) 310/112 310/112 310/112 

Ram Kapasitesi (GB) 1792 1792 1792 

Net Storage Kapasitesi (TB) 50 50 140 

 

C) Kütüphane Hizmetleri 

 
         1961 yılında kurulan Bakanlık Kütüphanesi, yazılı ve/veya elektronik ortamda mevcut 

olan her türlü bilgi, belge ve yayınları uluslararası gelişmeler doğrultusunda kullanıcıların 

hizmetine sunmaktadır. 

         Kütüphane koleksiyonu, iktisadi ve sosyal alanlarda 73.399 adet kitap, süreli yayın, 

referans kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir. Ayrıca, 6 adet on-line veri tabanı, 

3 adet Türkçe süreli yayın, 6 adet yabancı dergi ve gazete aboneliği mevcuttur. 

         2017 yılında 2.023 Bakanlık mensubu ve 1.468 Bakanlık dışı okuyucu kütüphaneden 

yararlanmış, 1.813 adet kitap ve 1.199 adet süreli yayın ödünç verilmiş, 2.252 adet kitap, 1.565 

adet süreli yayın, 1.898 adet e-kitap, 2.506 adet e-makale kullanılmıştır. 

         Bakanlık kütüphanesi genel olarak kalkınma alanında, özellikle stratejik yönetim, kamu 

yönetimi, stratejik planlama ve performans yönetimi konularında ülkemizin zengin 

koleksiyonlardan birine sahiptir. 

 

4. İNSAN KAYNAKLARI 

 
          2017 yılsonu itibarıyla Bakanlığa tahsis edilmiş olan kadrolardan 712 adedi doludur. 

          641 sayılı Kalkınma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 39 uncu maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 

sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla 2017 yılında Bakanlıkta 

görevlendirilmiş 44 geçici personel bulunmaktadır. 
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Tablo-4. Birimler İtibarıyla Personel Sayısı 

BİRİM               PERSONEL SAYISI 

Bakan Yardımcılığı 5 

Bakanlık Müşavirliği 34 

Özel Kalem Müdürlüğü 3 

Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı 4 

Müsteşarlık 3 

Hukuk Müşavirliği 4 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  9 

İç Denetim Birimi Başkanlığı 8 

Yurtdışı (Kalkınma Müşavirliği) - 

Müsteşar Yardımcılığı 3 

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 56 

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 47 

Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanlığı 9 

Müsteşar Yardımcılığı 4 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 89 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 83 

Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 29 

Müsteşar Yardımcılığı 3 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 73 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 33 

Müsteşar Yardımcılığı 1 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 196 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 16 

Toplam 712 

Geçici Personel 44 

TOPLAM 756 

 

Tablo-5. Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı  

KADROSU PERSONEL SAYISI       ORAN (%) 

Memur   

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 609 86 

-Teknik Hizmetler Sınıfı 79 11 

-Sağlık Hizmetleri Sınıfı 6 0,8 

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı  2 0,2 

-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  - - 

Memur Toplam 696 - 

Sözleşmeli Personel 16 2 

Geçici Personel* 44 - 

İşçi - - 

TOPLAM 712 100 

(*) Geçici Personel toplama dahil edilmemiştir. 
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 Grafik-1. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 

Tablo-6. Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı 

KADRO      PERSONEL SAYISI                   ORAN (%) 

Yönetici 58 8,1 

Müşavir  35 4,9 

İç Denetçi 7 0,9 

Planlama Uzmanı 236 33,1 

Planlama Uzman Yardımcısı 95 13,3 

Mali Hizmetler Uzmanı 11 1,5 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 0,1 

Memur 269 37,8 

Sözleşmeli Personel - - 

Geçici Personel* 44 - 

İşçi  - - 

TOPLAM 712 100 

(*) Geçici Personel toplama dahil edilmemiştir. 

 

Grafik-2. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 
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Önümüzdeki dönemde insan kaynakları ihtiyacının karşılanmasına yönelik aktif 

politikalar izlenecek olup, bu kapsamda program dönemi içerisinde Bakanlık faaliyetlerinin 

herhangi bir aksamaya uğramaksızın ve daha ileri seviyede yürütülmesi için; emeklilik, istifa 

ve görevden ayrılmalar gibi sebeplerle boşalan kadro ve unvanlara imkanlar doğrultusunda 

personel alımı için gerekli süreçler yürütülecektir. 

 
5. SUNULAN HİZMETLER 

 
641 sayılı KHK ile Bakanlığa verilen görevler merkez ve yurtdışı teşkilatı tarafından 

yerine getirilmektedir. 

641 sayılı KHK ile Yüksek Planlama Kurulu (YPK), Para-Kredi ve Koordinasyon 

Kurulu (PKKK), Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK), Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu 

(BGYK) ve Bölgesel Gelişme Komitesinin (BGK) sekretaryası ile Bakanlık bünyesinde veya 

koordinasyonunda oluşturulacak diğer kurullar ve komitelerden Bakan tarafından belirlenecek 

olanların sekretarya hizmetlerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından alınan 

kararların uygulanmasını takip etmek görevleri Bakanlığa verilmiştir. 

Ayrıca Başbakanlığın 2003/48 sayılı Genelgesiyle e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun, 

2007/7 sayılı Genelgesiyle Dönüşüm Liderleri Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık 

tarafından yürütülmektedir. 

Bakanlığımız merkez birimlerince yürütülen görev ve hizmetler aşağıda yer almaktadır. 

5.1. Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: 

a) Yıllık programların makro dengelerini oluşturmak, 

b) Kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, 

c) Konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 

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

araştırmaları yapmak ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde bulunmak, 

e) Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, 

f) Uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek, 

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığına verilmiş olup Bakanlık adına Genel Müdürlük 

tarafından yerine getirilen görevler:  
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a) 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,  

b) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve 

kuruluşlara ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve 

tekliflerde bulunmak,  

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

hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak,  

d) 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. 

Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’na Bakanlık tarafından 

verilen sekretarya hizmetlerinden Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel 

Müdürlüğünü ilgilendiren görevler: 

a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde 

Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, 

Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından 

incelemek,  

b) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar 

almak,  

c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her 

türlü kararları almak,  

d) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek.  

 
5.2. Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak, 

b) Yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak ve uzun vadeli stratejiler oluşturmak, 

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

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

d) Geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini 

tahmin etmek, 
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e) Bölgesel uyumla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatifler 

hazırlamak, 

f) Kalkınma planlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, bu konularda uluslararası 

kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek, 

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığına verilmiş olup Bakanlık adına Genel Müdürlük 

tarafından yerine getirilen görevler:  

a) Katılım Öncesi Ekonomik Programın koordinasyonunu yürütmek. 

b)  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, 

c) Kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak, 

d) Kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme 

fonksiyonunu yerine getirmek, 

e) Kalkınma Planlarının hazırlanması çalışmalarının koordinasyonuna katkı sağlamak, 

f) Özel İhtisas Komisyonlarını oluşturmak ve koordine etmek, 

g) Kalkınma Planlarında, görev alanına giren metinleri hazırlamak, 

h) Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlıkları çerçevesinde, görev alanına giren konularda 

destek vermek. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Bakanlığına verilmiş olup 

Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilen görevler: 

a) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine 

ilişkin takvimi tespit etmek, 

b) Stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve 

esasları belirlemek, 

c) Stratejik planlama konusunda mevzuat düzenlemelerini yapmak, 

d) Kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme 

fonksiyonunu yerine getirmek; bu kapsamda ilgili ulusal ve uluslararası aktörlerle işbirliği 

içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim programları düzenlemek ve projeler 

yürütmek, yürütülen projelere katkı sağlamak, 

e) Kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planların incelenmek ve görüş oluşturmak,  

f) Bilgilendirme ve kapasite oluşturmak, araştırma, anket ve yayın yapmak/yaptırmak, 
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g) Kamu idarelerinde stratejik planlama pratiğinin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesini 

sağlamak amacıyla, stratejik planlama konusunda ikincil mevzuatın ve kılavuzun 

güncelleştirilmesi çalışmaları yapmak. 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

gereğince Bakanlığa verilmiş olup Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilen görevler: 

a) Kamu kuruluşlarının taslak stratejik planlarını gerek kalkınma planına uygunluk gerekse 

kalitesi açısından inceleyen değerlendirme raporlarını üç ay içerisinde hazırlamak. 

 
5.3. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) İktisadi sektörlerde proje geliştirme ve değerlendirme, sanayileşme, teşvik ve yönlendirme, 

iç ve dış ticaret politikaları konularında çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma 

planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, 

b) İktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, 

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

ilgili işlemleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını hazırlamak, uygulamayı 

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

programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli 

koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve  

d) kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmak ve uluslararası 

kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek, 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığına verilmiş olup Bakanlık 

adına Genel Müdürlük tarafından yerine getirilen görevler: 

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

iktisadi politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapılmasına katkıda 

bulunmak, 

b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda iktisadi alanda, ulusal ve yerel düzeyde analiz 

ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve 

eylem planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, 

c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi politikayı ilgilendiren 

faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu 

konularda Hükümete müşavirlik yapılmasına katkıda bulunmak, 
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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 uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, 

değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun 

değişiklikler yapmak, 

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

ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde 

gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak. 

g) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerinden 

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

belirlenmesinde ve ülkemizin bu politikalar doğrultusunda hedefine hızlı adımlarla 

ilerlemesinde koordinasyon görevini yürütmek,  

h) 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/j maddesi ve Başbakanlık Genelgeleri 

uyarınca; bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu 

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

sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin 

koordinasyonu amacıyla 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan e-Dönüşüm 

Türkiye İcra Kurulu ve 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Dönüşüm 

Liderleri Kurulunun sekretarya görevini yerine getirmek, ihtiyaç halinde oluşturulacak 

benzeri yapıların koordinasyonunu yürütmek, görev alanına giren diğer konularda araştırma 

ve inceleme yapmak veya yaptırmak, bilgi toplumuna dönüşüm ile ilgili konularda toplumun 

tüm kesimlerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve 

bu faaliyetleri koordine etmek, AB nin bilgi toplumuna ilişkin girişim ve programlarının yurt 

içi koordinasyonunu yürütmek ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak 

etmek. 

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sekreterya hizmetleri Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yürütülmekte olan Yüksek Planlama Kuruluna verilmiş olup Genel Müdürlüğü 

yakından ilgilendiren görevler: 

a) İktisadi kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı 

olunmasına katkıda bulunmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, 

Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından 

incelemek, 
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b) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar 

alınmasına katkıda bulunmak. 

 
5.4. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

 
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

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

programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, 

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

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

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

programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli 

koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve  

     kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı muhtelif komisyonlar kurmak, 

uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek, 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığına verilmiş olup Bakanlık 

adına Genel Müdürlük tarafından yerine getirilen görevler: 

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

iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik 

yapmak, 

b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık programları 

hazırlamak, 

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

ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde 

yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak, 

d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve 

topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel 

kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini 

yerine getirmek, 

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve 

kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş 

ve tekliflerde bulunmak, 
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f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, 

değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun 

değişiklikler yapmak, 

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

ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde 

gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak. 

Sekretarya hizmetleri Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Yüksek Planlama 

Kuruluna 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilmiş olup Genel Müdürlüğü 

yakından ilgilendiren görevler: 

a) Sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar 

Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar 

Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından 

incelemek. 

5.5. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

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

kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların kalkınma planları ve 

yıllık programlarla tutarlılığını sağlamak, 

b) Yapısal uyum politikalarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü 

amacıyla projeler geliştirmek ve bu konularda yapılacak çalışmaları koordine etmek, 

kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

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

işletmelerinin, esnaf ve sanatkârların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik  

d) politikalar geliştirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uygulamayı 

yönlendirmek, 

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

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

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

vermek ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek, kamu yatırım 

programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve yatırım programında gerekli revizyonları 

yapmak, 

f) BGYK ve Bölgesel Gelişme Komitesinin (BGK) sekretarya işlemlerini yürütmek, 

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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5.6. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

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

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

için gerekli çalışmaları yapmak, 

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

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

arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları 

yapmak, bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekretarya hizmetlerini 

yürütmek, 

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

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

şekilde dünya ekonomisi, ülke ekonomileri konularında analitik ve stratejik çalışmalar ile 

politika analizleri yapmak, bu görevlerin gerektirdiği üst düzey koordinasyonu sağlamak, 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 
5.7. Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

 
Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Kalkınma planı ve programlar kapsamında belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu yatırım 

politikalarını oluşturmak, yatırımlara ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak, kamu 

kuruluşlarının yürüteceği proje fikirlerinin geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz 

etmek ve kamu yatırım programını hazırlamak, izlemek ve değerlendirmek, 

b) Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, kamu-

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

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

kapasite geliştirmelerine destek olmak, 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda Yatırım 

Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilen görev, yetki 

ve sorumluluklar: 

a) Kalkınma planlarına, orta vadeli programlara, yıllık programlara ve diğer politika 

dokümanlarına katkı vermek, 

b) Kamu yatırım programının hazırlıklarını koordine etmek, 
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c) Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberini diğer birimlerin katkılarını 

da alarak hazırlamak, 

d) Kamu yatırım projelerini planlanmak, analiz etmek, izlemek ve değerlendirmek, 

e) Kamu yatırım süreci, proje planlama, analiz, izleme ve değerlendirme konularında eğitimler 

düzenlemek, 

f) Kamu yatırımlarına ilişkin muhtelif raporlar hazırlamak,  

g) Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerini analiz etmek, 

h) Proje finansman modelleri geliştirmek. 

 
5.8. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

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

personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde 

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

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

düzenlemek ve uygulamak, 

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

işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; genel 

evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Bakanlık sivil savunma ve seferberlik 

hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 

c) Bakanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

d) Bakanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemini yapmak veya 

yaptırmak; kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına ve Bakanlık birimlerinin buna 

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

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 
5.9. Kalkınma Araştırmaları Merkezi 

 
Kalkınma Araştırmaları Merkezinin görevleri şunlardır: 

a) Hükümet programları ve kalkınma planlarında yer alan stratejik öncelikler doğrultusunda 

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

yaptırmak, 

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

gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına teknik destek vermek, 
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c) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik 

teknik yardım ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek vermek, 

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

konularında kapasite geliştirme amacıyla eğitimler vermek, 

e) Yurt içinde ve yurtdışında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve 

araştırmalar yapmak, eğitim programları uygulamak, 

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

kitapları hazırlamak veya hazırlatmak. 

 
5.10. Hukuk Müşavirliği 

 
Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde 

Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki 

tedbirleri zamanında almak, 

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

mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve 

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

ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını 

bildirmek, 

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

esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek, 

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

çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak, 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ile de 

hukuk birimlerinin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

a) Hukuk birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek,  

b) Hukuk birimleri muhakemat hizmetleri kapsamında;   

i. İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra 

işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil 

ederek dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek,   
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ii. İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili 

işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,  

c) Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında;  

i. İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan 

mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile 

düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında 

çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip 

hukuki mütalaasını bildirmek, 

ii. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla 

çözümü konusunda mütalaa vermek, 

iii. İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,  

d) Hukuk birimleri, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini 

ve idaresince verilen diğer görevleri yürütmek. 

 
5.11. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

 
641 sayılı KHK’nın 16’ncı maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 

60. maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ve diğer mevzuatla verilen görevler: 

 
a) Bakanlığın stratejik planı ve performans programının hazırlık çalışmalarını koordine etmek 

ve bunların sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlık bütçesi hazırlık çalışmalarını koordine 

etmek, 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek ve hizmet gereksinimleri dikkate 

alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 

e) İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık alacaklarının takip işlemlerini yürütmek, 

f) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini 

artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 

g) İç Kontrol Eylem planının hazırlanma ve uygulama sürecinde izleme ve takip işlemlerini 

yönetmek, 
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h) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak Bakanlık 

Faaliyet Raporu hazırlamak, 

i) Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvelini düzenlemek, 

j) Bakanlığın yatırım programının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

k) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 

l) Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken nakit yönetimi, malî iş ve işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak, 

m)  Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

 
5.12. Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığı 

 
Kurullar Sekretaryası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) YPK, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bakanlık bünyesinde veya koordinasyonunda 

oluşturulacak diğer kurullar ve komitelerden Bakan tarafınca belirlenecek olanların 

sekretarya hizmetlerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların 

uygulanmasını takip etmek, 

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 
5.13. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  

 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

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

belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 

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

süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, 

c) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre yapılacak şikayet ve istek 

dilekçelerinin cevaplanmasını koordine etmek, 

d) Bakanlığın tanıtım faaliyetlerini yürütmek, 

e) Bakanlık tarafından verilen benzeri işleri yapmak. 
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5.14. İç Denetim Birimi Başkanlığı 

 
İç Denetim Birimi Başkanlığının, Bakanlık bünyesinde yürütülen tüm işlem ve faaliyetleri 

bağımsız ve tarafsız olarak risk odaklı bir yaklaşımla denetlemek ve değerlendirmek üzere 

görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığı maruz kaldığı/kalacağı riskleri ve bunlara ilişkin kontrolleri dikkate alarak, 

denetim çalışmalarında öncelik verilecek alanların ve bu alanların denetim sıklığının 

belirlenmesine yönelik olarak, Kurumsal Risk Analizi çalışmasını her yıl itibariyle gözden 

geçirmek ve gerektiğinde güncellemek, 

b) Risk odaklı bir yaklaşımla her yıl 3 yıllık iç denetim planı ve yıllık iç denetim programını 

hazırlamak ve uygulamak, 

c) İç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, 

d) Üst yöneticinin talebi üzerine planlanmış denetimler haricinde, iç denetimin amacına uygun 

ve İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesinde belirtilen görevler çerçevesinde denetimler 

yapmak, 

e) Bakanlık birimlerinden gelen danışmanlık taleplerini değerlendirmek ve üst yöneticinin de 

onayını alarak bu faaliyetleri icra etmek, 

f) Mali ve mali olmayan işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, stratejik 

plana ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, 

g) Uygun görülecek konular için, yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarda bulunmak, 

konferans ve seminerlere iştirak etmek. 

 
5.15. Özel Kalem Müdürlüğü 

 
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

 
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek, 

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

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

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

yöneticilerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. 

Bakanlık faaliyetlerinin, etkinliğinin ve etkililiğinin, finansal raporlarının güvenilirliğinin 

ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun temini konusunda kabul edilebilir bir güvence 

sağlanması amacıyla iç kontrol sisteminin sürdürülebilirliğini temin çalışmaları devam 

etmektedir.  

Bakanlık harcama birimlerinde, harcama sürecinde gerçekleştirilen faaliyet ve düzenlenen 

belgelerde 5018 sayılı Kanun’da tanımlanan sorumlulukların yerine getirilebilmesini için 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteği alınmaktadır. Ayrıca, ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca mali iş ve işlemlerin ön mali kontrolü ile harcamalara ilişkin kayıtların 

tutulma işlemleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. 

Bakanlık bünyesinde uygulanan resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına, 

imzalanmasına ve takibine imkân veren KB-eb etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, 

faaliyetlerin yürütülmesi sırasında iç kontrole ilişkin faaliyetlerin belgelendirilmesi ve 

işlemlerin kaydedilmesini teminen arşiv sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede, önleyici 

kontrol faaliyetleri yürütülmektedir. 
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A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Tablo 7: Stratejik Plan (2014-2018) Amaç ve Hedefleri 

STRATEJİK AMAÇ 1 
Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program olmak üzere temel 

politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama,  izleme ve değerlendirme 

etkinliğini artırmak. 
 

Hedef 1 

Kalkınma Planı için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. 

Hedef 2 

Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezi yönetim bütçesi ile kuruluş 

bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır. 

Hedef 3 

Yıllık Program; mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de içerecek şekilde her yıl ekim ayı sonuna 

kadar hazırlanacaktır. 

Hedef 4 

Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin etkinliği 

artırılacaktır. 

Hedef 5 

Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal strateji ve eylem planı 2014 yılında hazırlanacak; 

bilgi toplumuna dönüşüm süreci her yıl yayınlanacak değerlendirme raporları vasıtasıyla izlenecektir. 

Hedef 6 

Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek ve 

yönlendirilecektir. 
 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında 

toplumun tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli 

tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak. 
 

Hedef 1 

Türkiye ekonomisine ilişkin hesaplanabilir genel denge modeli çalışmaları yapılarak kısa ve orta vadeli 

yapısal analiz ve makroekonomik politika analiz kapasitesi artırılacaktır. 
 

Hedef 2 
Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 
 

Hedef 3  

Kalkınma Planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda somut politika önerileri 

geliştirmek üzere ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konularında yapılan araştırma sayısı artırılacaktır. 
 

Hedef 4 

Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülecektir. 
 

Hedef 5 

Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı ve kapsamlı tahmini için model çalışması 

yapılacaktır. 

Hedef 6 
Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeleri daha kısa sürede kavrama kapasitesini 

güçlendirmeye yönelik sektör temsilcileriyle düzenli görüşmeler yapılacaktır. 
 

Hedef 7 

Mikro veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır. 
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STRATEJİK AMAÇ 3 

Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda; kamu yatırımlarına 

ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek. 

  

Hedef 1 

Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği artırılacaktır. 

Hedef 2 
KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin; kalkınma planı ve programların ilke ve 

politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi sağlanacaktır. 

 

STRATEJİK AMAÇ 4 

“Tabandan tavana kalkınma” yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek 

suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak. 

 

Hedef 1 

Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel gelişme alanında politika koordinasyonu 

güçlendirilecektir. 

Hedef 2 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik 

mali destek süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve 

kullanımında etkinlik sağlanacaktır. 

Hedef 3 

Rekabet güçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve 

uygulanması suretiyle bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır. 

Hedef 4 

Merkezi ve yerel kurumların işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin tanımlanması ve bunlara yönelik politika 

araçlarının çeşitlendirilmesi suretiyle yenilikçi yerel kalkınma girişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5 
Ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal boyutları ile sürdürülebilir kentleşme politikaları geliştirilecektir. 

Hedef 6 
2014-2020 döneminde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında ekonomik ve sosyal uyum 

alanında sağlanan AB fonlarının kullanımında bölgesel yaklaşım tesis edilecek ve AB üyeliği sonrası 

Yapısal Fonlar ile Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir. 
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STRATEJİK AMAÇ 5 

Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri ile olmak üzere ikili ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine 

katkı sağlamak. 

 

Hedef 1 

Türkiye’nin daimi başkanı olduğu İSEDAK’ın etkinliği artırılacak ve İSEDAK’taki öncü rolü 

pekiştirilecektir. 

Hedef 2 
Türkiye’nin EİT kapsamındaki etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 

Hedef 3 
AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası kuruluşlar ve platformlarda 

ülkemizin etkinliğinin artırılması için katkı sağlanacaktır. 

Hedef 4 
Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında, işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve bu kapsamda kalkınma işbirliği 

programlarının oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır. 

 

STRATEJİK AMAÇ 6 

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim ve iç kontrol sistemini 

güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak. 

 

Hedef 1 

Bakanlığın insan kaynakları yönetimi iyileştirilecek ve beşeri sermayesi güçlendirilecektir. 

Hedef 2 

Kurumsal gelişim ve eğitim faaliyetleri etkin izleme ve değerlendirme mekanizmalarıyla 

güçlendirilecektir. 

Hedef 3 

Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek ve bilgi sistemleri 

geliştirilecektir. 

Hedef 4 

Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir. 

Hedef 5 
Destek hizmetleri faaliyetleri düzenli olarak gözden geçirilerek en iyi uygulamalar seviyesine 

çıkarılacak, bu alanlarda verimliliği artırıcı faaliyet ve projelere hız verilecektir. 

Hedef 6 

Bakanlığın faaliyet ve ürünlerinin kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliği artırılacaktır. 
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B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

1. Temel Politikalar ve Öncelikler  

Ülkemizde refah ve gelişmişlik düzeyinin artırılması amacıyla elli yıllık planlama 

deneyimi, tecrübe ve bilgi birikimi ile pek çok alanda önemli mesafeler alınmasına katkıda 

bulunan Bakanlık, Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel ve 

bölgesel gelişme alanlarında kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler 

ve eylem planları hazırlamaya devam etmektedir.  

Ülkemizin kalkınma sürecinde ekonomik refahın yükseltilmesini, kapsayıcılık perspektifi 

ile sosyal hakkaniyetin gözetilmesi bütüncül ve dengeli bir şekilde ele alınmakta, uzun vadeli 

hedef ve stratejilerimizin gerçekleştirilmesinde, tüm politikalar insan odaklı ve birbirleriyle 

uyumlu olarak tasarlanmaktadır.  

Ülkemizin uzun vadeli kalkınma stratejisini ortaya koymak amacıyla, Türkiye’nin geleceği 

açısından 2030’lu yıllara uzanan yeni bir uzun vadeli vizyon oluşturulmasına yönelik olarak 

çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar ile, hazırlıklarına 2017 yılı başında başladığımız On 

birinci Kalkınma Planına da uzun vadeli bir perspektif oluşturulması planlanmaktadır.  

Kamu idarelerinde stratejik yönetim süreci, stratejik planlamaya ilişkin yönetmelik, 

kılavuz gibi yönlendirici nitelikteki belgelerin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi 

ve kuruluş stratejik planlarının uygulanma durumunun izlenmesi ve raporlanması yoluyla 

yönlendirilmektedir. Bu bağlamda politika ve öncelikleri aşağıdaki gibidir: 

 Plan ekseni ve öncelikleri ile yatırım programı, Orta Vadeli Program (OVP) ve yıllık 

programın kendi aralarında ve yatırım projeleri ve bütçe ile ilişkisi kurularak plan, 

program ve bütçe ilişkisini güçlendirmek, 

 İzleme ve değerlendirme sistemi geliştirerek, izlemeyi web tabanlı olarak 

gerçekleştirmek, 

 Kalkınma planları ve programlarında belirlenen öncelik ve politikaların amaçlarına 

ulaşmasını sağlamak üzere Bakanlığın asli sorumluluğunda olan politika dokümanlarının 

uygulanması sürecinde etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurmak, 

 Ülkemizin kalkınma tecrübelerini, başta komşu ülkeler olmak üzere, işbirliği içinde 

olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına teknik destek vermek, 

 Kalkınma Planlarının makro dengelerini oluşturmak, 

 Kalkınma planlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 
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 Makro modeller kullanarak orta ve uzun vadeli makro ekonomik politika analizi, tahmin 

ve değerlendirme çalışmaları yapmak, bu kapsamda planlama ve programlama 

çalışmalarına katkı vermek ve hükümete müşavirlik hizmetlerini yürütmek, 

 Bölgesel gelişmede iyi yönetişimi geliştirmek, bu çerçevede ekonomiklik, etkinlik ve 

verimliliği sağlamak, 

 Bölgesel ekonomik ve sosyal potansiyeli değerlendirmek, 

 Kalkınmanın bölgesel, yerel, kırsal ve mekânsal boyutunu güçlendirmek, 

 Bölgesel gelişme amacıyla oluşturulan yapıların kurumsal ve idari kapasitelerini 

geliştirmek, bu yapıların kendi aralarında, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve 

uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek, 

 Bölgelerin rekabet gücünü artıracak yeni ve yenilikçi uygulama araçlarını desteklemek, 

 Bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası fonların etkin kullanımını sağlamak, 

 Bakanlığın kanıta dayalı politika üretme kapasitesini geliştirmek amacıyla 

makroekonomik ve yapısal konularda araştırmalar yapmak, 

 Bakanlık dahil kamu idarelerinde değerlendirme konusunda kapasite oluşturmak. 

 Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 

 Öngörü kapasitesi artırılarak danışmanlık ve erken uyarı fonksiyonlarını güçlendirmek, 

 Bilgi toplumuna dönüşüm konusunda ilgili kesimleri bilgilendirmek ve farkındalığı 

artırmak.  

2. Temel Politika Dokümanları  

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)  

2014-2018 dönemi için Türkiye’nin politika çerçevesini belirleyen resmi politika 

dokümanı olan ve 2023 vizyonuyla hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı, hukukun üstünlüğü, 

insani gelişmişlik, uluslararası rekabet gücü, bilgi toplumu, çevrenin korunması ve kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı gibi çok boyutlu alanlara yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşmada 

önemli bir yol haritası sunmaktadır. Bu Planla, ülkenin potansiyelini ve insanının yeteneklerini 

harekete geçirerek uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir 

grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke konumuna 

ulaşılması amaçlanmaktadır.  

Temel Amaç ve İlkeler: Uzun vadeli kalkınma amacımız, yeniden şekillenmekte olan dünyada 

milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek yapısal 

dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmaktır. 

Planın Hedefleri ve Politikaları dört ana başlık altında toplanmıştır: 
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 Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum 

 Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre 

 Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği  

Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP): 2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının 

amaçlarına ulaşabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, 

dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına 

giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için 

tasarlanan “ÖDÖP” uygulanmaktadır. 

Orta Vadeli Program (2017-2019)  

2017 yılı merkezi yönetim bütçe sürecini başlatan ve 2017-2019 dönemini kapsayan OVP 

Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve daha rekabetçi bir zeminde büyümesi ve toplum refahının 

yükseltilmesi için gerekli atılımları gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır.  

OVP’nin temel amaçları, makroekonomik istikrarı ve mali disiplini koruyarak enflasyonu 

aşağı çekmek ve istihdamı artırmak, cari açığı artırmadan istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir 

bir büyüme patikası oluşturmaktır. Program özellikle yatırımı ve üretimi destekleyici bir 

anlayışla hazırlanmıştır.  

Program döneminde, yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar ve ihracat kaynaklı 

büyümeyi sağlamak, sanayide yapısal dönüşümü hızlandırmak, teknoloji ve verimlilik düzeyini 

artırarak uluslararası piyasalarda daha rekabetçi hale gelmek temel önceliklerdir.  

 

2017 Yılı Programı 

 19/10/2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 03/10/2016 Tarihli ve 

2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 

Bakanlar Kurulu Kararı Eki ile yayımlanmıştır. 

2017 yılı programı amacı; programda yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için, 

makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye 

yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesidir. 

 

2017 Yılı Yatırım Programı 

19/10/2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2017 Yılı Yatırım 

Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2017-2019 Orta Vadeli Programında ve 2017 Yılı 

Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. 
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2017 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin 

üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı 

ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner 

Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer 

belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir. 

 
Katılım Öncesi Ulusal Ekonomik Reform Programı (2017)  

Bu program, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve daha rekabetçi bir zeminde büyümesi ve 

toplum refahının yükseltilmesi için gerekli atılımları gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır. 

ERP’nin temel amaçları, makroekonomik istikrarı ve mali disiplini koruyarak enflasyonu aşağı 

çekmek ve istihdamı artırmak, cari açığı artırmadan istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 

büyüme patikası oluşturmaktır. Program özellikle yatırımı ve üretimi destekleyici bir anlayışla 

hazırlanmıştır. 

Yurtiçi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar ve ihracat kaynaklı büyümeyi sağlamak, 

sanayide yapısal dönüşümü hızlandırmak, teknoloji ve verimlilik düzeyini artırarak uluslararası 

piyasalarda daha rekabetçi hale gelmek Programın temel öncelikleridir. 

 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) (2014-2023)  

BGUS, bölgesel gelişme amaçlarının elde edilmesi ve ulusal kalkınmaya katkısının 

artırılması yönünde bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik konularında ulusal düzeyde 

koordinasyonu sağlamak, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasında 

uyumu güçlendirmek, alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel bir politika çerçevesi 

oluşturmak, bölgesel gelişme alanında ve bu alanla ilgili diğer konularda faaliyet gösteren 

kurumlar ile mahalli idarelere, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına perspektif sunmak 

amaçlarıyla hazırlanmıştır. 

BGUS, bölgesel kalkınmayla ilgili temel stratejileri belirleyen bir çerçeve belgedir. 

Stratejik planlama yaklaşımı ile hazırlanmış olan BGUS, ulusal düzeyde bölgesel gelişme 

politikalarını ortaya koyarken bölgesel ve yerel düzeyde politika geliştirme, planlama ve 

uygulamaya yön vermektedir. Bu işleviyle aynı zamanda, kalkınma ajansları ile mahalli 

idarelere bölgelerin ve şehirlerin gelişme politikalarının belirlenmesinde strateji alternatifleri 

sunmaktadır.  
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Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) ve Eylem Planı (2015-2018)  

2015-2018 BTS ve Eylem Planı büyüme ve istihdam odağında ve sekiz ana eksende 

hazırlanmıştır. Odak ve kapsamın belirlenmesinde beş ana unsur belirleyici olmuştur. Bunlar; 

Türkiye’nin bilgi toplumu alanında geldiği aşama ve devam eden ihtiyaçları, Türkiye’nin temel 

sorunları ve önündeki fırsatlar, Onuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal, tematik ve 

bölgesel politika belgeleri ve AB’nin Avrupa İçin Sayısal Gündem girişimi başta olmak üzere 

uluslararası arenadaki politika tercihleridir.  

2015-2018 BTS ve Eylem Planı, bu yapısıyla, Onuncu Kalkınma Planında tanımlanan 

bilgi toplumu politikaları ve hedeflerinin detaylandırıldığı; bu politikaların hayata geçirilmesine 

yönelik strateji ve eylemlerin belirlendiği bir politika aracı olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak, 

2015-2018 BTS ve Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının ülkemizin 2023 hedeflerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik kurgusuna, büyüme ve istihdam odağında, bilgi toplumu 

politikaları ile sağlanacak katkı resmedilmektedir. 
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III. 

Faaliyetlere İlişkin 

Bilgi ve 

Değerlendirmeler 
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A. MALİ BİLGİLER 

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

2017 yılında Bakanlığımız bütçesine toplam 2.819.793.000 TL başlangıç ödeneği tahsis 

edilmiş olup, bu ödeneğin yıl içerisinde eklenen ve düşülenlerle birlikte yılsonu toplamı 

1.649.850.158 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.548.152.987 TL’si harcanmış ve harcamaların 

toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 93,83 ’dür. 

985.113.843 TL olarak gerçekleşen 2016 yılı harcamaları, 2017 yılında 0,57 oranında 

artış göstererek 1.548.152.987 TL gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde Bakanlık bütçesinden yapılan 

ödenek ekleme ve düşme işlemleri 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

 
2016 ve 2017 yılları kesintili başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve harcama tutarları 

aşağıdaki Grafik 3’ de gösterilmiştir. 

 
Grafik 3: 2016 ve 2017 Yılı Bütçe Ödenek ve Harcamaları 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016-2017 yılları bütçe giderlerinin gerçekleşme oranları ise Grafik 4’ de gösterilmiştir. 

 
Grafik 4: 2016 ve 2017 Yılı Gerçekleşme Oranları (%) 
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2017 yılında, bir önceki yıla göre; SGK devlet primi giderlerinde 0,03, mal ve hizmet 

alım giderlerinde 0,02, cari transferlerde 0,44, sermaye giderlerinde 0,04 puan azalış olurken, 

personel giderlerinde 0,03, sermaye transferlerinde 0,01 puan artış meydana gelmiştir. 

Harcamaların toplam ödeneğe oranı; 2016 yılında 0,77 iken 2017 yılında bu oran 0,94 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 
Bakanlığımız 2017 yılı bütçe ödeneklerinin ve yılsonu harcama tutarlarının ekonomik, 

kurumsal ve fonksiyonel düzeyde dağılımı Tablo 8, Tablo 9 ve Tablo 10’ de yer almaktadır. 

 
Tablo 8: 2016 ve 2017 Yılı Ödenek ve Harcamaları (Ekonomik Sınıflandırma) 

 

Tablo 9: 2017 Yılı Ödenek ve Harcamaları (Fonksiyonel Sınıflandırma) 

 

 

 

                              

2016  2017  

 
KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

TOPLAM 
ÖDENEK (1) 

 
HARCAMA 

(2) 

 
 (2/1) 

 
KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

 
 

TOPLAM 
ÖDENEK (1) 

 
 
HARCAMA (2) 

 
(2/1) 

Personel 
Giderleri  

54.001.000 54.004.200 51.374.225 0,95 53.068.000 52.934.619 52.296.590 0,98 

SGK. Dev. 
Prim. Giderleri  

6.947.000 6.943.800 6.741.189 0,97 7.089.000 7.222.381 6.803.396 0,94 

Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri  

21.393.000 21.367.224 20.870.662 0,97 22.825.000 23.475.000 22.408.857 0,95 

Cari 
Transferler  

43.076.000 43.076.000 43.015.802 0,99 42.565.000 42.565.000 23.784.000 0,55 

Sermaye 
Giderleri  

602.009.000 42.276.210 6.384.789 0,15 1.113.203.000 55.260.158 6.082.171 0,11 

Sermaye 
Transferleri  

1.281.152.000 1.095.472.000 856.727.177 0,78 1.581.043.000 1.468.393.000 1.436.777.973 0,97 

TOPLAM  2.008.578.000 1.263.139.433 985.113.843 0,77 2.819.793.000 1.649.850.157 1.548.152.987 0,94 

FONKSİYON 

KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

TOPLAM ÖDENEK (1) HARCAMA (2) (2/1) 

01.GENEL KAMU 

HİZMETLERİ 
2.760.143.000 1.591.970.158 1.490.537.137 0,94 

03. KAMU DÜZENİ VE 

GÜVENLİK HİZMETLERİ 
1.130.000 1.295.000 1.239.412 0,96 

09. EĞİTİM HİZMETLERİ 58.520.000 56.585.000 56.376.438 0,99 

TOPLAM 2.819.793.000 1.649.850.157 1.548.152.987 0,94 
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 Tablo 10: 2017 Yılı Ödenek ve Harcamaları (Kurumsal Sınıflandırma) 

 

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

Bakanlık bazında yapılan harcamanın analitik bütçe sınıflandırması ekonomik kod türleri 

itibarıyla dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

 

01- Personel Giderleri 

 
Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; memur ve sözleşmeli personele 

yapılan maaş giderlerinden oluşmaktadır. Başlangıç ödeneği 53.068.000 TL, yılsonu ödeneği 

52.934.619 TL, harcama 52.296.590 TL olup harcama oranı yüzde 98’dir.  

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderleri 

 
Sosyal güvenlik kurumuna ödenen devlet primi kapsamında yapılan harcamaların 

başlangıç ödeneği 7.089.000 TL, yılsonu ödeneği 7.222.381 TL, harcama 6.803.396 TL olup 

harcama oranı yüzde 94’dür.  

 
 KESİNTİLİ 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

TOPLAM 

ÖDENEK (1) 
HARCAMA (2)  2/1 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
12.443.170 10.479.170 10.037.854 0,96 

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 509.190 568.190 553.793 0,97 

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
53.840.140 50.432.935 34.207.862 0,68 

KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
6.930.420 6.309.160 1.242.084 0,20 

KURULLAR SEKRETERYASI DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 
304.550 330.450 318.903 0,97 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 
614.093.700 615.063.400 573.767.936 0,93 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
410.540 336.714 265.624 0,79 

BASIN VE HALKA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
664.890 734.114 718.818 0,98 

YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR 

DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

5.944.430 6.306.864 4.712.851 0,75 

EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK 

ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3.088.480 4.863.473 4.065.185 0,84 

İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
7.050.020 9.836.160 8.218.434 0,84 

SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1.432.509.250 295.365.201 275.190.590 0,93 

BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
648.358.470 620.249.781 616.274.721 0,99 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
25.064.800 24.342.300 14.540.441 0,60 

YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
4.900.630 4.374.040 3.779.786 0,86 

 

TOPLAM 2.819.793.000 1.649.850.158 1.548.152.987 0,94 
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03- Mal ve Hizmet Alımları 

 
Mal ve hizmet alımları ekonomik kodundan 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 giderlerinden oluşmakta olup; başlangıç ödeneği 

22.825.000 TL, yılsonu ödeneği 23.475.000 TL, harcama 22.408.857 TL’dir. Mal ve hizmet 

alımlarında harcama oranı yüzde 95 düzeyindedir.  

05- Cari Transferler 

 
Bakanlığa bağlı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarına aktarılan hazine yardımlarını, 

Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) üyelik aidatı ve memurların öğle yemeğine yardım 

harcamalarını ve hane halkına yapılan transferlerden oluşan cari transferler ekonomik 

kodundan yapılan giderlerin başlangıç ödeneği ve yılsonu ödeneği 42.565.000TL, harcama 

23.784.000 TL olup; harcama oranı yüzde 55 düzeyindedir. 

06- Sermaye Giderleri 

 
2017 yılı yatırım programı çerçevesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe 

Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) ve Yatırım ve Destek Hamlesi ve Öncelikli 

Dönüşüm Programları eylem planları kapsamındaki işler ile bilimsel araştırma projeleri ve 

yükseköğretim kurumlarının muhtelif yatırım projeleri, araştırma giderleri, muhtelif işler, 

lojman onarımı projeleri için sermaye giderleri ekonomik koduna 1.113.203.000 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. Bölgesel Planlar ve ÖDÖP Yatırımları Muhtelif Projeleri kapsamında tahsis 

edilen 1.065.587.000 TL’den ilgili kuruluşlara aktarılmak üzere Maliye Bakanlığına 

1.047.931.637 TL ödenek aktarılmıştır. Bakanlığın sermaye giderleri yılsonu ödeneği 

55.260.158 TL olup 6.082.171 TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonu harcama oranı yüzde 11 

düzeyinde olmuştur.  

07- Sermaye Transferleri  
 
Sermaye Transferleri ekonomik koduna 1.581.043.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 

yılsonu ödeneği 1.468.393.000 TL, harcama 1.436.777.973 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu 

harcama oranı yüzde 97 düzeyindedir. Sermaye transferleri ekonomik kodundan; Kalkınma 

Ajanslarına 531.956.416 TL, Cazibe Merkezlerine 77.645.584 TL ve Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlıklarına ise sermaye transferleri ekonomik kodundan 549.685.000 TL, cari transferler 

ekonomik kodundan 22.938.000 TL transfer yapılmıştır. SODES için 177.895.295 TL, vakıf 
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üniversitelerinin araştırma alt yapısı projelerini destekleme kapsamında sermaye transferleri 

ekonomik kodundan ise 53.771.000 TL transfer yapılmıştır. 

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI 

 Sayıştay Kanununun 38’inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından 

Bakanlıkta yürütülen denetimler sonucunda hazırlanan ve Bakanlık tarafından 

cevaplandırılmak üzere gönderilen Kalkınma Bakanlığı 2016 Yılı Denetim Raporunda 16 adet 

bulguya (Düzenlilik Denetimi: 9 / Performans Denetimi: 7) yer verilmiştir. Söz konusu Denetim 

Raporuna ilişkin olarak oluşturulan Bakanlık görüşü ve cevapları Sayıştay Başkanlığına 

iletilmiştir. 

        Sayıştay Başkanlığı, Bakanlığın verdiği cevapları değerlendirerek Kalkınma Bakanlığı 

2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporunu hazırlamış ve 24/08/2017 tarihinde Bakanlığa 

göndermiştir. 

        Sayıştay Başkanlığınca Bakanlığın verdiği cevaplar da değerlendirilerek oluşturulan 

2016 Yılı Denetim Raporunda 1 adet bulgu yer almıştır. Denetim raporunda 7 adet bulgunun 

izlemeye alındığı ve 1 adet bulgunun ise denetim görüşünü etkilemeyen bulgu olarak yer aldığı 

belirtilmiştir. 

        2016 Yılı İç Denetim Programında yer alıp 2017 yılı içinde tamamlanan 2 denetim ile 

2017 Yılı İç Denetim Programında yer alan ve tamamlanan 3 denetimde toplam 33 adet bulguya 

ulaşılmış ve bu bulgulara yönelik olarak toplam 130 adet öneri geliştirilmiştir.  

 Söz konusu bulgu ve önerilerin tamamında denetlenen birimlerle uzlaşma sağlanmıştır.  
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 

Bu bölümde, Bakanlığımız 2014-2018 Stratejik Planı çerçevesinde belirlenen hedef ve 

göstergelerle ilişkilendirilen performans hedefleri ile faaliyetlere ilişkin bilgilere yer 

verilmektedir. Ayrıca, performans hedef ve göstergeleriyle ilişkilendirilemeyen Bakanlığımız 

birimlerinin yürütmüş olduğu diğer faaliyet ve projelere ilişkin bilgiler, Performans Sonuçları 

Tablolarından sonra sunulmaktadır. 

2. PEFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI 

PERFORMANS HEDEFİ 1 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 1 

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık Program 

olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji 

belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliğini 

artırmak.  

STRATEJİK HEDEF 1.1 Kalkınma Planı için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve değerlendirme 

çalışmaları sürdürülecektir ve On Birinci Kalkınma Planı hazırlık 

çalışmaları başlatılacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

                       

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
ÖDÖP İzleme ve değerlendirme raporları sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

2 2 2 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı izleme ve değerlendirme 

raporları sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

2 2 2 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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Performans Hedefi 1 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programında üçer aylık dönemler 

halinde izleme değerlendirme sistemine girişler yapılmıştır. 6 aylık gelişmeleri içeren iki 

adet rapor hazırlanmıştır. 

 Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri ÖİK çalışmaları kapsamında koordinatörlük işlemleri 

sürdürülmüş ve ön rapor hazırlanmış, çok taraflı katılımın olduğu iki aşamalı 

toplantılardan ilki 11 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 13 Şubat 2017 tarihinde Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Öncelikli 

Dönüşüm Programı kapsamında “Kredi Düzenlemelerinin Etkileri” başlıklı rapor 

hazırlanmıştır. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı izleme ve 

değerlendirme raporları sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

2 2 2 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Yurtiçi tasarrufların artırılması ve Mükerrer Tüketimin Azaltılması Programında 74 

eylem bulunmaktadır. Bu program kapsamında tasarrufların artırılması ve artan 

tasarrufların üretken alanlara yönlendirilmesini sağlayacak tedbirler belirlenmiştir. 3 

aylık dönemler itibarıyla eylemlerin gerçekleme bilgileri takip edilmektedir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 4 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
On Birinci Plan hazırlıkları başlangıç toplantısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

1 1 1 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 5 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Uzun vadeli perspektif plan çalışması sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

1 1 1 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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 On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen “Eğitim Sisteminde 

Kalitenin Artırılması”, “İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı”, “İmalat Sanayii 

Politikaları”, “Üretim Dış Ticaret İlişkisi”, “Enflasyonla Mücadele” ÖİK toplantılarına 

iştirak edilmiş ve katkı verilmiştir.  

 Öncelikli Dönüşüm Programları genel koordinasyonu ve Üretimde Verimliliğin 

Artırılması Programı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda;  

 2016 yılı geneli için Öncelikli Dönüşüm Programları İzleme Değerlendirme Sonuçları 

raporlanmıştır. 

 Öncelikli Dönüşüm Programları 2016 yılı ilk üç aylık izleme sonuçları bakanlıklar, 

sorumlu kuruluş ve eylem bazında hazırlanmıştır. 

 Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem İzleme Sisteminin geliştirilmesi ve hizmet 

verme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

 Öncelikli Dönüşüm Programları bazında dönemlere göre tamamlanması gereken, 

tamamlanan ile vaktinden önce ve sonra tamamlanan eylem istatistikleri raporlanmıştır.  

 Öncelikli Dönüşüm Programlarının gözden geçirilmesi kapsamında sorumlu bakanlık 

ve kurumlardan gelen değişiklik talepleri değerlendirmesinin koordinasyonu 

yapılmıştır. 

 Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı 2016 yılı izleme değerlendirme sonuçlarına 

ilişkin rapor hazırlanmıştır. 
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PERFORMANS HEDEFİ 2 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 1 

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık Program 

olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji 

belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliğini 

artırmak.  

STRATEJİK HEDEF 1.2 

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

merkezi yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini 

başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 
OVP en güncel verileri içerecek şekilde hazırlanacak ve OVP’ nin 

kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

OVP taslağının Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa son 

gönderilme tarihi / Gün 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

31 Ağustos 31 Ağustos 9 Eylül 0 100 

Yıllık Değerlendirme 
OVP en güncel verileri ve tahminleri içerecek şekilde hazırlanarak Başbakanlığa 9 Eylül 

2017 tarihinde gönderilmiştir. OVP 11 Eylül 2017 tarihinde Bakanlar kurulunca kabul 

edilmiş, 27 Eylül 2017 tarihinde 30193 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  

OVP’nin Başbakanlığa gönderilmesinde yaşanan 9 günlük sapmanın nedeni, OVP’nin 

içerik ve biçimsel kalitesinin artırılması için yapılan ilave çalışmaların yoğunluğudur. 

İçerik ve biçimsel yapıda kapsamlı bir değişiklik ve güncelleme yapıldığından, OVP’nin 

Başbakanlığa gönderilmesi gecikmiştir.  

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

Söz konusu sapmanın tekrar yaşanmaması için OVP hazırlık süreci paydaşlarla iletişim 

artırılarak kısaltılmaya çalışılacak, içerik ve biçim değişikliklerinin yarattığı zaman 

kaybını en aza indirecek tedbirler alınmasına azami gayret gösterilecektir.  

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Ekonomi yönetimindeki diğer kamu kuruluşları ile yapılan Kısa Dönemli 

Ekonomik Tahminler toplantısı sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

4 4 6 150 50 

Yıllık Değerlendirme 
Ekonomi yönetimindeki diğer kurumlar ile 2017 yılı içerisinde 6 defa Kısa Dönemli 

Ekonomik Tahminleri yapılmış ve toplantı sonucunda çıkan uzlaşı tahminleri üst düzey 

yöneticilere raporlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Tahminlerin daha katılımcı yapılması amacıyla kurumlarla yapılan tahmin toplantı 

sayısı artırılmıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

- 
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Performans Hedefi 2 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 2018 yılı merkezi yönetim bütçe hazırlık sürecine aktif katılım sağlanmış, bütçe makro ve 

temel büyüklükleri ilgili kuruluşlarla koordineli olarak belirlenmiştir. 

 OVP ve Yıllık Program hazırlık çalışmaları koordine edilmiş ve makroekonomik tahminler 

hazırlanmıştır.  

 Merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeli işletmeler, sosyal güvenlik 

kuruluşları, fonlar, İşsizlik Sigortası Fonu ve KİT dengeleri ile kamu kesimi genel dengesi 

ve ekonominin genel dengesi OVP ve Yıllık Program hazırlık çalışmaları kapsamında ilgili 

diğer kuruluşlarla koordineli olarak hazırlanmıştır. 

 Orta Vadeli Programın İngilizce çevirisi yapılmıştır. 

 Türkiye ekonomisinde beklenen makroekonomik gelişmeler ve beklentiler konusunda bilgi 

notları hazırlanmıştır. 

 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar ile Temel Makroekonomik ve Mali Hedefler 

çalışmaları yayımlanmıştır. 
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PERFORMANS HEDEFİ 3 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 1 

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık 

Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik 

strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme 

etkinliğini artırmak.  

STRATEJİK HEDEF 1.3 
Yıllık Program mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de içerecek 

şekilde Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ 
Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranı 

artırılacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Mali boyutu olan tedbirler içerisinde mali boyutu hesaplanan tedbirlerin 

oranı / Yüzde 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 

2017 

HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

75 75 61 81,3 18,7 

Yıllık Değerlendirme 
Hedef gerçekleştirilememiştir. 

Sapmanın Nedenleri  
Mali boyutu hesap edilebilir nitelikteki tedbirlerin maliyetlerinin yeterli düzeyde 

hesaplanmamasından dolayı hedefe ulaşılamamıştır. 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

Mali boyutu hesap edilebilir nitelikteki tedbirlerin maliyet hesabının tedbir teklifi 

döneminde daha yoğun takip edilecek, yıl içerisinde harcamalarının takibi 

yapılacaktır. 
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PERFORMANS HEDEFİ 4 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 1 

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık 

Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik 

strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme 

etkinliğini artırmak.  

STRATEJİK HEDEF 1.4 
Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik 

planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 
Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik 

planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 
 
 
 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Hazırlanacak rehber sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

- 2 2 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Stratejik planlama sürecinin etkinliğinin artırılması hedefiyle üniversitelere ve kamu 

sermayeli işletmelere yönelik 2 adet rehber hazırlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
- 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Güncellenecek kılavuz sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

- 1 1 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Stratejik planlama sürecinin etkinliğinin artırılması hedefiyle Kamu İdareleri İçin 

Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenmiştir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Eğitim verilen kurum sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

20 20 25 125 25 

Yıllık Değerlendirme 
2017 yılı içerisinde kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesine yönelik 

olarak 25 kurumda eğitim verilmiştir. 

Sapmanın Nedenleri  
Bir başka kurumun organize ettiği eğitim programına çeşitli kurumlardan çok sayıda 

katılım olması nedeniyle hedef yüzde 25 oranında aşılmıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

- 
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Performans Hedefi 4 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 16-17 Ocak 2017 

tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinde stratejik yönetim eğitimi verilmiştir. 

 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Şubat 2017, 21 Mart 

2017 ve 20 Nisan 2017 tarihlerinde mali hizmet uzman yardımcılarına stratejik plan 

hazırlama ve uygulama esaslarına ilişkin eğitim verilmiştir.  

 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 6 Şubat 2017 tarihinde 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında stratejik planlama kavramları ve sürecine dair 

eğitim verilmiştir. 

 2/2-23 Mart 2017 tarihlerinde 18. Kamu Kalite Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen 

çalıştay ve sempozyuma Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 

katılım sağlanmıştır. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 4 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Eğitim verilen kişi sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

120 100 120 120 20 

Yıllık Değerlendirme 2017 yılı için öngörülen 100 kişiye eğitim verilmesi hedefi aşılmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Hedefte, başka bir kurum tarafından organize edilen bir eğitim programına farklı 

kurumlardan çok sayıda katılımcının iştirak etmesi nedeniyle yüzde 20 oranında sapma 

meydana gelmiştir. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 5 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Eğitimlerden memnuniyet oranı / Yüzde 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

80 80 80 100 0 

Yıllık Değerlendirme Eğitimlerden memnuniyet oranı %80 olmuştur. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 6 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Merkezi düzeyde izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması / Yıl 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

- √ 
 

√ 
 

100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Merkezi düzeyde izleme ve değerlendirme sisteminin kurulmasına yönelik hazırlıklar 

tamamlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 27-28 Mart 2017 

tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığında stratejik planlama eğitimi verilmiştir.  

 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında stratejik planlama eğitimi verilmiştir.  

 27-28 Nisan 2017 Antalya’da düzenlenmiş olan IX. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri 

Toplantısında stratejik planlamaya yönelik kılavuz ve rehberler hakkında Kurumsal ve 

Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapılarak eğitim 

verilmiştir. 

 9-11 Mayıs 2017 Çanakkale’de düzenlenmiş olan IX. Yükseköğretim Kurumları Strateji 

Geliştirme Daire Başkanları Toplantısında stratejik planlamaya yönelik kılavuz ve 

rehberler hakkında Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 

bilgilendirme yapılarak eğitim verilmiştir. 

 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 15-16 Mayıs 2017 

tarihlerinde Çorum Valiliği’nin düzenlediği stratejik planlama toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 28-29 Eylül 2017 

tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde stratejik planlama kavramları ve sürecine 

dair eğitim verilmiştir. 

 Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından 3-4-5 Ekim 2017 

tarihlerinde T.C. Danıştay Başkanlığında stratejik planlama kavramları ve sürecine dair 

eğitim verilmiştir. 

 Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar ÖİK çalışmaları kapsamında 

koordinatörlük işlemleri sürdürülmüş ve ön rapor hazırlanmış, çok taraflı katılımın 

olduğu iki aşamalı toplantılardan ilki 21 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Taslağına yönelik kurum içi ve kurum 

dışı görüşler alınmış ve Taslağın son şekli verilmiş olup ilgili Kılavuz basıma hazır hale 

getirilmiştir. 

 Kamu Sermayeli İşletmeler için Stratejik Planlama Rehberine ilişkin çalışmalar 

yürütülmüştür. 

 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 

güncellenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.   

 Kurumlardan gelen taslak stratejik planlar değerlendirilerek görüş verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp.gov.tr/tr/mevzuat/s/9/
http://www.sp.gov.tr/tr/mevzuat/s/9/
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PERFORMANS HEDEFİ 5 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 1 

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık Program 

olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji 

belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliğini 

artırmak.  

STRATEJİK HEDEF 1.5 

Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal strateji ve eylem planı 

2014 yılında hazırlanacak; bilgi toplumuna dönüşüm süreci her yıl 

yayınlanacak değerlendirme raporları vasıtasıyla izlenecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 

2015-2018 BTS ve Eylem Planı kapsamında kaydedilen gelişmeler 

oluşturulan izleme ve değerlendirme sistemi vasıtasıyla takip 

edilecektir.  

SORUMLU BİRİM İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Performans Hedefi 5 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının koordinasyonu ve izlenmesi 

faaliyetlerine devam edilmiştir. 

 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanması süreci Bakanlık İç 

Denetim Birimi tarafından denetime tabi tutulmuş; bu bağlamda talep edilen bilgi ve 

belgeler ilgili birimle paylaşılmış, sürecin koordinasyonu gerçekleştirilmiş ve birim 

eylem planı taslağı oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık tarafından üretilen 

çalışma/rapor sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

3 3 2 67 33 

Yıllık Değerlendirme Hedeflenen seviyeye ulaşılamamıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
2017 Bilgi Toplumu İstatistikleri dokümanı hazırlanmaya başlanmış fakat yıl içerisinde 

oluşan ilave iş yükü nedeniyle tamamlanamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
İş yükü daha iyi planlanacaktır. 
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PERFORMANS HEDEFİ 6 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 1 

Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık Program 

olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji 

belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliğini 

artırmak.  

STRATEJİK HEDEF 1.6 
Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, 

hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 
Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, 

hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir.  

SORUMLU BİRİM İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Performans Hedefi 6 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 10. Kalkınma Planı kapsamında öngörülen Öncelikli Dönüşüm Programlarından ilgili 

olanların Eylem Planlarının izlenmesinde görüş ve katkı verilmiştir. 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Türkiye Makina Sektörü Strateji 

Belgesi ve Eylem Planına (2017-2020)”, “Türkiye Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve 

Eylem Planına (2017-2020)”, “Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem 

Planına (2017-2020)”,  “Türkiye Ana Metal Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planına 

(2017-2020)” görüş verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Hazırlanan, koordine edilen veya yönlendirilen sektörel ve tematik strateji 

belgesi sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

10 10 24 240 140 

Yıllık Değerlendirme Hedeflenen seviyenin üzerinde performans sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığımıza 24 adet strateji belgesi dokümanı 

görüş için gönderilmiş olup, söz konusu dokümanlara görüş verilmiştir.  

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Sadece kurumun inisiyatifinde yer alan faaliyetlerin performans kriteri olarak 

belirlenmesi daha sağlıklı bir değerlendirme imkânı sağlayacaktır. 
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PERFORMANS HEDEFİ 7 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, 

ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol 

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

tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.  

STRATEJİK HEDEF 2.1 

Türkiye ekonomisine ilişkin hesaplanabilir genel denge modeli çalışmaları 

yapılarak kısa ve orta vadeli yapısal analiz ve makroekonomik politika 

analiz kapasitesi artırılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon çalışmalarıyla kısa ve 

orta vadeli yapısal analiz ve makroekonomik politika analiz 

kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Mümkün olan en güncel yıla ait veriler kullanılarak detaylı Türkiye sosyal 

hesaplar matrisinin üretilmesi / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

1 1 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme Hedef gerçekleştirilememiştir. 

Sapmanın Nedenleri  Yıl içerisinde oluşan ilave iş yoğunluğu nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
İlgili alanda çalışma yapabilecek personel sayısının artırılmasını teminen gerekli 

tedbirler alınacaktır. Bu alanda eğitim programları da düzenlenecektir. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Hesaplanabilir genel denge modeli kullanılarak yapılan çalışma sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

- 1 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme Hedef gerçekleştirilememiştir. 

Sapmanın Nedenleri  Yıl içerisinde oluşan ilave iş yoğunluğu nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Bu alanda çalışma yapabilecek personel yetiştirilecektir. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Model geliştirme amaçlı eğitim sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

1 2 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme 
Hedef çerçevesindeki eylemeler belirlenen takvime uygun olarak 

gerçekleştirilememiştir. 

Sapmanın Nedenleri  Çalışmaların yoğunluğu nedeniyle eğitim faaliyeti düzenlenememiştir. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Söz konusu eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için planlama yapılacaktır. 
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Performans Hedefi 7 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Girdi-Çıktı tabloları kullanılarak senaryo analizlerinin tutarlılığını takip edecek yeni bir 

model kurulumu çalışmaları yapılmıştır. Yeni sektörel esneklik rakamları tahmin edilmiş 

ve yapılan çalışmayla alakalı bilgi notları hazırlanmıştır. 

 Üç Aylık Makroekonomik Modelin (DPTMAKROM) ve Yıllık Makroekonomik 

Modelin (DPTMAKRO) geliştirme ve veri güncelleme çalışmaları düzenli olarak 

yürütülmüştür.  

 12 Aralık 2016 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan yeni milli gelir serisine ilişkin model 

uyum çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Ekonometrik modellerin yeni milli gelir serilerine 

intibakı sağlanmıştır. 

 Potansiyel hâsıla, sermaye stoku, verimlilik, ülke sıralamaları, Satın Alma Gücü Paritesi, 

yapısal bütçe ve yakınsama gibi analiz konularında güncelleme çalışmaları 

yürütülmüştür.  
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PERFORMANS HEDEFİ 8 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, 

ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol 

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

tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.  

STRATEJİK HEDEF 2.2 
Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları 

yapılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve değerlendirme 

çalışmaları kapsamında periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin 

izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan platformlara katılım 

sağlanacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 
 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler yayın sayısı (Haftalık) / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

52 52 51 98 2 

Yıllık Değerlendirme Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler yayını her hafta Cuma günleri yayımlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Kurban Bayramı tatilinin ilgili haftadaki tatil olmayan iş günleri ile birleştirilmesi 

sonucunda tüm haftanın tatil olması nedeniyle 1 adet yayın hazırlanamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Temel Ekonomik Göstergeler (Üç Aylık) yayın sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

4 4 4 100 0 

Yıllık Değerlendirme Temel Ekonomik Göstergeler yayını üç aylık olarak yayınlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
- 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 

- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Ekonomik Gelişmeler (Üç Aylık) yayın sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

4 4 4            100 0 

Yıllık Değerlendirme Ekonomik Gelişmeler yayını üç aylık olarak yayınlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
- 
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PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 4 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Makroekonomik tahmin sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

6 6 6 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 5 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Senaryo/politika analizi sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

3 4 4 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 6 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Yapısal analiz sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

6 8 8 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 7 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni yayın sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

4 4 4 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Program dâhilinde yıllık hedefler gerçekleştirilmiş olup Dünya Ekonomisinde 

Gelişmeler Bülteni hedeflendiği yayın sayısına ulaşmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
- 
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PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 8 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
OECD ülke inceleme raporları değerlendirme yayın sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

2 2 0 0  100 

Yıllık Değerlendirme 
Economic Development and Research Center (EDRC) toplantılarına katılım 

sağlanamamış ve bu nedenle ülke inceleme raporlarına ilişkin değerlendirme 

sunulamamıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Economic Development and Research Center (EDRC) toplantılarına katılım 

sağlanamamış ve bu nedenle ülke inceleme raporlarına ilişkin değerlendirme 

sunulamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
2018 yılı OECD toplantı takvimine ilişkin istişareler yapılmış, katılım sağlanması 

uygun görülen ülkeler tespit edilmiş ve 2018 yılı Daire İş Planına dâhil edilmiştir.  

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 9 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro-Analizi yayın sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

4 4 4 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Program dâhilinde yıllık hedefler gerçekleştirilmiş olup İşgücü Piyasasındaki 

Gelişmelerin Makro Analizi hedeflendiği yayın sayısına ulaşmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 10 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Gündemde öne çıkan konularda hazırlanacak rapor sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

2 2 10 500 400 

Yıllık Değerlendirme Program dâhilinde yıllık hedeflerin üzerine çıkılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  
Yıl içinde yapılan çalışmalarla gündemde öne çıkan konularla ilgili hazırlanan rapor 

sayısı yukarı yönlü sapma göstermiştir. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 11 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerdeki Gelişmeler(Beş yılda bir) / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

- 1 1 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylem sonuca ulaştırılmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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Performans Hedefi 8 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 İşgücü piyasasındaki güncel gelişmelerin takip etmek ve analiz etmek amacıyla üçer aylık 

dönemler itibarıyla “İşgücü Piyasasındaki Gelişmeleri Makro Analizi” başlıklı raporlar 

hazırlanmış ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmıştır. 

 İşgücü piyasası temel göstergelerine ilişkin aylık bazda tahmin çalışmaları sürdürülmüş, 

gelişmelere ve aylık olarak açıklanan verilere ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır. 

 İşgücü piyasası için 2017-2050 yılları arası cinsiyet ve yaş bazında projeksiyon çalışması 

yürütülmüştür. 

 Tasarruf ve tüketim eğilimlerini takip edebilmek için ilgili verileri içeren bir veri seti ve 

sunum hazırlanmıştır.  

 Bloomberg Finans Terminali kullanılarak 20 adet haftalık ekonomik gelişmeler bülteni 

hazırlanmıştır. 

 Dünya ekonomisinde öne çıkan makroekonomik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek 

amacıyla üç ayda bir yayınlanan “Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni” (4 

adet) hazırlanmış ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmıştır. 

 Dünya ekonomisinde öne çıkan makroekonomik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek 

amacıyla “Aylık Küresel Gelişmeler Raporu” (2 adet) hazırlanmıştır. 

 Dünya ekonomisinde öne çıkan makroekonomik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek 

amacıyla haftada bir “Haftalık Küresel Gelişmeler Raporu” (48 adet) hazırlanmıştır.  

 IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların küresel ekonomik görünüme 

ilişkin yayımladıkları çeşitli raporlar değerlendirilerek bilgi notları hazırlanmıştır. 

 Küresel gündemde öne çıkan konularda çalışmalar yapılmış ve bilgi notları 

hazırlanmıştır. 

 Küresel gelişmelere ilişkin bilgilendirme çalışmaları ve konuşma metinleri 

hazırlanmıştır. 

 22 Haziran 2017 tarihinde On Birinci Kalkınma Planı ön hazırlık çalışmaları kapsamında 

uzun vadeli perspektif çalışmalarına temel oluşturmak üzere “2035 Yılında Dünya 

Ekonomisinde Beklenen Gelişmeler ve Riskler” sunumu hazırlanmıştır. 

 Fitch Ratings’in ülke kredi notlarına ve ülkemizin notunu artırmaya yönelik politika 

önerilerine ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Türkiye’de makroekonomik gelişmelerin izlenmesi ve ekonomik büyüme tahmini 

kapasitesinin artırılması amacıyla MIDAS (Mixed Data Sampling) tahmin yöntemi 

geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. 
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 Bireysel Emeklilik Sistemi için 2050 büyüme projeksiyonları yapılmıştır. 

 “Potansiyel Hâsıla ve Hâsıla Açığı”, “Büyümenin Kaynakları”, “Yakınsama Süreci”, 

“TÜFE ve ÜFE arasındaki Geçişkenlik”, “ÜFE-Nominal Kur İlişkisi”  başlıklı bilgi 

notları hazırlanmıştır. 

 16, 17 ve 20 Mayıs 2017 tarihlerindeki Gıda Komitesi Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Bu toplantılara katkı vermek üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden temin edilen 

verilerle ürün bazında üretici, hal, pazar ve market fiyatları arasındaki farklılaşma ortaya 

konulmuş ve “Ürün Bazında Yıllık Bitkisel Üretim ve Fiyat İlişkisi”, “Yaş Meyve-Sebze 

Üretici-Tüketici Fiyatları Belirleyicileri” konulu yapısal analiz çalışması ve yaş meyve-

sebze ürünleri bazında arz-talep fiyat esneklikleri analizi yapılmıştır. 

 Kamu kesimi genel dengesi ve genel devlet dengesine ilişkin gelişmeler takip edilmiş ve 

büyüklüklere ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır. 

 Kamu maliyesine ilişkin gerçekleşmeleri ve öngörüleri içeren rapor ve bilgi notları 

hazırlanmıştır. 

 Kamu maliyesinde global trendlere ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Kamu kesimi cari giderlerinin gelişimiyle ilgili çalışma yapılmıştır. 

 Program bazlı bütçe çalışmalarında destek verilmiştir. 

 Onuncu Kalkınma Planı hedefleriyle mevcut durum karşılaştırmasına yönelik çalışma 

yapılmıştır.  

 Para politikası, enflasyon, ödemeler dengesi, büyüme, istihdam ve kamu maliyesine 

ilişkin gerçekleşmeleri ve öngörüleri içeren rapor ve bilgi notları hazırlanmıştır. 

 Ekonomik konjonktüre ilişkin raporlar hazırlanmıştır. 

 Merkez Bankası döviz satım ihaleleri müdahaleleri, faiz oranları ve açık piyasa 

işlemlerinin gelişimi ve seçilmiş döviz kurlarının gelişimi konularında bilgi notları 

hazırlanmıştır.  

 3 Aylık Ekonomik Gelişmeler ile Temel Ekonomik Göstergeler Raporu hazırlanmıştır. 

 On Birinci Kalkınma Planı kapsamında küresel eğilimlere ilişkin not ve sunum 

hazırlanmıştır. 

 On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında mali piyasalarda 2023 ve 2033 yılları 

öngörülerine ilişkin tahminler yapılmış ve bilgi notu hazırlanmıştır.  

 Mali Piyasalar Seti-Bankacılık Göstergeleri (12 adet) güncellenmiştir. 

 Volatility Index (VIX) ile ilgili çalışma yapılarak Türkiye CDS primi, BIST 100 ve 

S&P500 arasındaki ilişki incelenmiştir. 

 Ex-post ve ex-ante reel faiz hesaplamalarına ilişkin çalışma yapılmıştır. 
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 Gayrimenkul sertifikaları hakkında bilgi notları hazırlanmıştır. 

 15 Temmuz darbe girişimi sonrası mali piyasalarda yaşanan gelişmeler ve darbe 

girişiminin finansal piyasalara etkisine ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır. 

 Yatırım bankacılığı ve bağımsız varlık yönetimine ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Hazine destekli kredi garanti uygulamasına ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Girişimci Bilgi Sisteminin kapsamı, amacı, kısıtları ve Sistemdeki verilere ilişkin 

değerlendirme notları ve Sistemdeki verilerin Merkez Bankası reel sektör bilanço 

verileriyle karşılaştırılmasını kapsayan bilgi notları hazırlanmıştır. 

 İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasının küresel finans piyasalarına etkisi üzerine 

bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemi hakkında bilgi notu hazırlanmıştır. 

 IMF tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Raporu hakkında özet bilgi notu 

hazırlanmıştır. 
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PERFORMANS HEDEFİ 9 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, ekonomik 

ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol göstermek ve 

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

ve araştırmalar yapmak.  

STRATEJİK HEDEF 2.3 

Kalkınma Planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda 

somut politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınma konularında yapılan araştırma sayısı artırılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 
Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik kapsamlı araştırmalarla 

kalkınma politikalarının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 

EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Yayımlanan araştırma ve çalışma raporu sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

3 3 1 33 67 

Yıllık Değerlendirme 

“Türkiye İçin Kalkınma Gündemi; Binyıl Kalkınma Hedefleri Değerlendirmesiyle 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi İçin Yol Haritası Çalışma Raporu” yayımlanmıştır. 

2017 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen “Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu 

Yazıcılar Araştırma Projesi” hizmet satın alınması sözleşmesinin imzalanması gecikmiş; 

proje bitiş tarihi 2018’e uzamıştır. Yayına hazırlanan derleme kitabın onay süreci 

tamamlanamamıştır.   

Sapmanın Nedenleri  
Merkeze ihtiyaç duyulan finansman tahsisi yapılmıştır. Ancak Merkezin araştırma ve 

yayın sayısını çoğaltması mümkün olamamıştır.  

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

Proje onay mekanizmalarının tecrübeler doğrultusunda etkinleştirilmesi, diğer birimlerle 

çalışma usul ve esaslarının çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi, personel yapısının 

güçlendirilmesi ile hedeflerin gerçekleştirilmesinde ilerleme sağlanacağı 

değerlendirilmektedir. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Etkinlik sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

3 2 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme 

Kalkınma Planı hazırlık sürecinde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma 

Grubu toplantıları ile Bakanlık içerisinde diğer birimler tarafından gerçekleştirilen 

seminerler ile mükerrer etkinlikleri önlemek amacıyla 2017 yılı içerisinde etkinlik 

gerçekleştirilmemiştir.  

Sapmanın Nedenleri  Tamamlanan proje olmaması nedeniyle etkinlik düzenlenememiştir.  

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Araştırma ve proje sayısı arttıkça etkinlik sayısının da artacağı öngörülmektedir.  
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Performans Hedefi 9 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

  “Türkiye İçin Kalkınma Gündemi; Binyıl Kalkınma Hedefleri Değerlendirmesiyle 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi İçin Yol Haritası Çalışma Raporu” yayımlanmıştır. 

Ayrıca, Kalkınma Araştırmaları Merkezinin 2017 yılında yürüteceği projelerle ilgili birim 

içinde ve Bakanlık bünyesinde çeşitli toplantılar yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde 

“Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu Yazıcılar Projesi” hizmet alım sözleşmesi 

imzalanmış olup, proje 2018 yılında tamamlanacaktır. 

 On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde; “Dış Ticaret”, “Türkiye’de 

İstihdamın Yapısal Dönüşümü”,  “Türkiye’de Yurtiçi Tasarrufların ve Tüketimin 

Gelişimi”, “Yatırımlar” başlıklı Arka Plan Raporları hazırlanmıştır. 

 Kalkınma Bakanlığı tarafından yaptırılması düşünülen “Ülkemizde Yatırım 

Yapılabilecek Potansiyel Yatırım Alanlarına İlişkin Proje Havuzu Oluşturulması” Projesi 

kapsamında çeşitli toplantılar yapılmış ve görüş alışverişi yapılmıştır. 

 On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında tasarruf ve tüketime ilişkin gelişmeler 

ile istihdam piyasasındaki gelişmeler yakından takip edilerek notlar hazırlanmıştır. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Verimlilik konulu araştırma projesi sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

1 1 1 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 4 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Çalışma Tebliği sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

3 4 1 25 75 

Yıllık Değerlendirme 
Economic Development and Research Center (EDRC) toplantılarına katılım 

sağlanamamış ve bu nedenle ülke inceleme raporlarına ilişkin değerlendirme 

sunulamamıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Economic Development and Research Center (EDRC) toplantılarına katılım 

sağlanamamış ve bu nedenle ülke inceleme raporlarına ilişkin değerlendirme 

sunulamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
2018 yılı OECD toplantı takvimine ilişkin istişareler yapılmış, katılım sağlanması uygun 

görülen ülkeler tespit edilmiş ve 2018 yılı Daire Planına dâhil edilmiştir.  
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 Hazırlanan “Sosyal Güvenlik Sistemindeki Dönüşümün İşgücü Arzı Üzerinde Uzun 

Dönemli Etkileri” başlıklı çalışma Kalkınma Bakanlığı Ekonomi Çalışma Tebliği 

hakemlik sürecinden geçmiş olup Yayın Kurulunun onayına sunulmuştur. 

 On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulan “Büyüme 

Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu” için Komisyonun çalışmları için teknik içerik notu, 

katılımcıların belirlenmesi ve gerekli diğer çalışmalar gerçekleştirilmiş ve toplantıların 

ilk ayağı 14-15 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

 2035 vizyonu çalışmaları kapsamında makroekonomik göstergelere ilişkin tahmin 

çalışmaları yürütülmüştür. 

 “Türkiye’de Verimlilik ve Uluslararası Karşılaştırma” konulu çalışma hazırlanmıştır.  

 On Birinci Kalkınma Planına katkı çerçevesinde Türkiye’de finansal sektörün 

gelişmişliği farklı göstergeler özelinde incelenmiştir. 

 Üretimde Verimliliğin Artırılması Programına hizmet etmek üzere Bakanlığımızın 

faydalanıcı kurum olduğu “Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi 

Geliştirilmesine Destek” projesinin faaliyetleri takvime uygun bir şekilde sürmektedir. 

Proje kapsamında belirlenen 4 odak sektör özelinde ilk 100 büyük ölçekli imalatçı firma, 

400 orta ölçekli tedarikçi firma ve 2500 son halka tedarikçi KOBİ’lere anket ve anket 

verilerine ilişkin raporlama çalışması sonuca ulaştırılmıştır.  

 Uluslararası karşılaştırmalar kapsamında Almanya ve Güney Kore ülke raporları 

hazırlanmıştır. 

 Ar-Ge Zirvesi Fuarında Kalkınma Bakanlığının standının içerisinde proje olarak stant 

açılmış olup, toplantı ve konferanslara katılım sağlanarak konusunda uzman kişilerle 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.    

 Proje İletişim Planı kapsamında, KOBİ’lerde verimlilik farkındalığının arttırılması 

amacıyla ODTÜ Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu’nun geliştirmiş olduğu uygulaması 

Haziran ayı itibarıyla tamamlanmıştır.  

 5 Haziran 2017 tarihinde Değer ve Tedarik Zincirlerinde Dijitalleşme Çalıştayı, 6 Haziran 

2017 tarihinde Ar-Ge'nin Ticarileşmesi Aşamasındaki Yatırım İhtiyaçlarına Yönelik 

Kamu Politikaları Çalıştayı, 9 Haziran 2017 tarihinde İleri Teknoloji Malzemelerin 

Ülkemize Zamanında Girip KOBİ'lerin Üretim Süreçlerinde Yer Alması Çalıştayı, 13 
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Haziran 2017 tarihinde KOBİ'lerin Daha Kurumsal ve Dünya ile Rekabet Edebilir bir 

Yönetim Felsefesi ve İdari Yapıya Kavuşmaları Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

 19 Temmuz 2017 tarihinde Otomotiv, 20 Temmuz 2017 tarihinde Hazır Giyim, 1 Ağustos 

2017 tarihinde Gıda ve 3 Ağustos 2017 tarihinde Elektrikli Ev Aletleri Sektörel 

Toplantıları İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

 Proje Kapsamında yapılacak olan Pilot Projelerden, Karbon Fiber’in KOBİ’ler 

Tarafından Daha Yaygın Kullanılabilmesi için Paydaşlarla Birlikte Bir Yol Haritası 

Oluşturulması ilk başlangıç toplantısı 7 Kasım 2017 tarihinde, Hazır Giyim Sektöründe 

bir Sivil Toplum Kuruluşu tarafından Yönetilen Kurallar Dahilinde Herkese Açık bir 

Dijital Tedarik Zinciri Kurulması konulu başlangıç toplantısı Arama Konferansı 

formatında 22 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.  

 25 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında Güney Kore Çalışma programı düzenlenmiştir. 

Çalışma Ziyareti kapsamında Hyundai Stüdyoları, Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, 

Kore KOBİ ve Yeni Girişim Bakanlığı, Kore Risk Sermayesi Kurumu, Kore Yaratıcı 

Ekonomi ve İnovasyon Merkezi ve Ulusal Bilişim Teknolojileri Geliştirme Ajansları 

ziyaret edilmiştir. 

 Ankara'da gerçekleştirilen 17 Aralık 2017 tarihinde 6. Ulusal Verimlilik Kongresi'ne 

Proje ekibi, konuşmacı düzeyinde katılım sağlamıştır. 
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PERFORMANS HEDEFİ 10 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, 

ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol 

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

tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.  

STRATEJİK HEDEF 2.4 
Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme 

çalışmaları yürütülecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 

2017 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal sektörel toplantılara 

konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanacak, sektörel 

gelişmelere yönelik çalışmalar hazırlanacaktır.  

SORUMLU BİRİM SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

Performans Hedefi 10 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde toplantılara katılım sağlanarak sektörel alanlarda 

katkı verilmiştir.   

 On Birinci Plan çalışmaları ön hazırlıkları kapsamında 2030’lu yıllara yönelik küresel 

eğilimler, Türkiye’deki eğilimler ve Dünya-Türkiye etkileşimi konularında sektörel 

perspektifleri yansıtan öngörü ve tahmin raporları hazırlanmıştır.  

 Türkiye’de Geçici Koruma Statüsünde bulunan Suriyelilere yönelik 2016-2018 

dönemini kapsayan İhtiyaç Analizi Raporuna görüş sunulmuştur.  

 Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’de bulunan Suriyeliler için sağladığı 3 milyar Avro 

finansal desteği için AB-Türkiye Ortak Teknik Ekibi’ne katılım sağlanmış ve İhtiyaç 

Analizi çalışmasına katkı verilmiştir.  

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanan sektörel 

toplantı/panel ve benzeri faaliyet sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

25 20 20 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde toplantılara katılım sağlanarak sektörel alanlarda 

katkı verilmiştir.   

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Uluslararası ve ulusal sektörel gelişmelere yönelik hazırlanan çalışma sayısı 

/ Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

15 15 15 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Sektörel gelişmelere yönelik olarak ilgili paydaşların görüş ve katkıları da alınarak 

yayın, rapor, vb. çalışmalar ortaya konulmuştur.  

Sapmanın Nedenleri  Yılsonu gerçeklemesi hedefi yakalamış olup bir sapma yaşanmamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olmak üzere Birleşmiş Milletler 

kuruluşları ve Dünya Bankası (WB) tarafından yürütülmesi öngörülen muhtelif proje 

belgelerine görüş verilmiştir. 

 Esnaf, KOBİ, girişimcilik, kamu-üniversite-sanayi işbirliği, araştırma-geliştirme 

faaliyetlerine ilişkin gelişmeler takip edilmiş, toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

PERFORMANS HEDEFİ 11 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, 

ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol 

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

tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.  

STRATEJİK HEDEF 2.5 
Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı ve kapsamlı tahmini 

için model çalışması yapılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Sektörel özel kesim sabit sermaye yatırımlarının tahmininde 

uygulanacak yöntemlerde ve veri altyapısında kalite artışı sağlayacak 

çalışmalar yapılacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı tahminine yönelik 

modelin geliştirilmesi / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

0 1 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme 
Yeni milli gelir güncellemesiyle ortaya çıkan veri seti üzerinden detaylı çalışmalar 

yapılması gerektiği için yeni bir model geliştirilememiştir. 

Sapmanın Nedenleri  
Yeni milli gelir güncellemesiyle ortaya çıkan veri seti üzerinden detaylı çalışmalar 

yapılması gerektiği için yeni bir model geliştirilememiştir. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Özel sektör sabit sermaye yatırımlarını onlu alt sektör ayrımında tahmin etmeye yönelik 

model çalışmaları gerçekleştirilecektir. 
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PERFORMANS HEDEFİ 12 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, 

ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol 

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

tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.  

STRATEJİK HEDEF 2.6 

Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeleri daha kısa sürede 

kavrama kapasitesini güçlendirmeye yönelik sektör temsilcileriyle düzenli 

görüşmeler yapılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 
Makroekonomik gelişmelerin mikro düzeyde etkilerinin daha yakından 

izlenmesi için saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

SORUMLU BİRİM 
YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 
Performans Hedefi 12 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 2017 yılında, Yıllık Programlar Ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

koordinasyonunda reel kesim ile finansal kesim arasındaki ilişkileri ve bu kapsamda son 

dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere Bakanlığımız bünyesinde istişare toplantıları 

düzenlenmeye başlanmıştır. Konusunda uzman personelin aktif katılımını esas alan Reel 

Kesim-Finansal Kesim İstişare Toplantıları, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün iş 

yoğunluğuna bağlı olarak 2017 yılında beş kez düzenlenmiştir. İstişare toplantılarına 

Bakanlığımızdan farklı genel müdürlüklerden katılımın yanı sıra, Hazine Müsteşarlığı, 

TCMB, BDDK ve SPK’dan düzenli olarak katılım sağlanmıştır. Bu toplantılarda 

sırasıyla;  

 Son Dönem Para Politikası Uygulamaları ve TL/YP Para Piyasası Yönetimi 

 Konut Piyasası Gelişmeleri 

 Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Eğilimi 

 Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları ve Yansımaları 

 Kredi Garanti Fonu Destekleri Uygulamaları ve Büyümeye Etkileri 

konuları ele alınmıştır. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Konjonktürel gelişmeleri yakından takip etmek için yapılan firma ziyareti 

sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

0 10 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme 

Söz konusu faaliyet İktisadi Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü Sanayi Dairesi 

ile koordineli olarak yürütülmektedir. Ancak yöntem olarak saha ziyareti yerine 

firmalarla telefon görüşmesi yapılması benimsenmiştir. Yapılan görüşmelerden elde 

edilen bilgiler her ay TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi verisi 

yayımlandıktan sonra raporlaştırılarak yöneticilere sunulmaktadır. 

Sapmanın Nedenleri  
Zaman ve maliyet bakımından diğer bir yöntem olan telefon görüşmesinin daha uygun 

olduğu benimsenmiştir. Bu nedenle saha ziyaretleri yapılmamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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PERFORMANS HEDEFİ 13 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, 

ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol 

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

tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.  

STRATEJİK HEDEF 2.7 Mikro veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı verilerle alternatif eğitim, sağlık 

programları gibi harcama setlerinin etkinlik değerlendirmesi yapılacak, 

söz konusu değişkelerin ekonomik etkilerinin tespitine ilişkin çalışmalar 

yürütülecektir.  

SORUMLU BİRİM 
YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Performans Hedefi 13 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

Türkiye’de Kamu Emeklilik Sistemlerinin Aktüeryal Modellemesi isimli bir çalışma 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Mikro veriye dayalı analiz sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

2 2 1 50 50 

Yıllık Değerlendirme 
Mikro veriye dayalı analiz çalışması kapsamında Türkiye’de Kamu Emeklilik 

Sistemlerinin Aktüeryal Modellemesi isimli bir çalışma 2017 yılında yapılmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Yıl içerisinde ortaya çıkan ilave iş yoğunluğu nedeniyle mikro veri analizi yapılması ile 

ilgili ek bir adet çalışma zamanında yapılamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Mikro veri analizi alanında uzman ve uzman yardımcılarına dönük eğitim faaliyetleri 

planlanacaktır. 
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PERFORMANS HEDEFİ 14 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 3 

Kamu yatırım sürecini, Kalkınma Planı, programlar ve strateji belgeleri 

doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir 

biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek.  

STRATEJİK HEDEF 3.1 Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği artırılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği artırılacaktır.  

SORUMLU BİRİM 
YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Geliştirilen rehber doküman sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

1 2 2 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile talep edilen bilgilerin birçoğu KaYa bilgi 

sistemi aracılığıyla alınmakta olup rehber bu doğrultuda revize edilmiştir. Proje 

Döngüsü Kılavuzu Taslağı hazırlanmış olup nihai hali verilmek üzere birimlere 

gönderilecektir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Önemli projeler izleme raporu sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

- 2 2 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Önemli Kamu Yatırım Projeleri raporları hazırlanarak kurum üst yönetimine 

sunulmuştur. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Düzenlenen eğitim programı sayısı (adam*saat) / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

800 750 750 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Hazine Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı çalışanları, kurum uzman yardımcıları ile 

stajyerlere yönelik 400 adam*saatlik eğitim programı düzenlenmiştir. 

27-28 Temmuz 2017 tarihlerinde Kalkınma Bakanlığı uzman ve uzman yardımcılarına 150 

adam*saatlik “Düzenleyici Etki Analizi” eğitimi verilmiştir.  

18 Ocak 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüş olan Tamamlama Sonrası 

Değerlendirme Projesi kapsamında Kalkınma Bakanlığında 120 adam*saatlik “Tamamlama 

Sonrası Değerlendirme (Ex-Post Evaluation) Yöntem ve Uygulamaları” konulu eğitim 

semineri düzenlenmiştir. 

30 Mart 2017 tarihlerinde Tamamlama Sonrası Değerlendirme Projesi kapsamında Kalkınma 

Bakanlığı uzmanlarına 30 adam*saatlik değerlendirme eğitimi verilmiştir. 

Uzman Yardımcıları Temel Eğitim Programı kapsamında 50 adam*saatlik proje döngüsü 

eğitimi verilmiştir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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Performans Hedefi 14 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Mevcut yatırım programı hazırlama rehberi kamu kurumlarının ihtiyaçları yönünde 

güncellenmiştir. Talep eden kurumlarda “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 4 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Nakdi ve fiziki gerçekleşmelerin yanı sıra sonuçların da izlenip 

değerlendirilebileceği bütünleşik bir sistem oluşturulması / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

0 √  √ 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

(KaYa) Bilgi Sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 2018 yılı 

yatırım teklifleri KaYa Bilgi sistemi üzerinden online olarak alınmış olup 2018 Yılı 

Yatırım Programı yine aynı sistem üzerinden hazırlanarak yayımlanmıştır. 2018 yılı 

içerisinde yapılacak revizyon işlemlerinin Ka-Ya Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağına 

ilişkin 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 

Bakanlar Kurulu Kararına hüküm konulmuştur. Hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 

kuruluşlara gerekli duyuru yapılacaktır. İzleme faaliyetlerinin sistem üzerinden 

gerçekleştirilmesine ilişkin hazırlıklar da eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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PERFORMANS HEDEFİ 15 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 3 

Kamu yatırım sürecini, Kalkınma Planı, programlar ve strateji belgeleri 

doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir 

biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek.  

STRATEJİK HEDEF 3.2 

KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin; kalkınma 

planı ve programların ilke ve politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak 

yönetilmesi sağlanacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda Bakanlığın kurumsal kapasitesi 

artırılarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da bu kapsamda 

mevcut kapasitesinin geliştirilmesine öncülük edilecektir.  

SORUMLU BİRİM 
YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
KÖİ konusunda katılım sağlanacak eğitim programı sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

3 3 6 200  100 

Yıllık Değerlendirme 2017 yılında ayrıntıları verilen altı tane eğitime katılım sağlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  

Bakanlığımızın ve diğer Bakanlıkların KÖİ konusunda uluslararası kuruluşlarla 

yürüttükleri teknik kapasite geliştirme projeleri çerçevesinde düzenlenen eğitimlere ve 

diğer kapasite artırıcı eğitimlere katılım sağlanmıştır. Katılım sağlanan eğitimler, 

Dairemiz görev alanı itibariyle yürütülen işlerin yerine getirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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PERFORMANS HEDEFİ 16 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 4 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini 

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.  

STRATEJİK HEDEF 4.1 
Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel gelişme alanında 

politika koordinasyonu güçlendirilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Bölgesel gelişmenin yönetişiminin güçlendirilmesi ve Bölgesel Gelişme 

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

bölgesel gelişme alanında politika koordinasyonu sağlanacaktır.  

SORUMLU BİRİM BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Performans Hedefi 16 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 5449 Sayılı Kanunla Bakanlığımıza verilmiş olan kalkınma ajanslarının koordinasyonu 

görevi Bölgesel Gelişme Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

 2016 yılında 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun tasarısı taslağı üzerindeki çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların da 

görüşleri eklenmek suretiyle tamamlanmıştır. Mezkur Kanun tasarısı, gerekçesi, madde 

gerekçeleri, karşılaştırma cetveli ve düzenleyici etki analizleri ile ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşleri Başbakanlığa iletilmiştir. 

 Bakanlığımız Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) bünyesindeki Bölgesel Kalkınma Politikaları 

Komitesi (RDPC) için Ulusal Eşgüdüm Birimi görevini yürütmektedir. Bu kapsamda 

RDPC ve alt çalışma grubu (Kentsel Politikalar, Kırsal Politikalar ve Bölgesel 

Göstergeler Çalışma Grupları) toplantılarına katılım sağlanmakta ve çalışmalara katkı 

verilmektedir. 

 1 numaralı performans göstergesi kapsamında, Bakanlığımız ve OECD ile birlikte 

yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında öncelikli 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının gerçekleştirdikleri nitelikli ve 

kapsamlı ortak çalışma sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

1 3 14 466 366 

Yıllık Değerlendirme 

Kalkınma ajansları bölgesel gelişme politikalarının üretilmesi ve uygulanmasında bölge 

aktörlerine rehberlik etmekte bu şekilde bölgenin önceliklerine uygun strateji, program 

veya proje geliştirilmesinde aktif rol almaktadır. Bölgesel gelişme politikalarının 

başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, bölgesel kalkınmayla ilgili merkezî ve yerel 

kuruluşların kendi aralarında ve yönetim kademeleri arasında planlama ve uygulama 

aşamalarında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine bağlıdır. Bu sebeple merkezi 

kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak 

çalışma sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.  

Sapmanın Nedenleri  
Kalkınma Planı kapsamında yürütülen Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına kalkınma 

ajanslarının da katılım sağlaması hedeften yukarı yönde sapmaya sebep olmuştur. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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sektörlerin belirlenmesi, bölgesel rekabet edebilirlik endeksinin geliştirilmesi ile ulusal 

ve bölgesel stratejiler arasında uyumun güçlendirilmesi amacıyla kalkınma ajansları ve 

merkezi kurumların katılımı ile 13 bölgesel, 2 merkezi çalıştay düzenlenmiştir.  

 2017 yılında 1 numaralı performans göstergesi kapsamında kalkınma ajansları ve merkezi 

kuruluşları bir araya getiren çalıştay ve görüşmeler düzenlenmiştir. 

 Ajansların turizm ve tanıtım faaliyetlerinde destinasyon yönetimi modeli geliştirmelerine 

yönelik 1 çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

 Savunma sanayii tedarik zincirini Anadolu’nun diğer illerine de yaygınlaştırmak ve kamu 

alımlarındaki kazanımları diğer sektörlere de yaygınlaştırmak üzere kalkınma ajansları 

ve merkezi kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesine yönelik 2 toplantı düzenlenmiştir. 

 YÖK Başkanlığı’nın 2015 yılında başlattığı ve 2016 yılında uygulamaya koyduğu 

“Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması 

Programı” kapsamında 2006 yılı sonrasında kurulmuş 41 üniversite arasından beş pilot 

üniversite seçilmiş, bu üniversitelerin bulundukları bölgelere katkılarının artırılması ve 

belirli alanlarda ihtisaslaşması hedefleri kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. 

 Bölgesel sosyal politika ve sosyal nitelikli proje/program geliştirilmesi faaliyetleri 

kapsamında BGYUGM koordinasyonunda, tüm kalkınma ajanslarının sosyal 

sorunlarının tartışıldığı ve önceliklendirildiği toplantılar yapılmıştır. Bu toplantıların 

çıktıları ile ajansların sosyal politika içerikli mali destek programları ve sonuç odaklı 

programları tasarlanmıştır.  

 DAP Bölge Kalkınma İdaresi koordinasyonunda Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 

kalkınma ajanslarının katılımıyla oluşturulan Beşeri ve Sosyal Sermaye Çalışma 

Grubunun toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

 On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları kapsamında oluşturulan Özel İhtisas 

Komisyonları çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca kalkınma ajansları da 

çalışmalara davet edilmiştir. Bu kapsamda 12 Özel İhtisas Komisyonu toplantısına 

ajanslarla birlikte katılım sağlanmıştır. 

 BGYUGM koordinasyonunda tüm kalkınma ajanslarına Program Yönetimi Eğitimi 

verilmiştir. 
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PERFORMANS HEDEFİ 17 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 4 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini 

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.  

STRATEJİK HEDEF 4.2 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek ve 

bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde izlemek 

ve değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik 

sağlanacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle 

güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini 

sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek suretiyle kaynak 

dağılımında ve kullanımında etkinlik sağlanacaktır.  
SORUMLU BİRİM BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Yayımlanan Bölgesel Gelişme Rapor Sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

1 2 27 1350 1250 

Yıllık Değerlendirme 
2017 yılında hazırlanan 27 adet doküman, 1 adet makale çalışması ve 26 adet Bölgesel 

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporundan oluşmaktadır. 

Sapmanın Nedenleri  
Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporları ve Genel Müdürlük uzmanlarının 

yayınlamış olduğu makaleler 2017 yılı gerçekleşmesinin hedeflenenin üzerine çıkmasına 

neden olmuştur. 

Sapmaya Karşı Al. Önl. - 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Gerçekleştirilen Ajans İzleme ziyareti sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

- 26 34 131 31 

Yıllık Değerlendirme 

2017 yılında 18 kalkınma ajansında personel alım mülakatlarına katılım sağlanmış, 14 

ajansta ise mali yönetim yeterlilik denetimi yapılmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma 

Kuruluna katılım sağlanmış ve Serhat Kalkınma Ajansına güdümlü projelerle ilgili izleme 

ziyaretinde bulunmuştur. 

Sapmanın Nedenleri  
Kalkınma Ajanslarının koordinasyonu kapsamında yapılan izleme ziyaretlerinde artış 

yaşanmıştır. 

Sapmaya Karşı Alı. Ön. - 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Performans Değerlendirmesi Yapılan Ajans Sayısı  / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

- 26 26 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Kalkınma ajanslarına merkezi bütçe ödeneğinin %15’lik payı performans ödeneği olarak 

ayrılmaktadır. Bu pay, ajansların performanslarını ölçmek amacıyla belirlenen göstergeler 

doğrultusunda 26 ajans arasında paylaştırılmıştır. Diğer taraftan Kalkınma Ajansları 

Denetim Yönetmeliği çerçevesinde 2017 yılında 14 ajansta mali yönetim yeterliliği 

denetimi yapılmış, belirlenen kriterler çerçevesinde ajansların kurumsal yapıları gözden 

geçirilmiştir. Kalan 12 ajansın mali yönetim yeterliliği denetimleri de 2018 yılı içerisinde 

gerçekleştirilecektir.   

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı Al. Ön. -  
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Performans Hedefi 17 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 KAYS projesi 2016 yılı Ekim ayında tamamlanmış olup, 29 Mart 2017 tarihinde merkezi 

yönetim kuruluşları, bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının katılımıyla  

projenin kapanış toplantısı düzenlenmiş, projenin iyi uygulama niteliği ve edinilen 

tecrübeler paydaşlarla paylaşılmıştır. 

 KAYS’a satın alma ve ihale, taşınır yönetimi işlemlerinin entegre edilmesi amacıyla 

çeşitli tarihlerde kalkınma ajansları ile kapsam belirleme toplantıları yapılmıştır. 

 Kalkınma ajansları destek programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin hukuki 

altyapısının oluşturulması amacıyla Usul ve Esaslara ilişkin çalışma yapılmış, “Kalkınma 

Ajanslarınca Uygulanan Destek Programlarının İzleme ve Değerlendirilmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar” taslağı hazırlanmıştır.  

 Kalkınma ajanslarındaki değerlendirme altyapısını geliştirmek üzere kurulmuş olan etki 

analizi çalışma grubu ile etki analizi ve değerlendirme konularında çalışmalar 

yürütülmüştür. Ayrıca, ajansların yürüttüğü değerlendirme ve etki analizi çalışmalarına 

katkı sağlanmıştır. 

 İl ve İlçe bazında Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 

kapsamında temin edilen veriler detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.  

 Kalkınma ajanslarının yürüttükleri faaliyet ve hizmetler ile kurumsal yapılarının 

değerlendirilmesine yönelik çerçeve doküman hazırlanmıştır.  Ajans desteklerine dair etki 

değerlendirmesi de kurumsal performansın içerisinde incelenmektedir. Ajans destek 

uygulamalarının etki değerlendirmesi bu genel çerçeve dâhilinde ele alınmakta olup, söz 

konusu değerlendirmenin 2018 yılı içerisinde başlatılması planlanmaktadır. 

 Bakanlığımız proje ziyaretleri ve değerlendirme komitelerine katılım başta olmak üzere 

kalkınma ajanslarına muhtelif konularda ziyaretlerde bulunmaktadır. Bakanlığımızca 

hazırlıkları yürütülen Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme Rehberi kapsamında 

2018 yılı içerisinde de ajanslara planlı izleme ziyaretleri düzenlenecektir. 

 İllerin Rekabet Edebilirlik Endeksi çalışması, OECD ile birlikte yürütülen “Bölgesel 

Rekabet Edebilirlik Endeksi” çalışmasında kullanılan metodoloji esas alınarak 

yürütülmektedir. Bu kapsamda veri temini ve analizler tamamlanmış olup, raporlama 

süreci nihai aşamaya gelmiştir.    

 Yerleşim Merkezlerinin Kademelemesi çalışmasına 2017 yılının son çeyreğinde 

başlanmıştır.   Bu kapsamda çalışmanın amaçlarının belirlenmesi ve literatür taraması 

çalışmaları sürdürülmektedir.  Ayrıca coğrafi kapsam, kullanılabilecek veriler, yöntem ve 

süreç alternatifleri değerlendirilmektedir. 

 Sosyo-ekonomik gelişmeyi temsil eden seçili göstergelerin otomatik olarak 

raporlanmasına imkân veren İl Bilgi Notu Sistemi oluşturulmuştur. 

 Bölge, il ve ilçe düzeyinde verilerin tek bir platformda toplanması, düzenli olarak 

güncellenmesi ve anlamlı bilgiler halinde raporlaştırılarak ilgili kesimlerin kullanımına 

açılması amacıyla Bölgesel Bilgi Bankası Projesi hazırlıkları başlatılmıştır. 

 



77 
 

 

 

 

Performans Hedefi 18 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 
 2017 yılında Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu tamamlanmıştır. 

 İl yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin YDO’lar koordinasyonunda tüm iller 

bakımından hazırlanması ve uygulanması sağlanmıştır. Söz konusu stratejiler bağlamında 

2017 yılı eylem planlarının uygulama sonuçları konusunda YDO’lardan bilgiler alınmış 

ve 2018 yılına yönelik eylem planları talep edilerek stratejilerin güncellenmesi 

sağlanmıştır. Yatırım destek ofisleri koordinasyonunda illerde “tek durak ofis” yapıları 

kurulması konusunda görüş alış verişinde bulunmak üzere ilgili kurum ve kuruluş 

temsilcileriyle 18/10/2017 tarihinde toplantı düzenlenmiş, alternatif modeller üzerinde 

çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca bu konuda İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde yatırım 

destek ofisi koordinasyonunda, yabancı yatırımcıların şirket kuruluş işlemlerinin tek 

merkezden kolaylaştırılmasına yönelik olarak hizmet vermek üzere, ildeki ilgili kurum ve 

kuruluşlardan YDO’da personel görevlendirilmesi yoluyla “invest in İstanbul” pilot 

modeli hayata geçirilmiştir. 

PERFORMANS HEDEFİ 18 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 4 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini 

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.  

STRATEJİK HEDEF 4.3 

Rekabet güçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi destek 

araçlarının tasarlanması ve uygulanması suretiyle bölgelerin rekabet gücü 

artırılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler belirlenecek, 

sektörel öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi destek araçlarının 

tasarlanması ve uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü 

artırılacaktır.  

SORUMLU BİRİM BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Bölgesel Girişim Sermayesi Modelinin Uygulandığı Bölge Sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

- 2 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme 

Bölgesel Girişim Sermayesi uygulaması kapsamında hazırlanan model revize edilmiştir. 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu E Cetveline uygulamaya dayanak 

oluşturacak hüküm ilave edilmiştir. “Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamasına Dair 

Usul ve Esaslar”ın çalışmaları devam etmektedir.  

Sapmanın Nedenleri  
Çeşitli paydaşlarla düzenlenen istişare toplantıları sonucunda Bölgesel Girişim 

Sermayesi modeli revize edilmiştir.  

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

“Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar”ın hazırlanmasını 

müteakip 2018 yılında pilot bölgelerde uygulamaya başlanacaktır.  
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 Kalkınma Ajansları bölgeleri için yeniliği yerel ve bölgesel düzeyde ele alarak bölgede 

ve merkezde ilişkili olduğu unsurlarla birlikte bir bağlama oturtan yenilik stratejileri 

hazırlamaktadırlar. 11 Kalkınma Ajansı yenilik stratejisi hazırlamıştır. Bakanlığımız 

bölgelerin yenilik stratejilerinin hazırlanma sürecinde eşgüdümün sağlanması için gerekli 

istişareyi sağlamaktadır. 

 Bölgesel girişim sermayesi çalışmaları kapsamında kalkınma ajansları ile çalışma 

grupları kurulmuş, literatür çalışması yapılmış, çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte özel 

sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Kalkınma Ajanslarının da dahil 

olduğu bir model geliştirilmiştir. Bu kapsamda, “Bölgesel Girişim Sermayesi 

Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar”ın çalışmaları devam etmektedir. 2018 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçesi Kanunu E Cetveline uygulamaya dayanak oluşturacak hüküm ilave 

edilmiştir, bu hüküm uyarınca ödenek tahsisi yapılacaktır.  
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PERFORMANS HEDEFİ 19 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 4 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini 

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.  

STRATEJİK HEDEF 4.4 

Merkezi ve yerel kurumların işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin 

tanımlanması ve bunlara yönelik politika araçlarının çeşitlendirilmesi 

suretiyle yenilikçi yerel kalkınma girişimleri desteklenecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 
Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe odaklı ve 

yönetişimi güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır.  

SORUMLU BİRİM BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 
 

Performans Hedefi 19 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Kırsal kalkınmaya ayrılan kaynakların daha verimli ve kapsayıcı kullanılması amacıyla 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından başlatılan kırsal kalkınma 

destek programlarının değerlendirilmesine ilişkin toplantılara katılım sağlanmış ve bu 

minvalde gönderilen resmi yazılara görüş verilmiştir. 

 Merkezi düzeyde kırsal politika yönetişimini güçlendirmek üzere, Ulusal Kırsal 

Kalkınma Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı hazırlıklarına katkı sunan kamu 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Bakanlıkların Kırsal Kalkınma Alanındaki Tematik Proje Sayısı  / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

4 4 4 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Kırsal alan planlaması sektörü kapsamında tematik içerikli kırsal kalkınma projesi 

sayısı hedef gösterge ile uyumludur. Bakanlıkların kırsal kalkınma temalı projelerinin 

10. Kalkınma Planı hedefleri ve ulusal kırsal kalkınma politikaları ile uyumu 

gözetilerek koordinasyonu sağlanmıştır. Bu kapsamda çeşitli sektörler kapsayan yatay 

bir politika alanı olan kırsal kalkınma alanında uyum sağlanmıştır.   

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Kalkınma Ajansları Tarafından İl Düzeyinde Hazırlanan Sosyal Analiz 

Raporu Sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

- 81 81 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından 81 il 

düzeyinde, illerdeki temel sosyal ve ekonomik sorunları ortaya koymak üzere sosyal 

analiz çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda 81 ili temsilen hazırlanan sosyal analiz 

çalışmalarının nihai versiyonları Bakanlığımıza iletilmiştir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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kurum ve kuruluşlarından müteşekkil Kırsal Kalkınma Koordinasyon ve Izleme 

Komitesinin aktif şekilde çalışması için yürütülen hazırlıklara katkı verilmiştir. 

 GAP Bölgesi’nde Kentsel ve Kırsal Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi yatırım 

programına alınmıştır. Proje ile GAP Bölgesi’nde kentsel ekonomilerin kırsal 

ekonomilerle tam entegrasyonunun sağlanması suretiyle bölgenin dengeli büyümesine 

katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  

 Halihazırda GTHB tarafından yürütülmekte olan kırsal kalkınma projeleri deneyimleri de 

gözetilerek ülkemiz için uygulanabilir bir kırsal kalkınma modelinin oluşturulması 

amacıyla GTHB tarafından iç ve dış kaynaklarla yürütülen tüm kırsal kalkınma 

projelerinin genel değerlendirmesi için ön toplantı yapılmış ve yıllık programa tedbir 

konulmuştur.   

 IPARD II Programı (2014-2020) kapsamında yürütülen ulusal kırsal ağ platformunun 

oluşturulmasına ilişkin GTHB çalışmalarına katkı verilmiştir.  
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PERFORMANS HEDEFİ 20 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 4 

“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve 

potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini 

artırmak; bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.  

STRATEJİK HEDEF 4.6 

2014-2020 döneminde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA  

II) kapsamında ekonomik ve sosyal uyum alanında sağlanan AB fonlarının 

kullanımında bölgesel yaklaşım tesis edilecek ve AB üyeliği sonrası Yapısal 

Fonlar ile Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite 

geliştirilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 

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

bileşenleri kapsamında sağlanan fonlar ile IPA II’nin “bölgesel 

kalkınma” ve “istihdam, eğitim ve sosyal politika” politika alanları 

kapsamında tahsis edilecek fonların kullanımı etkili bir şekilde 

yönetilecek, AB üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan 

yararlanmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.  

SORUMLU BİRİM BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

                                                        

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında etkin rol almalarına 

yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında eğitilen kişi sayısı   / Adam/gün 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

143 150 45 30 70 

Yıllık Değerlendirme 

Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında etkin rol almalarına yönelik olarak, 

Program Otoritesi Bakanlıklar (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı) ve koordinatör kurumlar (AB Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı) 

ile ortak görüşme ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, hem AB Türkiye 

Delegasyonu hem de Program Otoritesi Bakanlıklar ajansların etkin rol almalarına 

yönelik akreditasyon sürecinin uzun sürebileceğini ve bu durumun fon kaybına neden 

olabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, ajansların AB fonlarının kullanımında etkin rol 

almalarının (akreditasyon) kısa vadeden ziyade orta-uzun vadede yürütülecek çalışmalar 

arasında olması öngörülmektedir. 

Sapmanın Nedenleri  

Ajansların akreditasyon süreçlerinin orta-uzun vadede ele alınacak olmasından dolayı 

AB fonlarının kullanılmasındaki rolleri bölgelerindeki uygulayıcı kuruluş ve yerel 

aktörlerin proje geliştirme çalışmalarına destek sağlamak olarak gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle, ajanslara yönelik akreditasyon konulu eğitimlerden ziyade, AB proje döngüsü 

yönetimi konulu bilgi paylaşımı organizasyonları düzenlenmiştir. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

Kalkınma Ajansları AB Projeleri Çalışma Grubu kurulmuş olup 2018 yılı içerisinde 

eğitim ve tecrübe paylaşımı organizasyonları düzenlenecektir. 
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Performans Hedefi 20 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Kalkınma Ajanslarının IPA II dönemi fonlarının harcanmasına yönelik verecekleri 

katkılar ve alacakları olası görevler üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede, 

Program Otoritesi Bakanlıklar (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı) ve koordinatör kurumlar (AB Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı) ile ortak 

görüşme ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

 Kalkınma Ajanslarının AB destekli projelerine ilişkin uygulamaları izlemek, 

değerlendirmek ve edinilen dersler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere 

kalkınma ajanslarından birer temsilcinin yer aldığı Kalkınma Ajansları AB Projeleri 

Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Yılda iki kez bir araya gelmesi öngörülen Çalışma 

Grubunun ilk toplantısı 5 Mayıs 2017 tarihinde ikinci toplantısı ise 22 Aralık 2017 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 Kalkınma Ajanslarının AB fonlarının kullanımında etkin rol almalarına yönelik hazırlık 

çalışmaları kapsamında, “AB’de Kalkınma Ajansları” çalışması başlatılmıştır. Çalışma 

kapsamında, Avrupa Birliği üyesi 20 ülkede bulunan kalkınma ajansları; yapıları, 

görevleri, faaliyetleri, destek alanları, vb. konularda incelenmiş, bunun yanında söz 

konusu ülkelerin bölgesel politikalarına da değinilmiştir. Konuya ilişkin EURADA 

(Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği) ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve fikir 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

IPA ve IPA II Altındaki İlgili Operasyonel Programlar Kapsamında 

Kalkınma Ajansları  

Koordinasyonunda Uygulanmaya Başlayan Proje Sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

- 3 3 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Kalkınma ajanslarının, IPA I (2007-2013) dönemi Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

Operasyonel Programı altında yürütülen altı ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

Operasyonel Programı altında uygulanan dört projesine ilişkin faaliyetler 2017 yılı 

içerisinde büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2018 yılına sarkan az sayıda faaliyetin 

tamamlanması ile söz konusu projeler sonlandırılacaktır. 

2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçilik ve Yenilik Programı 

için ilan ettiği çağrı kapsamında kalkınma ajanslarının koordinasyonunda hazırlanan üç 

proje finansman desteği almaya hak kazanmıştır.  Bu projelerden biri doğrudan 

kalkınma ajansı tarafından uygulanacak, diğer ikisi ise kalkınma ajansları öncülüğünde 

hazırlanmakla birlikte bölgede bulunan diğer kurumlar tarafından yürütülecektir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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alışverişinde bulunulmuştur. Çalışma 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanma aşamasında 

olup, 2018 yılı ilk çeyreğinde yayımlanması planlanmaktadır. 

 2017 yılında kalkınma ajansları koordinasyonunda hazırlık çalışmaları yürütülen ve IPA 

kapsamında finanse edilmeye hak kazanan proje sayısı 3 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

projelerden biri doğrudan kalkınma ajansı tarafından uygulanacak, diğer ikisi ise 

kalkınma ajansları öncülüğünde hazırlanmakla birlikte bölgede bulunan diğer kurumlar 

tarafından yürütülecektir.  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından IPA I (2007-2013) dönemi için 

programlanan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında 

beş kalkınma ajansının toplam altı adet projesi finanse edilmiştir. Bu projelerden Orta 

Karadeniz Kalkınma Ajansının faydalanıcısı olduğu 45 milyon Avro bütçeli “Samsun 

Lojistik Merkezi”, Fırat Kalkınma Ajansının faydalanıcısı olduğu yaklaşık 5 milyon Avro 

bütçeli “Bingöl İŞGEM”, faydalanıcısı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olan 6,5 milyon 

Avro bütçeli “Gümüşhane İŞGEM”, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının faydalanıcısı 

olduğu 7,2 milyon Avro bütçeli “Sivas İŞGEM” ve Karacadağ Kalkınma Ajansının 

faydalanıcısı olduğu “Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor” projelerine ilişkin 

faaliyetlerin büyük bölümü 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır. Kalan az sayıda faaliyetin 

yürütülmesi ile projeler tamamlanarak 2018 yılı içerisinde kapanışları 

gerçekleştirilecektir. 

 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) altında istihdam, 

eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme öncelik alanlarına yönelik ilan edilen 

operasyon teklif çağrısı kapsamında kalkınma ajansları tarafından uygulanan toplam 

bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olan 4 adet proje 2017 yılında tamamlanmıştır.   

 AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin 3/2000 sayılı kararı uyarınca oluşturulan 7 No’lu Alt 

Komite, İstihdam ve Sosyal Politika (19. Fasıl) ile Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu (22. Fasıl) Fasılları kapsamında gelişmeleri izlemek amacıyla, düzenli 

olarak yılda bir defa toplanmaktadır. 7 No'lu Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal 

Politika Alt Komitesinin 14. toplantısı 16 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 22. Fasıl kapanış kriterlerine ilişkin mevcut durum, 22. 

Fasıl Eylem Planı kapsamındaki gelişmeler, ön koşullara ilişkin değerlendirme ve 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi konularında Türkiye tarafınca sunumlar yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen sunumlar üzerinden gelişmeler tartışılmış ve gelecek toplantıya kadar 

gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin operasyonel kararlar alınmıştır. 7 No’lu Bölgesel 

Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi toplantı tutanağına görüş verilmiştir. 
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AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planının (UEP) güncellenmesi çalışmaları çerçevesinde 

22. Fasıl kapsamındaki gelişmelere ilişkin görüş verilmiştir. 

 IPA kapsamında yürütülen Rekabetçilik ve Yenilik, Çevre, Ulaştırma ile İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programlarının yılda ikişer defa düzenlenen 

Sektörel İzleme Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi 

Toplantısına katılım sağlanarak, ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında 

Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği 

Programına ilişkin son durum ele alınmıştır. 

 http://www.abfonlari.gov.tr/ web sitesi güncellenmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abfonlari.gov.tr/
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PERFORMANS HEDEFİ 21 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 5 
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve çok 

taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak.  

STRATEJİK HEDEF 5.1 
Türkiye’nin, daimi başkanı olduğu İSEDAK’ın etkinliği arttırılacak ve 

İSEDAK’taki öncü rolü pekiştirilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ    
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan İSEDAK kapsamında 

yürütülen çalışmalar daha etkin hale getirilecektir.  

SORUMLU BİRİM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantı sayısı  / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

17 16 16 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları İSEDAK, Bakanlar Oturumu ve İzleme 

Komitesi Toplantıları; İSEDAK Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik olarak 

Stratejide tanımlanan altı işbirliği alanında 12 Çalışma Grubu Toplantısı; İSEDAK 

Odak Noktaları Toplantısı; İSEDAK Proje Finansmanı Eğitimi düzenlenmiş olup 

gerçekleşme düzeyi %100 olmuştur. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

İSEDAK kapsamında koordinasyonu yapılan uluslararası toplantı sayısı / 

Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

5 5 4 80 20 

Yıllık Değerlendirme 

İSEDAK’ın işbirliği alanlarında oluşturulan forum ve benzeri çalışmalarda 

koordinasyon faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, İİT/İSEDAK Özel Sektör 

Turizm Forumu, İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu ve İSEDAK 

Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ile İİT Merkez Bankaları ve Para 

Otoriteleri Toplantılarının koordinasyonu yapılmış olup, gerçekleşme düzeyi %80 

olmuştur. 

Sapmanın Nedenleri  

İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen toplantılara ilişkin kararlar İSEDAK Bakanlar ve 

İSEDAK İzleme Komitesi Toplantılarında alınmaktadır. Bu performans göstergesi 

bağlamında gerçekleşmeler sadece ülkemizin tek taraflı iradesine bağlı olmayıp, çok 

taraflı İSEDAK platformunda üye ülkelerin alacağı kararlar çerçevesinde 

şekillenmektedir. Bu kapsamda,  İSEDAK kararları doğrultusunda, ilgili milli 

kuruluşlarımız tarafından 2017 yılında düzenlenen 4 Toplantı koordine edilmiştir. 

Ancak, bahse konu performans hedefi bağlamında bu toplantılar haricinde herhangi bir 

uluslararası toplantı düzenlenmesi yönünde İSEDAK’ta bir karar alınmadığından 

gerçekleşme %80 olmuştur. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

Söz konusu sapma dikkate alınarak 2018 yılı için anılan performans göstergesine ilişkin 

hedef her yıl düzenli olarak yapılan İSEDAK çatısı altındaki Forum toplantılarının 

sayısı göz önüne alınarak revize edilmiştir. 
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Performans Hedefi 21 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 9. Toplantısı 16 Şubat 2017 tarihinde “Müslüman Dostu 

Turizm (MDT): İİT Üyesi Ülkelerde Konaklama Tesislerine İlişkin Düzenlemeler” 

temasıyla gerçekleştirilmiştir.  

 İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 9. Toplantısı 23 Şubat 2017 tarihinde, “İİT Üyesi 

Ülkelerde Gıda İsrafının Azaltılması” temasıyla gerçekleştirilmiştir.  

 İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 9. Toplantısı 9 Mart 2017 tarihinde “İİT Üyesi 

Devletlerde Tek Pencere Sistemleri” temasıyla gerçekleştirilmiştir.   

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

İSEDAK kapsamında üretilen toplantı raporları (İngilizce, Arapça, Fransızca) 

ve ilerleme raporları  / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

21 21 21 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Sekretarya hizmeti verilen İSEDAK kapsamında Bakanlar Toplantısı ve İzleme Komitesi 

Toplantılarının raporları ve ilerleme raporları üç dilde (İngilizce, Arapça, Fransızca), 

çalışma grubu toplantısı raporları İngilizce dilinde hazırlanmış olup gerçekleşme düzeyi 

%100 olmuştur. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 4 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen araştırma projeleri ve genel görünüm 

raporları / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

18 18 18 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
İSEDAK oturumlarında ve Çalışma Gruplarında yapılacak müzakereleri zenginleştirmek 

üzere işbirliği alanlarına dönük 12 araştırma raporu hazırlatılmış ve 6 genel görünüm 

raporları hazırlanmıştır. Gerçekleşme düzeyi %100 olmuştur. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 5 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
İSEDAK proje finansmanı kapsamında seçilen proje sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

20 20 15 75  25 

Yıllık Değerlendirme 
2017 yılında İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında desteklenmek üzere 15 adet proje 

seçilmiştir. 

Sapmanın Nedenleri  
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından İSEDAK proje finansmanı kapsamında 

sunulan proje tekliflerinden, desteklenecek projelerde aranan asgari nitelikleri 

taşıyanların sayısının yetersiz olması nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Başvuru sahiplerinin daha nitelikli proje teklifleri hazırlayabilmeleri için, üye ülkelerdeki 

ilgili İSEDAK odak noktalarına teorik ve pratik eğitimler verilecektir. 



87 
 

 İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu 9. Toplantısı 16 Mart 2017 tarihinde 

“İİT Üyesi Ülkelerde Geniş bant Internet Yaygınlığının Arttırılması” temasıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

 İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8. Toplantısı 30 Mart 2017 tarihlerinde “İİT Üyesi 

Ülkelerde Kamu Borç Yönetiminin İyileştirilmesi” temasıyla düzenlenmiştir.   

 İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 9. Toplantısı 6 Nisan 2017 tarihinde 

“İİT Üyesi Ülkelerde Kötü Beslenme: Yoksulluk Tuzağı” temasıyla gerçekleştirilmiştir. 

 İSEDAK İzleme Komitesi'nin 33. Toplantısı, 10–11 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara'da 

düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda, 32. İSEDAK Toplantısında alınmış olan 

kararların uygulanma durumu ele alınmış ve 20–23 Kasım 2017 tarihinde İstanbul'da 

düzenlenecek olan 33. İSEDAK Toplantısının taslak gündemi hazırlanmıştır. 

 Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizmasına ilişkin olarak Çalışma 

Grubu Odak Noktaları ve İSEDAK ülke odak noktalarının görüş ve değerlendirmelerinin 

alındığı İSEDAK Çalışma Grupları Yıllık Odak Noktaları 5. Toplantısı, 23-25 Mayıs 

2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiş, toplantı marjında üye ülkelere proje eğitimi 

verilmiştir. 

 İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 10. Toplantısı, “Turizm Sektöründe Risk ve Kriz 

Yönetimi: İİT Üyesi Ülkelerde Krizden Kurtulma” temasıyla 21 Eylül 2017 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 10. Toplantısı, “Tarımsal Piyasa Performansının 

İyileştirilmesi: Piyasa Kuruluşlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi” temasıyla 28 Eylül 

2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 10. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde 

Dezavantajlı Çocukların Eğitimi:  Yoksulluktan Kurtulmanın Anahtarı” temasıyla 5 Ekim 

2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu 10. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde 

Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Geliştirilmesi: Kavramlar ve Vakalar” temasıyla 18-

19 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 9. Toplantısı, “İslami Finans Ürünlerinin 

Çeşitlendirilmesi” temasıyla 26 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 10. Toplantısı, “İİT Üyesi Devletlerde Özel Ekonomik 

Bölgeler” temasıyla 2 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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 33. İSEDAK Bakanlar Toplantısı, 20-23 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da 

düzenlenmiştir. Toplantıya, İİT’ye üye ve gözlemci statüsüne sahip 50 ülke, ilgili İİT ve 

uluslararası kuruluş temsilcileri katılmıştır. Toplantı öncesinde ilgili ulusal kurum ve 

kuruluşların koordinasyonu sağlanmış,  toplantıya ilişkin konuşma metinleri, sunuş 

metinleri, karar taslakları, rapor vb. dokümanları üretilmiştir. Bu kapsamda, İSEDAK 

çatısı altında işbirliğine dönük önemli kararlar alınmıştır.  

 İSEDAK Web Sitesi’nin 4 dilde (Türkçe-İngilizce-Fransızca-Arapça) yayını ve 

güncellenmesi çalışmaları yürütülmüştür.  

İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması kapsamında; 

 4. Olağanüstü İslam Zirvesi’nde kabul edilen İSEDAK Stratejisi ile üye ülkeler arasında 

işbirliği geliştirilecek iki yeni enstrümandan birisi olan ve 2013 yılında hayata geçirilen 

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında 2016 yılı Eylül ayında dördüncü proje teklif 

çağrısına çıkılmış ve üye ülke ve kuruluşlardan 6 işbirliği alanında toplam 57 proje teklifi 

alınmıştır. Başarılı bulunan projeler için 22-23 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da eğitim 

programı gerçekleştirilmiş; ardından projelerin uygulanma aşamasına geçilmiştir. Bu 

kapsamda desteklenen 13 projenin faaliyetleri 2017 yılında tamamlanmıştır. 

 Ayrıca üye ülkelerin proje hazırlama ve sunma süreçleri hakkında bilgilendirilmesi ve bu 

konuda bir kapasite gelişimi sağlanması amacıyla 23-25 Mayıs 2017 tarihlerinde 

Ankara’da üye ülkelerin odak noktalarının katılımıyla Proje Döngüsü Yönetimi eğitim 

programı düzenlenmiştir.  

 2017 yılı Eylül ayında 2018 yılı için desteklenecek proje başvurularının alınmasına 

yönelik olarak yapılan beşinci çağrıda ise toplam 63 adet proje başvurusu alınmıştır. Bu 

projelerin inceleme çalışmaları devam etmektedir.  
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PERFORMANS HEDEFİ 22 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 5 
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve çok taraflı 

ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 5.2 Türkiye’nin EİT kapsamındaki etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.  

PERFORMANS 

HEDEFİ 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatına yönelik sürdürülen koordinasyon 

hizmetinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.  

SORUMLU BİRİM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Performans Hedefi 22 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 24 Şubat-2 Mart 2017 tarihlerinde İ slamabad/Pakistan’da düzenlenen 13. Ekonomik İ şbirliği Teşkilatı  (Eİ T) Zirvesine katı lı m 

sağlanmı ştı r. 

 26 Temmuz 2017 tarihinde İ stanbul’da düzenlenen Eİ T Eğitim Enstitüsü 2. Mütevelli Heyeti Toplantı sı na katı lı m 

sağlanmı ştı r. 

 17 Ekim 2017 tarihinde İ stanbul’da düzenlenen Eİ T 2. Nüfus Kayı t Teşkilatları  Toplantı sı na katı lı m sağlanmı ştı r. 

 17 Kası m 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen Eİ T Ticaret ve Sanayi Odası  23. Yürütme Kurulu Toplantı sı na katı lı m 

sağlanmı ştı r. 

 11-14 Aralı k 2017 tarihlerinde İ slamabad/Pakistan’da gerçekleş tirilen Eİ T BPK 28. Toplantı sı na yönelik hazı rlı klar 

kapsamı nda, 2017 yı lı  Aralı k ayı nda gerçekleş tirilen 27. BPK Toplantı sı nda alı nan kararları n uygulanması na yönelik, ilgili 

kararları n ulusal düzeyde izlenmesi ve koordinasyonu için ilgili kurum ve kuruluş ları mı zla koordinasyon toplantı ları  düzenlenmiş 

ve ilgili kurumları mı zı n katkı ları yla ülke pozisyonu oluş turulmuş tur. 28. BPK toplantı sı nda Türkiye’yi temsilen müzakereler 

yürütülmüş tür. 

PERFORMANS HEDEFİ 23 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 5 
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve çok 

taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak.  

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

EİT çalışmaları kapsamında yurtiçi koordinasyonu sağlanan ve müzakereleri 

yürütülen uluslararası toplantı sayısı (direktörlükler bazında) / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

8 8 8 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

EİT işbirliği faaliyetlerinin yakından takibini teminen EİT kapsamında 

gerçekleştirilecek toplantılara katılım sağlanmakta; ülke pozisyonumuzun 

oluşturulmasına katkı verilmektedir. Ayrıca, EİT Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı 

kapsamında Bakanlığımızın sorumlu olduğu yurt-içi koordinasyon hizmeti sebebiyle, 

EİT Bölgesel Planlama Konseyi (BPK) Toplantıları ve işbirliği alanlarına yönelik 

ülkemiz tarafından önerilen faaliyetlerin gerçekleşmesinde aktif rol üstlenilmektedir. Bu 

kapsamda Aralık ayında düzenlenen 28. BPK Toplantısı öncesinde direktörlükler 

bazında koordinasyon toplantıları düzenlenmiş ve 28. BPK Toplantısında müzakereler 

yürütülmüştür.  Gerçekleşme düzeyi %100 olmuştur. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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STRATEJİK HEDEF 5.3 

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

kuruluşlar ve platformlarda ülkemizin etkinliğinin artırılmasına katkı 

sağlamaya devam edecektir.  

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

yönelik sürdürülen koordinasyon hizmeti etkin hale getirilecektir.  

SORUMLU BİRİM 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

   
Performans Hedefi 23 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

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

kuruluşlar ve platformlar kapsamında ortak program, proje çalışma sayısı / 
Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

23 25 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme 

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

işbirliğini daha etkin kılmaya yönelik program ve projeler geliştirilme hedefi 

doğrultusunda bu performans göstergesi belirlenmiş olup yalnızca Genel 

Müdürlüğümüzü değil tüm Bakanlığı ilgilendirmektedir. D-8 ve KEİ toplantılarına 

2017 yılı zarfında Bakanlığımızdan herhangi bir katılım söz konusu olmamıştır. 

Geçmiş yıllarda OECD, BM ve IDB nezdinde düzenlenen staj programları ve katılım 

sağlanan toplantılar göz önüne alınarak hedefler belirlenmiştir. Ancak son yıllarda 

staj programları düzenlenmemektedir. Ayrıca, bu kuruluşlarca düzenlenen herhangi 

bir toplantıya katılım sağlanmamıştır. Gerçekleşme %0 düzeyinde kalmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Yıl içerisinde oluşan ilave iş yoğunluğu nedeniyle daha önceki yıllarda düzenlenen staj 

programları düzenlenememiş ve toplantılara katılım sağlanamamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

Söz konusu staj programlarının düzenlenmesi ve Genel Müdürlüğümüz faaliyet 

alanına ilişkin toplantılara katılım sağlanmasına dönük tedbirler alınacaktır. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Ekonomik Reform Programı sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

1 1 1 100 0 

Yıllık Değerlendirme Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında katılım sağlanan toplantı 

sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

7 7 7 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
Belirlenen takvime uygun olarak hedef çerçevesindeki eylemler sonuca ulaştırılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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 Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye-OECD ilişkileri bağlamında, Bakanlığımız görüş, 

değerlendirme ve bilgilendirme gibi konularda Bakanlık içi koordinasyon çalışmaları 

yürütülmüştür. 

 Almanya’da gerçekleştirilen G-20 Kalkınma Çalışma Grubu “ONE World No Hunger 

Future of Rural World” adlı yüksek düzeyli toplantıya iştirak edilmiştir. 

 09-10 Mart 2017 ve 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde OECD Ekonomi Dairesi altında yer 

alan Ekonomi Politikaları Komitesi bünyesindeki Makroekonomik ve Yapısal Politika 

Analizi 1. Çalışma Grubu (Working Party No. 1) toplantısına Kalkınma Bakanlığını 

temsilen katılım sağlanmıştır. 

 OECD Ekonomi ve Kalkınmayı İnceleme Komitesi'nce (EDRC) hazırlanacak olan 2018 

Türkiye İncelemesi Raporu hazırlıkları çerçevesinde OECD’den gelen uzman heyet ile 

yapılan toplantıya iştirak edilmiştir.  

 2 Mayıs 2017 tarihinde 2017-2019 Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programının (ERP) 

İstihdam ve Sosyal Politika kısmını değerlendirmek üzere Avrupa Birliği Komisyonu 

İstihdam Komitesi tarafından ilgili ülke temsilcilerinin katılımıyla Brüksel’de 

gerçekleştirilen Batı Balkanlar ve Türkiye ile diyalog toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Ülkemiz Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programının istihdam ve sosyal politika 

kısmına yönelik bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

 IMF heyeti ile IV. Madde görüşmeleri çerçevesinde makroekonomik görünüm ve maliye 

politikası konularında yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Ekonomik Reform Programı (2017-2019) Türkçe yazım çalışmaları sonlandırılarak YPK 

onayına sunulmuştur. 

 Ekonomik Reform Programı (2017-2019) İngilizce yazım çalışmaları tamamlanmış 

Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. 

 Ulusal Ekonomik Reform Programı (2018-2020) hazırlık çalışmaları başlatılmış ve 

yılsonuna kadar çalışmalar devam etmiştir. 

 AB ile ekonomik ve mali izleme kapsamında faaliyetler yürütülmüştür. Bu kapsamda: 

 22-23.02.2017 tarihlerinde AB Komsiyon üyelerinin düzenlediği heyet ziyaretini 

koordinasyonu yapılarak ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır.  

 17.02.2017 tarihinde, AB Bakanlığında gerçekleştirilen, AB Ekonomik Kriterleri 

Müzekerelerinde karşılaşılabilecek olası soruların tespitine ilişkin olarak 

gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 24.04.2017 tarihinde, Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı tarafından, Brüksel’de 

AB Komisyon Heyeti temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilen “2017-2018 

Makroekonomik Dengeleri” konulu “Uzman Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

 24.05.2017 tarihinde Brüksel’de 2018-2020 ERP Başlangıcı için 2017 ERP 

Koordinatörleri Bölge Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 03-10.05.2017 tarihlerinde, Brüksel’de, AB Komisyonu ve diğer aday ülke 

temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen, AB ile Balkan Ülkeleri ve Türkiye 
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Diyalog kapsamında düzenlenen ve ekonomik reform programının yapısal kısmının 

değerlendirilmek ve Ekonomik ve Finansal Diyalog Sonuç Bildirgesi müzakere 

edilmek üzere EFC-A ve EPC toplantılarında katılım sağlanmıştır. 

 10-12.05.2017 tarihlerinde Brüksel’de AB Komisyonu tarafından düzenlenen yapısal 

reformlarda iyi örneklerin tartışıldığı çalıştaylara katılım sağlanmıştır.  

 25.05.2017 tarihinde Ekonomik Reform Programı yeni içeriği hakkında bilgi vermek 

üzere AB Komisyonu ve OECD tarafından ortak düzenlenen “Ekonomik Reform 

Programı Koordinatörleri Bölgesel Toplantısına” Brüksel’de katılım sağlanmıştır. 

 15.06.2017 tarihinde, ilgili kamu kuruluşu temsilcileri ile AB Bakanlığında 

gerçekleştirilen toplantıda ilgili temsilcilere AB sürecinde ekonomik ve mali 

konulardaki son gelişmelere ilişkin bilgi verilmiştir 

 07.11.2017 tarihli ve AB Bakanlığı'nda gerçekleştirilen AB uyum sürecine yönelik 4 

No'lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi 

Toplantısına katılım sağlanarak orta vadeli hedefler ve ERP sürecine ilişkin sunumlar 

yapılmıştır.  

 28.11.2017 tarihinde Belçika'da gerçekleştirilen 125. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi 

toplantısına katılım sağlanmış ve “Ekonomik Kriter” bölümüne ilişkin sunum 

yapılarak AB tarafının ilgili soruları cevaplandırılmıştır. 

 Avrupa Birliği üyelik süreci ekonomik kriterler ve ilgili müktesebat fasılları 

çerçevesinde gelebilecek sorulara ilişkin oluşturulacak mutabakat metnine katkı 

sağlanmıştır. 

 Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı tarafından, G20 Kalkınma Çalışma Grubunun 

ülke koordinatörlüğü çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda ilgili dökümanlara ilişkin 

ülke görüşünün oluşturulmasını teminen çalışamalar yapılmıştır.  

 14-16.03.2017 tarihlerinde, Bonn/Almanya’da ve 10-12.0.2017 tarihlerinde 

Frankfurt/Almanya’da, G-20 temsilcileri tarafından gerçekleştirilen “Kalkınma 

Çalışma Grubu”nun ikinci ve üçüncü toplantılarına Ekonomik Modeller Dairesi 

Başkanlığı tarafından katılım sağlanmıştır. 

 14.04.2017 tarihinde, Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, 

“Kızlar İçin e-Beceriler Girişimi” konulu G20 Çalışma Grubu toplantısı, Kalkınma 

Bakanlığında gerçekleştirilmiştir. 

 05.05.2017 tarihinde, Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı tarafından, Berlin’de 

G-20 temsilcileri katılımı ile gerçekleştirilen, kapsayıcı iş modelleri konulu “G-20 

Kapsayıcı İş Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır. 

 16-17 Ekim 2017 tarihinde Newyork’da düzenlenen G20 Kalkınma Çalışma Grubu 

"Sürdürülebilir Kalkınma Kapsatıcı Küreselleşme Çalıştayı"na katılım sağlanmıştır 

 “Sürdürülebilir Kalkınma Görev Gücü” çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda 

farklı raporlara görüş verilmiş ve 22-26.01.2017 tarihlerinde, Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin uygulanması ve sonuçlarının etkin bir şekilde izlenmesine yönelik olarak 



93 
 

oluşturulan modellerin tanıtıldığı, UNPD-DESA tarafından düzenlenen çalıştaya katılım 

sağlanmıştır. 

 15.02.2017 tarihinde Dünya Bankası Ankara Ofisinde gerçekleştirilen CEM Raporu 

öngörüşmelerine katılım gösterilmiştir.  

 08.03.2017 tarihinde Dünya Bankası Ankara Ofisinde gerçekleştirilen, DB Ülke Ortaklık 

Stratejisi’ne ilişkin toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 8-9.05.2017 tarihlerinde IMF Madde 4 görüşmeleri çerçevesinde Türkiye ekonomisinin 

makroekonomik çerçevesi, Türkiye'de potansiyel büyüme ve orta vadeli beklentiler 

konularında IMF heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. Bakanlığımız ve Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen “Ulusal İnsani Kalkınma 

Raporu” başlıklı proje çalışmaları kapsamında yüklenici ekip tarafından hazırlanarak 

Bakanlığımızın görüşüne sunulan “Taslak Çerçeve” belgesine görüş verilmiştir.  

 Pakistan Lahor Heyeti Programı çerçevesinde Bakanlığımızda düzenlenen toplantıda 

“Türkiye Ekonomisinde Son Dönem Ekonomik Gelişmeler ve Yapısal Dönüşüm” konulu 

sunum gerçekleştirilmiştir.  

 Somali için hazırlanmış olan Security Pact Proposal belgesine ilişkin görüş verilmiştir. 

 RICA Project Draft National Report’a görüş verilmiştir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFORMANS HEDEFİ 24 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 5 
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve çok taraflı 

ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 5.4 

Ülkelerle ikili ekonomik ilişkiler kapsamında, işbirliği faaliyetlerinin 

artırılması ve bu kapsamda kalkınma işbirliği programlarının oluşturulması 

ve uygulanması sağlanacaktır.  
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PERFORMANS HEDEFİ 

Komşu ülkeler ve bölge ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında, 

yürütülmekte olan işbirliği faaliyetleri artırılacak, bu amaçla hali 

hazırda yürütülmekte olan programların kapsamı genişletilecek ve diğer 

ülkelerle de yeni işbirliği programlarının oluşturulması ve 

uygulanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.  

SORUMLU BİRİM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Hedefi 24 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 12-14 Eylül 2017 tarihlerinde Benin ile Türkiye arasında Ortak Yatırım Fonu kurulması 

hususu ile katılım bankacılığı alanında yapılabilecek işbirliklerini görüşmek üzere 

Benin'e bir teknik heyet ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Yeni başlatılan Kalkınma İşbirliği programı sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

1 1 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme 
2017 yılında yeni başlatılan herhangi bir uluslararası kalkınma işbirliği programı 

olmamıştır. 

Sapmanın Nedenleri  

Uluslararası kalkınma işbirliği programlarının hayata geçirilebilmesi için, 

Bakanlığımızın yanında diğer ülkelerdeki muhataplarımızın da irade göstermesi 

gerekmektedir.  

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

Önümüzdeki süreçte, çeşitli ülkelerle gerçekleştirilen temaslar vesilesiyle, kalkınma 

işbirliği programlarının hayata geçirilebilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.   

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
İkili İşbirliği kapsamında yürütülen teknik işbirliği faaliyet sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

4 4 4 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
2017 yılında Pakistan ve Senegal’den gelen heyetlere Bakanlığımız görev alanına giren 

konularda ilgili birimlerce sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızdan bir 

heyet teknik işbirliği amacıyla Benin’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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 Pakistan’dan gelen Lahor Ulusal Kamu Politikaları Okulu heyetine 25 Mayıs 2017 

tarihinde kalkınma projeleri özelinde ülkemiz tecrübelerini paylaşmak amacıyla 

Bakanlığımızda ilgili uzmanlar tarafından iktisadi ve sosyal alanda Türkiye’ye yön veren 

önemli projelere ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.  

 

 Yine, Pakistan’dan gelen Ulusal Kamu Politikaları Okulu heyetine 5 Aralık 2017 

tarihinde sanayi sektörü özelinde ülkemiz tecrübelerini paylaşmak amacıyla 

Bakanlığımızda ilgili uzmanlarca sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

 Yükselen Senegal Planı'ndan Sorumlu Bakan Sayın Cheikh Kante ve heyeti 27 Aralık 

2017 tarihinde Bakanlığımıza resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve heyete “Türkiye’nin 

Planlı Kalkınma Pratiği ve Sektörel Politikalar” konu başlığında ilgili birimlerce bilgi ve 

tecrübe paylaşımı yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ 25 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 6 

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim ve 

iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği artırmak ve 

ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.  
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STRATEJİK HEDEF 6.1 
Bakanlığın insan kaynakları yönetimini iyileştirilecek ve beşeri sermayesi 

güçlendirilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 
Bakanlığın insan kaynakları yönetimini iyileştirilecek ve beşeri sermayesi 

güçlendirilecektir.  

SORUMLU BİRİM YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Performans Hedefi 25 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Bakanlık için gerekli personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar 2017 yılı için 

de yapılmış olup, birimlerden gelen personel ihtiyacı talepleri değerlendirilmiştir. 

 Bakanlığımıza 2017 yılı içerisinde KPSS ve E-KPSS ile yerleştirilen personel dışında, 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 2, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 

Kanunu kapsamında 1 personel göreve başlamıştır. 

 2017 yılı içerisinde Başbakanlıktan alınan sınav izni ile Planlama Uzman Yardımcılığı 

Sınav süreci başlamış olup, 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANS HEDEFİ 26 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 6 

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim 

ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği 

artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.  

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

İnsan kaynakları yönetim sisteminin kurulması ve tümüyle uygulamaya 

geçirilmesi / Yıl 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

 
 

 
 

 100 0 

Yıllık Değerlendirme 
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, yeniliklere açık bir altyapıda olduğundan gelişen 

ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler anlık olarak yapılmaktadır. İnsan Kaynakları 

Yönetim Sistemindeki revizyonlar tamamlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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STRATEJİK HEDEF 6.2 
Kurumsal gelişim ve eğitim faaliyetleri etkin izleme ve değerlendirme 

mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi eğitimlerle personelin 

yetkinliklerinin artırılması ile uzmanlık ve yurtdışı eğitim süreçlerine 

ilişkin uygulama, izleme ve değerlendirme sistematiğinin 

güçlendirilmesine yönelik destekleyici çalışmalar yapılacaktır.  

SORUMLU BİRİM YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

                       

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Eğitim ihtiyaç analizinin ve çok yıllı eğitim planının yapılması / Yıl 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

 
 

 
 

 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Bakanlık birimlerinden gelen eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmet içi eğitim 

planlaması yapılmıştır. Hizmet İçi Eğitim Planında (HİEP) yer alan kapasite geliştirici 

programlar ile personelin işin gerektirdiği tutum ve temel bilgileri edinmeleri, mesleki 

ve teknik düzeyde yetkinlikleri ile kişisel gelişim becerilerini kazanmaları 

amaçlanmaktadır. HİEP dönem bazlı güncellenmiş olup, üst yönetimin onayına 

müteakip yıllık bazda takip edilecek ve uygulanacaktır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Düzenlenen hizmet içi eğitim programı sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

6 7 8 114 14 

Yıllık Değerlendirme 

Bakanlığımızda hizmet içi eğitim programlarının sayısının artarak devam etmesi ve 

hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bilgilendirme 

ve tanıtım programlarının yanı sıra temel eğitim programları dahil 8 hizmet içi eğitim 

programı düzenlenmiştir. Düzenlenen hizmet içi eğitim programı sayısı hedeflenen 

düzeyin üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu eğitimler ile personele; bilgi ve beceri 

düzeyinin artırılması, mesleki-teknik düzeyde yetkinlikler kazandırılması 

hedeflenmektedir. 

Sapmanın Nedenleri  
Bakanlık birimlerinden gelen eğitim ihtiyaç ve taleplerin yoğunluğu, konjonktüre göre 

gerekli olan ve üst yönetim tarafından yapılması uygun görülen eğitimlerin olmasından 

kaynaklı hedef aşılmıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Eğitimler, HİEP kapsamında yıllık bazda takip edilecek ve uygulanacaktır. Bakanlık 

birimlerinden gelen eğitim ihtiyaç ve talepleri eğitim planı dahilinde yürütülecektir. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
İnsan kaynakları sistemine bütünleşik modül hazırlanması / Yıl 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

   100 0 
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Performans Hedefi 26 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 

Yıllık Değerlendirme 

İKYS bütünleşik TTS hayata geçirilmiş olup söz konusu modül Sınav Kurulunun 

talepleri doğrultusunda düzenli olarak geliştirilmiştir. TTS ile tez hazırlama ve uzmanlık 

sınav süreçlerinin daha hızlı, etkili ve sistematik biçimde yürütülmesi, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca İKYS ile bütünleşik olarak personel bazında 

eğitim künyelerinin hazırlanmasına yönelik modül çalışmaları başlatılmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 4 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Hizmet içi eğitim programlarına katılan kişilerin memnuniyeti / Yüzde 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

80 80 82 103 3 

Yıllık Değerlendirme 

Bakanlığımızda düzenli ve nesnel biçimde eğitim faaliyetlerinin izlenmesi-

değerlendirilmesi, sonuçlarının ölçülebilmesi ve denetlenebilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda düzenlenen hizmet içi eğitimlerin sonunda değerlendirme anketleri ve 

memnuniyet oranlarının hesaplanması yoluyla eğitimlerin sistematik izleme ve 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. Eğitim programlarına katılan kişilerin memnuniyet 

oranı ortalama %82 olarak hedeflenen düzeyin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Sapmanın Nedenleri  
Sistematik olarak yapılan anketlerde yer alan öneriler özenle süreçlere yansıtıldığından 

hedefi aşan bir memnuniyet seviyesine ulaşılmıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 5 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 

Yurt dışında lisansüstü eğitim için tanıtım programı düzenlenen prestijli 

üniversite sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

6 7 0 0 100 

Yıllık Değerlendirme 

Bakanlığımız mensuplarının bütçe kontenjanları çerçevesinde yurt dışı lisansüstü 

eğitimlerini, YÖK’ün belirlediği ve Dünya sıralamasında ilk 500 içerisine giren 

üniversitelerde yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız personelinin 

başvuru aşamasından itibaren YÖK’ün akredite ettiği ilk 500’deki prestijli üniversitelere 

yönlendirilmesi ve seçilecek üniversite ve programa ilişkin bilgi edinme ihtiyacını 

karşılamak için ilgili üniversitelerle tanıtım programları aracılığıyla kurulan kurumsal 

diyalog ve işbirliği önem taşımaktadır. Bu kapsamda tanıtım ve doğru yönlendirme ile 

alanında prestijli üniversitelerden kabul almada personelimize kolaylık sağlanması da 

amaçlanmaktadır. Ancak ilgili personele yurt dışında lisansüstü eğitim için üniversite 

tanıtım programı düzenlenememiştir. 

Sapmanın Nedenleri  
İş yoğunluğu ve bütçe kontenjanlarının tahsis sürecinin gecikmesi sebebiyle program 

gerçekleştirilememiştir.  

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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 Birimlerden gelen eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanan Kalkınma 

Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Planı (HİEP) dönem bazlı güncellenmiş olup, üst yönetimin 

onayına müteakip yıllık bazda takip edilecek ve uygulanacaktır. 

 Bakanlığımızca talep edilen konularda personelin temel eğitim programları dahil mesleki, 

teknik düzeyde yetkinliklerini ve becerilerini artırmaya yönelik olarak bilgilendirme ve 

tanıtım programlarının yanı sıra temel eğitim programları dahil (8) hizmet içi eğitim 

program düzenlenmiştir. 

 Bakanlığımızda göreve yeni başlayan (8) memur ve (19) uzman yardımcısı personel için 

(2) ayrı “Aday Memur Temel Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 

 “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu, Sayıştay Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, 

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, Coğrafi İşaretli Ürünlerin Denetlenmesi Eğitimi, 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Kamu 

Kurumları Bilgilendirme Toplantısı, 5434 Sayılı Kanun-Tescil ve HİTAP, Tamamlama 

Sonrası Değerlendirme Yöntem ve Uygulamaları Semineri, Ekonomi Yaz Seminerleri, 

Harcırah Kanunu, Kamu Diplomasisi Eğitimi, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve 

Uluslararası Uygulamalar Eğitimi, R Programı ve Kısa Dönem Tahmin Yöntemleri 

Eğitimi, Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi Eğitimi, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin 

Teşviki Projesi Uluslararası Konferansı, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki 

Projesi Ulusal Etik Paneli, EIPA-AB'de Karar Alma Mekanizmaları, Temel Araştırma 

Yöntemleri Eğitimi, Resmi İstatistikler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Maaş, 

Tazminat, Mali ve Sosyal Haklar, Veri Madenciliği (Veri Analizine Giriş), Yeni Devlet 

Muhasebesi Bilişim Sistemi” olmak üzere (22) başlıktaki eğitim programına 

Bakanlığımızdaki görevli personelin katılımı sağlanmıştır. 

 2017 yılı Bütçe Kanununun E Cetveli kapsamında 34 personelin yabancı dil kursundan 

yararlanabilmeleri için gerekli onay işlemleri tamamlanmıştır.  

 Düzenlenen eğitimlerin tamamı için anketler yoluyla sistematik izleme ve değerlendirme 

yapılmış olup, üst yönetime raporlamaları yapılmıştır. 2017 yılı için hizmet içi eğitim 

programlarına katılan kişilerin memnuniyet oranı %82 olarak hedeflenen düzeyin 

üzerinde gerçekleşmiş olup, memnuniyet düzeyi takip edilerek katılımcıların görüş ve 

önerileri üst yönetime sunulmuş ve bu doğrultuda eğitim programları tasarlanmıştır. 

 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemine (İKYS) bütünleşik olarak eğitim künyelerinin 

hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 Yurt Dışı Eğitim Rehberinin 3. Basımı gerçekleştirilmiş ve söz konusu rehber hakkında 

Bakanlığımız personeli bilgilendirilmiştir. 
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 Yurt dışı eğitime gönderilecek 10 personel için ise Oryantasyon Programı düzenlenerek 

yurt dışına çıkışları öncesinde kapsamlı bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Yurt dışı 

eğitimlerinin başlangıcı akabinde ise internet üzerinden yüz yüze görüşmeler yapılarak 

sorun ve önerileri hakkında bilgi edinilmiştir. 

 2018 yılı Bütçe Kontenjanı kapsamında Bakanlık birimlerinden gelen talepler Eğitim 

Kuruluna sunulmuş ve (50) adet kontenjan talebi Devlet Personel Başkanlığına 

iletilmiştir. 

 Yurt dışı eğitimde bulunan (11) personelin değerlendirme raporları bağlı bulundukları 

birimlere gönderilerek, eğitim süreçlerinin izleme ve değerlendirmesi yapılmıştır.  

 Bakanlığımız ile YÖK arasında imzalanan protokol kapsamında yurt içi ve yurt dışı 

eğitim bilgilerine ilişkin olarak YÖK veri tabanına erişim imkânı sağlanmıştır. 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yurt dışında lisansüstü eğitim yapılabilecek 

üniversitelerin güncel listesi temin edilerek Bakanlığımız personelinin istifadesine 

sunulmuştur. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANS HEDEFİ 27 

YIL 2017 
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STRATEJİK AMAÇ 6 

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim 

ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği 

artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.  

STRATEJİK HEDEF 6.3 
Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı 

güçlendirilecek ve bilgi sistemleri geliştirilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 
Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı 

güçlendirilecek ve bilgi sistemleri geliştirilecektir.  

SORUMLU BİRİM YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Hedefi 27 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Kurumsal Bilişim Stratejisinin hazırlanması / Yıl 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

-  
 

- 0 100 

Yıllık Değerlendirme 

Kurumsal Bilişim Stratejisi, BTS 2015-2018 Belgesinin 60. Maddesinde ortaya konan 

bir kavram olup belgede bu yönde öncelikle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığına rehber hazırlama görevi verilmiştir. Rehberin oluşturulmasına müteakip 

ilgili rapor hazırlanacaktır. 

Sapmanın Nedenleri  Rehberin oluşturulmasına müteakip ilgili rapor hazırlanacaktır. 

Sapmay. Karş. Alın. Önl. İlgili rehberin hazırlanması beklenmektedir. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
KAYA Projesinin hayata geçirilen modül sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

1 2 3 150 50 

Yıllık Değerlendirme 

KAYA Projesi Planlama, Hazırlama, Uygulama, İzleme ve Raporlama olmak üzere 

beş ana modülden oluşmaktadır. 

2017 yılında Hazırlama, Uygulama, ve Raporlama Modülleri geliştirilerek 2018 Yılı 

Yatırım Programı için devreye alınmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Yapılan çalışmaların sorunsuz yürümesi ve paydaşların etkin işbirliği sebebiyle hedefin 

üzerinde gerçekleşme olmuştur. 
Sapmay. Karş. Alın. Önl. - 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Felaket Kurtarma Merkezinin yürürlüğe geçmesi / Yüzde  

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

- 90 100 111 11 

Yıllık Değerlendirme TURKSAT ile Yedekleme ve Felaket Kurtarma Merkezi projesi tamamlanmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Bakanlığımız bünyesinde bir Felaket Kurtarma Merkezi kurmak yerine TÜRKSAT 

altyapısının kullanılması süreci kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Böylece hedef 

aşılmıştır. 

Sapmay. Karş. Alın. Önl. - 
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 Kamu Yatırımları süreçlerinin ayrı sistemler tarafından yürütülmekte olan parçalarını 

bütün halinde ele alacak ve bu sistemler arasında veri entegrasyonlarını sağlayacak 

şekilde KAYA Bilgi Sistemi tasarım ve geliştirme çalışmalarına 2014 yılında “İç-

geliştirme” yoluyla başlanmıştır. Bu proje ile mevcut durumda kamu yatırım sürecine 

destek veren birbirinden bağımsız KamuYa-Bütçe, KamuYa-Vize, KamuYa-Proje, 

KamuYa-İzleme, KamuYa- Analiz sitemlerinin eksik fonksiyonlarının da 

tamamlanarak  tek bir sistem altında toplanması hedeflenmiştir. Ayrıca ilgili diğer 

kuruluşlarla veri entegrasyonu da sağlanacaktır. Bu kapsamda Yatırım Programlama, 

İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışmalar sürdürülmüş ve  

KAYA Projesi Planlama, Hazırlama, Uygulama, İzleme ve Raporlama olmak üzere beş 

ana modülden oluşacağı planlanmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle Hazırlama Modülü, 

Uygulama Modülü ve Raporlama Modülü geliştirilerek 2018 Yatırım Programı için 

devreye alınmıştır. 

 Felaket kurtarma merkezi ve kurumsal veri yedekleme sistemi kurulumu çalışmaları 

TÜRKSAT ile tamamlanmıştır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANS HEDEFİ 28 

YIL 2017 
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STRATEJİK AMAÇ 6 

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim ve 

iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği artırmak ve 

ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.  

STRATEJİK HEDEF 6.4 Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.  

SORUMLU BİRİM 
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANIĞI 

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI 
 

 

 
 
 
 
 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Uyum sağlanan “iç kontrol genel şartı” sayısı (kümülatif) / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

74 79 79 100 0 

Yıllık Değerlendirme 

Performans göstergesinde belirlenen sayıya ulaşılmıştır. Kamu İç Kontrol Standartları 

Genel Tebliği ile belirlenen 79 iç kontrol genel şartının 74 adedine önceki yıllarda 

yürürlüğe konan üç adet “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” ile 

ulaşılmıştır. Bu yıl da “sürekli izleme” kapsamında yer alan beş genel şarta uyum sağlamak 

üzere çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmaların amacı iç kontrol sisteminin 

sürdürebilirliğini temin etmektir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Gerçekleştirilen denetim sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

5 4 3  75 25 

Yıllık Değerlendirme 
2017 yılı içerisinde bitirilen 5 adet denetimden 2’si 2016 yılı, 3’ü ise 2017 yılı Denetim 

Programında yer almaktadır. 2017 yılı programında yer alan ve halen devam etmekte olan 

2 adet denetimin 2018 yılı Şubat ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Sapmanın Nedenleri  

2016 yılından 2 adet denetimin 2017 yılı içerisinde tamamlanabilmiş olması, İç Denetim 

Birimi Başkanlığının beşeri kaynağında yaşanan değişimler (Birim Başkanının ayrılması 

ve yeni 3 adet iç denetçinin göreve başlaması), yıl içerisinde ortaya çıkan sağlık problemleri 

nedeniyle denetim kaynağının planlandığı gibi kullanılamaması ve KÖYDES denetiminin 

özellikli yapısı nedeniyle planlanandan uzun sürmesi sebeplerinden kaynaklı hedefte sapma 

meydana gelmiştir. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 

Söz konusu göstergeye ulaşabilmek için, denetim ekipleri mümkün olduğunca 2 yerine 3 

kişiden oluşturulacak, denetim yılı başında Başkanlık bünyesinde yapılacak toplantılarda 

süre kısıtlarına uyumun önemi vurgulanacaktır. Ayrıca, Denetim Gözetim Sorumluluğu 

mekanizması daha etkin işletilecektir.   

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Denetlenen birimle mutabık kalınan önerilerin toplam önerilere oranı / Yüzde  
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Performans Hedefi 28 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 2017 yılı başı itibariyle 74 olan ”uyum sağlanan genel şart sayısı”nın 79’a çıkartılması 

amacıyla kalan 5 genel şartın gereği olan ”sürekli izleme”yi teminen çalışmalar 

yürütülmüştür. Bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. İç kontrol doğası gereği 

dinamik bir süreç olduğundan sistemin sürdürebilirliğini teminen sürekli izleme ve 

gözetim çalışmalarına devam edilecektir. 

 Bakanlığımız 2014-2018 Stratejik Planının 2014-2016 dönemini kapsayan üç yıllık ara 

değerlendirme raporunun hazırlıkları tamamlanarak üst yönetici onayını müteakiben 

birimlere gönderilmiş ve Bakanlığımız internet sayfasında da yayınlanmak suretiyle 

duyurulmuştur.  

 2016 yılından 2 adet ve 2017 yılından 3 adet denetime ilişkin toplam 5 adet denetim 

raporu Üst Yöneticinin onayına sunulmuştur. Devam etmekte olan 2 denetime ilişkin 

raporların da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

 Sınırlı kaynaklarının, hedeflenen katma değeri, azami seviyede yaratabilmesi için en 

riskli alanlara yönlendirilmesi ve daha kritik görülen süreçlerde kullanılması 

gerektiğinden bahisle, denetlenecek alanlar belirlenirken süreçler makro risk analizine 

tabi tutulmuş; söz konusu analiz sonuçları, Üst Yöneticinin görüşleri ve süreçlerin 

denetlenebilirliği ile birlikte değerlendirilerek denetim alanları belirlenmiştir. Denetim 

faaliyetleri sırasında da o denetime ayrılan kaynağın sürecin en riskli noktalarına 

yönlendirilmesini sağlayacak şekilde mikro risk analizleri gerçekleştirilmiştir.  

 Denetim önerilerinin kabul edilme oranları göstergesinin hedeflenen seviyede 

başarılabilmesi için denetim testleri özenli ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmiş ve 

ulaşılan tespitlere uygun şekilde süreçleri etkinleştirecek öneriler geliştirilmesine 

odaklanılmıştır. Uygulanabilir önerilerin denetlenen birimlerce kabul edilmesi için 

karşılıklı müzakere ortamı oluşturulmuş ve uzlaşmacı bir yaklaşım sergilenmeye 

çalışılmıştır.  

PERFORMANS HEDEFİ 29 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

90 90 100 111 11 

Yıllık Değerlendirme 
2017 yılında tamamlanan denetimlerde ulaşılan 33 bulgunun tamamı denetlenen birimlerce 

kabul edilmiş ve yine geliştirilen 130 önerinin tamamında denetlenen birimlerle uzlaşılmıştır.  

Sapmanın Nedenleri  
İç Denetim Birimi Başkanlığının insan kaynağının kalitesi, tespit ve önerilerinin yerindeliği 

ile uzlaşma arayan ve etkin iletişimle desteklenen yaklaşımından kaynaklı hedef aşılmıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 6 

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim ve 

iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği artırmak ve 

ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.  

STRATEJİK HEDEF 6.5 

Destek hizmetleri faaliyetleri düzenli olarak gözden geçirilerek en iyi 

uygulamalar seviyesine çıkarılacak, bu alanlarda verimliliği artırıcı faaliyet ve 

projelere hız verilecektir.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Destek hizmetleri kapsamında Bakanlık kaynaklarının yönetimi 

etkinleştirilecek, sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin motivasyonunu 

artırıcı etkinlikler düzenlenecek ve teknik hizmetler ile altyapı 

iyileştirilecektir.  

SORUMLU BİRİM YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

11 12 11 92 8 

Yıllık Değerlendirme 
Bakanlık genelinde elektronik hizmet talebi ile ilgili analiz ve çalışmalar devam etmekte 

olup genel değerlendirme neticesinde elektronik hizmet sayısı artırılacaktır. 

Sapmanın Nedenleri  
Bilgi güvenliği alanında alınacak tedbirlerle eş zamanlı olarak sürecin yürütülmesi önemi 

göz önüne alınarak süreçlerin dikkat ve özenle yürütülmesi sebebiyle hedefin altında 

gerçekleşme olmuştur. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
Bakanlık genelinde elektronik hizmet talepleri alınarak hizmet sayısı arttırılacaktır. 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri / Yüzde 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

80 90 90 100 0 

Yıllık Değerlendirme 2017 yılında performans göstergesindeki hedefimiz gerçekleşmiştir. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
İyi uygulama örneklerinin izlenmesine yönelik kurum ziyaretleri / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

4 4 4 100 0 

Yıllık Değerlendirme 2017 yılında performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
- 
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Performans Hedefi 29 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Bakanlığımız hizmet binası yangın merdivenlerinin yenilenmesi ve hizmet binasının 

genel bakım ve onarımı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalara 

başlanmıştır. 

 Bakanlığımız Ankara Bahçelievler Lojman binasının (1 Blok), Atatürk Sitesi Lojman 

Binalarının (8 Blok) depreme karşı güçlendirilmesi, mevcut yönetmelik ve standartlara 

uygun hale getirilebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalara başlanmıştır. 

 Kafeteryada satılan ürünlerin çeşitliliği artırılmıştır. Verilen hizmetlere devam edilmiş 

verilen hizmet ve ürün kalitesi geliştirilmiştir.  

 Bakanlığımızda düzenlenen toplantılara katılan personel ve konuklara hafta sonu da dâhil 

olmak üzere yiyecek ve içecek hizmetleri verilmiştir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 4 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Personelin motivasyonunun artırılmasına yönelik faaliyet sayısı / Sayı 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

4 5 5 100 0 

Yıllık Değerlendirme 2017 yılında performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. 

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler 
- 
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PERFORMANS HEDEFİ 30 

YIL 2017 

STRATEJİK AMAÇ 6 

Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim 

ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği artırmak 

ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.  

STRATEJİK HEDEF 6.6 
Bakanlığın faaliyet ve ürünlerinin kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliği 

artırılacaktır.  

PERFORMANS HEDEFİ 

Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst politika dokümanları başta 

olmak üzere, Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar ile kamuoyu 

nezdinde paylaşılması sağlanacaktır.  

SORUMLU BİRİM BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
 

 

 

 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 1 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Bakan ve Bakanlıkla ilgili basında çıkan haber sayısı / Adet 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

26.000 26.500 26.075 98,40 1,60 

Yıllık Değerlendirme 

Bakan ve Bakanlık faaliyetleri, hizmetleri, ürün ve çıktıları ilgili haber ajansları, yazılı ve 

görsel basın takibi yapılmış olup, çıkan haberler derlenerek günlük küpür üretilerek 

ilgililere dağıtımı basılı ve kurum web sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca, elektronik 

ortamda ilgililerin e-mail adreslerine gönderilmiştir.   

Sapmanın Nedenleri  - 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 2 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Tanıtım kitabı, broşürü, tanıtım filmi hazırlanması ve güncellenmesi / Adet 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

SAPMA 

ORANI 

√  √  - 0 100 

Yıllık Değerlendirme 
2017 yılında Kalkınma Bakanlığı tanıtım kitabının güncellenmesi işi, yeterli sayıda broşür 

ve tanıtım kitapçığı olduğundan gerek duyulmamıştır. 

Sapmanın Nedenleri  
Mevcut kitapçıklarda ve tanıtım broşürlerinde herhangi bir değişiklik içermediğinden söz 

konusu güncellemelere gerek duyulmamıştır. 

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 3 /  

ÖLÇÜ BİRİMİ 
Tanıtım programı ve katılım sağlanan kariyer fuarı sayısı / Adet 

HEDEF VE 

GERÇEKLEŞMELER 

2016 

GERÇEKLEŞME 
2017 HEDEF 

YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
SAPMA ORANI 

7 8 2 25 75 

Yıllık Değerlendirme 2017 yılı kış dönemi tanıtım toplantısı Şubat-2017 ayında gerçekleştirilmiştir.  

Sapmanın Nedenleri  
Faaliyet ilişkin sorumluluğun yıl içerisinde birimler arasında devredilmesi sebebiyle hedef 

gerçekleştirilememiştir.   

Sapmaya Karşı 

Alınacak Önlemler 
- 
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Performans Hedefi 30 Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

 Bakanlığımızın organize ettiği uluslararası ve ulusal toplantılarda basın ile ilişkiler 

yönetilmiştir.  

 Ulusal ve yerel yazılı basın günlük taranarak Bakanlığımız ile ilgili haberler kupür haline 

getirilmiş ve Bakanlığımız intranet sayfasında hizmete sunulmuştur. Bu kapsamda 2017 

yılında basında Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN ile ilgili olarak 7 bin 867 adet 

haber yayımlanmış, bu haberlerden 7 bin 826 haber olumlu ve nötr nitelikte olup, sadece 

41 adeti olumsuz niteliktedir. Kalkınma Bakanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili olarak 18 

bin 208  adet haber yayımlanmış, bu haberlerden 18 bin 034  haber olumlu ve nötr iken, 

sadece 174 haber olumsuz niteliktedir. 

 Yabancı basın takip edilerek haftalık olarak kupür hizmeti sağlanmıştır. 

 Bakanlığımız tarafından düzenlenen toplantı, kabul ve ziyaretlere ilişkin olarak 42 adet 

haber metni hazırlanarak fotoğraflar ile birlikte Kalkınma Bakanlığı internet sitesinde, 

intranette ve e-panoda yayımlanmıştır. 

 Çeşitli konularda 82 adet basın duyurusu hazırlanmış ve basın yayın kuruluşlarına faks 

ve e-posta yoluyla ulaştırılmıştır.  

 Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN ve Bakanlığımız görsel basında 5 bin 423 

(canlı yayınlar dahil) programda yer almıştır.  

 Bakanlığımızın twitter, facebook, youtube, izlesene.com sosyal medyada hesapları 

Müşavirliğimizce yönetilmiştir. 

 Bakanlık çalışanları arasındaki ilişkileri pekiştirmek ve kurum içi halkla ilişkiler 

çerçevesinde 11 adet duyuru hazırlanmıştır. 

 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik “Kalkınma Bakanlığı 2017 Kış 

Dönemi Tanıtım Programı” gerçekleştirilmiş ve daha sonra bu görev Bakanlık 

Makamınca Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığına verilmiş olup, yaz dönemi 

tanıtım programı Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir. 

 Bakanlığımıza gelen bilgi edinme talepleri zamanında cevaplanmıştır. Bu kapsamda; 

2017 yılında Bilgi Edinme Birimine bin 172 adet talep gelmiş olup, bunlardan 449’una 

olumlu cevap verilmiş, 112’si ilgisi nedeniyle diğer kurumlara, 440’ı bağlı ve ilgili 

kuruluşlarımıza yönlendirilmiştir. 171’i Bakanlığımızla ilgisi bulunmadığından iade 

edilmiştir. 
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2.1. BAKANLIK BİRİMLERİ TARAFİNDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYET VE 

PROJE BİLGİLERİ  

Bu bölümde, Bakanlığımız 2014-2018 Stratejik Planı çerçevesinde belirlenen hedef ve 

göstergelerle ilişkilendiremeyen ancak harcama birimlerimiz iş planında gerek insan kaynağı 

gerekse zaman açısından önemli bir yer tutan faaliyetler kategorik olarak birim bazında 

verilmiştir. Birimlerimizin faaliyetleri; Temel Faaliyetler, Mevzuat Çalışmaları ve Görüş 

Bildirilen Konular ile Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon Çalışmalar ve Eğitimler şeklinde 

sınıflandırılmış olup içeriğe uygun olanlar öncelik sırası gözetilmeksizin sıralanmıştır. 

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

 
Temel Faaliyetler 

Orta Vadeli Program, Yıllık Program Çalışmaları Kapsamında Yürütülen Faaliyetler: 

OVP, kamu politika ve uygulamalarını Kalkınma Planında yer alan politika ve öncelikler 

temelinde ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren bir 

programlama aracıdır. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kalkınma Bakanlığı 

tarafından her sene, üç yıllık bir perspektifle hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 

resmileşen OVP, Orta Vadeli Mali Plan için baz teşkil etmekte, bütçe ve Yıllık Programda 

detaylandırılan bir politika çerçevesi çizmektedir. 

OVP, Hükümetin Program döneminde yoğunlaşacağı amaç ve öncelikler setinin yanı sıra 

makroekonomik hedefleri, öncelikli politikaları ve tedbirleri kapsamakta olup, bu yönüyle 

kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır. 

OVP’nin amaç ve öncelikleri, Program dönemi boyunca kamu kurumlarının bütçelerinin 

hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, karar alma ve uygulama 

süreçlerinde belirleyici olacaktır. 

OVP (2018-2020) Onuncu Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu olarak hazırlanmıştır. İlk 

uygulama yılı olan 2018 yılının, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) baz yılı olması 

dolayısıyla OVP, yeni Plan dönemine geçiş süreci için de önem arz etmektedir. 

OVP’de küresel ve ulusal ekonomideki gelişmeler analiz edilmekte, bu analizler 

çerçevesinde Programın hedefleri ile büyüme ve istihdam odaklı alanlarda izlenecek politikalar 

ve bu politikaları hayata geçirecek somut tedbirlerden öncelikli olanlar yer almaktadır. 

28/10/2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 11/10/2017 Tarihli ve 

2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Yıllık program yayınlanmıştır. 
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         OVP ve Yıllık Program çalışmaları için; 

    OVP ve Yıllık Program hazırlık çalışmaları koordine edilmiş ve makroekonomik 

tahminler hazırlanmıştır.  

    Merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeli işletmeler, sosyal güvenlik 

kuruluşları, fonlar, İşsizlik Sigortası Fonu ve KİT dengeleri ile kamu kesimi genel dengesi 

ve ekonominin genel dengesi OVP ve Yıllık Program hazırlık çalışmaları kapsamında 

ilgili diğer kuruluşlarla koordineli olarak hazırlanmıştır. 

    Orta Vadeli Programın İngilizce çevirisi yapılmıştır. 

Ayrıca, 

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile KİT Komisyonu toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. 

 Onuncu Kalkınma Planında yer alan İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı, 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı, Kamu Harcamalarının 

Rasyonelleştirilmesi Programı, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Arttırılması Programı, 

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı ve İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme 

Programlarının genel koordinasyonu yürütülmüştür. Programların uygulama, izleme ve 

değerlendirmesi Yüksek Planlama Kurulunun 16 Şubat 2015 tarih ve 2015/3 sayılı 

Kararında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

 Merkezi yönetim bütçesi aylık gerçekleşmeleri takip edilmiş, gerçekleşmeler ve yılsonu 

tahminlerini içeren bilgi notları hazırlanmıştır. 

 OECD’nin Kamu Yönetimi Gözden Geçirme Çalışması çerçevesindeki sorularına 

hazırlanan yanıtlara katkı verilmiş ve süreç koordine edilmiştir.  

 Resmi İstatistik Programı çalışmaları kapsamında “Kamu Sektörü Çalışma Grubu” 

toplantılarına katılım sağlanarak görüşlerimiz yazılı ve sözlü olarak sunulmuştur. 

 Ekonomik ve Finansal Görünüm Raporu haftalık olarak hazırlanmıştır. 

 İSEDAK Ticaret Çalışma grubu koordinatörlüğü yürütülmüştür. 

 Yılda bir defa yayınlanan “İİT Üyesi Ülkelerde Ticaretin Görünümü” raporu 

hazırlanmıştır. 

 Yıllık Program Veri İzleme Sistemine veri girişi sağlanmıştır. 

 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca sekretaryası yürütülen Finansal İstikrar 

Komitesi alt çalışma grubu olan Sistemik Risk Değerlendirme Grubu ve bu grubun teknik 

çalışma grubu olarak tesis edilen Sistemik Risk İzleme Daimi Alt Çalışma Grubu 

toplantılarına davetle katılım sağlanmıştır. 
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 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 99 uncu maddesine istinaden oluşturulan Finansal Sektör 

Komisyonu olağan toplantılarına katkı ve katılım sağlanmıştır. 

 On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Sosyal Güvenlik Sisteminin 

Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu, Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel 

İhtisas Komisyonu, Enflasyonla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu ile Üretim-Dış 

Ticaret İlişkisi Çalışma Grubu, Kalkınmanın Finansmanı Çalışma Grubu, Büyüme Odaklı 

Vergileme Çalışma Grubu ve Kamu Harcamalarında Etkinlik Çalışma Grubu 

oluşturulmuş, toplantılar organize edilmiş, toplantılara katılım sağlanmış ve 

koordinasyon faaliyetleri yürütülmüştür. 

 Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri 

yürütülmüştür. 

 Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri 

yürütülmüştür. 

 Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu, Ödeme 

Komisyonu ve Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonu çalışmalarına katılım 

sağlanmıştır.  

 KİT’lere ilişkin Yatırım ve Finansman Kararnamesi ile 2018 Yılı Program 

Kararnamesinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 KİT’lere ilişkin mali hedefleri içeren Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programı, ilgili 

kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmıştır. 

 ETİ MADEN’in yürürlükte olan 2015-2019 Stratejik Planının güncellenmesine ilişkin 

görüş ve onay verilmiştir. 

 TTK, TEMSAN ve TEDAŞ’ın stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. 

 ETİ MADEN’in 2018 yılı performans programı taslağı onaylanmıştır. 

 TTK ve Tüdemsaş’ın stratejik plan hazırlıkları kapsamındaki dış paydaş çalıştayına 

katılım sağlanmıştır. 

  2016 yılı Programında yer alan tedbirlerin gerçekleşmelerine ilişkin yılsonu İzleme ve 

Değerlendirme Raporu ile 2017 Yılı Programında yer alan tedbirlerin gerçekleşmelerine 

ilişkin üçer aylık İzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır. 

 Yıllık Program İzleme Sisteminin (YPİS) yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları 

sürdürülmüştür. Bu kapsamda Yıllık Program hazırlık çalışmalarında tedbir tekliflerinin 

YPİS vasıtasıyla alınmasına imkân sağlayacak şekilde Sistemin işlevleri artırılmıştır. 

 Haftalık kredi-faiz gelişmeleri veri seti (52 adet) hazırlanmıştır. 
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 İFM Programı Eylem Planına ilişkin gelişmelerin takip edildiği Eylem İzleme Sistemine 

3 ayda bir görüş girilmiş ve bu çerçevede İzleme Raporları hazırlanmıştır. İFM 

Programında yer alan performans göstergelerinin gelişimi takip edilmiştir.  

 180 Günlük Eylem Planı çalışmalarına katkı verilmiştir. 180 Günlük Eylem Planının 

takibi için kurulan sisteme aylık görüş girişi (3 adet) yapılmıştır.  

 Muhtelif kanun tasarı ve tekliflerine, mevzuat düzenlemelerine katkı ve görüş verilmiştir. 

 Ekonomik Reform Programına katkı verilmiştir. 

 Maliye Bakanlığı Stratejik Planına ilişkin görüş oluşturulmuştur. 

 Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi politika belgesi ve eylem planı (2017-

2020) hakkında görüş oluşturulmuştur. 

 IMF tarafından hazırlanan Türkiye Raporuna görüş verilmiştir.  

 Dünya Bankası tarafından hazırlanan Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu ve 

Sistematik Ülke Değerlendirmesi Raporuna görüş verilmiştir. 

 OECD'nin Türkiye 2018 EDRC raporu için ülkemize gelen heyetin sorularına yanıtlar 

hazırlanmıştır. 

 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2017 Mali Yıl Bütçesi hakkında görüş 

bildirilmiştir. 

 Kalkınma Bankacılığının yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin hazırlanan 

çalışma grubu raporlarına görüş verilmiştir. 

 Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın katıldığı toplantılar, yaptığı sunumlar ve verdiği 

mülakatlar için yürütülen çalışmalara katkı verilmiştir.  

 Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Programlarına ilişkin görüş hazırlanmıştır. 

 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)’nun yönelttiği sorulara cevap 

hazırlanmıştır. 

Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon Çalışmaları ve Eğitimler 

 Türkiye Karar Vericilerine Yönelik Finansal Alternatif Geri Ödeme Modelleri 

Uygulamaları Çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 ''Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi'' 

kapsamında Veri Toplama ve Veri Analizi konulu eğitim programlarına katılım 

sağlanmıştır. 

 Thomson Reuters Eikon ve Datastream eğitimleri alınmıştır. 

 Bloomberg eğitimleri alınmıştır. 

 TCMB tarafından düzenlenen Verimlilik Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 
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 TCMB tarafından düzenlenen Merkez Bankalarında Modelleme ve Tahmin Uygulamaları 

Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 

 Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları eğitim 

programı kapsamında, 3 gruba Temel Politika Dokümanları eğitimi verilmiştir. 

 Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen Hazine Uzman Yardımcıları eğitim programı 

kapsamında Temel Politika Dokümanları eğitimi verilmiştir. 

 UNDP ile işbirliği içinde programlanan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimi alınmıştır. 

 2017 yılında göreve başlayan Planlama Uzman Yardımcıları için düzenlenen oryantasyon 

eğitimine ve sonrasındaki Kocaeli-Gaziantep ve Kilis illerini kapsayan geziye katılım 

sağlanmıştır. 

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

 
Temel Faaliyetler 
 
On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Yürütülen Çalışmalar: On 

Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasına İlişkin 2017/16 Sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ile resmi olarak çalışmaları başlatılan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 

On Birinci Kalkınma Planı, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha 

da ileriye taşıyacaktır. Hazırlık çalışmalarını başlattığımız yeni kalkınma planı, ülke olarak 

odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve 

stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır. 

On Birinci Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmaları sırasında; ülkemizin gelişme 

potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik öneriler, 

kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Plan kapsamında, ülkemizin geleceğine dair 

amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi, Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince 

sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarına mümkün 

olduğunca geniş bir katılım sağlanılmasına çalışılmaktadır. 

Kalkınma planının hazırlık sürecinin, önemli unsurlarından birisini özel ihtisas 

komisyonları ve çalışma grupları oluşturmaktadır. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda 

yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir 

araya geldiği özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarının çalışmalarından elde edilen 

sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. On Birinci Kalkınma 

Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyon ve grupların yapacakları kapsamlı 

çalışmalar; Planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır. 
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Tüm Özel İhtisas Komisyonu ve çalışma grubu toplantıları Bakanlığımız uzmanlarının 

iştiraki ve katkısıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Dış Ticaret, Türkiye’de İstihdamın 

Yapısal Dönüşümü, Türkiye’de Yurtiçi Tasarrufların ve Tüketimin Gelişimi, Yatırımlar başlıklı 

Arka Plan Raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, On Birinci Kalkınma Planına katkı çerçevesinde 

Türkiye’de finansal sektörün gelişmişliği farklı göstergeler özelinde incelenmiştir. 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında yer alan katılımcı bir yaklaşımla 

yürütülen özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları Tablo 11’de yer almaktadır. 
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Tablo-11. Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI  ÇALIŞMA GRUPLARI 

1. Büyüme Dinamikleri 

2. Tüketim-Tasarruf Eğilimleri 

3. Enflasyonla Mücadele 

4. Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi 

5. Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği 

6.Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni 

Yaklaşımlar 

7. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

8. Adalet Hizmetlerinde Etkinlik 

9. Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik 

10.Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim 

11.Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir 

Kullanımı 

12.İmalat Sanayii Politikaları 

13.Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm 

14.Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği 

15.Madencilik Politikaları 

16.İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik 

Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri 

17.Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

18.Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

19.Ulaştırma 

20.Turizm 

21.Yatırım Politikaları ve Öncelikleri 

22.İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

23.Fikri Haklar 

24.Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin 

Güçlendirilmesi 

25.Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar 

26.Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik 

27.Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması 

28.Kültür ve Sanat 

29.Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali 

Sürdürülebilirlik 

30.Çocuk ve Gençlik 

31.Kadının Kalkınmadaki Rolü 

32.Yaşlanma 

33.Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 

34.İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı 

35.Dış Göç Politikaları 

36.Konut Politikaları 

37.Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları 

38.Su Yönetimi 

39.Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi 

40.Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin 

Yönetim 

41.Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri 

42.Kentsel Yaşam Kalitesi 

43.Kırsal Kalkınma 

1- Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Yönetimi 

2- Kalkınmanın Finansmanı 

3- Büyüme Odaklı Vergilendirme 

4- Kamu Harcamalarında Etkinlik 

5- Teşvik Uygulamalarında Etkinlik 

6- Üretim Dış Ticaret İlişkisi 

7- Dijital Ekonomide Meslekler ve Yetkinlikler 

8- Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim 

9- Ana Metal Sanayii 

10- Kimya Sanayii 

11- Makine Sanayii 

12- Otomotiv Sanayii 

13- Elektronik Sanayii 

14- Tekstil-Deri-Hazır Giyim 

15- Ormancılık ve Orman Ürünleri 

16- Sanayide Dijitalleşme 

17- Hava Araçları Üretim ve Bakım-Onarımı 

18- Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim 

19- Karayolu Trafik Güvenliği 

20- e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

21- Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi 

22- Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi 

23- İnternet Girişimciliği 

24- Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri 

25- Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları 

26- Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

27- Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele 

28- İş Sağlığı ve Güvenliği 

29- Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi 

30- Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması 

31- Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi 

32- Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 

Yönetimi 
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Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP): ÖDÖP kapsamında, genel koordinasyon ve 

Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda;  

 2016 yılı geneli için ÖDÖP İzleme Değerlendirme Sonuçları raporlanmıştır. 

 ÖDÖP 2016 yılı ilk üç aylık izleme sonuçları bakanlıklar, sorumlu kuruluş ve eylem 

bazında hazırlanmıştır. 

 ÖDÖP Eylem İzleme Sisteminin geliştirilmesi ve hizmet verme kapasitesinin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

 ÖDÖP bazında dönemlere göre tamamlanması gereken, tamamlanan ile vaktinden önce 

ve sonra tamamlanan eylem istatistikleri raporlanmıştır. 

 ÖDÖP’ün gözden geçirilmesi kapsamında sorumlu bakanlık ve kurumlardan gelen 

değişiklik talepleri değerlendirmesinin koordinasyonu yapılmıştır. 

 

Kamuda Kurumsal Düzeyde Stratejik Planlama Kapsamında Çalışmalar: 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 gerçekleştirilen destek hizmetidir. 

         Kamu idarelerine eğitim, danışmanlık ve kılavuz gibi araçlarla sistematik destek 

verilmektedir. Bir Kalkınma Bakanlığı yayını olan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama 

Kılavuzu” kamu idarelerine stratejik planlama sürecinde yol gösterici niteliktedir. Ayrıca 

kamu idarelerine web (www.sp.gov.tr) ortamında güncel ve etkin hizmet sunulmaktadır. 

Stratejik yönetim ile ilgili mevzuata, stratejik plan pilot uygulamalarına, örnek teşkil 

edebilecek stratejik plan hazırlık programlarına ve plan dokümanlarına ilgili adreste yer 

verilerek kamu idareleri bilgilendirilmekte ve stratejik plan süreçlerini etkinleştirme amacı 

güdülmektedir. 2017 yılında bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir; 

 16-17 Ocak 2017 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinde stratejik yönetim eğitimi,  

 21 Şubat 2017, 21 Mart 2017 ve 20 Nisan 2017 tarihlerinde mali hizmet uzman 

yardımcılarına stratejik plan hazırlama ve uygulama esaslarına ilişkin eğitim,  

 6 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında stratejik planlama 

kavramları ve sürecine dair eğitim, 

 27-28 Mart 2017 tarihlerinde AB Bakanlığında stratejik planlama eğitimi,  

 5 Nisan 2017 tarihinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında stratejik planlama 

eğitimi,  

http://www.sp.gov.tr/
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 27-28 Nisan 2017 Antalya’da düzenlenmiş olan IX. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri 

Toplantısında stratejik planlamaya yönelik kılavuz ve rehberler hakkında bilgilendirme 

eğitimi, 

 9-11 Mayıs 2017 Çanakkale’de düzenlenmiş olan IX. Yükseköğretim Kurumları Strateji 

Geliştirme Daire Başkanları Toplantısında stratejik planlamaya yönelik kılavuz ve 

rehberler hakkında bilgilendirme eğitimi, 

 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde stratejik planlama 

kavramları ve sürecine dair eğitim, 

 3-4-5 Ekim 2017 tarihlerinde T.C. Danıştay Başkanlığında stratejik planlama kavramları 

ve sürecine dair eğitim, 

 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Taslağına yönelik kurum içi ve kurum 

dışı görüşler alınmış ve Taslağın son şekli verilmiş olup ilgili Kılavuz basıma hazır hale 

getirilmiştir. 

 Kamu Sermayeli İşletmeler için Stratejik Planlama Rehberine ilişkin çalışmalar 

yürütülmüştür. 

 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 

güncellenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.  

Mevzuat Çalışmaları ve Görüş Bildirilen Konular 

 Sürdürülebilir Kalkinma Hedefleri Kapsaminda Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi-Skh 

8: İstihdam ve Ekonomik Büyüme Ara Raporuna görüş verilmiştir. 

 UNDP tarafından hazırlanan “Turkey’s National Human Development Report”a ilişkin 

görüş verilmiştir. 

 OECD tarafından hazırlanan “Finance And Labour Earnings Growth and Risk” raporuna 

görüş verilmiştir. 

 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Ulusal Raporu değerlendirilmiş ve katkı 

verilmiştir.  

 Şubat 2017’de Dünya Bankasının Ülke Ekonomik Değerlendirme Raporuyla (Country 

Economic Momerendum) ilgili olarak görüş oluşturulmuş ve Bakanlığımız görüşünün 

oluşturulması koordine edilmiştir. 

 Şubat 2017’de Dünya Bankasının Ülke Ortaklık Çerçevesi ve Stratejisine (CPF-CPS) 

görüş verilmiştir. 

 OECD’nin, 7-8 Haziran’da düzenlediği 2017 Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde 

hazırladığı Kapsayıcı Büyüme ile ilgili dokümana görüş oluşturulmuştur.  

 Eylül 2017’de Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar’a ilişkin 

görüş oluşturulmuştur. 

 Orta Vadeli Program (2018–2020) hazırlığı çerçevesinde Bakanlığımız nezdinde 

gerçekleştirilen “Makroekonomik Tahmin” toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

 Orta Vadeli Program (2018–2020) hazırlığı çerçevesinde metin yazma aşamasında katkı 

verilmiştir.  

http://www.sp.gov.tr/tr/mevzuat/s/9/
http://www.sp.gov.tr/tr/mevzuat/s/9/
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 Orta Vadeli Program (2018–2020) hazırlık çalışmalarına işgücü piyasasına ilişkin 

gelişmeler ve tahmin çalışmaları kapsamında katkı verilmiştir.  

 2018 yılı Programı hazırlığı çerçevesinde metin yazma aşamasında katkı verilmiştir. 

 Yıllık Programa makroekonomik gelişmeler ve tahmin çalışmaları kapsamında katkı 

verilmiştir. 

 Security Pact Proposal belgesine ilişkin görüş verilmiştir. 
 

Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon Çalışmaları ve Eğitimler 

 Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı tarafından, G20 Kalkınma Çalışma Grubunun 

ülke koordinatörlüğü çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda ilgili dökümanlara ilişkin 

ülke görüşünün oluşturulmasını teminen çalışmalar yapılmıştır.  

 14-16.03.2017 tarihlerinde, Bonn/Almanya’da ve 10-12.0.2017 tarihlerinde 

Frankfurt/Almanya’da, G-20 temsilcileri tarafından gerçekleştirilen “Kalkınma Çalışma 

Grubu”nun ikinci ve üçüncü toplantılarına Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı 

tarafından katılım sağlanmıştır. 

 14.04.2017 tarihinde, Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, 

“Kızlar İçin e-Beceriler Girişimi” konulu G20 Çalışma Grubu toplantısı, Kalkınma 

Bakanlığında gerçekleştirilmiştir. 

 05.05.2017 tarihinde, Ekonomik Modeller Dairesi Başkanlığı tarafından, Berlin’de G-20 

temsilcileri katılımı ile gerçekleştirilen, kapsayıcı iş modelleri konulu “G-20 Kapsayıcı 

İş Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır. 

 16-17 Ekim 2017 tarihinde Newyork’da düzenlenen G20 Kalkınma Çalışma Grubu 

"Sürdürülebilir Kalkınma Kapsatıcı Küreselleşme Çalıştayı"na katılım sağlanmıştır 

 “Sürdürülebilir Kalkınma Görev Gücü” çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda 

farklı raporlara görüş verilmiş ve 22-26.01.2017 tarihlerinde, Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin uygulanması ve sonuçlarının etkin bir şekilde izlenmesine yönelik olarak 

oluşturulan modellerin tanıtıldığı, UNPD-DESA tarafından düzenlenen çalıştaya katılım 

sağlanmıştır. 

 15.02.2017 tarihinde Dünya Bankası Ankara Ofisinde gerçekleştirilen CEM Raporu 

öngörüşmelerine katılım gösterilmiştir.  

 08.03.2017 tarihinde Dünya Bankası Ankara Ofisinde gerçekleştirilen, DB Ülke Ortaklık 

Stratejisi’ne ilişkin toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 8-9.05.2017 tarihlerinde IMF Madde 4 görüşmeleri çerçevesinde Türkiye ekonomisinin 

makroekonomik çerçevesi, Türkiye'de potansiyel büyüme ve orta vadeli beklentiler 

konularında konusunda IMF heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. Bakanlığımız ve 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen “Ulusal İnsani 

Kalkınma Raporu” başlıklı proje çalışmaları kapsamında yüklenici ekip tarafından 

hazırlanarak Bakanlığımızın görüşüne sunulan “Taslak Çerçeve” belgesine görüş 

verilmiştir.  
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İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

 
Temel Faaliyetler 

 İlgili sektörlerde analitik çalışmalar yapılmış, raporlar ve bilgi notları hazırlanmıştır. 

 2017 Yılı Yatırım Programının uygulanması ve gerektiğinde revize edilmesiyle ilgili 

değerlendirmeler yapılmış ve kuruluşlardan Bakanlığımıza intikal ettirilen bu yöndeki 

talepler yıl içinde sonuçlandırılmıştır. 

 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesine katkı sağlanmıştır. 

 Kurumların yatırım teklifleri baz alınarak yapılan toplantı/görüşmeler neticesinde 2018 

yılı yatırımlarının proje bazında dağılımı tespit edilerek 2018 Yılı Yatırım Programının 

hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 İlgili sektörlerde fizibilite raporları incelenerek görüş verilmiştir. 

 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a katkı verilmiştir. 

 2018-2020 dönemini kapsayan ve 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca 

hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan çalışmalarına katkı sağlanmıştır. 

 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 2018 Yılı Programının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 2017-2019 Ekonomik Reform Programının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.  

 2017 Yılı Programının izlenmesi, ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi 

çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon görevi yapılmış ve bu 

amaçla ilgili kuruluşlar arasında düzenlenen eşgüdüm toplantılarına iştirak edilmiştir. 

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri uyarınca, Bakanlığımıza gelen 

taleplerin cevaplanmasına katkı verilmiştir. 

 GAP, DAP, KOP ve DOKAP Eylem Planları ile ilgili çalışmalara iştirak edilmiş ve 

çalışmaların raporlanmasına katkı sağlanmıştır. 

 2017 Yılı Programının İzlenmesi ve ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi 

çalışmaları yapılmış, Programda yer alan tedbirlere ilişkin kaydedilen gelişmeler sorumlu 

kuruluşlar tarafından gönderilen izleme değerlendirme raporlarıyla Mart-Haziran-Eylül 

ve Aralık sonu itibarıyla takip edilmiştir. 

 180 Günlük Eylem Planı Değerlendirme Sürecinde eylemlerin derlenmesi çalışmalarına 

destek verilmiş ve Başbakanlık ve Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 180 Günlük 

Eylem Planının izleme süreci takip edilmiştir. 

 On Birinci Kalkınma Planı kapsamında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Adalet 

Hizmetlerinde Etkinlik, Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik, Tarım ve Gıdada Rekabetçi 

Üretim, Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı, Ormancılık ve Orman 

Ürünleri, İmalat Sanayii Politikaları, Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm, Enerji Arz 

Güvenliği ve Verimliliği, Madencilik Politikaları, İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik 

Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri, Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Lojistik 

Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Ulaştırma, Turizm, İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, 
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Fikri Haklar, Teşvik Uygulamalarında Etkinlik, Dijital Ekonomide Meslekler ve 

Yetkinlikler, Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim, Ana Metal Sanayii, Kimya Sanayii, 

Makine Sanayii, Otomotiv Sanayii, Elektronik Sanayii, Tekstil-Deri- Hazır Giyim, 

Sanayide Dijitalleşme, Hava Araçları Üretim ve Bakım-Onarımı, Raylı Sistem 

Araçlarında Yerli Üretim, Karayolu Trafik Güvenliği, e-Devlet Hizmetlerinin 

Geliştirilmesi, Görsel Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi, Gümrük Hizmetlerinin 

İyileştirilmesi, İnternet Girişimciliği ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri  özel ihtisas 

komisyonları ve çalışma gruplarına ilişkin toplantılar yapılmıştır.  

 "e-Yazışma Test Platformunun Oluşturulması ve e-Yazışma Teknik Rehberinin 

Güncellenmesi Projesi” kapsamında hizmet alımı yapılmıştır. 

 2017 yılı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım Raporu güncellenmiştir. 

 İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu çalışmalarına katılım sağlanmış ve 

raporlara katkı verilmiştir.  

 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan "Kişisel Verilerin 

Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği 

ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Çalışmalarına 

İlişkin Rapor" kapsamında Kalkınma Bakanlığının ilişkilendirilmiş bulunduğu tespit ve 

önerilere ilişkin olarak Ocak-Mart, Nisan-Haziran ve Temmuz-Eylül dönemlerine ilişkin 

raporlamalar düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. 

Mevzuat Çalışmaları ve Görüş Bildirilen Konular 

 Bakanlığımıza iletilen kanun tasarısı taslaklarına katkı sağlanmıştır. 

 Bazı kurum ve kuruluşların stratejik plan taslaklarına görüş verilmiştir. 

 e-Yazışma Projesi Genelgesi hazırlanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa iletilmiştir. 

Söz konusu Genelge 2017/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak 14 Ekim 2017’de 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından 4734 Sayılı “Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar" kapsamında 

yürütülecek araştırma projelerinde ele alınması planlanan konular hakkında görüş 

verilmiştir. 

 Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedeflerine yönelik mevcut durumun ortaya konması 

amacıyla yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut 

Durum Analizi Projesi için hazırlanan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında 

Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Raporu" hakkında görüş verilmiştir. 

 "2025 ECO Regional Strategy for Information Society Development" belgesine ilişkin 

görüş verilmiştir. 

 Başbakanlık tarafından talep edilen, oluşturulması öngörülen Açık Veri Portalında 

yayımlanabilecek verilere ilişkin görüş verilmiştir. 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından oluşturulması öngörülen Tek 

Durak Hizmet Noktaları ile ilgili görüş verilmiştir. 
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 Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı hazırlık çalışmalarına katkıda 

bulunulmuştur. 

 Kalkınma Ajansları Güdümlü projelerine görüş verilmiştir. 

 DAP, DOKAP, KOP ve GAP Eylem Planları Revizyonu Hakkında Görüş verilmiştir.  

 7/2/2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2015/3 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle 

kurulan Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURKK) toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. 

 3/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle 

kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon Çalışmaları ve Eğitimler 

 İlgili sektörlerdeki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin TBMM KİT Alt ve Üst Komisyon 

denetleme toplantılarına katılım sağlanmıştır.. 

 Denizcilik Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

 Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 TOBB Sektör Meclisi toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

 Ulaştirma Ana Planı yönlendirme komitesi çalışmalarına katılım sağlanmıştır.  

 Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Geçici İhtisas Komisyonuna katılım 

sağlanmıştır. 

 Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Küresel Enerji Diyalogu Sürekli Grubu Toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

 7. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarına katılım sağlanmıştır. 

 Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim Çalışma Grubuna katılım sağlanmıştır. 

 Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği Özel İhtisas Komisyonuna katılım sağlanmıştır. 

 İSEDAK “Improving Transnational Transport Corridors In the OIC Member Countries: 

Concepts and Case” kapsamındaki Bakanlar toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 UNCTAD Ulaştırma, Ticari Lojistik ve Ticaretin Kolaylaştırılması 5. Uzmanlar 

toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Tamamlama Sonrası Değerlendirme (Ex-Post Evaluation) Yöntem ve Uygulamaları 

Seminerine katılım sağlanmıştır. 

 Nükleer Santrallerde Yerli Katkı Çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Altyapı Optimizasyonu Seminerine katılım 

sağlanmıştır. 

 İnşaat Sektörünün Geleceği Seminerine katılım sağlanmıştır. 

 Ka-Ya Bilgi Sistemi Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Dijital Oyun Sektörü Seminerine katılım sağlanmıştır. 

 Temel Araştırma Yöntemleri Eğitim Programına katılım sağlanmıştır. 

 Biyodizel Üretimi ve Harmanlanmasıyla İlgili Beklentiler ve Öneriler konulu çalıştaya 

katılım sağlanmıştır. 

 Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarına katılım sağlanmıştır. 
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 Ekonomik Reform Programlarının Hazırlanması Kapsamında Çok Ülkeli TAIEX 

Çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 10. Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresine katılım sağlanmıştır. 

 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

 

Temel Faaliyetler 

Sosyal Destek Programı (SODES): 2008 yılında bölgesel kalkınma projelerinin 

tamamlanması amacıyla GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında 

SODES oluşturulmuştur. SODES, istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor 

alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı 

ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir programdır. SODES kapsamında, 

valiliklerin koordinasyonunda kamu kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, köylere hizmet 

götürme birlikleri, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

hazırlanan projelere destek olunmaktadır. 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulan 

SODES’ in kapsamı 2010 yılından itibaren DAP illerini, 2011 yılından itibaren 5 pilot 

uygulama ilini, 2013 yılında ise Aksaray, Niğde, Sivas ve Yozgat illerini de içerecek şekilde 

genişletilerek SODES kapsamındaki il sayısı 34’e ulaşmıştır. 

          SODES; istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor olmak üzere üç bileşenden 

oluşmaktadır: 

 
 İstihdam bileşeni kapsamında uygulanacak projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, 

ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün, mesleki bilgi ve 

birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin 

kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir. 

 Sosyal içerme bileşeni ile yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin 

kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın 

ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve 

bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir. 

 Kültür, sanat ve spor bileşeni kapsamındaki projeler ile bu alanlarda toplumun ihtiyaç 

duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere 

yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve topluma yararlı 

alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması beklenmektedir. 
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SODES’ in kapsadığı nüfus kesimleri, özellikle yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde 

sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin 

gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. SODES kapsamındaki çalışmalar 

toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan bu kesimler için yeni fırsatlar 

oluşturmakta ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı 

bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır. SODES bu yönüyle uygulandığı illerden başlayarak 

ulusal düzeyde sosyal restorasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. 

2008 yı lı ndan bu yana toplam bütçesi 1.700.227.213 TL (2017 fiyatları yla) olan SODES programı  kapsamı nda 8.773 adet 
projenin desteklenmesi uygun görülmüş tür. 

 
Sürdürülebilir Kalkı nma Hedefleri: Sürdürülebilir Kalkı nma Hedeflerine yönelik olarak mevcut durumun ortaya konulması  

amacı yla "Sürdürülebilir Kalkı nma Hedefleri Kapsamı nda Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi” isimli bir Sosyal ve İ ktisadi Araş tı rma 

Projesi (Sİ AP) çalı şmaları  yürütülmüş tür. 

Proje kapsamı nda yaklaşı k 150 kurumu temsilen 300’den fazla uzman ve yöneticinin katı ldı ğı , 6’sı  geniş  katı lı mlı  

yuvarlak masa toplantı sı  olmak üzere toplam 20 toplantı  gerçekleş tirilmiş tir. Son dört Kalkı nma Planı  ve 2000-2016 dönemindeki 

Yı llı k Programlar baş ta olmak üzere çok sayı da politika belgesi, kamu kuruluş ları na ait stratejik planlar, çeş itli temalara yönelik strateji 

belgeleri ve eylem planları  incelenmiş , konuyla ilgili mevzuat gözden geçirilmiş , uygulanan projeler değerlendirilmiş , uluslararası  

karşı laş tı rmalar ve politika analizleri yapı lmı ş tı r. Çalı şmaları n sonuçları  Sürdürülebilir Kalkı nma Hedefleri Kapsamı nda 

Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Raporu Taslağı  hazı rlanmı ş tı r.  

Araştırma Altyapıları Destek Programı: Bilimsel ve teknolojik gelişmede oynadığı rolün 

önemi göz önüne alınarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2000’li yıllardan itibaren 

üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde, ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, 
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kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan araştırma altyapılarının kurulması ve 

geliştirilmesi yatırım programları kapsamında desteklenmektedir.  

 

 

Bu amaçla 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir.  

6550 sayı lı  Araş tı rma Altyapı ları nı n Desteklenmesine Dair Kanun’un uygulama çalı şmaları  kapsamı nda; 

 16.08.2017 tarihli 2017/1 Araş tı rma Altyapı ları  Kurulu kararı  ile İ zmir Biyotı p ve Genom Merkezi (İ BG), ODTÜ MEMS 

Merkezi, Sabancı  Üniversitesi Nanoteknoloji Araş tı rma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ve Bilkent Üniversitesi- Ulusal 

Nanoteknoloji Araş tı rma Merkezine (UNAM) yeterlik verilmiş tir. 

 30/10/2017 tarihli 2017/2 Araş tı rma Altyapı ları  Kurulu kararı  ile araş tı rma altyapı ları nı n Kuruluş Protokolünün 

onaylanması na ve altyapı lara Yeterlik Belgesi verilmesine karar verilmiş tir. 

 30/10/2017 tarihli 2017/3 Araş tı rma Altyapı ları  Kurulu kararı  ile 2017 yı lı  eş ik değer belirlenmesi çalı şması , 2017/4 

Kurul kararı  ile İ zleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesine Yetki Devri ve 2017/5 Kurul kararı  ile de İ BG Kuruluş  Protokolü, 

Mali Destek Aktarı mı  ve Yönetim Kurulu Üye Değişikliği ile ilgili kararlar alı nmı ş tı r. 

 

 

Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP): 

 

Tematik İleri Araştırma Merkezleri ve 

Merkezi Araştırma Laboratuvarları 

başlıkları altında verilen destekler 

kapsamında ulusal ve bölgesel önceliklerle 

uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaç 

duyduğu alanlarda araştırma altyapıları 

oluşturulmaktadır. Kamu kurumları, özel 

sektör ve üniversitelerden araştırmacıların 

kullanımına açık, sürdürülebilir araştırma 

altyapılarının araştırmacı insan kaynağının 

geliştirilmesine ve üniversite sanayi 

işbirliğine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  

2010 yı lı nda Bakanlı ğı mı z koordinatörlüğünde 

baş latı lan SUKAP Programı  kapsamı nda bugüne kadar 

1.244  proje baş latı lmı ş  olup toplam 803 adet proje 

tamamlanmı ş  olup, 441 adet proje devam etmektedir. SUKAP 

2011 yı lı nda başlatı lmı ş  olup, Türkiye genelinde 79 ili 

kapsamaktadı r. SUKAP Programı na bugüne kadar 3,2 milyar 

TL ödenek ayrı lmı ş tı r. 
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 SUKAP programı na 2011 yı lı nda 400, 2012 yı lı nda 500, 2013 yı lı nda 526, 2014 yı lı nda 557, 2015 yı lı nda 591, 2016 

yı lı nda 604, 2017 yı lı nda 676 milyon TL ayrı lmı ş tı r. 

Ayrıca,  

 2018 Yılı Programı ile 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlık çalışmaları yapılmıştır. 

 2018 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak Yatırım Programına yeni proje alınması, 

2017 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak da projeler arası ödenek aktarması 

yapılması, proje revizyonları ile projelere ek ödenek tahsis edilmesine ilişkin talepler 

değerlendirilmiş ve kuruluşlarla toplantılar yapılmıştır. 

 On Birinci Plan hazırlıkları kapsamında Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu, 

Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu, Kadının Kalkınmadaki Rolü 

Özel İhtisas Komisyonu,  Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu,  

Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu ve Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 

Özel İhtisas Komisyonu toplantıları düzenlenmiştir. 

 2018 Yılı Programda yer alan tedbirlere ilişkin ilgili kuruluşlarla toplantılar 

düzenlenmiştir. 

 2017 Yılı Programda yer alan tedbirlere ilişkin gerekli izleme yapılmıştır. 

 2018 Yılı Programı ve 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlanmıştır. 

 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) çerçevesinde hazırlanmış olan 22 No.lu Ailenin Ve 

Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programının 2017 yılı izleme ve değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

 Orta Vadeli Program ve Yıllık Programda yer alan tedbirlere ilişkin ilgili kuruluşlarla 

toplantılar düzenlenmiştir. 

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

yapılmıştır. 

 On Birinci Kalkınma Planı Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonunun hazırlıkları 

için çalışmalar yürütülmüştür.  

 2018 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak Yatırım Programına yeni proje alınması, 
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2017 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak da projeler arası ödenek aktarması 

yapılması, proje revizyonları ile projelere ek ödenek tahsis edilmesine ilişkin talepler 

değerlendirilmiş ve kuruluşlarla toplantılar yapılmıştır. 

 Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan  “İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi”, 

“Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi” öncelikli dönüşüm programlarında görüş 

sunulmuştur. 

 Genel Müdürlük görev alanına giren konular ve yatırımlarla ilgili olarak bilgi notları 

hazırlanmıştır. 

 Eğitim ve istihdam konularında diğer kurum ve kuruluşların (Milli Eğitim Bakanlığı, 

YÖK, Yurt-Kur, Gençlik ve Spor Bakanlığı) yaptıkları çalıştaylara katılım sağlanmıştır. 

 6550 Kanun Kapsamında araştırma altyapılarının değerlendirmeleri tamamlanmış, ilgili 

Komite ve Kurul toplantılarının ardından ilk yıl destekleri sağlanmıştır.  Yeni aday 

araştırma altyapılarının alınması için çalışmalara başlanmıştır. 

 Bakanlığımız tarafından desteklenen önemli üniversite ve kamu kurumu araştırma 

altyapılarını içeren bir katolog hazırlanmıştır. 

 31.10.2017 tarihli resmi yazı ile üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik 

olarak araştırma altyapısı proje çağrısına çıkılmıştır. 

 2017 Yılı Programında yer alan tedbirlere ilişkin gerekli izleme yapılmıştır.  

 180 Günlük Eylem Planına ilişkin tedbirler hazırlanmış, Kurum ve Kuruluşların bu 

alandaki gelişmeleri sistem üzerinden takip edilmiştir.  

 Yatırım Programında yer alan ya da tamamlanmış olan projeler hakkında bilgi notları 

oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım programında yer alan 

projelerinde yıl içinde meydana gelen maliyet, yer ve karakteristik değişiklikleri 

konusunda görüş verilmiştir. 

 Ekonomik Reform Programı kapsamında yer alan ilgili bölümler hazırlanmıştır. 

 Dünya Bankasının Ülke Ortaklık Çerçevesi toplantısına katılınmış ve görüş verilmiştir.  

 Bakanlıkların Stratejik Planı Taslaklarına görüş verilmiştir. 

 Mahkemelerden gelen bilgi taleplerine cevap verilmiştir. 

 

Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon Çalışmaları ve Eğitimler 

 Bakanlığımız sekretaryasında UNICEF’le yürütülen Sektörler Arası Çocuk Kurulu 

toplantısı 2 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal 

Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. 

 15 Kasım 2017 tarihinde Türkiye’de Gençler İçin Finansal Zorlukların Aşılması Projesi 

Yönlendirme Kurulu Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 16 Kasım 2017 tarihinde İnternetle Hayat Kolay Projesi Yönlendirme Kurulu 

Toplantısına katılım sağlanmıştır. 
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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet İzleme 

Komitesine katılım sağlanmıştır. 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen Evde Çocuk Bakımı Projesi 

Yönlendirme Komitesi konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın UNDP ile işbirliği içinde yürüttüğü “Aile Bilgi 

Sistemi Projesi” yönlendirme komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Şehircilik Şurası” çalışmalarına 

katılım sağlanmıştır. 

 11.05.2017 tarihinde düzenlenen İstanbul Forumu’nda toplantılara katılım sağlanmıştır. 

Daire başkanlığı düzeyinde panelistlik yapılmıştır. 

 Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplantılarına hazırlık yapılmıştır. 

 Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantılarına hazırlık yapılmıştır. 

 Hava Yönetimi ve İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığınca 7-9 Aralık 2017’de gerçekleştirilmiş Halk 

Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 Sağlık Turizmi Üst Kurulu (SATURK) Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Sürdürülebilir Kalkınma Görev Gücünde yer alınmakta olup, ilgili çalışmalara katılım 

sağlanmıştır. 

 Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 

Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı Eylem Planı Teknik Çalışma Toplantısına 

katılım sağlanmıştır.  

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal 

Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılan toplantılara katılım 

sağlanmıştır.  

 ÇOGEP Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mükerrer Suçluluğun Önlenmesi Projesi 

kapsamında düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.  

 Avrupa Komisyonu tarafından 15-16 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen Eğitim ve 

İstihdamda Olmayan Gençler İçin Aktivasyon ve Uyum Politikaları TAIEX Çalıştayına 

katılım sağlanmıştır.  

 26 Ocak 2017 tarihinde Dezavantajlı Kesimlerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam 

Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 15-17 May 2017 tarihinde Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi Koordinasyon 

Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 19 Nisan 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler İşbirliği Stratejisi Ortak Yönlendirme Komite 

Toplantısına katılım sağlanmıştır.  
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 BM Kalkınma İşbirliği Stratejisi’nin izleme ve değerlendirme (UNDCS Sonuç Grupları) 

çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen;  İnfaz Kurumlarındaki Çocuklar: Riskler, 

Yaklaşımlar ve Alternatif Modeller Çalıştayına katılım sağlanmıştır.  

 Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen Çocuk Yaşta 

Evliliklerin Önlenmesi ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Projesi toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı - İzleme ve Değerlendirme Kurulu 

Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Evde Çocuk Bakımı Projesi Strateji Belgesi Toplantısına ve Evde Çocuk Bakımı Projesi 

Kapanış Toplantısına katılım sağlanmıştır. Türkiye'de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve 

Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayına katılım sağlanmıştır.  

 Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonların Geliştirilmesi V. Çalıştayına 

katılım sağlanmıştır.  

 2015-2040 Dönemi İçin Sosyal İçermeye İlişkin Projeksiyonların Sağlanması Çalıştayına 

katılım sağlanmıştır. 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sığınmacı kadınlar ve Çocuklar 

Destek Projesi toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 İŞKUR tarafından düzenlenen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği 

Programı toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü Farkındalık Etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

 TÜİK tarafından düzenlenen Çalışma ve Aile Yapısının Uyumu Modül Anketi konulu 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler Monitoring Meeting of the Results Groups under UNDCS (2016-

2020) Gender Equality and Women’s Empowerment Result Group toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 TBMM KEFEK tarafından düzenlenen Karar Alma Mekanizmalarında Kadın konulu 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen SİROMA Kazanımları konulu 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Roman Vatandaşlara Yönelik 

Strateji Belgesi (2016-2021) 2017-2018 Uygulama ve Öncelik Önlemleri konulu 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Erken Yaşta Ve Zorla 

Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2018-2023) toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Aktif Yaşlanma Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı Taslağı toplantılarına katılım sağlanmıştır.  
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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020) tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğurganlıkta Dönüşüm ve Aile konulu 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen Türkiye’de Çalışma Koşulları 

Raporu Ulusal Üçlü Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 

 İİT Üyesi Ülkelerde Kötü Beslenme: Yoksulluk Tuzağı temasıyla 6 Nisan 2017 tarihinde 

Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilen İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 

9. Toplantısına koordinatör olarak katılım sağlanarak sunum yapılmıştır.  

 İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitimi:  Yoksulluktan Kurtulmanın 

Anahtarı temasıyla 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da yapılan İSEDAK Yoksulluğun 

Azaltılması Çalışma Grubu 10. Toplantısına koordinatör olarak katılım sağlanarak sunum 

yapılmıştır. 

 İSEDAK 33. Bakanlar Toplantısına 20-23 Kasım 2017 tarihlerinde yoksulluk çalışma 

grubu koordinatörü sıfatıyla katılım sağlanmıştır.  

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen 

“Yoksullukla Mücadele Strateji Belgesi Hazırlık Çalıştayı”na 17-18 Ekim 2017 

tarihlerinde katılım sağlanmıştır.  

 22-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya'da SODES Değerlendirme Toplantısı 

düzenlenmiştir.  

 7-10 Ağustos 2017 tarihlerinde Hatay, Kilis ve Gaziantep illerinde Geçici Koruma 

Statüsündeki Suriyeli Nüfusun Toplumsal Uyumu için Sosyal Destek Programının 

izlenmesi amacıyla saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

 18 Ağustos 2017 tarihinde Konya’da düzenlenen KOPSOGEP Proje Değerlendirme 

Komitesi Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 29 Kasım -  1 Aralık 2017 tarihlerinde Mersin İli Akdeniz İlçesi Sosyal Dönüşüm 

Programı kapsamında Mersin ve Adan illerinde izleme ziyareti gerçekleştirilmiş ve 

toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 27 Aralık 2017 tarihinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının düzenlemiş olduğu 

olan “Terörle Mücadelede Etkili Sosyal Destek Çalıştayına” panelist olarak katılım 

sağlanmış ve sunum yapılmıştır. 

 İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum 

Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Antalya’da düzenlenen çalıştaya 

katılım sağlanmıştır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Atık Sempozyumuna katılım 

sağlanmıştır. 

 Katı Atık Programı ile ilgili olarak çok sayıda toplantı yapılmış ve düzenlenen toplantılara 

katılım sağlanmıştır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi 

(UÇES)  ile ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır. 
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Avrupa Çevre Ajansı çalışmalarına 

katkı sağlamak üzere yapılan döngüsel ekonomi ve atık ile ilgili toplantılara katılım 

sağlanmıştır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Atıktan Türetilmiş Yakıt 

Sempozyumuna katılım sağlanmıştır. 

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi 

Projesi ile ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Meksika’da düzenlenen Afet Risklerinin azaltılması 

5. Küresel Platformu katılım sağlanmıştır. 

 On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas komisyonları düzenlenmiştir ve diğer ÖİK’lara 

da katılım sağlanmıştır. 

 On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde Çalışma Grubu toplantıları düzenlenmiş ve aktif 

katılım sağlanmıştır. 

 Kuruluşlarla yatırım projelerine ilişkin toplantılar yapılmıştır. 

 2 Mayıs 2017’de Dünya Bankası heyeti ve Afordable Housing Institute temsilcileri ile 

Dünya Bankası ile yürütülen dar gelirlilerin konut sorununa yönelik toplantı yapılmıştır. 

 4 Mayıs 2017’de UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri 3. İstişare Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 20 Haziran 2017’de Dünya Bankası heyeti ile Konut ve Sürdürülebilir Kentlere ilişkin 

yürütülen çalışmalar hakkında toplantı yapılmıştır.  

 Ayrıca Dünya Bankası Türkiye Ofisi temsilcileriyle çeşitli tarihlerde toplantılar yapılmış, 

dar gelirlilere yönelik proje çalışması ele alınmıştır. 

 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında kuruluşlarla toplantılar yapılmış, Ka-

Ya sistemine ilişkin toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 5 Ekim 2017’de Torba Kanunun konut sektörü ile ilgili maddeleri kapsamında TBMM-

Plan-Bütçe Komisyonuna katılım sağlanmıştır. 

 3 Kasım 2017’de Avrupa Komisyonu temsilcileri ile geçici koruma altındaki Suriyelilerle 

ilgili toplantı yapılmıştır.  

 6-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen BM İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansına katılım sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) müzakereleri 

çerçevesinde Almanya'nın Bonn kentinde 8-18 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen 

toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler tarafından 10-14 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin Yüksek Düzeyli Siyasi Forum (HLPF) ile 

17-20 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi 

(EKOSOK) Yüksek Düzeyli Bölümüne katılım sağlanmıştır. 

 BM Avrupa Ekonomik Komisyonunun (AEK) Cenevre'de 24-27 Nisan 2017 tarihlerinde 

gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Forumu ile 67. AEK Toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 
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 18.11.2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında sunum yapılmıştır. 

 16 – 20.10.2017 BM National Evaluation Capacities Conference’ta daire başkanı 

düzeyinde konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 

 Kasım 2017’de OECD tarafından organize edilen Paris’de gerçekleşen “Okul Kaynakları 

Ulusal Uzmanlar Toplantısı”, Singapur’da gerçekleşen “Yetişkin Becerileri Toplantısı 

(PIAAC)”, Paris’de gerçekleşen “Eğitim Politikası Komitesi” ve “Eğitimde Yenilik ve 

İnovasyon Merkezi Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

 Sudan Heyeti’nin Bakanlığımız ziyaretine katılım sağlanmıştır. 

 KfW (Alman Katılım Bankası)’nin Suriyelilere yönelik yapacağı finansman yardımı 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Suriyeli göçmenlere ilişkin eylem 

planı hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 UNDP tarafından düzenlenen Suriyeli göçmenlere Türkçe öğretimi projesine ilişkin 

yapına toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Dünya Bankası tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Altyapısının 

Güçlendirilmesine ilişkin toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 Giresun Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesine saha ziyareti 

gerçekleşmiştir.  

 Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) SİAP projesine 

ilişkin Süleyman Demirel Üniversitesi ile seri toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

 Jandarma Sahil Güvenlik toplantısı ile yatırım planlaması toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 Tüm yatırımcı kuruluşlarla 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlık toplantısı yapılmıştır.  

  KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım sağlanmış 

ve gündem maddelerine ilişkin görüş verilmiştir. 

 Esnaf Stratejisi ve Eylem Planı Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım sağlanmış 

ve gündem maddelerine ilişkin görüş verilmiştir. 

 Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım sağlanmış 

ve gündem maddelerine ilişkin görüş verilmiştir. 

 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) KOBİ Teknik Komitesi 

çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 KOSGEB İcra Komitesine Bakanlık Müsteşarı ile birlikte katılım sağlanmıştır. 

 Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna Bakanlık adına katılım sağlanmıştır. 

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 YÖK ile yapılan Üniversitelerin Bölgesel Gelişmeye Katkısı konulu toplantılara katılım 

sağlanmıştır. 

 Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan Biyoteknoloji 

Çalışma Grubu toplantılarına katılacak kişiler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

bildirilmiştir. 
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 “Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi” 

başlıklı eğitim kapsamında “Sağlıkta Ar-Ge ve Araştırma Altyapıları” 23 Mart 2017 

tarihinde sunum yapıldı.  

 3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da  “Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı” etkinliği 

düzenlenmiştir. 

 3 Aralık 2017’de Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen İlaç ve Aşı Çalıştayına 

konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 

 25-27 Ekim Siirt Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi Çalışma Ziyareti 

yapılmıştır. 

 9-10 Ağustos 2017 tarihinde TÜBİTAK - MAM ve UME çalışma ziyareti yapılmıştır. 

 Nüfus projeksiyonlarının güncelleştirilmesi için TÜİK tarafından oluşturulan danışma 

kuruluna katılım sağlanmış ve katkı verilmiştir. 

 Türkiye Yaşlılık Araştırmasına yönelik olarak ilgili kurumlarla toplantılar ve ön hazırlık 

çalışmaları yapılmıştır.  

 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına yönelik olarak ilgili toplantılar ve ön hazırlık 

çalışmaları yapılmıştır.  

 İçişleri Bakanlığı tarafından IPA I kapsamında yürütülen STK'lar ile İşbirliği için Kamu 

Sektörünün Güçlendirilmesi" (Strengthening the Public Sector for Cooperation with 

CSOs) projesinin yönlendirme komitesi toplantılarına (11.09.2017-02.10.2017) üye 

olarak katılımda bulunulmuştur. 

 Sivil Toplum Alt Sektörü İzleme Toplantılarına katılımda bulunulmuştur.  

 AB-Türk Delegasyonlarının bir araya geldiği (25 Nisan 2017-TOBB-İkiz Kuleler) 

Uygulama-Değerlendirme (IRM) toplantılarına katılımda bulunulmuştur. 

 7-8 Kasım 2017 tarihlerinde Paris'de gerçekleştirilen OECD İstihdam, Çalışma ve Sosyal 

İşler (ELSA) Komitesi'nin 130 uncu toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 İstanbul’da gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Ağı Çalıştayına katılım sağlanmıştır.  

 Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısında temsiliyet 

sağlanmıştır. 

 Ulusal İstihdam Stratejisi İzleme Komisyonunda temsiliyet sağlanmıştır.  

 07-08/11/2017 tarihlerinde, her yıl olduğu gibi OECD ülkelerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen OECD Labor and Social Affairs Committee toplantısı kapsamında üye 

ülkelerde istihdam piyasası ve sosyal politika alanındaki gelişmeler değerlendirilmiştir. 

Toplantı kapsamında önümüzdeki döneme ait “OECD İş Stratejisi” oluşturulması 

çalışmaları yapılmıştır. Toplantıya ülkemizi temsilen katılım sağlanmıştır. 

 Asgari ücret tespit komisyonu çalışmaları kapsamında ilgili Bakanlıkların 

temsilcilerinden oluşan komisyon için makroekonomik ve kamu ve özel sektör ücret 

gelişmelerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır ve komisyon çalışmalarına 

Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanmıştır. 

 26 Ekim 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Türkiye Kalkınma İşbirliği Stratejisi İzleme 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 
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 Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde oluşturulan Sığınmacı Mali 

İmkânı kapsamında ülkemize taahhüt edilen ikinci 3 milyar Avro hakkında 25 Aralık 

2017 tarihinde MABY Büyükelçi Bozay başkanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. 

Toplantıya AB Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AFAD ve Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü’nden temsilciler katılmıştır.  

 2014 yılında yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 

İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) kurulmuş ve göç 

alanında üst düzey karaların alınması ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla Göç 

Politikaları Kurulu tanımlanmıştır. Söz konusu kanunun 105. Maddesi ile Göç Politikaları 

Kurulunun yetki ve görevleri belirlenmiştir. Yılda bir kez toplanması öngörülen Göç 

Politikaları Kurulu, 15 Şubat 2017, 26 Nisan 2017 ve 16 Kasım 2017 tarihlerinde üç defa 

toplanmıştır. Bakanlığımızdan toplantılara üst düzey katılım sağlanmıştır. 

 SIDEM Projesi, göçün Türkiye’nin bölgeleri ve sektörleri üzerindeki etkisinin çalışılması 

ve bu bağlamda ilgili politikaların geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koyan Türkiye’de 

Kalkınmaya Duyarlı ve Uyumlu bir Göç Politikası Çerçevesinin Desteklenmesi (Sessiz 

Destek)’ projesinin devamı niteliğindedir. SIDEM Proje çalışmaları Mayıs 2017 ve 

Mayıs 2019 döneminde gerçekleştirilecek olup, İsviçre Konsolosluğu tarafından 

fonlanmaktadır. Projenin Türkiye’deki paydaş kurumları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili Kalkınma 

Ajanslarıdır. Projenin açılış ve ara dönem izleme toplantılarına katılım sağlanmış ve katkı 

verilmiştir. 

 Türkiye'nin göç yönetimi konusunda yasal ve kurumsal kapasitesinin desteklenmesi 

amacıyla Avrupa Birliği IPA II fonuyla finanse edilen ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 

işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi" projesi 

kapsamında "Göç Profili Çalıştayı"nın gerçekleştirilmiştir. 12-13 Aralık 2017 

tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

 Emek göçü yönetimi politikası geliştirmesine yönelik olarak Uluslararası Göç Örgütü ve 

Bakanlığımızın Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Birleşik 

Krallık tarafından finanse edilen "Türkiye'de Emek Göçü Yönetiminin Desteklenmesi 

Faz II" projesi uygulamaya geçmiştir. 14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında göçmen 

politikası ve kalkınma konulu bir eğitim düzenlenmiştir. 

 Suriye Koordinasyon Kurulu Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

(BMMYK uygulayıcı ortaklığında yürütülecek olan 'Türkiye'nin Ulusal İltica Sisteminin 

Kuvvetlendirilmesi Projesi'nin açılış toplantısına 14 Eylül 2017 katılım sağlanmıştır.) 

 Küresel Göç Mutabakatına ilişkin kurumlar arası ulusal istişare toplantısı 21 Nisan 2017 

tarihinde Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilmiştir.  

 Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri 

yürütülmektedir. Bu kapsamda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 

yatırım bütçesinde yer alan "Türkiye'deki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Algı 
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Analizi Projesi" bünyesinde öğrenci ve ailelere yönelik anket çalışması yürütülmektedir. 

25-26 Nisan 2017 tarihlerinde söz konusu çalışma için Hatay'daki kampa gidilmiştir. 

 Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Ortak Eylem Planı çerçevesinde, "Türkiye'deki Suriyeliler 

için Mali İmkân (FRiT)" olarak adlandırılan yük paylaşımı kapsamında AB tarafından 3 

milyar EUR mali destekte bulunulması söz konusudur. Bu mali desteğin 100 milyon EUR 

kısmı sosyoekonomik sektöre ayrılmıştır. Sosyoekonomik sektörle ilgili projelerin 

değerlendirilmesine dair yıl boyunca bir seri toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Uluslararası koruma ihtiyacı olan kişiler için Türkiye'nin kabul sisteminin işleyişinin 

desteklenmesi amacıyla, "Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma ihtiyaç 

Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi" geliştirilmiştir. 

Projenin temel faydalanıcısı Bakanlığımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve uygulayıcı 

kuruluşu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğidir. Proje kapsamında 12-13 

Ocak 2017 tarihlerinde Ankara'da katılım sağlanmıştır. 

 03/07/2017 - 27/07/2017 tarihleri arasında düzenlenen Uzman Yardımcıları için Temel 

Eğitim Programına katılım sağlanmıştır.  

 UNDP ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından 18-20 Ekim tarihleri arasında 

İstanbul’da düzenlenen National Evaluation Capacities (NEC) Konferansına katılım 

sağlanmıştır.  

 18 Eylül 2017 tarihinde BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının açılışı marjında New 

York’da düzenlenen "UN Private Sector Forum: Financing the 2030 Agenda: Unlocking 

Prosperity" temalı Yüksek Düzeyli Özel Sektör Forumu'na katılım sağlanmıştır.  

 BM 72. Genel Kurul üst düzey haftası sırasında BM Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul 

Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından 22 Eylül 2017 

tarihinde düzenlenen "Kapsayıcı Büyüme ve SDG'lere Özel Sektörün Yatırımları" 

konusundaki yan etkinliğe katılım sağlanmıştır. 

 27-30 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Küresel Güney-Güney Kalkınma 

Fuarı’na katılım sağlanmıştır.  

 30 Kasım 2017’de İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) İcra Kurulu 

Toplantısı İstanbul’da Genel Müdürümüz katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

 BM Kalkınma Programı ile yürütülen projelerin yönlendirme komitesi toplantılarının ve 

yerel proje değerlendirme komitesi toplantılarının koordinasyonu ve katılımı 

sağlanmıştır.  

 6 Sonuç Grubu ile uygulanan 2016-2020 Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Stratejisi 

(UNDCS) Ortak Yönlendirme Komitesi Toplantılarının koordinasyonu ve katılımı 

sağlanmıştır.  

 22 Aralık 2017’de Türkiye-Japonya Teknik İşbirliği Eşgüdüm toplantısına katılım 

sağlanmıştır.  

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi 

Projesi ile ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 Sağlık Platformu Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 
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 Uluslararası heyetlere ilgili konularda sunuşlar yapılmıştır. 

 Avrupa Komisyonu tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde Brüksel’de düzenlenen Erken 

Çocukluk Eğitimi ve Bakımı TAIEX Çok Taraflı Atölye Çalışmasına katılım sağlanmıştır. 

 Gençlik temalı “Annual Convention for Inclusive Growth 2017 – Brussels” toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

 AB Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 AB’ye uyum kapsamında finanse edilen katı atık projeleri ile ilgili toplantılara katılım 

sağlanmıştır. 

 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 

ulusal düzeydeki uygulaması üzerine bir eğitim programı UNDP ile işbirliği içerisinde 

düzenlenmiştir. 

 23 Ağustos 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı uzman yardımcılarına SUKAP eğitimi 

verilmiştir. 

 Çalışma Bakanlığı ve Uluslarası Göç Ofisi ortaklığında 13-15 Kasım 2017 tarihlerinde 

düzenlenen Göç ve Kalkınma Eğitim Programına katılım sağlanmıştır. 

 UNDP ve Kalkınma Bakanlığı ortaklığında 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 

düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik eğitime katılım sağlanmıştır. 

 22 Mart 2017’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi 

sunumuna ve toplantısına katılınmış, görüş bildirilmiştir.  

 22 Nisan 2017’de İnşaat Sektöründe Rekabet: Altyapı, Konut, Uluslararası İnşaat 

Piyasaları konulu toplantıya katılınmış ve sunum yapılmıştır. 

 8-12 Mayıs 2017 yılında BM-Habitat’ın 26. Yönetim Kurulu Konseyi toplantısına 

katılınmış, teklif edilen yasal düzenlemelere görüş verilmiş, ülkemiz düzeltmelerinin 

metinlerde yer alması sağlanmıştır. 

 Bakanlığımızda düzenlenen etki analizi eğitimine katılım sağlanmıştır.  

 29-30 Kasım tarihinde TÜİK tarafından düzenlenen “Resmi İstatistikler Eğitim Ve 

Değerlendirme Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

 Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 14-

17 Kasımda düzenlenen "Göç ve Kalkınma Eğitimi"ne katılım sağlanmıştır. 

 3-27 Temmuz Uzman Yardımları Temel Eğitim Programına katılım sağlanmıştır. 

 25 - 27 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Veri Madenciliği (Veri Analizine Giriş) 

eğitim programına katılım sağlanmıştır. 
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Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

 
Temel Faaliyetler 

Kalkınma Ajanslarının Koordinasyonu: Ülkemizde son yıllarda bölgesel gelişme alanında 

atılmış yenilikçi bir adım olarak kalkınmayı yerinden planlamak ve geliştirmek üzere 26 

kalkınma ajansı kurulmuş olup, bu kuruluşlar Bakanlığımızın koordinasyonunda faaliyetlerine 

devam etmektedir. Ayrıca, 81 ilde de yatırım destek ofisi kurulmuştur. Bölgesel gelişmişlik 

farklarının azaltılması amacıyla bölgesel gelişme politikalarının, stratejilerin ve eylem 

planlarının hazırlanması, uygulamanın koordine edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Bakanlığımızın önemli fonksiyonlarından biridir. Ayrıca, Bölge Kalkınma İdarelerinin ve 

Kalkınma Ajanslarının uygulamalarının koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi 

görevleri de Bakanlık tarafından yürütülmektedir. 

 

Bölge kalkınma idareleri, kalkınma ajansları ve bölgesel gelişme ile ilgili diğer uluslararası, 

merkezi ve yerel kuruluşlar arasında ortak eğitim, ortak proje ve faaliyetlerin yanında tecrübe 

paylaşımı çalışmalarını artırarak devam edecektir. 

 KAYS Projesi 2016 yılı Ekim ayında tamamlanmış olup, 29 Mart 2017 tarihinde merkezi 

yönetim kuruluşları, bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının katılımıyla 

projenin kapanış toplantısı düzenlenmiş, projenin iyi uygulama niteliği ve edinilen 

tecrübeler paydaşlarla paylaşılmıştır. 

   Bakanlığımız ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile birlikte yürütülen 

Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında öncelikli sektörlerin 

belirlenmesi, bölgesel rekabet edebilirlik endeksinin geliştirilmesi ile ulusal ve bölgesel 

stratejiler arasında uyumun güçlendirilmesi amacıyla kalkınma ajansları ve merkezi 

kurumların katılımı ile 13 bölgesel, 2 merkezi çalıştay düzenlenmiştir.  
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 Ajansların turizm ve tanıtım faaliyetlerinde destinasyon yönetimi modeli geliştirmelerine 

yönelik 1 çalıştay gerçekleştirilmiş ve model alternatifleri hazırlanmıştır. 

 Savunma sanayii tedarik zincirini Anadolunun diğer illerine de yaygınlaştırmak ve kamu 

alımlarındaki kazanımları diğer sektörlere de yaygınlaştımak üzere kalkınma ajansları ve 

merkezi kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesine yönelik 2 toplantı düzenlenmiştir. 

 Bölgesel sosyal politika ve sosyal nitelikli proje/program geliştirilmesi faaliyetleri 

kapsamında, tüm kalkınma ajanslarının sosyal sorunlarının tartışıldığı ve 

önceliklendirildiği toplantılar yapılmıştır. Bu toplantıların çıktıları ile ajansların sosyal 

politika içerikli mali destek programları ve sonuç odaklı programları tasarlanmıştır. 

 Kalkınma ajansları destek programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin hukuki 

altyapısının oluşturulması amacıyla Usul ve Esaslara ilişkin çalışma yapılmış, “Kalkınma 

Ajanslarınca Uygulanan Destek Programlarının İzleme ve Değerlendirilmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar” taslağı hazırlanmıştır.  

 Kalkınma ajanslarının yürüttükleri faaliyet ve hizmetler ile kurumsal yapılarının 

değerlendirilmesine yönelik çerçeve doküman hazırlanmıştır.  

  

 Bölgesel girişim sermayesi çalışmaları kapsamında kalkınma ajansları ile çalışma 

grupları kurulmuş, literatür çalışması yapılmış, çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte özel 

sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Kalkınma Ajanslarının da dahil 

olduğu bir model geliştirilmiştir. Bu kapsamda, “Bölgesel Girişim Sermayesi 

Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar”ın çalışmaları devam etmektedir. 2018 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçesi Kanunu E Cetveline uygulamaya dayanak oluşturacak hüküm ilave 

edilmiştir. 
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 GAP Bölgesi’nde Kentsel ve Kırsal Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi yatırım 

programına alınmıştır. Proje ile GAP Bölgesi’nde kentsel ekonomilerin kırsal 

ekonomilerle tam entegrasyonunun sağlanması suretiyle bölgenin dengeli büyümesine 

katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  

 Kalkınma Ajanslarının AB destekli projelerine ilişkin uygulamaları izlemek, 

değerlendirmek ve edinilen dersler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere 

kalkınma ajanslarından birer temsilcinin yer aldığı Kalkınma Ajansları AB Projeleri 

Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 

 Kalkınma Ajanslarının AB fonlarının kullanımında etkin rol almalarına yönelik hazırlık 

çalışmaları kapsamında, “AB’de Kalkınma Ajansları” çalışması başlatılmıştır. 

 Kalkınma ajansları koordinasyonunda hazırlık çalışmaları yürütülen ve IPA kapsamında 

finanse edilmeye hak kazanan proje sayısı 3 olarak gerçekleşmiştir. Bu projelerden biri 

doğrudan kalkınma ajansı tarafından uygulanacak, diğer ikisi ise kalkınma ajansları 

öncülüğünde hazırlanmakla birlikte bölgede bulunan diğer kurumlar tarafından 

yürütülecektir.  

 İstanbul, Ankara ve İzmir Kalkınma Ajanslarının kalkınma kurullarının oluşturulmasına 

dair Bakanlar Kurulu Karar Taslağı hazırlanmıştır. 

 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği değiştirilmiştir. Destek 

Yönetim Kılavuzu ve Ekleri güncellenmiştir. 

 Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği uyarınca 2017 yılında 14 kalkınma ajansında 

mali yönetim yeterlilik denetimi gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı temsicilerinden oluşan komisyon ile ajanslar; 

kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı, veri akış ve raporlama sistemi, İç kontrol ve 

risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi, sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri, bilgi 

teknolojileri kullanımı, muhasebe ve izleme-değerlendirme sisteminin etkin kullanımı 

kriterleri yönünden değerlendirilmiştir. 

 KAYS Projesi bakım ve güncelleme çalışmaları yürütülmüştür. 

 2017 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu E-Cetveli hükmü uyarınca Kalkınma Ajansları 

Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, 

Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar Maliye Bakanlığı ile 

müştereken hazırlanarak yayımlanmıştır. 
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 Kalkınma ajanslarının program yönetimine geçiş süreci 2017 yılında başlatılmıştır. Bu 

kapsamda Çalışma Programı Hazırlama Usul ve Esasları düzenlenmiş ve ajansların orta 

vadeli Sonuç Odaklı Program (SOP) hazırlama süreci başlatılmıştır. 

 Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

 

 Kurumlarda akıllı ihtisaslaşma kavramına dair farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması, 

bölge ölçeğinde akıllı ihtisaslaşma stratejileri geliştirilmesinde koordinasyon sağlanması, 

kurumsal ve akademik tecrübelerin paylaşımı ve ağ oluşturulması amacıyla 15-16 Kasım 

2017 tarihlerinde Kocaeli'de Bakanlığımız ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

koordinasyonunda Bölgesel Yenilik Stratejileri ve Akıllı İhtisaslaşma Uygulamaları 

Tecrübe Paylaşımı Toplantısı düzenlenmiştir. 

 Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve 

ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 

uygulanacak olan CMDP’nin koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmiş, bu bağlamda 

Programın bölgelerde tanıtılması amacıyla farklı illerde toplantılar düzenlenmiş, 

Programın detaylı uygulama esasları konusunda çalışmalar yürütülmüştür. 

 Yatırım destek ofisleri koordinasyonunda illerde “tek durak ofis” yapıları kurulması 

konusunda ilgili taraflarla görüşme ve toplantılar yapılmış, alternatif modeller konusunda 

öneriler alınmıştır. Ayrıca bu konuda İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde yatırım 

destek ofisi koordinasyonunda, yabancı yatırımcıların şirket kuruluş işlemlerinin tek 

merkezden kolaylaştırılmasına yönelik olarak hizmet vermek üzere, ildeki ilgili kurum ve 

kuruluşlardan Yatırım Destek Ofisleri (YDO)’da personel görevlendirilmesi yoluyla 

“invest in İstanbul” pilot modeli hayata geçirilmiştir. 

 Yaratıcı, yenilikçi ve büyüme potansiyeli taşıyan iş fikrine sahip genç girişimcilerin; iş 

kurma ve mevcut işlerini büyütmelerini sağlamak üzere ihtiyaç duyacakları eğitim, 

yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerini verebilecek ve onları yatırımcılarla 

buluşturacak Genç Girişimci Merkezleri kurulması için çalışmalar yapılmıştır. 

 İl yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin YDO’lar koordinasyonunda tüm iller 

bakımından hazırlanması ve uygulanması sağlanmıştır. Söz konusu stratejiler bağlamında 

2017 yılı eylem planlarının uygulama sonuçları konusunda YDO’lardan bilgiler alınmış 

ve 2018 yılına yönelik eylem planları talep edilerek stratejilerin güncellenmesi 

sağlanmıştır. Yatırım destek ofisleri koordinasyonunda illerde “tek durak ofis” yapıları 

kurulması konusunda görüş alış verişinde bulunmak üzere ilgili kurum ve kuruluş 
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temsilcileriyle 18/10/2017 tarihinde toplantı düzenlenmiş, alternatif modeller üzerinde 

çalışmalara başlanmıştır. 

Kentleşme ve Kırsal Politika 

 Coğrafi bilgi sistemi tabanlı olarak kırsal alanların tespitine yönelik olarak TÜİK’le 

çalışma yürütülmüştür. 

 GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 

birlikte gerçekleştireceği Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi’ne katkı 

sağlanmıştır. 

 Mekânsal planlama sistemine ilişkin ulusal ve küresel eğilimlerin, sorunların ve çerçeve 

önerisinin yer aldığı mekansal planlama raporu hazırlanmıştır. 

 OECD Kentsel Politika çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmış ve ülkemizdeki 

şehirleşme gündemine ilişkin gelişmeler toplantılarda dile getirilmiştir. 

 2017 yılı boyunca düzenlenen Şehircilik Şurasında “Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve 

Tasarım”, “Kentsel Dönüşüm” ve “Şehirleşme, Göç ve Uyum” komisyonlarına katılım 

sağlanmıştır.  

 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu çalışmalarına katılım 

sağlanmıştır. 

 Mersin ili Akdeniz ilçesinde var olan sosyal sorun alanlarının tespiti ve bu kapsamda 

sorun alanlarına müdahaleler içerecek bir sosyal program tasarımı için Mersin iline bir 

saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında Akdeniz ilçesi mahalle muhtarları, 

kamu kurumlarının ilçe teşkilat temsilcileri, hekimler, öğretmenler ve Çukurova 

Kalkınma Ajansı ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.   

AB Ekonomik ve Sosyal Uyum 

 AB Komisyonu 2017 Yılı Türkiye İlerleme Raporuna ilişkin ülkemiz katkısı çerçevesinde 

Bakanlığımız görüşü AB Bakanlığına iletilmiştir. 

 IPA Çok Ülkeli Program Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına katılım sağlanmış 

ve ülkemizin bugüne kadar Çok Ülkeli Programdan sağladığı katkının değerlendirilmesi, 

2014-2020 dönemi için yeni uygulama biçimleri ve öncelikli sektörler hakkında görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. 

 “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar 2014-2020 Sektörel Operasyonel Programı” 

kapsamında IPA II dönemi içerisinde uygulamaya geçebilecek yeni proje fikirlerinin 

tartışıldığı ve IPA I döneminde yürütülmüş projeler sonucunda elde edilen tecrübelerin 

paylaşılacağı çalıştaya katılım sağlanmıştır. 
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 Avrupa Sayıştayının talebi üzerine, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarına ilişkin 

performans denetimi kapsamında Bakanlığımızda bir toplantı gerçekleştirilmiş ve 

Bakanlığımızın sistemdeki rolüne ilişkin sorular cevaplandırılmıştır. 

 Hazine Müsteşarlığında gerçekleştirilen NAO Koordinasyon Toplantısında IPA I 

dönemine ait fonların kullanım durumu ve IPA II dönemine ilişkin yetki devri sürecine 

ilişkin konular görüşülmüştür. 

 AB eşfinansmanı ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "TR33 Bölgesinde 

İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması (Zafer-İn) Operasyonu”nun Afyon’da 

gerçekleştirilen Kapanış Konferansı"na katılım sağlanmıştır. 

Cazibe Merkezleri Destek Programı (CMDP): Belirlenen illerde kalkınma ajanslarıyla 

işbirliği içerisinde programlama çalışmaları yürütmek, Program kapsamında verilecek desteğin 

türleri, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık 

tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında; 

 Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve 

ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 

uygulanacak olan CMDP’nin koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmiş, bu bağlamda 

Programın bölgelerde tanıtılması amacıyla farklı illerde toplantılar düzenlenmiş, 

Programın detaylı uygulama esasları konusunda çalışmalar yürütülmüştür. 

 
        

CMDP’ye, 2017 yılı programlaması kapsamında Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, 

Gaziantep, Malatya, Mardin, Mersin, Sivas, Şanlıurfa ve Van illerinde devam edilmiştir. 

 Çeşitli tarihlerde CMDP tanıtım toplantıları ve proje ziyaretleri yapılmıştır. 

 Sermaye Transferleri tertibinden; kalkınma ajanslarına 531.956.416 TL, CMDP’ye 

77.645.584 TL tutarında kaynak aktarılmıştır. 
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Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi: Bu projenin amacı, susuz veya 

suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köy 

yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi için uygulanmakta olan Köylerin 

Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesine ait ödeneğin iller bazında dağılımı, 

kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.  

Kırsal kesime yönelik önemli kamu yatırımlarından biri olan KÖYDES, 2005-2013 

yılları arasında 79 ilde (İstanbul ve Kocaeli illeri hariç) uygulanmıştır. 2014 yılından itibaren 

ise, yeni mevzuat gereğince, büyükşehir belediyesi olmayan 51 ilde uygulanmaya devam 

edilmektedir. Projeye, 2017 yılında döneminde 900 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 

  

Mevzuat Çalışmaları ve Görüş Bildirilen Konular  

 Resmi İstatistik Programına (2007-2011) ilişkin görüş ve değerlendirmeler sunulmuştur. 

 Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlık çalışmaları kapsamında katkı sağlanmıştır. Konuyla ilgili Ekonomi Bakanlığı 

temsilcileri ile toplantı yapılmış, akabinde ilgili eyleme dair görüşler iletilmiştir. 

Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon Çalışmaları ve Eğitimler 

 Faaliyet alanına giren konularda 2017 yılında katılım sağlanan 178 iş günü süren 

konferans, çalıştay, toplantı ve seminerler toplamda 123 adet olup, bu organizasyonlara 

toplam 297 kişi ile katılım gerçekleştirilmiştir. 

 2017 yılında düzenlenen ve 158 gün süren 122 adet konferans, çalıştay, toplantı ve 

seminerlere ise toplam 574 kişi ile katılım sağlanmıştır. 

 Genel Müdürlük personelince verilen 2 saatlik 1 adet eğitim programına toplamda 20 kişi 

katılım sağlamıştır. 

 2017 yılında diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen 11 adet eğitim faaliyetine toplamda 

82 kişi ile toplam 236 saat katılım sağlanmıştır. 

 2017 yılında 20 adet yurt dışı görev ziyaretine 40 kişi ile 64 gün katılım sağlanmıştır. 
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Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

 
Temel Faaliyetler 

İSEDAK, 1984 Ocak ayında Kazablanka’da yapılan IV. İslam 

Zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Komitenin Daimî Başkanlığına seçilmesiyle 

faaliyetlerine başlamıştır. 

İSEDAK, Türkiye’nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin 

ekonomi ve dış ticaretten sorumlu bakanları düzeyinde en az yılda bir defa toplanmaktadır.  

İSEDAK üyesi ülke uzmanlarının katılımıyla yılda 2 defa çalışma grubu tematik 

toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

 
 

İSEDAK çalışma grubu kapsamında gerçekleştirilen tematik toplantılar; 

1.  Turizm Çalışma Grubu: Müslüman Dostu Turizm; Konaklama Tesislerine İlişkin 

Düzenlemeler (Şubat 2017), Turizm Sektöründe Risk ve Kriz Yönetimi  (Eylül 2017) 

2.  Tarım Çalışma Grubu: Gıda İsrafının Azaltılması (Şubat 2017), Tarımsal Piyasa 

Performansının İyileştirilmesi: Piyasa Kuruluşlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi (Eylül 

2017)  

3.  Ticaret Çalışma Grubu: Devletlerde Tek Pencere Sistemleri (Mart 2017),  Özel 

Ekonomik Bölgeler ( Kasım 2017)   

4.  Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu: Geniş bant Internet Yaygınlığının 

Arttırılması (Mart 2017), Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Geliştirilmesi: Kavramlar ve 

Vakalar (Ekim 2017) 

5. Mali İşbirliği Çalışma Grubu: Kamu Borç Yönetiminin İyileştirilmesi (Mart 2017) , 

İslami Finans Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi (Ekim 2017) 

6. Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu Kötü Beslenme: Yoksulluk Tuzağı (Nisan 

2017), Dezavantajlı Çocukların Eğitimi: Yoksulluktan Kurtulmanın Anahtarı (Ekim 2017)  

 

 

https://www.dunyaatlasi.com/etiket/turkiye/
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İSEDAK kapsamında; 

 Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizmasına ilişkin olarak Çalışma 

Grubu Odak Noktaları ve İSEDAK ülke odak noktalarının görüş ve değerlendirmelerinin 

alındığı İSEDAK Çalışma Grupları Yıllık Odak Noktaları 5. Toplantısı, 23-25 Mayıs 

2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiş, toplantı marjında üye ülkelere proje eğitimi 

verilmiştir. 

 33. İSEDAK Bakanlar Toplantısı, Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. 

Toplantıya, İİT’ye üye ve gözlemci statüsüne sahip 50 ülke, ilgili İİT ve uluslararası 

kuruluş temsilcileri katılmıştır.  

   İSEDAK Web Sitesi’nin 4 dilde (Türkçe-İngilizce-Fransızca-Arapça) yayını ve 

güncellenmesi çalışmaları yürütülmüştür.  

   Genel Görünüm Raporları (6 Adet-İngilizce), Araştırma Raporları (12 Adet-İngilizce), 

Toplantı Raporları (12 Adet-İngilizce), Sektörel Notlar (12 Adet İngilizce, Fransızca, 

Arapça ve Türkçe), İSEDAK İzleme Komitesi 33. Toplantısı Raporu (İngilizce-Fransızca 

ve Arapça) ile İSEDAK Yıllık İlerleme Raporu (İngilizce-Fransızca ve Arapça) 

hazırlanmıştır. 

 Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu 6. Toplantısı, Üye Ülkeler Menkul Kıymetler 

Borsaları Forumu 11. Toplantısı, İİT Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 15. Toplantısı,  

Özel Sektör Turizm Forumu 5. Toplantısı koordine edilmiştir. 

 İSEDAK kapsamında farklı içerik ve temada toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 

İSEDAK Proje Finansmanı Kapsamında; 

 Proje teklif çağrısına çıkılmış, üye ülke ve kuruluşlardan 6 işbirliği alanında toplam 57 

proje teklifi alınmıştır.  

 Başarılı bulunan projelerin uygulanma aşamasına geçilmiştir.  

 Bu kapsamda desteklenen 13 projenin faaliyetleri 2017 yılında tamamlanmıştır. 

 

 



145 
 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler; 

 Yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve müzakerelere katılım sağlanmıştır. 

 

Ayrıca,  

 İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu 6. Toplantısı 

 İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu 11. Toplantısı 

 İİT Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Toplantısı  

 İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu  

koordine edilmiş, İSEDAK kapsamında farklı içerik ve temadaki toplantılara katılım 

sağlanmıştır. 

Uluslararası Kuruluşlara Koordinasyon Hizmetleri (D-8, G-20, UNDP, OECD, BM, 

Dünya Bankası) Kapsamında, 

 05.05.2017 tarihinde,  Berlin’de G-20 temsilcileri katılımı ile gerçekleştirilen, kapsayıcı 

iş modelleri konulu “G-20 Kapsayıcı İş Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır. 

 16-17 Ekim 2017 tarihinde Newyork’ta düzenlenen G20 Kalkınma Çalışma Grubu 

"Sürdürülebilir Kalkınma Kapsatıcı Küreselleşme Çalıştayı"na katılım sağlanmıştır 

 15.02.2017 tarihinde Dünya Bankası Ankara Ofisinde gerçekleştirilen CEM Raporu 

öngörüşmelerine katılım gösterilmiştir.  

 08.03.2017 tarihinde Dünya Bankası Ankara Ofisinde gerçekleştirilen, DB Ülke Ortaklık 

Stratejisi’ne ilişkin toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 8-9.05.2017 tarihlerinde Uluslararası Para Fonu (IMF) Madde 4 görüşmeleri 

çerçevesinde Türkiye ekonomisinin makroekonomik çerçevesi, Türkiye'de potansiyel 

büyüme ve orta vadeli beklentiler konularında konusunda IMF heyetiyle görüşmelerde 

bulunulmuştur. Bakanlığımız ve UNDP işbirliğinde yürütülen “Ulusal İnsani Kalkınma 

Raporu” başlıklı proje çalışmaları kapsamında yüklenici ekip tarafından hazırlanarak 

Bakanlığımızın görüşüne sunulan “Taslak Çerçeve” belgesine görüş verilmiştir.  

 Şubat 2017’de Dünya Bankasının Ülke Ekonomik Değerlendirme Raporuyla (Country 

Economic Momerendum) ilgili olarak görüş oluşturulmuş ve Bakanlığımız görüşünün 

oluşturulması koordine edilmiştir. 

 Şubat 2017’de Dünya Bankasının Ülke Ortaklık Çerçevesi ve Stratejisine (CPF-CPS) 

görüş verilmiştir. 

 OECD Kısa Vadeli Ekonomik Tahminler Toplantılarında Türkiye ekonomisinin genel 

görünümüne ilişkin katkı verilmiştir.  
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 OECD'nin Türkiye 2018 EDRC raporu için ülkemize gelen heyetin sorularına yanıtlar 

hazırlanmıştır. 

 OECD Finansal Piyasalar Komitesi dokümanlarına görüş verilmiştir. 

 ''Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi'' 

kapsamında Veri Toplama ve Veri Analizi konulu eğitim programlarına katılım 

sağlanmıştır. 

Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon Çalışmaları ve Eğitimler 

 14 Mart 2017 tarihinde Cidde/ Suudi Arabistan’da düzenlenen COMSTECH İİT 

Kuruluşları 2. Toplantısı 

 22-24 Mart 2017 tarihlerinde Kazablanka/ Fas’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 

(İİT) Üyesi Ülkelerde Hizmetler Ticareti Çalıştayı 

 7-9 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 1. Uluslararası Helal Turizm 

Kongresi  

 25-27 Nisan 2017 tarihlerinde Cidde/ Suudi Arabistan’da düzenlenen 40. İslam 

Ekonomik, Kültürel ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı 

 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Abidjan/ Fildişi Sahili’nde düzenlenen İslam İşbirliği 

Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı 

 10-11 Eylül 2017 tarihlerinde Astana/ Kazakistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 

(İİT) 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi 

 13-14 Eylül 2017 tarihlerinde Cakarta/ Endonezya’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 

Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Eğitim Çalıştayı 

 24-25 Ekim 2017 tarihlerinde Rabat/ Fas’ta düzenlenen Tarife Dışı Engeller Hakkında 

Seminer 

 26 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji 

Enstitüsü (SMIIC) 11. Genel Kurulu Toplantısı 

 03-04 Aralık 2017 tarihlerinde Cidde/ Suudi Arabistan’da düzenlenen İİT Kuruluşları 

Yıllık Koordinasyon Toplantısı (ACMOI) 
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Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

 

Temel Faaliyetler 

 2018-2020 Dönemi Yatırım Genelgesi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberine ilişkin 

çalışmalar koordine edilerek söz konusu dokümanlar yayımlanmıştır. 

 Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) projesi kapsamında, üst yönetici toplantıları ve 

çeşitli çalışma grubu toplantıları yapılmış olup “KaYa Tanıtım ve Bilgilendirme 

Programı” kapsamında Kalkınma Bakanlığından yaklaşık 150 sektör uzmanına ve tüm 

kuruluşlardan yaklaşık 850 personele eğitim verilmiştir. 

 Tamamlama Sonrası Değerlendirme Projesi kapsamında Kalkınma Bakanlığında 

“Tamamlama Sonrası Değerlendirme (Ex-Post Evaluation) Yöntem ve Uygulamaları” 

konulu eğitim semineri düzenlenmiştir. 

 Tamamlama Sonrası Değerlendirme Projesi kapsamında Kalkınma Bakanlığı 

uzmanlarına değerlendirme eğitimi düzenlenmiştir. 

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri: Kamu yatırımlarının planlanması ve yatırımlara kaynak tahsisi 

Bakanlığın temel görevlerinden birisidir. Bu çerçevede; Bakanlık yıllık yatırım programlarını 

hazırlamakta, uygulamayı izlemekte ve değerlendirmekte; Kamu-Özel İşbirliği projelerinin 

karar süreçlerini koordine edilmektedir. Özellikle son yıllarda birçok büyük altyapı projeleri, 

otoyollar ve sağlık projeleri KÖİ modeli kullanılarak hayata geçirilmektedir. 

KÖİ alanında kamuda kapasitenin geliştirilmesini teminen, ülkemizde sıkça hayata 

geçirilen ancak karmaşık bir yapıya sahip olan KÖİ projelerinin hazırlık, değerlendirme, ihale 

ve işletme aşamalarına ilişkin süreçlerin bütüncül olarak ele alınmak suretiyle iyileştirilmesine 

katkı sağlayacak bir kapasite geliştirme projesi, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları 

kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında 22 Mayıs 2017 tarihinde 

imzalanmıştır. 

Proje ile “Türkiye’nin KÖİ Alanında Mevcut Durumunun Saptanması ve 

Değerlendirilmesi”, proje tanımlama, önceliklendirme, proje seçimi ve hazırlığı, risk paylaşımı 

çerçevesi, harcama etkinliği analizi ve projelerin izlenmesini içeren “KÖİ Geliştirme ve 

Uygulama Süreçleri”, “Sözleşme Standardizasyonu”, “Projelerin Finansmanı” ve “Şartlı 

Yükümlülükler” alanında KÖİ ile ilgili paydaşlara yönelik çıktılar hazırlanarak eğitimler 

verilecektir. 
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Projeye ilişkin olarak 26-27 Eylül 2017 tarihlerinde açılış toplantısı ve koşullu 

yükümlülüklerle ilgili ilk seminer gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Aralık ayı içerisinde ise bazı 

taslak çıktılar Bakanlığımıza sunulmuştur.  

Ayrıca, 2017 yılı Şubat ayında “Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler 

Raporu-2016” yayınlanmıştır. 

Mevzuat Çalışmaları ve Görüş Bildirilen Konular 

 Birçok KÖİ projesinin ön yapılabilirlik raporu değerlendirilerek görüş verilmiştir.  

 2017 yılı Şubat ayında “Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler Raporu-

2016” yayınlanmıştır. 

 Gelişen Sekiz Ülke (D8) 9. Zirvesi’ne hazırlıkları çerçevesinde oluşturulan bazı belgelere 

görüş verilmiştir. 

 5 Mayıs 2017 tarihinde IMF heyeti ile Madde IV kapsamında düzenlenen toplantılara 

katılım sağlanmıştır. 

 KÖİ alanında Özbekistan ile işbirliği hususunda çalışmalara görüş verilmiştir. 

 Ülkemizin ASEAN’la Sektörel Diyalog Ortaklığında yer alması amacıyla KÖİ alanında 

görüş ve çalışmalara katkı verilmiştir. 

 Dünya Bankası’nın hazırladığı “Ülke İşbirliği Çerçevesi” kapsamında toplanan 7. 

Yönlendirme Komitesine ilişkin bilgi notu hazırlanmış ve yönlendirme komitesi 
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toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca Bakanlık içi koordinasyon gerçekleştirilerek 

“Ülke İşbirliği Çerçevesi” taslak dokümanına görüş verilmiştir.  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordine ettiği “Atıksu Arıtma Tesislerinin İnşası ve 

İşletilmesinde Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Araştırılması Projesi” kapsamında 

yönlendirme kurulu toplantısına katılım sağlanmış ve projeye ilişkin olarak hazırlanmış 

olan ara rapora görüş verilmiştir. 

 TÜİK Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması Bildirim Formu cevaplanmıştır. 

 2017 Yılı Programı kapsamındaki tedbirlere ilişkin çeyrek dönemlik gerçekleşmeler 

YPİS’e kaydedilmiştir. 

 Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) için 

gerekli çalışmalar yapılmış, ilk ÖİK 29 Aralık 2017 tarihinde toplanmıştır. 

Katılım Sağlanan Toplantı, Komisyon Çalışmaları ve Eğitimler 

 3 Şubat 2017 tarihinde Mersin Şehir Hastanesinin açılış törenine katılım sağlanmıştır. 

 8 Mart 2017 tarihinde Dünya Bankası tarafından hazırlanan CPF (2017-2021) 

kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Şehirler” toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 20-21 Mart 2017 tarihinde Paris’te OECD’nin düzenlediği Altyapı Yönetişimi Forumu 

ve Kamu Özel Ortaklığı Kıdemli Memurlar Ağı 10.Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında Cenevre’de üye ülke ve uluslararası kuruluş 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 

Komisyonu Yenilik, Rekabet ve Kamu-Özel Sektör İşbirliği Komitesi” 11. Toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

 9 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Toplam Faktör Verimliliği için 

Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 24-25 Ekim 2017 tarihlerinde Avrupa KÖİ Uzmanlık Merkezi (EPEC) KÖİ 

Programlarının İzlenmesi Çalışma Grubu Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 25 Ekim 2017 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından Dünya Bankası ile işbirliği 

içerisinde Ankara’da gerçekleştirilen “KÖİ Uygulamalarının Uluslararası Muhasebe 

Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolarda Sunumu” konulu 

konferansa katılım sağlanmıştır. 

 26-27 Eylül 2017 tarihlerinde Kamuda KÖİ Kapasite Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı 

ve Eğitim Semineri koordine edilmiş, katılım sağlanmıştır. 

 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Joint Vienna Institute 

(JVI) işbirliği tarafından Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenmiş olan Kamu Özel 

İşbirliği eğitim programına katılım sağlanmıştır. 

 20-24 Kasım 2017 tarihlerinde TÜİK tarafından düzenlenen “Temel Araştırma 

Yöntemleri Eğitimi’ne katılım sağlanmıştır. 

 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen PPP in Turkey Forum’a katılım sağlanmıştır. 

 8 Aralık 2017 tarihli “Öğrenmek İçin Değerlendirme” seminerine katılım sağlanmıştır. 
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 Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, 04-13 Aralık 2017 tarihleri arasında IMF 

tarafından verilen “Türkiye’deki Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarının 

Muhasebeleştirilmesi, Mali Raporlarda ve Mali İstatistik Tablolarında Sunulması” ile 

ilgili teknik destek programına katılım sağlanmıştır. 

 11 Mart 2017 tarihinde Ankara’da RECCA konferansına panelist olarak katılım 

sağlanmıştır. 

 11-12 Temmuz 2017 tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen Türkiye-

Ukrayna Kamu-Özel Ortaklığı Çalışma Grubu ilk toplantısına Bakanlığımızı temsilen 

katılım sağlanarak, Türkiye’de KÖİ uygulamalarına ilişkin sunum yapılmıştır. 

 19 Eylül 2017 tarihinde Türkiye-Ukrayna PPP Çalışma Komitesi eğitim programına 

katılım sağlanmış, ülkemizdeki KÖİ projeleriyle ilgili sunum yapılmıştır.  

 26-27 Ekim 2017 tarihinde Bakanlığımız ve Dünya Bankası arasında imzalanan “Kamuda 

KÖİ Kapasitesi Geliştirme Projesi” kapsamında sunum gerçekleştirilmiştir. 

  31 Ekim 2017 tarihinde EBRD tarafından Fas’ta düzenlenen KÖİ Çalıştayına katılım 

sağlanarak ülkemizin KÖİ tecrübeleri Faslı yetkililerle paylaşılmıştır. 

 7 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen IPFA konferansına panelist olarak katılım 

sağlanmıştır. 

 16 Kasım 2017 tarihinde Arnavutluk tarafından Tiran’da düzenlenen “Banks for Growth” 

konferansında Türkiye’nin KÖİ tecrübesine ilişkin sunum yapılmıştır.  

 21-22 Kasım 2017 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen BM-AEK KÖİ Çalışma 

Grubuna katılım sağlanmış, KÖİ projelerinde sürdürülebilirlik konusunda konuşma ve 

moderasyon yapılmıştır. 

 29 Kasım 2017 tarihinde, Ankara’da “PPPs in Turkey” Forumunda Türkiye’deki KÖİ 

politikalarını ve projelerini anlatan bir sunum yapılmıştır.    

 

Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (KAM) 

 

 İklim Değişikliği ve Kalkınma konulu derleme kitap çalışmaları kapsamında konu ile 

ilgili makaleler toplanmış derleme kitap basıma hazır hale getirilmiş; yayın kurulu 

kararına sunulmuştur.  

 “Zorla Yer Değiştirme-Göç Kavramı ve Kamu Kayıtlarında Türkiye’deki Suriyeliler 

Profili” ve “Bilişim Teknolojilerinin İşletmelere Etkisi“ konulu araştırma projelerinin üst 

yönetime sunulmak üzere kavram kâğıdı hazırlanmıştır. 

 İzleme Yönlendirme Komitesi’nin toplantı gündemi hazırlanmış; karar taslağı için ilgili 

birimlerden görüş ve öneriler alınmıştır. Taslak gündem ve karar taslağı üst yönetime arz 

edilmiştir. 

 641 sayılı KHK’nın 24. Maddesi gereği çıkarılması gereken yönetmelik taslağı yeniden 

çalışılmış ve üst yönetime arz edilmiştir. 

 KAM personeli hizmetiçi eğitim ihtiyacı incelenmiştir. 
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Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Atama Şube Müdürlüğü 

 2017 yılı içinde; (3) Müsteşar Yardımcısı ile (5) Genel Müdürün Kararnameleri 

hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiş, Kararnamesi çıkan (1) Müsteşar Yardımcısı ile 

(1) Genel Müdürün atama işlemleri tamamlanmıştır.  (3) Daire Başkanı, (2) Özel Kalem 

Müdürü, (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ile (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 

asaleten, (8) Daire Başkanı ve (1) Özel Kalem Müdürü ile (1) Şube Müdürü vekaleten, 

(1) Şube Müdürü ise tedviren atanmış, (3) Daire Başkanı ile (2) Şube Müdürünün de 

görevlendirilmeleri iptal edilmiş ve (2) Daire Başkanı da görevden alınarak Planlama 

Uzmanlığına atanmıştır.  Ayrıca (4) İç Denetçi ile (3) Araştırmacı da naklen atanmıştır.  

(5) kişi Görevinden çekilmiş sayılmıştır.  

  (27) Planlama Uzman Yardımcısı Planlama Uzmanlığına, (2) Mali Hizmetler Uzman 

Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanlığına atanmış; (12) Personelin yurt dışı dönüşü göreve 

başlama işlemleri, (6) personelin geçici görevlendirme işlemleri yapılmıştır. 

 2017 yılı içerisinde; (15) personel Planlama Uzman Yardımcılığına açıktan atanmış, (4) 

Planlama Uzman Yardımcısı da Bakanlığımıza naklen atanmış olup, Sosyal Hizmetler 

Kanunu ile (1) personel, Terörle Mücadele Kanunu ile (2) personel atanmış, KPSS ile 

yerleştirilen açıktan (1) teknisyen, (1) mühendis, (1) bilgisayar işletmeni, (1) kütüphaneci, 

(1) memur ve (1) programcı nakil yoluyla atanmıştır. 

 2017 yılı içerisinde; (38) personelin emeklilik işlemleri yapılmıştır. 

 2017 yılı içerisinde; (7) personel başka kurumlara naklen tayin olmuştur.  

 OHAL kapsamında 2017 yılı içinde yurtdışına çıkacak personelin izin müsaade 

yazılarının (476 adet) yazılması ve takibi işlemleri yapılmıştır. 

Personel ve Prensipler Şube Müdürlüğü 
 
 Bakanlığımız kadrolarının dolu ve boş pozisyonları 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu uyarınca her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına 

(DPB) bildirilmiş,  boş bulunan ve ihtiyaç duyulan kadrolara açıktan atama yapabilmek 

için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığıyla yazışmalar yapılmıştır.  

 6111 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 

nci ve 64 üncü maddeleri uyarınca (26) personelin terfisi yapılmıştır. 

 Bakanlığımızda sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hizmet sözleşmeleri 

yenilenmiş, yabancı dil tazminatından ilk kez yararlanan 23 personel için Olur alınmış, 

yabancı dil puanını yenileyen 58 personelin bilgileri ise güncellenmiştir.  

 Sendika üyeliğine giriş - çıkış işlemleri ve yapılan değişiklikler ile ilgili yazışmalar 

sendikalara ve Personel Ödemeleri Şube Müdürlüğüne bildirilmiştir.  
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Personel Ödemeleri Şube Müdürlüğü 
 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun V. kısım mali hükümleri çerçevesinde Kalkınma 

Bakanlığında çalışan personele her ay aylıklar ve aylıklarla birlikte ödenen diğer her türlü 

ödemeleriyle ilgili işlemler,641 sayılı KHK’nin 37 nci maddesi, Geçici 3 üncü maddesi 

ve 39 uncu maddesine göre çalışanlara belirtilen dönemlerde ödenecek ikramiyeler ile her 

ay aylıklarla birlikte fazla çalışma ücretlerinin ödemeleriyle ilgili işlemler ile teşvik 

ikramiyelerinin ödenmesiyle ilgili işlemler yapılmıştır. 

 Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemler ile personelin emekli kesenekleri, Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığınca gönderilen yan ödeme cetvelleri ile ilgili tabloları 

hazırlanmıştır.  

  Her yıl Maliye Bakanlığından gelen yazıya istinaden 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 6. kısım sosyal haklar ve yardımlar başlığının 211’nci maddesi uyarınca 

14/09/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 

ile 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı yapılan değişiklikle Bakanlığımızın bazı 

personeline yapılacak giyecek yardımının ödenmesiyle ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir. 

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
 
 Bakanlığımızda, kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde ve sivil toplum 

kuruluşlarında kullanılması gerekli; plan, program, kitap, tez, rapor vb. yayınların basımı 

yaptırılmıştır. 

 Kitap ve rapor olarak 2017 yılında 58 adet Bakanlığımız yayınından 7.935 sayfa olmak 

üzere toplam 3.752.880 adet baskı yapılmıştır. 

 62 adet yayın için Yayın Kurulu Kararı ve Baskı Formu düzenlenerek ilgili matbaaya 

gönderilmiştir. 

 2016 Yılı Yayın Kataloğu baskıya hazır hale getirilerek basımı yapılmıştır. 

 Bakanlık yayınları kitap dağıtım biriminde hizmete sunulmuş ve teslim alınan 26.150 adet 

kitabın dağıtımı düzenli olarak yapılmıştır. Bu Kapsamda; 13.795 adet kitabın iç ve dış 

dağıtımı yapılmıştır. 

 Bakanlığa derleme ve bağış yoluyla gelen 411 adet yayın ile satın alınan 85 adet yayın 

okuyucu hizmetlerine sunulmuştur. 

 2017 yılında Teşkilatımız Genel Evrak Birimine normal, gizli, çok gizli ve hizmete özel 

evrak olmak üzere toplam 16.371 adet evrak girişi yapılmış 6.133 adet evrak çıkışı 

yapılmıştır.  
 

Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları 
 

 Tübitak Bilgem YTE tarafından düzenlenen “Yazılımda Yüksek Olgunluk” etkinliğine, 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 2016 - 2019 Ulusal 

e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Değerlendirme toplantısına, 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda gerçekleştirilen 2016 - 2019 Ulusal 

Siber Güvenlik Eylem Planı Veri Girişi (SEPSİS) toplantısına katılım sağlanmıştır. 
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Katılınan Eğitim, Seminer, Hizmet İçi Eğitim ve Konferanslar   

 Infoblox Exchange firması tarafından düzenlenen Security  & Cloud Road Tour 

etkinliğine, 

 Teknoloji Platformları tarafından organizasyonu gerçekleştirilen “Kamuda BT 

Yönetişimi ve Endüstri 4.0 Platformu” etkinliğine. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının “E-Devlet Hizmetlerinin Erişilebilirliği” 

çalıştayı’na  

 TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleştirilen 

“Kamu İnternet Siteleri Rehberi Yaygınlaştırma Projesi (KAMİS)”  eğitimi’ne, 

 Başbakanlık tarafından düzenlenen “TAIEX Workshop on Open Government Data 

Portal” etkinliğine, 

 ATO Congresum da Kamu Açık Kaynak Konferansı Kurs ve Konferanslarına, katılım 

sağlanmıştır. 

 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 
 
 2018 Yılı Akaryakıt Alımı, 2018 Yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı, 2018 Yılı İçinde 

Bastırılacak Olan Yayınlar ile ilgili Hizmet Alımı, 2018 Yılı İnternet hizmet alımı, 2018 

yılı Yemekhane Yemek ve Sair İşler İhalesi,2018 Yılı Elektrik mal alımı açık ihale 

usulüyle ve pazarlık ihalesi usulüyle yapılmıştır 

 Aylık hakkediş dosyaları düzenli olarak Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

 2017 yılı içinde On birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları organizasyonu ihalesi 

yapılmıştır 

 Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen ihaleli işlerle ilgili yazılara cevap verilmiştir. Sosyal 

Güvenlik Kurumuna sonuçlanan ihaleler hakkında bilgi verilmiştir. 

 Bakanlığımız birimlerinde kullanılmak üzere DMO’dan bilgisayar, fotokopi makinesi, 

faks makinesi ile kırtasiye malzemesi alımı yapılmıştır. 

 Bakanlık hizmet binasında kullanılmak üzere temizlik, hırdavat, elektrik vb. mal ve 

malzeme alımı yapılmıştır. 

 İhtiyaca binaen günlük gazete, dergi, yabancı yayın, kitap alımları yapılmıştır. 

 Taşınır Kayıt Sistemi gereğince Bakanlığımız taşınırlarının sayım işleminin %95’i 

tamamlanmıştır. 

 Bakanlığımıza ait doğalgaz, elektrik, su giderlerine ilişkin ödeme işlemleri yapılmıştır. 
 
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü  
 
 Turnike sistemiyle tüm Genel Müdürlüklere personelin haftalık giriş çıkış raporları 

gönderilmiştir. 

 Bakanlık personelinin sistem üzerindeki bilgileri takip edilerek PDB ile koordineli olarak 

bilgiler güncellenmiştir. 

 Sosyal tesislerdeki fiyat değişiklikleri sistem üzerinde güncellenmiştir. 



154 
 

 Kafeterya ve çay ocakları nakit kullanma bedelleri dekont ve tutanakları takip edilerek 

sisteme kaydı yapılmıştır, 

 Çay ocakları, kafeterya, lojman, spor salonu, yemekhane hizmetlerinden yararlanma 

bedellerinin maaşlardan kesintisi yapılmıştır. 

 Mutfak biriminin araç ve gereç ihtiyaçları karşılanmıştır. 

 Yemekhane ve mutfak hizmetlerinde kalite standartlarıyla birlikte, hijyen ve koruyucu 

önlemler artırılmıştır. 

 Bahçelievler lojmanları deprem güçlendirme çalışmalarından dolayı tahliye işlemleri 

tesis edilmiştir. Oran lojmanlarında güçlendirme çalışmalarından dolayı A-B bloklarında 

oturanların başka bir daireye geçici tahsis veya kalıcı tahsis işlemleri yapılmıştır. 

 2018 yılı için lojman talepleri toplanmış taleplere ilişkin PDB’dan bilgi temin edilmiştir.  
 

Teknik İşler Şube Müdürlüğü 
 
Hizmet Binası Genel Tadilat Proje Çalışması 

Toplam inşaat alanı 46.284 m² olan Kalkınma Bakanlığı Hizmet Binasının mevcut 

yönetmelik ve standartlara uygun hale getirilebilmesi için Bakanlığımız koordinasyonunda 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalar başlatılmıştır. Yapım ihalesine yönelik, keşif, 

metraj ve şartname hazırlıklarının yapılması kararlaştırılmıştır.  

Bakım-Onarım ve Tadilat İşleri 

Bakanlığımız Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binasında ile Bakanlığımız Lojman 

Yönetimleri ve sakinlerinden gelen sözlü ve yazılı talepler ve yapılan rutin bakım onarım, arıza 

giderilmesi vb. çalışmaların yanında, aşağıda sıralanan işler tamamlanmıştır. 

Diğer Onarım ve Bakım İşleri 

Bakanlığımızda ısıtma-soğutma sistemleri ile ilgili olarak yaz mevsiminde soğutma, kış 

mevsiminde ısıtmada kullanılan fancoillerin tamiri ve bakımı, Bakanlık hizmet binasın ve ek 

hizmet binasında bulunan muhtelif klima cihazlarının bakım ve onarımı, tuvalet alanlarında 

bulunan fotoselli bataryaların, lavabo ve muslukların bakımı, tamiri ve değişimi yapılmıştır. 
 

Bakanlık Lojman Binaları Güçlendirme ve Bakım-Onarım İşi 
 

Bakanlık Atatürk Sitesi Oran Lojmanı ve Bahçelievler Lojmanının, depreme karşı 

güçlendirilmesi, mevcut yönetmelik ve standartlara uygun hale getirilebilmesi için 

Bakanlığımız koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalar başlatılmıştır.  

20.10.2017 tarihinde firmaya Bahçelievler Lojmanının yer teslimi yapılarak aynı tarihte 

Bahçelievler Lojmanında ilgili çalışmalar başlamıştır. 

Atatürk Sitesi Oran Lojmanlarında ise çalışmalar 20.11.2017 tarihinde başlamıştır. 
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Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 

 
 25/07/2017 tarihli ve 464 sayılı Müsteşarlık Makamının Oluru ile Bakanlığımız tanıtım 

programı Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığına devredilmiştir. 

Üniversitelerin kariyer merkezleri ile koordineli olarak, Bakanlığımızın tanıtılmasına 

yönelik üniversite öğrencileri ve mezunları için "Kalkınma Bakanlığı 2017 Yaz Dönemi 

Tanıtım Programı” düzenlenmiştir. 

 İçişleri Bakanlığında göreve başlayan (38) İçişleri Uzman Yardımcısına yönelik olarak 

Bakanlığımızda 5 günlük bilgilendirme programı düzenlenmiştir.  

 Planlama uzmanlığı tezlerinin hazırlanma, değerlendirme ve yeterlik sınav süreçlerinin 

etkinliğini artırmak amacıyla Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinin revizyon çalışmaları 

tamamlanarak, Yönetmeliğin son hali üst yönetime sunulmuştur. 

 Bakanlığımızda görev yapan uzman yardımcılarının tez hazırlama süreçlerine yönelik 

olarak Sınav Kurulu’nun tezlerden beklediği standartlarda ve iç denetim bulgularındaki 

hususları karşılayacak nitelikte daha etkili rehberlik hizmeti sağlanması amacıyla, Tez 

Yazım Kılavuzunun revizyonu ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup üst yönetime 

sunulmuştur. 

 Tezlere ilişkin Bakanlığımız kurumsal hafızasının oluşturulabilmesi amacıyla 1991-1997 

yılları arasında Planlama Uzmanlığı sınavına giren Kariyer Dışı Elemanlara ait tez 

bilgileri Tez Takip Sistemine aktarılmıştır. 

 Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı kapsamında (27) uzman yardımcısının uzmanlık 

sınav aşamaları tamamlanmış, atama işlemleri için ilgililere ait sınav tutanakları Personel 

Dairesi Başkanlığına iletilmiştir. (24) uzman yardımcısının tez değerlendirme sınav 

aşaması tamamlanmıştır. 

 Hint Teknik, IMF, Singapur, JICA, Tayland, ÇHC ve Malezya Teknik İşbirliği 

Programlarının duyuruları yapılmıştır. IMF için (8), ÇHC için (2), Singapur için (1) 

personelin adaylığı ilgili kurumlara bildirilmiştir. Adayımızın olmadığı programlar için 

Devlet Personel Başkanlığına bilgi sunulmuştur. 

 2017 yılı için toplam 16 kişiye Affidavit of Support (finansman mektubu belgesi) 

düzenlenmiştir. 

 2017 yılı ilk yarısında yurt dışı eğitimini tamamlayarak Bakanlığımızda göreve başlayan 

(10) personelin yurt dışı eğitim dosyaları kapatılarak, Personel Dairesi Başkanlığına 

iletilmiş ve Seyahat Sonuç Raporları Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir. 

 Kamu çalışanlarının Avrupa Komisyonunda Geçici Görevlendirilmiş Ulusal Uzman 

(SNE) ve Profesyonel Eğitimde Ulusal Uzman (NEPT) olarak istihdam edilmesine ilişkin 

süreç hakkında Bakanlığımız birimleri bilgilendirilmiştir. 

 Bakanlığımızdan 4 personelin iştirak ettiği Dış Burs Teknik İşbirliği kurslarına ilişkin 

Sonuç Raporları resmi yazı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir. 

 Hizmet içi eğitim ve yurt dışı eğitime ilişkin bilgiler İnsan Kaynakları Yönetim Sistemine 

girilmiştir. 
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Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
 

 Bütçe ve Kesin Hesap Birimince Bakanlığımız 2018-2020 Dönemi Bütçesi hazırlık 

çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda;  
 

 2018-2020 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 bütçesi teklifleri alınmıştır. Harcama birimleriyle 

yapılan toplantılar sonucunda Bakanlığımız cari ve yatırım bütçe teklifleri hazırlanarak 

Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.  

 Bakanlığımız cari bütçe teklifleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile birlikte 

değerlendirilmiştir.  

 Bakanlık bünyesinde Yatırım Bütçesi görüşmeleri yapılmıştır. 

 Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde Bakanlığımız 2018 Yılı Bütçe Tasarısı 

hazırlanmıştır. 

 Kalkınma Bakanlığı 2017 yılı Bütçesinin Uygulanması 

 Bakanlığımız 2017 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin tertipler itibariyle dağılımı 

yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı oluşturulmuştur. 

 2017 yılı Yatırım Programı esas alınarak Toplu/Toplulaştırılmış Projelerin dağılımı 

yapılmış,  Yatırım Detay onayı alınmıştır. 

 Bakanlığımız bütçesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2017 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde toplam 128 adet aktarma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

 Birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21 inci maddesinde 

belirtilen yüzde yirmi oranının üzerindeki aktarma talepleri, Maliye Bakanlığına 

(BÜMKO) iletilmiş ve sonuçlandırılmıştır. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi hükmü 

çerçevesinde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) 19 adet Ayrıntılı Harcama Programı revize 

talebinde bulunulmuş ve sonuçlandırılmıştır. 

 2017 yılı sonunda ödeneğe ihtiyacı olan birimler tespit edilerek, gerekli ödeneği 

sağlamak amacıyla ödenek fazlası olan tertiplerden kurum içi aktarma yapmak suretiyle 

ödenek ihtiyaçları karşılanmıştır. 

 “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Yönetmeliği’ne göre Hesap 

Dönemi Başında ve Hesap Dönemi Sonunda gönderilmesi gereken belgeler yıllık olarak 

Ocak ayında ve diğer veriler ise her ay düzenli olarak Sayıştay’a gönderilmiştir. 

 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E işaretli cetvelde yer alan Bakanlığımızı 

ilgilendiren maddelerin başta 641 sayılı KHK olmak üzere ilgisine göre diğer kanunlara 
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derç edilmesi konusunda çalışma yapılmış ve hazırlanan rapor üst yönetime 

sunulmuştur. 

 Başbakanlık tarafından yürütülen "Kamuda Tasarruf Tedbirleri (İsrafın Önlenmesi)" 

konulu çalışma kapsamında Bakanlığımız 2017 ve 2018 yılları bütçesinden 

yapılabilecek tasarruflarla ilgili detaylı çalışma yapılmış ve ilgili mercilere sunulmuştur.  
 

 2016 yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Faaliyetler 
 

 Bakanlığımız 2016 yılı bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri ile kesin hesap verileri 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel 

Müdürlüğü verileri ile karşılaştırılarak uygunluk sağlanmıştır. 

 Harcama gerekçelerine ilişkin açıklamalar kesin hesaba eklenmiştir. 

 Bakanlığımız 2016 yılı kesin hesabı oluşturularak, Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.  

 “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Yönetmeliği’ çerçevesinde 

Bakanlığımız 2016 yılı İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare 

Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli düzenlenerek Sayıştaya gönderilmiştir.  

 Yatırım programı esas alınarak 2016 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmış 

Bakanlığımız ilgili sektörlerine, Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
 

 Kamu Alacaklarının Tahsili  
 

Tespit edilerek bildirilen alacakların her biri için Başkanlıkça alacak takip dosyası 

açılmaktadır. 2017 yılında 97 adet kişi borcu dosyası açılmış olup, bu dosyaların 89 tanesi tahsil 

edilerek kapatılmıştır. 8 dosya ise 2018 yılına aktarılmıştır.  
 
 2019-2023 Stratejik Planının Hazırlanması 

 
Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı hazırlıkları 11/04/2017 tarihli Bakanlık Olur’u ile 

başlamıştır. Hazırlık çalışmaları kapsamında; 

 Genelge 1 hazırlanarak Bakan onayını müteakiben yayımlanmış, 

 Bakanlığımız Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca stratejik 

planlama ve stratejik plan hazırlık sürecine ilişkin eğitim verilmiş, 

 Stratejik plan hazırlık sürecinde daha etkin yönlendirme ve koordinasyon görevinin ifa 

edilmesi amacıyla gerekli düzenleme ve alt yapı çalışmalar yapılmıştır. 
 

 2018 Yılı Performans Programının Hazırlanması 
 
Bakanlığımız 2018 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları kapsamında; 

 Stratejik Planda yer alan 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve 

hedeflerin tespiti yapılmıştır. 

 Faaliyetlerden sorumlu birimlerce faaliyetler maliyetlendirilmiş, faaliyetlerle doğrudan 

ilişkilendirilemeyen giderler Genel Yönetim Giderlerine dahil edilmiş olup, diğer 

idarelere transfer edilecek kaynaklar tespit edilerek, gelen bilgiler doğrultusunda 

konsolide edilerek 2018 yılı performans programı (Teklif) hazırlanmıştır. 
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 Bakanlığımız 2018 Yılı Performans Programı (Tasarı), Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 

Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına müteakiben büyüklüklere 

göre revize edilerek, Bakanlığımız bütçe tasarısının görüşülmesinden üç gün önce Plan 

ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunda Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerinin nihai 

halini almasıyla 2018 yılı Performans Programı Bakanlık Makamının Onayını takiben 

kamuoyuyla paylaşılmıştır. 
 

 İdare Faaliyet Raporu 
 
5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet 

Raporları Hakkında Yönetmelik gereği harcama birimlerince hazırlanan “Birim Faaliyet 

Raporu”nun her yılın mart ayı sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.  

Söz konusu hükümler çerçevesinde gönderilen Birim Faaliyet Raporları esas alınarak 

Bakanlığımızın 2016 yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp www.kalkinma.gov.tr adresinde 

yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  

Ayrıca hazırlanan bu raporun birer örneği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

 

 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
 

5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk 

6 aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini 

Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda 

hazırlanan “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” www.kalkinma.gov.tr 

adresinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
 

 Ön Mali Kontrol 
     

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile ön mali kontrol 

yürütme görevi, strateji geliştirme birimlerine verilmiş ve ön mali kontrolün kapsamı, niteliği, 

süreci, kontrol usulü ve yetkisi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda 

belirlenerek ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlere ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. 

Belirlenen mali karar ve işlemlerin yanı sıra riskli görülen alanlarda da üst yöneticinin onayıyla 

ön mali kontrol gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür.  

Üst yöneticiden alınan 05/01/2017 tarihli ve 6 sayılı Olur gereği harcama birimlerinin 

tüm mali iş ve işlemlerine ilişkin ödeme emri belgeleri (01- Personel Giderleri ile 02- Sosyal 

Güvenlik Giderleri hariç) ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17 nci 

maddesi uyarınca taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, harcama yetkilisi tarafından 

imzalanmadan önce ön mali kontrole tabi tutulmuş ve 22 adet ödeme emri belgesinde 11 farklı 

bulgu tespit edilmiş ve tespit edilen bulgulara ilişkin olarak harcama birimi yetkilileriyle 

yapılan şifahi görüşmeler neticesinde eksikliklerin tamamlatılması ve hataların düzelttirilmesi 

suretiyle güvence sağlanmasına devam edilmiştir.  
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2 Ocak- 26 Aralık 2017 itibarıyla detay bilgileri aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 

toplam 2851 adet ödeme emri belgesi ön mali kontrole tabi tutulmuştur. 

Üst yönetimi bilgilendirme sorumluluğunun bir gereği olarak yürütülen ön mali kontrol 

işlemleri yıl içerisinde altı aylık dönemler halinde üst yöneticiye raporlanmaktadır.  
 

 İç Kontrol 
 
Bakanlıkça iç kontrol standartlarına uyum sağlanmasını teminen bu güne kadar üç Eylem 

Planı hazırlanmıştır. Son Eylem Planı 2016 dönemini kapsamaktadır. 2017 yılı başı itibariyle 

74 olan ”uyum sağlanan genel şart sayısı”nın 79’a çıkartılması amacıyla kalan 5 genel şart olan 

”sürekli izleme”yi teminen çalışmalar devam etmektedir.  

2017 Yılı Performans Programında yer alan 28 nolu performans hedefi kapsamında 1 gösterge 

bulunmaktadır ve bu göstergeye ulaşılmıştır. 
 
 Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) 

 
Başbakanlık tarafından HEYS kapsamındaki çalışmalarda Bakanlıkların Strateji 

Geliştirme birimlerine, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili, ilişkili 

kuruluşlarının sisteme veri girişi ve veri yayımlanması süreçlerinin koordinasyonu görevi 

verilmiştir. Ayrıca ana hizmet birimlerinin hizmet envanterindeki süreçlerini değişen durum ve 

mevzuata göre güncellemelerini talep edilmiştir. 

Bakanlığımız birim temsilcileri ile bağlı kuruluşlarımızın temsilcilerine verilen eğitim 

sonrasında hizmet girişlerine başlanılmış olup, İlgili birimlerden/idarelerden sağlanan geri 

bildirimler neticesinde Bakanlığımız Hizmet Envanteri çalışmalarında Aralık ayı sonu itibariyle 

302 adedi Bakanlığımız birimlerine ait olmak üzere toplam 761 hizmetin sisteme kaydı 

gerçekleştirilmiştir. 
 

 Soru Önergeleri 
 
Bakanlığımıza yöneltilen 63, Başbakanlığa yöneltilen 31, diğer kurumlara yöneltilen 16 

adet olmak üzere toplam 110 soru önergesi cevaplandırılmıştır. 

 

Katılım Sağlanan Toplantı ve Eğitimler 
 

 7 Aralık 2017;  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen 6. Ulusal Verimlilik Kongresi, 

 Veri Standartlarının Uyumlaştırma Çalışması Çalıştayı, 

 Strateji Geliştirme birimi olağan toplantısına Başkan düzeyinde katılım sağlanmıştır. 
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3.  PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu 

mali yönetiminde idarelerin performanslarının ölçülmesine başlanmıştır. Performans 

değerlendirmesinin amacı kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine 

ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetimine katkı sağlanmasıdır. 

Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu performans esaslı bütçelemenin 

temelini oluşturduğundan performans programı aracılığı ile bütçe ilişkilendirilmekte ve 

belirlenen faaliyetler ile performans hedeflerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu amaçla; 

2017 yılı Performans Programımızda 30 adet performans hedefi ve bu hedeflere ulaşabilmek 

amacı ile 92 adet faaliyet belirlenmiştir. Performans hedeflerine ait yapılan değerlendirmeler 

faaliyet raporumuz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İdarelerin performanslarını ölçebilmesi ve izleyebilmesi için performans bilgisinin 

toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması performans programı ve faaliyet raporları aracılığı 

ile yapılmaktadır. Bu sistemin amaca uygun bir şekilde yürütülmesi,  etkin bir performans bilgi 

sisteminin varlığına bağlıdır. Stratejik hedeflere yönelik performans göstergelerinin stratejik 

amaç ve hedeflerle bağlantısı ve bunların gerçekleşme durumu Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı tarafından yıllık olarak izlenmektedir. 

Bakanlığımız 2017 Yılı Performans Programında 12 adet harcama birimi sorumlu birim 

olarak yer almıştır. Sorumlu harcama birimleri tarafından uygulanan performans hedef ve 

göstergelerinin izlemeleri yıllık olarak EBYS üzerinden gelen evraklarla takip edilmektedir. 

Değerlendirmeler; performans göstergelerinin hedeflenen değerlere ulaşılma durumu, 

değerden sapma varsa nedeni, sapma ilgili önümüzdeki dönemde alınacak önlemleri 

içermektedir. Bu kapsamda üretilen bilgiler faaliyet raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır. 
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IV. 

Kurumsal Kabiliyet 

ve Kapasitenin 

Belirlenmesi 
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ÜSTÜNLÜKLER 

 Kalkınma planı, orta vadeli program, yatırım programı ve yıllık program gibi temel politika 

dokümanları ile ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yön verme 

 Uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmanın kazandırdığı birikim, beceri ve geniş 

bakış açısı 

 Bölgesel politikalar, strateji ve uygulama alanında ulusal ve AB mali prosedürleri ve 

politika/proje uygulamaları konusundaki uluslararası düzeyde yetkinlik ve tecrübe 

 Ekonomik ve sosyal meselelere bütüncül bir perspektiften, analitik ve kapsayıcı olarak bakan 

ve politika üreten, farklı disiplinlerde deneyim ve donanım sahibi yönetici ve uzman personel 

 Ekonomik modelleme, küresel gelişmeleri izleme ve değerlendirme ile araştırma konusunda 

uluslararası düzeyde bilgi birikimi 

 Makroekonomik değişkenlere ait gelişmeleri sürekli izleyip değerlendirerek ekonomik 

konjonktürdeki gelişim ve değişimlere karşı alternatif politikalar üretebilme kapasitesi 

 Köklü kurumsal çalışma kültürü, tecrübe ve bilgi birikimi ve bunun kişisel gelişmeye önemli 

katkısı 

 Bakanlık içi ve kamu kurumları arasında koordinasyon sağlama beceri ve birikimi 

 Bakanlığın bilgi teknolojileri kullanımı kapsamında yeterli düzeyde bir teknolojik altyapı 

 İzleme ve değerlendirme konusunda tecrübe ve bilgi birikimi 

 Stratejik yönetim alanında sahip olduğu merkezi uyumlaştırma fonksiyonu 

 Bakanlık kütüphanesinin genel olarak ülkenin zengin koleksiyonlarından birine sahip olması 
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ZAYIFLIKLAR 

 AB programları çerçevesinde sürdürülen faaliyetler kapsamında birimler arası 

koordinasyonun artırılması gerekliliği 

 Birimler arası daha fazla bilgi paylaşımı gerekliliği 

 Yapılan çalışmaların daha fazla kamuoyuna tanıtılması ve kamuoyu desteğinin sağlanması 

gerekliliği 

 Tahsis edilen yatırımların izleme ve değerlendirme süreçlerindeki etkinliği artıracak bir 

sistemin kurulması gerekliliği 

 İhtiyaç duyulan verilerin istenilen detayda ve sürede temin edilmesi gerekliliği 

 Özel sektörle iletişimin artırılması gerekliliği 

 Araştırmalara, bilimsel araştırmalar ve yayın takibine daha fazla zaman ayrılması gerekliliği 

 Kayıtlı bilgi aktarımının artırılarak kurumsal hafıza eksikliğinin giderilmesi gerekliliği 

 Uzman personelin kapasitesinin artırılması amacıyla verilen eğitimlerin nitelik ve nicelik 

yönünden artırılması gerekliliği 

 Gelişen ve büyüyen yeni çalışma alanları ile birlikte yeni personel ihtiyacının karşılanması 

gerekliliği 
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V. 

Öneri ve Tedbirler 
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ÖNERİ VE TEDBİRLER     

Kurulduğu günden bu güne kadar Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında sergilemiş 

olduğu öncülük rolü ile kamu kurumları arasında seçkin bir konuma sahip olan Kalkınma 

Bakanlığı önümüzdeki dönemde bu görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla 

aşağıda belirtilen tedbirlerin gerçekleştirilmesi yönünde gayret sarfedecektir: 

 Uzman personelin, araştırma ve proje yapma konusunda daha fazla teşvik edilmesi, 

 Özellikle tahmin, model ve bunlara yönelik yazılımlar konularında eğitim imkânlarının 

geliştirilmesi ve böylelikle kurumsal kapasitenin gelişmesine katkı sağlanması, 

 Yapılan çalışmalar ve üretilen temel dokümanların kamuoyu ile daha etkin bir şekilde 

paylaşılması, 

 Personelin uzmanlık alanlarına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla 

seminer, panel gibi organizasyonlara katılması, 

 Bölgesel gelişme alanındaki yönetişimin geliştirilmesinin temel öncelik olarak 

belirlenmesi ve ilgili sektör ve kurumların gerek merkezde gerek yerinde süreçlere dâhil 

edilmesi, 

 Bölge Kalkınma İdareleri, ajanslar ve Bakanlık arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, 

 Yatırım Programındaki farklı konuları kesen yatırımların değerlendirilmesi, kaynak 

tahsisi ve izlenmesinde daha fazla eşgüdüme yönelik tedbirlerin alınması, 

 Yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi sürecinde kuruluşlarla daha yakın 

işbirliği içinde çalışılması, projeler konusundaki yapılan saha ziyaretlerinin sayısının 

planlı bir şekilde artırılması, 

 İhtiyaç duyulan kadrolara gerekli nitelikte yeni personelin alınması. 
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Ekler 
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EK-1: PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

  

 

Açıklama 

 

Ölçü 

Birimi 

Hedeflenen 

Gösterge 

Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Düzeyi 

Gerçekleşme 

Durumu 

Performans Hedefi 1: ÖDÖP’ün izleme ve değerlendirme çalışmaları 

sürdürülecektir ve On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 

başlatılacaktır.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 

1 ÖDÖP İzleme ve değerlendirme raporları sayısı  Sayı 2 2 ULAŞILDI 

2 
Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı izleme ve 

değerlendirme raporları sayısı  
Sayı 2 2 ULAŞILDI 

3 
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi 

Programı izleme ve değerlendirme raporları sayısı  
Sayı 2 2 ULAŞILDI 

4 On Birinci Plan hazırlıkları başlangıç toplantısı  Sayı 1 1 ULAŞILDI 

5 Uzun vadeli perspektif plan çalışması sayısı  Sayı 1 1 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 2: OVP en güncel verileri içerecek şekilde 

hazırlanacak ve OVP’nin kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır.  
 

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 6 
OVP taslağının Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere 

Başbakanlığa son gönderilme tarihi  
Gün 

31 

Ağustos 
9 Eylül ULAŞILAMADI 

7 
Ekonomi yönetimindeki diğer kamu kuruluşları ile yapılan 

Kısa Dönemli Ekonomik Tahminler toplantısı sayısı  
Sayı 4 6 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 3: Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap 

edilmiş tedbirlerin oranı artırılacaktır.  
 

P
er

f.
  

G
ö

st
. 

8 
Mali boyutu olan tedbirler içerisinde mali boyutu hesaplanan 

tedbirlerin oranı  
Yüzde 75 61 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 4: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının 

iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin etkinliği artırılacaktır.  
 

P
er

fo
rm

a
n

s 
G

ö
st

er
g

es
i 9 Hazırlanacak rehber sayısı  Sayı 2 2 ULAŞILDI 

10 Güncellenecek kılavuz sayısı  Sayı 1 1 ULAŞILDI 

11 Eğitim verilen kurum sayısı  Sayı 20 25 ULAŞILDI 

12 Eğitim verilen kişi sayısı  Sayı 100 120 ULAŞILDI 

13 Eğitimlerden memnuniyet oranı  Yüzde 80 80 ULAŞILDI 

14 
Merkezi düzeyde izleme ve değerlendirme sisteminin 

kurulması  
Yıl √ 

 

√ 
 

ULAŞILDI 

Performans Hedefi 5: 2015-2018 BTS ve Eylem Planı kapsamında 

kaydedilen gelişmeler oluşturulan izleme ve değerlendirme sistemi 

vasıtasıyla takip edilecektir.  

 

P
er

f.
  

G
ö

st
. 

15 
Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık tarafından 

üretilen çalışma/rapor sayısı  
Sayı 3 2 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 6: Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji 

belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek ve 

yönlendirilecektir.  

 

P
er

f.
  

G
ö

st
. 

16 
Hazırlanan, koordine edilen veya yönlendirilen sektörel ve 

tematik strateji belgesi sayısı  
Sayı 10 24 ULAŞILDI 
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Açıklama 

 

Ölçü 

Birimi 

Hedeflenen 

Gösterge 

Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Düzeyi 

Gerçekleşme 

Durumu 

Performans Hedefi 7: Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon 

çalışmalarıyla kısa ve orta vadeli yapısal analiz ve makroekonomik 

politika analiz kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.  

 

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 17 
Mümkün olan en güncel yıla ait veriler kullanılarak detaylı 

Türkiye sosyal hesaplar matrisinin üretilmesi  
Sayı 1 0 

ULAŞILAMADI 

18 
Hesaplanabilir genel denge modeli kullanılarak yapılan 

çalışma sayısı  
Sayı 1 0 

ULAŞILAMADI 

19 Model geliştirme amaçlı eğitim sayısı  Sayı 2 0 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 8: Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve 

değerlendirme çalışmaları kapsamında periyodik yayınlar 

hazırlanacak, ekonominin izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan 

platformlara katılım sağlanacaktır.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 
G

ö
st

er
g

es
i 

20 Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler yayın sayısı (Haftalık)  Sayı 52 51 ULAŞILAMADI 

21 Temel Ekonomik Göstergeler (Üç Aylık) yayın sayısı  Sayı 4 4 ULAŞILDI 

22 Ekonomik Gelişmeler (Üç Aylık) yayın sayısı  Sayı 4 4 ULAŞILDI 

23 Makroekonomik tahmin sayısı  Sayı 6 6 ULAŞILDI 

24 Senaryo/politika analizi sayısı  Sayı 4 4 ULAŞILDI 

25 Yapısal analiz sayısı  Sayı 8 8 ULAŞILDI 

26 Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni yayın sayısı  Sayı 4 4 ULAŞILDI 

27 OECD ülke inceleme raporları değerlendirme yayın sayısı  Sayı 2 0 ULAŞILAMADI 

28 
İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro-Analizi yayın 

sayısı  
Sayı 4 4 ULAŞILDI 

29 Gündemde öne çıkan konularda hazırlanacak rapor sayısı  Sayı 2 10 ULAŞILDI 

30 
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerdeki Gelişmeler(Beş yılda 

bir)  
Sayı 1 1 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 9: Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik 

kapsamlı araştırmalarla kalkınma politikalarının geliştirilmesine katkı 

sağlanacaktır.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 

31 Yayımlanan araştırma ve çalışma raporu sayısı  Sayı 3 1 ULAŞILAMADI 

32 Etkinlik sayısı  Sayı 2 0 ULAŞILAMADI 

33 Verimlilik konulu araştırma projesi sayısı  Sayı 1 1 ULAŞILDI 

34 
Yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Çalışma Tebliği 

sayısı  
Sayı 4 1 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 10: 2017 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal 

sektörel toplantılara konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde katılım 

sağlanacak, sektörel gelişmelere yönelik çalışmalar hazırlanacaktır.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 35 
Konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanan 

sektörel toplantı/panel ve benzeri faaliyet sayısı  
Sayı 20 20 ULAŞILDI 

36 
Uluslararası ve ulusal sektörel gelişmelere yönelik hazırlanan 

çalışma sayısı  
Sayı 15 15 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 11: Sektörel özel kesim sabit sermaye yatırımlarının 

tahmininde uygulanacak yöntemlerde ve veri altyapısında kalite artışı 

sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.  

    

P
er

f.
  

G
ö

st
. 

37 
Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı 

tahminine yönelik modelin geliştirilmesi  
Sayı 1 0 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 12: Makroekonomik gelişmelerin mikro düzeyde 

etkilerinin daha yakından izlenmesi için saha çalışmaları 

gerçekleştirilecektir.  

    

P
er

f.
  

G
ö

st
. 

38 

Konjonktürel gelişmeleri yakından takip etmek için yapılan 

firma ziyareti sayısı  

 

Sayı 10 0 ULAŞILAMADI 
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Açıklama 

 

Ölçü 

Birimi 

Hedeflenen 

Gösterge 

Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Düzeyi 

Gerçekleşme 

Durumu 

Performans Hedefi 13: TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı verilerle 

alternatif eğitim, sağlık programları gibi harcama setlerinin etkinlik 

değerlendirmesi yapılacak, söz konusu değişkelerin ekonomik 

etkilerinin tespitine ilişkin çalışmalar yürütülecektir.  

 

P
er

f.
  

G
ö

st
. 

39 Mikro veriye dayalı analiz sayısı  Sayı 2 1 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 14: Kamu yatırımlarında proje döngüsü 

yönetiminin etkinliği artırılacaktır.  
    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 

40 Geliştirilen rehber doküman sayısı  Sayı 2 2 ULAŞILDI 
41 Önemli projeler izleme raporu sayısı  Sayı 2 2 ULAŞILDI 
42 Düzenlenen eğitim programı sayısı (adam*saat)  Sayı 750 750 ULAŞILDI 

43 

Nakdi ve fiziki gerçekleşmelerin yanı sıra sonuçların da 

izlenip değerlendirilebileceği bütünleşik bir sistem 

oluşturulması  

Sayı 
√ 

 

√ 

 
ULAŞILDI 

Performans Hedefi 15: Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda 

Bakanlığın kurumsal kapasitesi artırılarak, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının da bu kapsamda mevcut kapasitesinin geliştirilmesine 

öncülük edilecektir.  

    

P
er

f.
  

G
ö

st
. 

44 KÖİ konusunda katılım sağlanacak eğitim programı sayısı  Sayı 3 6 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 16: Bölgesel gelişmenin yönetişiminin 

güçlendirilmesi ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu (BGYK) ile 

Bölgesel Gelişme Komitesinin (BGK) bölgesel gelişme alanında politika 

koordinasyonu sağlanacaktır.  

    

P
er

f.
  

G
ö

st
. 

45 
Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının 

gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak çalışma sayısı  
Sayı 3 14 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 17: Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini 

nicel analizlerle güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek 

süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek suretiyle 

kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik sağlanacaktır.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 46 Yayımlanan Bölgesel Gelişme Rapor Sayısı  Sayı 2 27 ULAŞILDI 

47 Gerçekleştirilen Ajans İzleme ziyareti sayısı  Sayı 26 34 ULAŞILDI 

48 Performans Değerlendirmesi Yapılan Ajans Sayısı  Sayı 26 26 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 18: Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler 

belirlenecek, sektörel öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi destek 

araçlarının tasarlanması ve uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü 

artırılacaktır.  

    

P
er

f.
  

G
ö

st . 49 
Bölgesel Girişim Sermayesi Modelinin Uygulandığı Bölge 

Sayısı  
Sayı 2 0 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 19: Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin 

yenilikçiliğe odaklı ve yönetişimi güçlendiren bir yaklaşımla 

tasarlanması sağlanacaktır.  

    

P
er

f.
  

.G
ö

s 50 
Bakanlıkların Kırsal Kalkınma Alanındaki Tematik Proje 

Sayısı  
Sayı 4 4 ULAŞILDI 

51 
Kalkınma Ajansları Tarafından İl Düzeyinde Hazırlanan 

Sosyal Analiz Raporu Sayısı  
Sayı 81 81 ULAŞILDI 



170 
 

 

Açıklama 

 

Ölçü 

Birimi 

Hedeflenen 

Gösterge 

Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Düzeyi 

Gerçekleşme 

Durumu 

Performans Hedefi 20: IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenleri kapsamında sağlanan 

fonların kullanımı etkili bir şekilde yönetilecek, IPA II’nin “Bölgesel 

Kalkınma” ve “İstihdam, Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi” politika alanları kapsamında tahsis edilecek fonların 

kullanımında bölgesel yaklaşım tesis edilecek ve AB üyeliği sonrası 

Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik kurumsal 

kapasite geliştirilecektir.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 52 

Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında etkin rol 

almalarına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında eğitilen 

kişi sayısı (adam/gün)  

Adam/ 

Gün 
150 45 ULAŞILAMADI 

53 

IPA ve IPA II Altındaki İlgili Operasyonel Programlar 

Kapsamında Kalkınma Ajansları Koordinasyonunda 

Uygulanmaya Başlayan Proje Sayısı  

Sayı 3 3 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 21: Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan 

İSEDAK kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin hale 

getirilecektir.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 
G

ö
st

er
g

es
i 54 

İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantı 

sayısı  
Sayı 16 16 ULAŞILDI 

55 
İSEDAK kapsamında koordinasyonu yapılan uluslararası 

toplantı sayısı 
Sayı 5 4 ULAŞILAMADI 

56 
İSEDAK kapsamında üretilen toplantı raporları (İngilizce, 

Arapça, Fransızca) ve ilerleme raporları  
Sayı 21 21 ULAŞILDI 

57 
İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen araştırma projeleri ve 

genel görünüm raporları  
Sayı 18 18 ULAŞILDI 

58 İSEDAK proje finansmanı kapsamında seçilen proje sayısı  Sayı 20 15 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 22: Ekonomik İşbirliği Teşkilatına yönelik 

sürdürülen koordinasyon hizmetinin daha verimli hale getirilmesi 

sağlanacaktır.  

    

P
er

f.
  

.G
ö

s 

59 

EİT çalışmaları kapsamında yurtiçi koordinasyonu sağlanan 

ve müzakereleri yürütülen uluslararası toplantı sayısı 

(direktörlükler bazında)  

Sayı 8 8 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 23: AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi 

uluslararası kuruluşlara yönelik sürdürülen koordinasyon hizmeti 

etkin hale getirilecektir.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 60 

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

gibi uluslararası kuruluşlar ve platformlar kapsamında ortak 

program, proje çalışma sayısı  

Sayı 25 0 ULAŞILAMADI 

61 Ekonomik Reform Programı sayısı  Sayı 1 1 ULAŞILDI 

62 
Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında katılım 

sağlanan toplantı sayısı  
Sayı 7 7 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 24: Komşu ülkeler ve bölge ülkelerle ikili ilişkiler 

kapsamında, yürütülmekte olan işbirliği faaliyetleri artırılacak, bu 

amaçla hali hazırda yürütülmekte olan programların kapsamı 

genişletilecek ve diğer ülkelerle de yeni işbirliği programlarının 

oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 

63 Yeni başlatılan Kalkınma İşbirliği programı sayısı  Sayı 1 0 ULAŞILAMADI 

64 
İkili İşbirliği kapsamında yürütülen teknik işbirliği faaliyet 

sayısı  
Sayı 4 4 ULAŞILDI 
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Açıklama 

 

Ölçü 

Birimi 

Hedeflenen 

Gösterge 

Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Düzeyi 

Gerçekleşme 

Durumu 

Performans Hedefi 25: Bakanlığın insan kaynakları yönetimini 

iyileştirilecek ve beşeri sermayesi güçlendirilecektir.  
 

P
er

f.
  

.G
ö

s 

65 
İnsan kaynakları yönetim sisteminin kurulması ve tümüyle 

uygulamaya geçirilmesi  
Yıl √ 

 

√ ULAŞILDI 

Performans Hedefi 26: Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi 

eğitimlerle personelin yetkinliklerinin artırılması ile uzmanlık ve 

yurtdışı eğitim süreçlerine ilişkin uygulama, izleme ve değerlendirme 

sistematiğinin güçlendirilmesine yönelik destekleyici çalışmalar 

yapılacaktır.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 
G

ö
st

er
g

es
i 

66 
Eğitim ihtiyaç analizinin ve çok yıllı eğitim planının 

yapılması  
Yıl √ √ ULAŞILDI 

67 Düzenlenen hizmet içi eğitim programı sayısı  Sayı 7 8 ULAŞILDI 

68 İnsan kaynakları sistemine bütünleşik modül hazırlanması  Yıl √ √ ULAŞILDI 

69 
Hizmet içi eğitim programlarına katılan kişilerin 

memnuniyeti  
Yüzde 80 82 ULAŞILDI 

70 
Yurt dışında lisansüstü eğitim için tanıtım programı 

düzenlenen prestijli üniversite sayısı  
Sayı 7 0 ULAŞILAMADI 

Performans Hedefi 27: Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere 

bilişim altyapısı güçlendirilecek ve bilgi sistemleri geliştirilecektir.  
    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 71 Kurumsal Bilişim Stratejisinin hazırlanması  Yıl √ - ULAŞILAMADI 

72 KAYA Projesinin hayata geçirilen modül sayısı  Sayı 2 3 ULAŞILDI 

73 Felaket Kurtarma Merkezinin yürürlüğe geçmesi  Yüzde 90 100 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 28: Mali yönetim ve kontrol sistemi 

güçlendirilecektir.  
    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 74 Uyum sağlanan “iç kontrol genel şartı” sayısı (kümülatif)  Sayı 79 79 ULAŞILDI 

75 Gerçekleştirilen denetim sayısı  Sayı 4 3 ULAŞILAMADI 

76 
Denetlenen birimle mutabık kalınan önerilerin toplam 

önerilere oranı  
Yüzde 90 100 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 29: Destek hizmetleri kapsamında Bakanlık 

kaynaklarının yönetimi etkinleştirilecek, sosyal imkânlar geliştirilecek, 

personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecek ve teknik 

hizmetler ile altyapı iyileştirilecektir.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 

77 Destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı  Sayı 12 11 ULAŞILAMADI 

78 Destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri  Yüzde 90 90 ULAŞILDI 

79 
İyi uygulama örneklerinin izlenmesine yönelik kurum 

ziyaretleri  
Sayı 4 4 ULAŞILDI 

80 
Personelin motivasyonunun artırılmasına yönelik faaliyet 

sayısı  
Sayı 5 5 ULAŞILDI 

Performans Hedefi 30: Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst 

politika dokümanları başta olmak üzere, Bakanlığımızın tüm 

çıktılarının ilgili paydaşlar ile kamuoyu nezdinde paylaşılması 

sağlanacaktır.  

    

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 81 Bakan ve Bakanlıkla ilgili basında çıkan haber sayısı  Adet 26.500 26.075 ULAŞILAMADI 

82 
Tanıtım kitabı, broşürü, tanıtım filmi hazırlanması ve 

güncellenmesi  
Adet √ 

 

- ULAŞILAMADI 

83 Tanıtım programı ve katılım sağlanan kariyer fuarı sayısı  Adet 8 2 ULAŞILAMADI 
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EK-2: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI1 

 

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 

                                                                                                    Şubat 2018 

  

 

                                                                                                       M. Cüneyd DÜZYOL 

                                                                                                     Müsteşar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bu beyan için, 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak 
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in ekinde (Ek-2) yer alan örnek esas alınmıştır.  
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EK-3: MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI2 

 

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 2017 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

 

 

                                                                                                       ANKARA 

                                                                                                     Şubat 2018 

 

 

                                                                                                Ahmet DİNÇER 

                                                                               Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Bu beyan için, 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak 
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in ekinde (Ek-4) yer alan örnek esas alınmıştır. 


