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

Mustafa Kemal ATATÜRK

BAKAN SUNUŞU

Sürdürülebilir bir kalkınma ortamı
yakalanmış, ekonomik istikrar sağlanmış,
rekabetçi piyasa yapısı oluşturulmuş
sonucunda da gelirini adil dağıtmaya
çalışan, yolsuzlukla mücadeleye öncelik
veren, bölgesel gelişmişlik farkını en aza
indirmeye çalışan, dünya ile bütünleşmiş
itibarlı ve güçlü bir Türkiye için gerekli
çalışmalara hükümetimizce kararlılıkla
devam edilmektedir.
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılması, idarelerin
şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun
artırılması amacıyla çıkartılan Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği
hazırlanan ve sistemin önemli araçlarından
Prof. Dr. Nazım EKREN
biri olan faaliyet raporları, idarenin
Devlet Bakanı ve
kullandığı kaynaklar ile amaç ve hedeflere
Başbakan Yardımcısı
ulaşıp
ulaşılmadığının
gösterilmesi
açısından önem arz etmektedir.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, ülkemizde ve dünyada
değişen ekonomik, sosyal ve kültürel koşullar çerçevesinde
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönündeki fonksiyonunu
etkin bir şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır.
Bu anlamda 2008 yılında; bir taraftan, konjonktürel gelişmelerin
izlenmesi; makro dengelerin oluşturulması; bölgesel gelişmişlik
farklarının giderilmesi ve yapısal uyum politikalarının uygulanması;
bölgesel, çok taraflı ve ikili ekonomik ilişkilerin yürütülmesi; bilgi
toplumuna ilişkin politika hedef ve stratejilerin hazırlanması;
Avrupa Birliği ile ilişkilerde ekonomik, sosyal, hukuki konularda
inceleme ve araştırmalar yapılması; ülkenin doğal, beşeri, sosyal
ve iktisadi kaynak ve imkanları tespit ederek ileriye dönük
stratejiler geliştirmesi, topluma perspektif sağlayan politika
önerilerinin katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesi; ekonomi
politikalarının kalkınma planı, yıllık program hedefleriyle uyumunun
sağlanması konularında hükümete müşavirlik yapmış, diğer
taraftan da kamu kaynaklarının kullanımında yatırımların etkin ve
etkiliğinin sağlanması çerçevesinde Orta Vadeli Program, Yıllık
Program ve Yatırım Programı hazırlanmıştır.
Stratejik yönetimin gereği olarak hazırlanan Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı faaliyetlerinin yer aldığı 2008 yılı İdare
Faaliyet Raporunun kamuoyunu aydınlatmasını diler, raporun
üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.
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ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli
kullanılması,
sürdürülebilir
büyümenin sağlanması amacıyla politika
oluşturulması, koordinasyonu, izlenmesi
ve değerlendirilmesinde aktif rol alan
Müsteşarlığımız, yasal ve yönetsel
sorumluluğunun bilinciyle görevini yerine
getirmeye devam etmektedir.
Ülkemizin geleceğini şekillendirme
yolunda Müsteşarlığımız toplumun tüm
kesimleri ile iletişim ve işbirliği içinde,
uygulamayla diyaloğu koparmadan, sahip
olduğu misyonu tüm çalışanlarının
becerisi,
dinamizmi
ve
çalışma
heyecanıyla yerine getirme yolunda çaba
Halil İbrahim AKÇA
sarf etmiştir.
Müsteşar V.
Bu dönemde ulusal, bölgesel ve
sektörel düzeyde politikalar, stratejiler ve
tedbirler ile makro ekonomik çerçeveyi
ortaya koyan Orta Vadeli Program 2009-2011, 2008 Yılı Katılım
Öncesi Ekonomik Programı ve 2009 Yılı Programı hazırlanmıştır.
Ayrıca 2008 yılında; kamu yatırım programının yönetilmesi ile
ilgili olarak kurumların yetkilerinin artırılması, bilgi toplumuna
dönüşüm çalışmalarının koordine edilmesi, kamuda stratejik
planlamanın yerleştirilmesine yönelik çalışmalar, kamu-özel işbirliği
modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yasal alt yapı hazırlığı,
KİT Yönetişim Kanunu taslağı hazırlıkları, yeni kalkınma ajanslarının
kurularak toplam on ajansa ulaşılması, GAP Eylem Planının
hazırlanması, cazibe merkezleri ve Sosyal Destek (SODES)
programlarının oluşturulması dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan
yeni şartlara uyum yönünde atılmış başlıca adımlar olmuştur.
Önemli bir başka faaliyet ise, 2009-2013 dönemi için kurumsal
yol haritası niteliği taşıyacak Müsteşarlığımız Stratejik Planının
katılımcı bir yöntemle hazırlanması olmuştur.
Mali yönetim ve kontrol sisteminin araçlarından biri olan İdare
Faaliyet Raporu; kamu idarelerinin harcama birimleri ayrımında
yıllık faaliyetlerini değerlendirme ve kamuoyu ile paylaşma fırsatını
vermektedir. Bu bağlamda üçüncüsü hazırlanan bu rapor,
Müsteşarlığın kapasitesi, birimler itibarıyla yürütülen faaliyetler ve
sunulan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini, topluma olan
sorumluluklarından birisi olarak gören bir anlayışla ve hesap verme
sorumluluğunda hazırlanan 2008 yılı İdare Faaliyet Raporunun
faydalı olmasını diler, raporun üretilmesinde emeği geçenlere
teşekkür ederim.
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I-

GENEL BİLGİLER

A- VİZYON VE MİSYON
Vizyonumuz
“Türkiye’nin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan ve yönlendiren, politika
ve strateji üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve
dinamik bir kurum olmak”

Misyonumuz
Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve
sürdürülebilir kılınması için; ulusal ve uluslararası eğilim ve gelişmeleri dikkate alan,
bilgi toplumuna dönüşümü hedefleyen, katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve
beklentilerine duyarlı ve stratejik bir yaklaşımla;
➤ kalkınma planı ve programlar hazırlamak,
➤ makro ekonomik, sektörel, tematik ve bölgesel politika ve stratejiler geliştirmek,
➤ kamu yatırım programını hazırlamak,
➤ plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını yönlendirmek, koordine
etmek, izlemek ve değerlendirmek,
➤ kurumsal yapı ve işleyişi geliştirmek,
➤ AB’ye katılım sürecine ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek,
➤ uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliklerine katkıda bulunmak,
➤ hükümete danışmanlık yapmak,
➤ toplumun tüm kesimlerine yol göstermektir.
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a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını
tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve
hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak,
b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile
yıllık programları hazırlamak,
c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve
kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak,
uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete
müşavirlik yapmak,
d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük
stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini
katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun
dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine
getirmek,
e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile
uygulanabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalli
idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve
tekliflerde bulunmak,
f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek
ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma
planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak,
g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı
ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda
Hükümete müşavirlik yapmak,
h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve
amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve
yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve hükümete
teklif etmek,

•

540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Devlet Planlama Teşkilatının görevleri
aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından
meydana gelir.

2008 YILI FAALİYET RAPORU

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini
sağlayacak araçları ve tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı
izlemek ve koordine etmek,
j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun
olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde,
temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde
bulunmak,
k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak,
l) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili
iş ve işlemleri yürütmek.
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C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

2008 YILI FAALİYET RAPORU

1- Fiziksel Yapı
Müsteşarlığımız, Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe/Ankara
adresinde bulunan Başbakanlık yeni binasında, 13.500 m2 alanda hizmet
vermektedir.
Müsteşarlığımızda 184 kişi kapasiteli bir konferans salonu ve 11
toplantı salonu ile iktisadi ve sosyal konularda 62.214 kitap kapasiteli
kütüphane bulunmaktadır.
181 adedi Müsteşarlığın mülkünde olan ve 34’ü diğer kurumlardan
Müsteşarlığa tahsis edilmiş olan 215 lojman Müsteşarlık personeli
tarafından kullanılmaktadır.
Müsteşarlığımızda, kayıtlı 5 araç olmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık
olarak yapılan hizmet sözleşmesi ile karşılanmaktadır.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

•

2- Örgüt Yapısı

❮❮❮ 12

Müsteşarlığımız Başbakana bağlı bir kuruluş olup, Başbakan bu
yetkisini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla
kullanmaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısına karşı sorumludur. 2008 yılında Müsteşara yardımcı olmak
üzere iki müsteşar yardımcısı görev yapmıştır.
Müsteşarlık bünyesinde, 7’si genel müdürlük, 2’si müstakil 25 daire
başkanlığından ve yurdışı teşkilatından oluşan ana hizmet birimleri ile 3
danışma ve 4 yardımcı hizmet birimi bulunmaktadır.
Faaliyet raporu kapsamına giren Müsteşarlık teşkilat yapısı aşağıdaki
şemada gösterilmektedir.

MÜSTEŞAR

MÜSTEŞAR VE MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLERİ

YURT DIŞI TEŞKİLATI

YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI

YILLIK PROGRAMLAR VE
KONJOKTÜR DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI

SOSYAL SEKTÖRLER VE
KOORDİNASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKTİSADİ SEKTÖRLER VE
KOORDİNASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK MODELLER VE
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
VE SOSYAL GÜVENLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EKONOMİK MOELLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TARIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SOSYAL POLİTİKALAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE MAHALLİ İDARELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK PLANLAMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SANAYİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARININ
GELİŞTİRİLMESİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALTYAPI VE HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SOSYAL FİZİKİ ALTYAPI
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HUKUKİ TEDBİRLER VE
KURUMSAL DÜZENLEMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SOSYAL ARAŞTIRMALAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJE YATIRIMLARI
DEĞERLENDİRME ANALİZ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KONJOKTÜR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI

BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE
İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SEKRETERLİK

DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SEKRETER
YARDIMCILIĞI

KALKINMADA
ÖNCELİKLİ YÖRELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARI
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇOK TARAFLI
EKONOMİK İLİŞKİLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÖLGESEL GELİŞME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER VE
TEKNİK İŞBİRLİĞİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAYIN VE TEMSİL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL
PROGRAMLAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SAVUNMA UZMANLIĞI
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müsteşarlığımız, e-Dönüşüm DPT projesiyle bilgi ve teknoloji
kaynaklarından mümkün olduğunca etkin faydalanmaya çalışmaktadır.
Bilgi ve teknoloji kaynakları işlem süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve
verimliliğin artmasında önemli rol oynamaktadır.
25 adet sunucu sistemleri ile Müsteşarlığın bilgi sistemleri, internet
sitesi, intranet sitesi, e-posta, virüs, spam, güvenlik duvarı, veritabanları,
ağ yazıcıları, ağ yönetimi, yedekleme vb. hizmetler yerine
getirilmektedir.
Müsteşarlıkta yerel ağ üzerinde yaklaşık 800 adet kullanıcı
bilgisayarı ve 229 yazıcıya sahiptir. Yerel ağda VLAN yapısı kurulmuş
olup hızlı ve güvenli bir ağ yapısı oluşturulmuştur. İnternet erişimi 20
Mbps metro ethernet bağlantısı ile sağlanmaktadır.
Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi, Evrak Takip Sistemi, Arşiv ve
Belge Yönetim Sistemi, Dış Ticaret İstatistikleri, Yardım Masası, Yıllık
Program İzleme Sistemi, Toplantı Bilgi Sistemi Müsteşarlığımızın etkin
karar almasına yardımcı olan bazı bilgi sistemleridir.
Intranet sitesi ile kurum içi sosyal ve idari konularda haberleşme ve
etkin bilgi akışı ile çeşitli bilgi sağlayıcılarla doğrudan bağlantılarla anlık
haber ve bilgi akışı sağlanmaktadır.
Yeniden geliştirilen e-Kapı (Portal) ile Müsteşarlık ile ilgili haber,
duyuru ve basımı yapılan bilgi, belge ve bilgi kaynaklarının hızlı bir
şekilde dış kullanıcılara sunulması www.dpt.gov.tr internet sitesi vasıtası
ile yapılmaktadır.
Müsteşarlık bünyesinde ve dışarıda yapılan toplantıların kayıt altına
alınması amacıyla Video Konferans Sistemi hizmete sokulmuş istenirse
toplantılar kurum içerisine Intranet veya kurum dışına Internet
aracılığıyla yayımlanması sağlanmaktadır.
1961 yılında kurulan Müsteşarlığımız kütüphanesinde iktisadi ve
sosyal alanlarda 62.214 adet kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve
kitap dışı materyaller bulunmaktadır. Abone olunan 137 süreli yayının
96’sına online erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca 11 adet online veri
tabanı aboneliği mevcuttur.
Müsteşarlık kütüphanesi özellikle stratejik yönetim, kamu yönetimi,
stratejik planlama ve performans yönetimi konularında ülkemizdeki
oldukça zengin koleksiyonlardan birine sahiptir.

4- İnsan Kaynakları
2008 yılı sonu itibarıyla Müsteşarlığımıza tahsis edilmiş olan 1000
adet kadrodan 688 adedi dolu olup, tahsis edilen kadronun % 69’u
kullanılmıştır.
540 sayılı KHK’nin 34. maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam
ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum ve
kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla, 12 geçici personel görevlendirilmiştir.
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Müsteşarlığımızda çalışan kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin
yıllar itibarıyla sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

2004

203

470

673

2005

212

490

702

2006

210

509

709

2007

201

512

713

2008

200

488

688

Son 5 yılda kadrolu personel sayısında kayda değer bir değişme
görülmezken, sözleşmeli personel sayısı yüzde 3 oranında artmıştır.
Buna karşılık geçici personel sayısı 33’den 12’ye düşerek yüzde 36
oranında azalmıştır. Toplam personel sayısında ise geçici personelin
kurumlarına dönmesi, emeklilik gibi sebeplerle 2007 yılına göre azalma
olmakla beraber önemli bir değişim görülmemiştir.

Müsteşarlık personelinin birimler bazında dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
Grafik-2: Birimler Bazında Personel Dağılımı (Kişi)

•
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Tablo-1: Personelin Statüsüne Göre Dağılımı (Kişi)
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Müsteşarlık personelinin ünvanlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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Grafik-3: Ünvanlara Göre Dağılım
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Müsteşarlık personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımı
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik-4: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı (Kişi)

Müsteşarlık personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.

%28

492

196

KADIN

ERKEK

Müsteşarlık personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik-6: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Kişi)
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Grafik-5: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Kişi, %)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, çalışanlarını uzmanlık
alanlarında mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak
üzere orta ve uzun süreli yurt dışı eğitim programlarına
göndermektedir.
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5- Müsteşarlık Tarafından Sunulan Hizmetler
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatı ile yurtdışı
teşkilatından oluşur. Müsteşarlık tarafından sunulan hizmetler ana
hizmet birimleri, danışma birimleri ile yardımcı birimler tarafından
yerine getirilmektedir.
Ayrıca, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü
maddesiyle Yüksek Planlama Kurulunun, 6 ncı maddesi ile Para-Kredi
ve Koordinasyon Kurulunun ve 4641 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile
Ekonomik ve Sosyal Konseyin, 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile
oluşturulan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun ve 2007/7 sayılı
Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Dönüşüm Liderleri Kurulunun
sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi görevi DPT Müsteşarlığı’na
verilmiştir.

a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
i) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel
Müdürlüğü
Genel Müdürlük, yıllık programların makro dengelerini oluşturmakta
ve kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Konjonktürel gelişmeleri izlemekte ve değerlendirmektedir. Kamu
maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar konularında
gerekli araştırmaları yapmakta ve bu çerçevede gerekli politika
önerilerinde bulunmaktadır. Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili
görüş vermektedir.
Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük
stratejiler geliştirmekte ve topluma perspektif sağlayan politika
önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve
uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel yönlendirme görevini yerine
getirmektedir.
Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi
için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve
işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve öneriler geliştirmektedir.
Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve
yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda
Hükümete müşavirlik yapmaktadır.
Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin kalkınma planı hedef
ve amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve
yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamakta ve
Hükümete teklif etmektedir.
ii) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak, yıllık
programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, ekonomik modeller,
dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası stratejiler,
sanayileşme, teknoloji, çevre politikaları ve benzeri konularda
araştırmalar yapmak, geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal
politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek, bölgesel
entegrasyonlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara
yönelik alternatifler hazırlamak, kalkınma planlarının uygulanmasını
izlemek ve değerlendirmek, bu konularda uluslararası kuruluşlarla
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Ekonomik ve Sosyal Konsey sekreterya hizmetleri yürütülmektedir.
iii) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, iktisadi sektörlerde proje geliştirme ve
değerlendirme, sanayileşme, teşvik ve yönlendirme, iç ve dış ticaret
politikaları konularında çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle
kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda
bulunmaktadır.
İktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmekte,
kamu yatırım programını hazırlamaktadır. Kamu projelerini izlemekte ve
yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Uygulamaya ait
dönem raporlarını hazırlamakta, uygulamayı yönlendirmektedir.
Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermektedir. Plan ve
programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları
arasında gerekli koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla kurum ve
kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı komisyonlar
kurmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak
etmektedir.

2008 YILI FAALİYET RAPORU

Genel Müdürlükçe, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki stratejik plan
yapmakla yükümlü merkezi kamu idarelerinin stratejik planları
değerlendirilmektedir. Nitelikli, diğer planlarla uyumlu ve uygulanabilir
stratejik planların hazırlanabilmesi amacıyla değerlendirme raporları
aracılığıyla kamu idarelerine geri bildirim sağlanmaktadır. 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 söz konusu idarelere stratejik yönetim sürecinde
danışmanlık ve destek hizmeti sunulmaktadır.

•

2001 yılından beri Katılım Öncesi Mali İzleme süreci çerçevesinde
Avrupa Komisyonuna sunulan Katılım Öncesi Ekonomik Programı
Genel Müdürlük koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Türkiye
ekonomisindeki son ekonomik gelişmeler ile orta vadeli tahmin ve
öngörüler bu raporda yer almaktadır.
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temas ve müzakerelere iştirak etmekle görevli olan Genel Müdürlük bu
çerçevede, Kalkınma Planlarının hazırlanmasında makroekonomik
dengelerin oluşturulması ve koordinasyonun sağlanması görevlerini
yürütmekte olup, ayrıca Kalkınma Planlarına temel teşkil eden Özel
İhtisas Komisyonlarının toplanması ve raporların hazırlanmasını
koordine etmektedir.

Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını
tespit ederek, takip edilecek iktisadi politika ve hedeflerin
belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapılmasına katkıda
bulunmaktadır.
Uluslararası kuruluşlarla bilgi alış verişi içerisinde çalışarak ileriye
dönük stratejiler geliştirmekte ve topluma perspektif sağlayan politika
önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve
uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel yönlendirme görevini yerine
getirmektedir.
Kanun tasarısı ve tekliflerini, kalkınma planı ve yıllık programlardaki
ilke ve hedeflere uygunluk bakımından incelemektedir.
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iv) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
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Genel Müdürlük, sosyal sektörlerde çalışma ve araştırmalar yapmak
suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda
bulunmaktadır.
Sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmektedir.
Kamu yatırım programını hazırlamakta, kamu projelerini izlemekte ve yıl
içinde revizyonu ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Uygulamayı
yönlendirmekte, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş
vermektedir.
Plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim
kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla
kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin katılacağı muhtelif
komisyonlar kurmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelere iştirak etmektedir.
v) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, kalkınma planı ve yıllık program çalışmalarına
katılmakta, Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde oluşturulan
ilgili özel ihtisas komisyonu çalışmalarını koordine etmektedir.
İl ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmakta, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların
kalkınma planları ve yıllık programlarla tutarlılığını sağlamaktadır. Yapısal
uyum politikalarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların
çözümü amacıyla projeler geliştirmekte ve bu konularda yapılacak
çalışmaları koordine etmektedir.
Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamakta ve bunlarla
ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.
Yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve
orta ölçekli sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkarların ve kırsal kesimin
sorunlarına yönelik politikalar geliştirmektedir.
Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermekte, uygulamayı
yönlendirmektedir. Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit
ederek, bu yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir gelişme
sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Bölgesel kalkınma projeleri ve AB destekli bölgesel kalkınma
programlarının koordinasyonunu sağlamakta, görev alanına giren
konularda görüş vermekte ve uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelere iştirak etmektedir.
“Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” Faslı (22.
Fasıl)’nı Müsteşarlık adına ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği
içinde koordinasyonunu yürütmektedir.
vi) Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, Avrupa Birliği ile ilişkilerde ekonomik, sosyal, hukuki
ve diğer konularda Hükümet tarafından tespit edilecek hedef ve
politikalarla ilgili çalışmaları yapmakta ve önerilerde bulunmaktadır.
İhtiyaç duyulan inceleme ve araştırmaları yapmakta veya yaptırmaktadır.
Avrupa Birliğinden sağlanan mali yardımlara yönelik raporların
hazırlanmasına katkı sağlamakta ve mali yardımlarda gözetilmesi
gereken esas ve usuller ile proje hazırlama konusunda ilgili tarafları
bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.
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Ülkemizde katılım müzakerelerine yönelik olarak sürdürülen
faaliyetlerin genel koordinasyonundan sorumlu İzleme ve Yönlendirme
Komitesi üyesi olması sebebiyle Müsteşarlığımıza verilen görevlerin
yerine getirilmesinde koordinasyon ve yönlendirme işlevini yerine
getirmektedir.
vii) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük; bölgesel, çok taraflı ve ikili ekonomik ilişkilerin
kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve
politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli
çalışmaları yapmaktadır.

viii) Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı
Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri belirlemekte
Hükümete müşavirlik görevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi
amacıyla Müsteşarlık bünyesinde kurulan Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi
Başkanlığı, dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel oluşum ve
gelişimleri anında almak, değerlendirmek, yetkililerin ve kamuoyunun
bilgisine sunmak ve arşivlemekle görevlidir.
Başkanlık; kalkınma planları ve yıllık programların ekonomik, sosyal
ve kültürel politika ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri
ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlamakta ve bu bilgileri kurum
personeline ve kullanıcılara sunmaktadır.
Müsteşarlık bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullanılması için
gerekli tedbirleri almakta ve bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetlerini
yerine getirmektedir.
ix) Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

1

Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejilerin hazırlanması ve
hükümete teklif edilmesi, bu politika ve stratejilerin uygulamasının
yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması, kamu bilgi ve iletişim
teknolojileri projelerinin değerlendirilmesi ve kaynak tahsisi yapılması,
kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumuna yönelik faaliyetlerin
koordinasyonu, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun ve Dönüşüm
Liderleri Kurulunun sekreterya hizmetlerinin sağlanması, Avrupa
Birliğinin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının yurtiçi
koordinasyonunun sağlanması, uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelerde bulunulması, bilgi toplumuyla ilgili konularda toplumun
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
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Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak
amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmektedir.
Gelişme yolundaki ülkeler ve özellikle islam ülkeleri arasında ekonomik
ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları
yapmakta ve bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde
sekreterya hizmetlerini yürütmektedir.
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İdari kapasite geliştirici projeler tasarlamakta ve uygulamaktadır.

1 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuş
olup, ana hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Ancak, 540 sayılı KHK’da ana hizmet
birimleri arasında sayılmamıştır.
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b) Danışma Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan
Hizmetler

Özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşarlığa danışmanlık
hizmeti vermektedir.
ii) Hukuk Müşavirliği
Müşavirlik, Müsteşarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile
hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş
bildirmektedir.
Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki
tedbirleri zamanında almakta, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara
uygun olarak yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamakta ve Hazineyi
ilgilendirmeyen davalarda Müsteşarlığı temsil etmektedir.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

•

2008 YILI FAALİYET RAPORU

i) Müsteşarlık Müşavirliği

iii) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Müsteşarlığın stratejik planı ve performans programının
hazırlanmasını koordine etmekte ve bunların sonuçlarının konsolide
edilmesi çalışmalarını yürütmektedir.
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Müsteşarlık bütçesini,
stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak
hazırlamakta ve Müsteşarlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemekte ve değerlendirmektedir.
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,
ayrıntılı harcama programını hazırlamakta ve hizmet gereksinimlerini
dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamaktadır.
Bütçe kayıtlarını tutmakta, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri
toplamakta, değerlendirmekte ve bütçe kesin hesabı ile malî
istatistikleri hazırlamaktadır.
İlgili mevzuatı çerçevesinde Müsteşarlık alacaklarının takip ve tahsil
işlemlerini yürütmektedir.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da
esas alarak Müsteşarlık faaliyet raporunu hazırlamaktadır.
Müsteşarlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemektedir.
Müsteşarlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmekte,
uygulama sonuçlarını izlemekte ve yıllık yatırım değerlendirme
raporunu hazırlamaktadır.
Müsteşarlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve
işlemlerini yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır.
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamakta ve
danışmanlık yapmaktadır.
Ön malî kontrol faaliyetini yürütmektedir.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.
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c) Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan
Hizmetler

Müsteşarlık içerisinden bir üst kadroya vekaleten yapılan atamalar,
başka kurumlardan nakil yoluyla yapılan atama işlemleri,
Müsteşarlığımızdan başka kurumlara yapılan naklen atamalar ile naklen
görevden ayrılan veya göreve başlayan personelin özlük ve sicil
dosyalarının devredilmesi veya devir alınmasıyla ilgili işlemleri
yapmaktadır.
Personelin ücretsiz izine ayrılma ve başlama işlemleri, varsa
sözleşmelerinin hazırlanması, terfi tarihlerinin yeniden belirlenmesi
işlemlerini yapmaktadır.
Müsteşarlık personelinin sicil raporları, mal bildirimleri, hizmet
cetvelleri ve emeklilik işlemlerine ilişkin hizmetleri yürütmektedir.

ii) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı
Teşkilatın temsil ve protokol işlerini yürütmektedir. Yazılı ve görsel
basını takip etmekte, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile
yazışmalar yapmakta ve yabancı basında Türkiye ile ilgili çıkan
haberleri e-posta ve internet aracılığı ile temin ederek, bu haberleri
Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı, Müsteşar, Müsteşar
Yardımcıları ve Genel Müdürlüklere göndermektedir. Elde edilen
haberleri ayrıca intranet üzerinde yayınlamaktadır.
Günlük gazeteleri her gün tarayarak Müsteşarlığı ilgilendiren
haberler ile genel ekonomik konulardaki haberleri kupür haline
getirmekte ve intranette yayınlamaktadır. Hazırlanan kupürlerin
dosyalama ve arşivleme işlemlerini düzenli olarak yapmakta, kurum,
kuruluş, üniversite ve kişilerden gelen kitap isteklerine cevap vermekte,
Müsteşarlığın tanıtımı ile ilgili kariyer günleri ve fuarlara katılmakta,
tanıtım kitapçığı ve broşürler hazırlamaktadır.

•

Müşterek kararla Planlama Uzmanlığına atanan Planlama Uzman
Yardımcılarının ücret tespiti, kadro alımı ve sözleşmelerini
hazırlamaktadır.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşların Atama Usulüne İlişkin
Kanun gereğince yapılan Müşterek Atama Kararnamelerini
hazırlamaktadır.

2008 YILI FAALİYET RAPORU

i) Personel Dairesi Başkanlığı

Basın faaliyetleri kapsamında basın listelerini her ay güncellemekte,
hazırlanan basın duyurularını basın yayın kuruluşlarına faks ve e-posta
yoluyla ulaştırmaktadır.
Çalışan personelin ihtiyacı olan yayınları temin etmekte sürekli olarak
hizmete hazır tutmaktadır.
Müsteşarlıkça hazırlanan plan, program, özel ihtisas komisyonu
raporu, süreli yayınlar ve diğer yayınların basım işlerini yapmaktadır.
Teşkilatın evrak ve arşiv hizmetlerini yapmakta ve kurum arşivi
görevini yürütmektedir.
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iii) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili
hizmetleri yürütmektedir.
Müsteşarlığın koruma ve güvenlik hizmetlerini Savunma Uzmanlığı
ile koordineli olarak yürütmektedir.
Müsteşarlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmekte, ayrıca;
temizlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım, onarım ve personel taşıma
ve sair taşıma hizmet işlerini karşılamaktadır.
Müsteşarlık personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin
her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamakta,
Müsteşarlığın sosyal işlerini koordine etmektedir.
Müsteşarlığın teknik destek birimleri marifetiyle hizmet binasının
işletme faaliyetlerini tanzim etmektedir.
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•

2008 YILI FAALİYET RAPORU

Müsteşarlık ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin
kaydını Müsteşarlık makamının “Olur”u gereği harcama birimleri adına
tutmakta ve kayıt dışı olarak kullanılmasını önlemektedir.

Mevcut kira sözleşmelerine göre personel taşımaya yönelik taşıt
kiralamaları ile diğer taşıt kiralamaları işlerinin ihalesini yapmaktadır.
Müsteşarlığın elektrik, su ve doğalgaz ihtiyacına göre, bunların
alımını yapmaktadır.
Müsteşarlık personelinin yurtdışı staj ve öğrenim giderleri ile ilgili
personel kanunları hükmüne göre, özlük haklarına ilişkin ödeme
evraklarını hazırlamaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal ve hizmet alımlarının
ihalelerini yapmaktadır.

iv) Savunma Uzmanlığı
Hizmet binamızın iç ve dış güvenliği açısından sabotajlara ve
yangınlara karşı alınacak koruyucu güvenlik hizmetlerini yerine
getirmekte, personelin öncelikle can ve mal kaybını en alt seviyede
tutmak amacıyla gerekli önlem ve tedbirleri almaktadır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
İdarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracı
olan iç kontrol sisteminin temelini, süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere
ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü
kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin
sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturur.
Müsteşarlık bünyesinde, 2’si müstakil 25 daire başkanlığından oluşan
7 genel müdürlük ana hizmet birimi, 3 danışma ve 4 yardımcı hizmet
birimi ile yurtdışı teşkilatı bulunmaktadır. Müsteşarlığın temel
fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir.
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Müsteşarlığa verilen
görevler yukarıda belirtilen birimler tarafından, birim amirlerinin
sorumluluğunda yürütülmektedir.
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Müsteşarlık bünyesinde, iç ve dış faktörlerden kaynaklanan riskler
değerlendirilmiş olmakla beraber bilimsel ve sistematik olarak risk
değerlendirmesi yapılmamıştır.
Müsteşarlık bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında iç
kontrole ilişkin faaliyetlerin belgelendirilmesi ve işlemlerin
kaydedilmesini teminen arşiv sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede,
tespit edici kontrol faaliyetleri yürütülebilmektedir. Ayrıca, yürütülen
faaliyetlere ve işlemlere ilişkin yazışmalar hiyerarşik kademeler
tarafından kontrole tabi tutulmakta, önleyici ve düzeltici kontroller
gerçekleştirilmektedir.
Harcama birimlerince harcamaya ilişkin tahakkuk evraklarının
hazırlamasında mali kontroller yapılmaktadır. Mali kontrollerde riskli
bulunan ödemeler itibari ile Müsteşarlık Makamından alınan Olur
dahilinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca ön mali kontrol
faaliyetleri yürütülmektedir.

2008 YILI FAALİYET RAPORU

Müsteşarlık bünyesinde asli hizmetlerin yürütülmesinde, kariyer
uzmanlığı olan ve belirli seçilme ve atanma aşamalarını tamamlamak
suretiyle mesleki yeterliliklerini ispat etmiş bulunan Planlama Uzmanları
ve Planlama Uzman Yardımcıları ve kurumlarındaki başarıları ile
temayüz etmeleri sebebiyle Müsteşarlığımızda sözleşme ile çalışan
personel istihdam edilmektedir. İşlerin yürütülmesi sırasında birimler
arasında ve birimlerde çalışanlar arasında görev, yetki ve sorumluluklar
tanımlanmıştır. Görevlerin yürütülmesi sırasında ve yöneticilerin
görevde geçici olarak bulunmadığı dönemlerde hiyerarşik kademeler
arasında yetki devirleri açık olarak belirlenmiştir. Faaliyetler sırasında
etik değerlere uygunluğa, bilgi üretiminde ve hizmet sunumunda
tarafsızlığa özellikle dikkat edilmekte ve araştırmalar onucunda ulaşılan
bulgular üst yönetimle paylaşılmaktadır. Etik değerlere uyma
konusunda çalışanların dikkatlerini yoğunlaştırmak, görevleri sırasında
bu değerlere uygun olarak çalışmalarını yürütmelerini sağlamak ve bu
yönde taahhüt verilmesi amacıyla “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi”
çalışanlar tarafından imzalanmıştır. Böylece, yönetim ve çalışanlar
tarafından, iç kontrole ve yönetime karşı pozitif ve destekleyici tavırları
geliştirecek bir ortam oluşturulmuştur.

•

Bu çerçevede;
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2008 yılında Müsteşarlığımız iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol
Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken
çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması,
gerekli prosedür ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmaları
Müsteşarlık Makamından alınan Olur ile başlatılmıştır.

Müsteşarlık tarafından üretilen mali ve diğer bilgiler kaydedilmekte,
yönetime ve kuruluş bünyesinde bu bilgilere ihtiyaç duyan diğer kişilere
sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir formatta ve zaman dilimi
içerisinde iletilmektedir. İç ve dış iletişim için gerekli mekanizmalar
geliştirilerek yöneticilere ve çalışanlara doğru ve güvenilir bilgi akışı
sağlanmaktadır.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar 2009 yılında da devam edecektir.
25 ❯❯❯

II-

AMAÇ ve HEDEFLER

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
B- POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Müsteşarlığımız 2009-2013 dönemini kapsayan stratejik planına ilişkin çalışmalar
devam etmekte olduğundan, bu bölümlerdeki bilgilere söz konusu çalışmaların
sonuçlanmasını müteakip yer verilecektir.
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III-

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve
DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER
Müsteşarlık bütçesinin 2008 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara
ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Müsteşarlığımızın 2008 yılı bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla
267.070.000 YTL olarak kabul edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve düşmeler
sonucunda 2008 yılı yıl sonu itibariyle toplam ödenek 289.958.800 YTL olmuştur.
Ödeneklerden toplam 225.853.344 YTL harcama yapılmıştır. Harcamaların analitik
bütçe sınıflandırması ekonomik kod türleri itibarıyla dağılımı Tablo-2de gösterilmiştir.
Tablo-2: Ekonomik Kod İtibariyle Ödenek ve Harcamaların Dağılımı
EKONOMİK KOD
Personel Giderleri

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

YILSONU
ÖDENEĞİ

TOPLAM
HARCAMA

26.839.000

26.806.000

24.524.528

Sos. Güv. Kurum. Dev. Primi Gid.

2.150.000

2.183.000

1.956.236

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

8.926.000

9.318.000

8.913.037

Cari Transferler

47.534.000

47.642.000

47.642.000

Sermaye Giderleri

16.052.000

13.610.800

4.787.373

165.569.000

190.399.000

138.030.170

267.070.000

289.958.800

225.853.344

Sermaye Transferleri
TOPLAM

Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar memur ve sözleşmeli personele
yapılan maaş ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerini kapsamaktadır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamalar, üretime yönelik mal
ve malzeme alımları; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları; yolluklar; görev
giderleri; hizmet alımları; temsil ve tanıtma giderleri; menkul mal, gayri maddi hak
alım, bakım ve onarım giderleri; gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ile tedavi
yardımı ve cenaze giderleri olarak gerçekleşmiştir.
Cari Transferler kapsamında yapılan harcamanın 47.193.000 YTL’lik kısmı cari
giderlerini karşılaması amacıyla Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığına,
140.000 YTL’lik kısmı üyelik aidatı olarak Mesleki Yeterlilik Kurumuna, kalan 309.000
YTL ise memurların öğle yemeğine yardım olarak aktarılmıştır.
Sermaye Giderleri, Müsteşarlık bünyesinde yapılan araştırma ve geliştirme projeleri
ve diğer yatırım harcamalarını kapsamaktadır.
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Müsteşarlık harcama birimlerinin ödenek ve harcama bilgileri
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo-3: Harcama Bazında Ödenek ve Harcamaların Dağılımı
KURUMSAL
KOD

BİRİMLER

07.81.00.02

Özel Kalem Müdürlüğü 2

07.81.00.03

Savunma Uzmanlığı

07.8100.04

İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı

07.81.00.05

Personel Dairesi Başkanlığı

07.81.00.07

Yayın ve Temsil Daire
Başkanlığı

07.81.00.23

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

YILSONU
ÖDENEĞİ

TOPLAM
HARCAMA

10.715.960

9.992.960

5.110.540

182.000

143.000

112.783

12.898.920

10.992.920

10.386.420

559.090

567.090

495.686

2.182.520

2.179.520

1.631.700

Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı

453.920

514.520

284.357

07.81.00.24

Hukuk Müşavirliği

180.490

171.490

123.696

07.81.00.26

Diğer Müşavirlikler

1.470.570

1.518.570

1.482.723

07.81.00.63

Yurt Dışı Teşkilatı

64.300

74.900

50.759

07.81.30.00

Avrupa Birliği İle İlişkiler
Genel Müdürlüğü

48.934.690

48.813.690

48.615.962

07.81.31.00

Dış Ekonomik İlişkiler
Genel Müdürlüğü

11.856.020

11.872.220

8.422.463

07.81.32.00

Yıllık Programlar ve
Konjonktür Değerlendirme
Genel Müdürlüğü

3.793.020

4.034.620

2.003.635

3.018.170

2.923.170

1.495.050

İktisadi Sektörler ve
Koordinasyon Genel
Müdürlüğü

5.387.740

5.452.740

4.148.170

Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel
Müdürlüğü

27.508.550

69.542.350

69.130.034

Bölgesel Gelişme ve
Yapısal Uyum Genel
Müdürlüğü

136.333.330

119.123.330

70.855.249

1.530.710

2.041.710

1.504.117

267.070.000

289.958.800

225.853.344
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•
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Sermaye Transferleri kapsamında yapılan harcamalar ise Kalkınma
Ajansları, SODES, Cazibe Merkezleri, Birleşmiş Milletler için Ulusal Katkı,
Suriye İle Bölgeler Arası İşbirliği Projesine, Vakıf Üniversitelerine, Ulusal
Fona, AB Bölgesel Programlarına ve mahalli idarelere yapılan
transferlerden oluşmaktadır.

07.81.33.00

07.81.34.00

07.81.35.00

07.81.36.00

07.81.37.00
TOPLAM

Ekonomik Modeller ve
Stratejik Araştırmalar
Genel Müdürlüğü

Yönetim Bilgi Merkezi
Dairesi Başkanlığı

2 Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı harcamaları Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden yapılmıştır.
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Müsteşarlık bütçesinde, fonksiyonel sınıflandırmaya göre tahsis
edilen ödenek ve harcama miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

YILSONU
ÖDENEĞİ

TOPLAM
HARCAMA

01

Genel Kamu Hizmetleri

185.085.000

152.794.800

102.106.096

02

Savunma Hizmetleri

182.000

143.000

112.783

03

Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri

230.000

302.000

296.757

04

Ekonomik İşler ve
Hizmetler

14.000.000

26.830.000 13.780.4240

06

İskân ve Toplum
Refahı Hizmetleri

0

42.000.000 42.000.000

09

Eğitim Hizmetleri

67.573.000

67.889.000

67.557.284

267.070.000

289.958.800

225.853.344

TOPLAM

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2008 yılında harcamaların yıl sonu toplam ödeneğine oranı, personel
giderlerinde % 91; sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinde
% 90; mal ve hizmet alımı giderlerinde % 96; cari transferlerde % 100;
sermaye giderlerinde % 35; sermaye transferlerinde % 72 olarak
gerçekleşmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları
DPT Müsteşarlığı Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. Yıl içinde
Sayıştay tarafından sorguya alınmış harcama veya ilama bağlanmış
borç bulunmamaktadır.

•

FONKSİYON
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KOD

2008 YILI FAALİYET RAPORU
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ
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1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Yürütülen Faaliyet ve
Projeler
i) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel
Müdürlüğü
Temel Faaliyetler

• 2009-2011 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanarak
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.

• 2009 Yılı Programı hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak
yayımlanmıştır.

• 2008 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programın Genel Müdürlüğün
görev alanına ilişkin bölümler hazırlanmıştır.

• 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe hazırlık sürecine aktif katılım
sağlanarak, bütçe makro ve temel büyüklükleri ilgili diğer
kuruluşlarla koordineli olarak belirlenmiştir.

• Yüksek Planlama Kurulu ve Para Kredi Koordinasyon Kurulu
Kararlarının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.

• Üretim ve harcamalar yönüyle GSYH’nın alt bileşenlerinin ve dış
ticaret büyüklüklerinin tahmini yapılmıştır.

• Cari açığın azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler konusunda
kurumlar arası koordinasyon sağlanarak rapor hazırlanmıştır.

• İstanbul Finans Merkezi projesinin strateji belgesinin hazırlanması
çalışmaları başlatılmış ve katılım sağlanmıştır.

• Uluslararası finansal krizin Türkiye ekonomisine etkilerini en aza
indirmek amacıyla alınan sektörel tedbirler paketi çalışmasına katılım
sağlanmıştır.

• Kamu kesimi ve genel devlet sektörüne ilişkin veriler derlenerek ilgili
resmi metinlerde yayımlanmış, bu kapsamda uluslararası kuruluşlarla
yürütülen Veri Kalitesi Değerlendirme Çerçevesi Özel Veri
Yayımlama Standartları , Aşırı Açık Prosedürü gibi çalışmalara veri
temin edilmiştir.

• Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla yürütülen çalışmalara
katılım sağlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan Kayıt dışı Ekonomiyle
Mücadele Stratejisi Eylem Planına katkı verilmiştir.

• İç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak
yürütülen çalışmalara katılım sağlanmıştır.

• Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yatırım ve Finansman Programının
hazırlanmasına ve Stratejik Plan Taslakları incelenerek stratejik plan
değerlendirmelerine yönlendirici katkı sağlanmıştır.
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Periyodik Faaliyetler
Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu,

Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler sunumu haftalık olarak
hazırlanmıştır.
Mevzuat Çalışmaları

• Finans sektörüyle ilgili mevzuat çalışmalarına, Damla Mikro Finans
Anonim Şirketinin Kurulması ile İlgili, Ağaçlandırma ve Erezyonla
Mücadele Kurumu kurulmasına ilişkin, Ulaştırma Altyapı Yatırımlarına
İlave Kaynak Temini Hakkında Kanun Teklifine, Gümrük Kanunu ve
Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Taslağına,
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun değiştirilmesine
ilişkin taslağa, Devlet Davalarının Takip ve Usulleri Hakkında Kanun
Tasarı taslağına, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma
Usül ve Esasları Hakkında, Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve
Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
taslaklarına, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile
Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin
Tebliğinde değişiklik taslaklarına, Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlana Performans Programı Hazırlama Rehberi taslağına görüş
verilmiştir.

• Kamu İç Mali Kontrolü Politika Belgesinin hazırlanmasına ilişkin,
kamu özel işbirliği alanında gerçekleştirilen mevzuat çalışmalarına ve
teşvik sisteminin düzenlenmesi çalışmalarına, enerji sektöründe
mevzuat çalışmasına görüş verilmiş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun yeniden yazılmasıyla ilgili
çalışmalara ve kanunun uygulanmasına yönelik ikincil düzenlemelerin
hazırlanması çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
Görüş Bildirilen Diğer Konular

• 2008 Yılı İlerleme Raporuna katkı niteliği taşıyabilecek yeni
gelişmeler, İngilizce olarak hazırlanmıştır.

• Görev alanı içerisine giren pek çok konu hakkında not hazırlanmıştır.
• Milletvekilleri tarafından Bakan veya Hükümetin cevaplandırılması
amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan soru
önergelerinden Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulara
cevap verilmiştir.

•

Mali Piyasalarda Gelişmeler Raporu,

2008 YILI FAALİYET RAPORU

Temel Ekonomik Göstergeler Raporu,
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•
•
•
•

• OECD-Kamu Serveti Fonları, OECD-CMF Financial Market Indicators,
OECD tarafından hazırlanan “Kayıt dışı İstihdam” konulu çalışmaya
görüş verilmiştir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının 2009-2013 dönemi Stratejik Planları
hakkında görüş bildirilmiştir.

• D-8 İşbirliği 2007-2017 Yol Haritası Taslağına ilişkin bilgi notu
hazırlanmıştır.

• İller Bankası finansman dengesi ile ilgili toplantı yapılarak bankanın
yatırım limiti belirlenmiştir.
• IMF uzmanları ile Türkiye ROSC raporuna ilişkin toplantılar yapılmış
ve taslak metinler ile ilgili görüş bildirilmiştir.
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• Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesinin

• Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararlarına, tarımsal
desteklemeyle ilgili bütçe kalemlerinin ödemelerine ilişkin görüş
verilmiştir.

• SIGMA heyetince hazırlanan Kamu İç Mali Kontrolü Rapor Taslağına
görüş verilmiştir.

• Kamu idarelerinin teşkilat yapısında değişiklik getiren ve mali etki
yaratan kurumsal düzenlemelere görüş verilmiştir.
Kurul Çalışmaları
Finansal Sektör Komisyonu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ile bu Kurul bünyesinde kurulan
Kurumsal Yönetim Komitesi, İhracat Koordinasyon Kurulu, Devlet
Muhasebesi Standartları Kurulu, Vergi Konseyi, İç Denetim
Koordinasyon Kurulu çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
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•
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hazırlanmasına, Doğalgaz Strateji Belgesinin hazırlanmasına, Elektrik
sektöründe “maliyet esaslı fiyatlandırması” konusuna ilişkin görüş
verilmiştir.

Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları

• İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi olmasına yönelik
koordinasyon, çalışma grupları ve toplantıları yönetilmiştir.
İstanbul’da düzenlenen diğer toplantılara katılım sağlanmıştır.

• AB-Türkiye 4. Alt Komite toplantısında Son Ekonomik Gelişmelerle
ilgili, Mahalli İdareler Mali Yönetim Forumunda mahalli idarelerin mali
yapısına ilişkin, KİT Genel Müdürlerinin katılımıyla yapılan KİT’lerin
Stratejik Planlarını Hazırlamalarına ilişkin toplantıya, Türkiye Bankalar
Birliği ( TBB ) Ekonomi Çalışma Grubunun iki toplantısına, Finans
Sektörü Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmış ve sunum
yapılmıştır.

• Antalya’da yapılan Gelecek 10 Yılda Türkiye'nin Dış Ticaretine ve
Yabancı Yatırımlara Yönelik Strateji, Paris’te yapılan OECD Yatırım
Komitesi, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’nın “keynote speaker”
olarak konuk edildiği toplantıya katılım sağlanmıştır.

• Tarım ürünleri ihracatında ihracat sübvansiyonlarının sağlanmasında
çerçeve, program nitelikli Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu
Kararına ilişkin çalışma toplantısına katılım sağlanmıştır.

• Kayıt dışı ekonomiyi önlemeye yönelik hazırlanacak eylem planına
ilişkin Maliye Bakanlığında yapılan toplantılara iştirak edilmiştir.

• Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanacak yeni teşvik sistemine
ilişkin toplantılara, OECD Kısa Vadeli Tahminler toplantılarıyla
Ekonomi Politikaları Komitesi toplantılarına, 2009 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe hazırlık ve yasalaşma sürecinde gerçekleştirilen
toplantılara, Milli Gelir Hesaplarının revizyonuyla ilgili IMF uzmanları
ve TÜİK yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıya katılım
sağlanmıştır.

• 2009 Yılı Programı hazırlıkları çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı, ilgili
bakanlık ve ilgili KİT temsilcilerinin katıldığı yatırım ve finansman
toplantılarına, TÜİK ile yürütülen Ulusal Hesap Sistemlerinin
oluşturulması çalışmalarına, TÜİK Resmi İstatistik Programı grup
toplantılarına,
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• Sosyal güvenlik reformuna ilişkin ikincil düzenlemelerin
hazırlanmasına yönelik toplantılara, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
toplantılarına,

kanun tasarısı taslaklarına katkı vermek amacıyla PTT Genel
Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, katılım sağlanmıştır.

• Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, TCMB yetkilileri ve IMF Heyeti
ile güncel makroekonomik konular hakkında toplantılara katılım
sağlanmış ve ekonomik büyüme hakkında tahminler yapılmıştır.

• OECD Kamu Varlıklarının Özelleştirilmesi ve Yönetişimi Çalışma
Grubu toplantılarına aktif katılım ve katkı sağlanmıştır.
Makale ve Tezler

• İşveren Dergisinde Ekonomi-İstihdam-Büyüme konulu bir makale
yayımlanmıştır.

• Dahilde İşleme Rejiminin İmalat Sanayii Üzerine Etkileri”, “Mali Kural
Uygulamaları ve Türkiye İncelemesi”, “Türkiye’de Reel Sektörün
Finansman Yapısı, Kırılganlıkları ve Kur Riski”, “İç Kontrol Sistemi:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin İç Kontrol Model Önerisi”, “Dünyada
ve Türkiye’de Kıdem Tazminatı Uygulamaları, Türkiye’de Kurulması
Öngörülen Kıdem Tazminatı Fonunun Finansal Projeksiyonu”,
Türkiye için Sektörel Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve
İstihdam Üzerine Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Uygulaması”
isimli tez çalışmaları hazırlanmıştır.
Katılım Sağlanan Eğitim-Seminer, Toplantı ve Konferanslar

• TÜSİAD tarafından düzenlenen “Türkiye’de Hanehalkı: İşgücü, gelir,
harcama ve yoksulluk açısından inceleme” konulu çalışmanın tanıtım
seminerine, “Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri: 1987-2007
Döneminde Büyümenin Kaynakları, Temel Sorunlar ve Potansiyel
Büyüme Oranı” başlıklı raporun tanıtımı ve özet bulguların
değerlendirilmesi ve üst düzey bütçe yetkilileri toplantılarına,

• Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanında Kapasite Geliştirme Projesi
olarak 27 Mayıs 2008’de yapılan “AB Uyum Politikasının Geleceği ve
Türkiye”, “Sosyal Politika Gündemi Toplantıları: Global Kriz ve
Türkiye”, uluslararası “Globalization, Inflation and Monetary Policy”
konulu konferanslara,

•

• Posta sektörünü ve PTT Genel Müdürlüğünü düzenleyecek yeni
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bütçesinin belirlenmesi toplantılarına, Fındık ürünüyle ilgili strateji
oluşturmak amacıyla yapılan toplantılara,
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• Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 2008 yılı tarımsal destekleme

• Matra Projesi kapsamında düzenlenen “Mali Kurallar” konulu çalışma
gezisine iştirak edilmiş, “Bütçe Sürecinde Parlamentonun Rolünün
Artırılması” konulu eğitim programına,

• Maliye Bakanlığı ile İtalyan Hükümeti tarafından ortaklaşa yürütülen
“twinning” projesi çerçevesinde uluslararası standartlarla uyumlu bir
genel yönetim kapsamının belirlenmesi konulu çalıştay programına,

• ABGS’yle işbirliği halinde İngiltere Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı
konumundaki British Council tarafından düzenlenen Avrupa Birliği ile
Müzakere Sürecinde Yer Alan Personele Yönelik Eğitim Programına
(Euroskills) katılım sağlanmıştır.
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Yurtdışı Eğitim ve Görevler
Yurtdışı master eğitiminde bulunan 11 Planlama Uzmanı ve/veya
Planlama Uzman Yardımcısı ekonomi, finansal ekonomi, uygulamalı
ekonomi, uluslararası kalkınma, ekonomik kalkınma, uluslararası
ekonomi, finans, finansal yönetim, kalkınmanın ekonomik analizi,
uluslararası ticaret politikaları, uluslararası politik ekonomi, finansal
kuruluşlar, uluslararası hukuk gibi konularda eğitim görmektedir.
Verilen Eğitim ve Seminerler
Kurum içinde Stratejik Plan seminerlerinde ve Stajyer Eğitim
programlarında, kurum dışında ise iç denetçilere eğitim seminerleri
verilmiştir.
AB Tarama Sürecine Katılım
• Sermayenin Serbest Dolaşımı faslıyla ilgili AB müktesebatına uyum
takvimini içerecek şekilde hazırlanması gereken Strateji ve Eylem
Planı taslağı hakkında görüş verilmiştir.
• Sermayenin Serbest Dolaşımı ile ilgili teknik toplantı ve AB Mali
Hizmetler faslına ilişkin toplantılara katılım sağlanmıştır.

•
•
•

•
•
•

Diğer Faaliyetler
Bağlı olunan Devlet Bakanının katılacağı toplantı ve konferanslar için
özel not ve konuşma metinleri hazırlanmıştır.
Eylül 2008’de Küresel Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye’ye
Yansımaları bilgi notu hazırlanmıştır.
Yıllık program çalışmaları kapsamında her yıl kağıt ortamında
derlenen mahalli idareler mali verilerini tüm mahalli idareleri
kapsayacak şekilde elektronik ortamda derlemeye yönelik Mahalli
İdareler Veri Toplama Sistemi oluşturulmuştur.
“Mali ve Bütçesel Hükümler”, “Mali Kontrol” ile “Vergilendirme” fasıl
başlıkları altında düzenlenen toplantılara katılım sağlanmış ve görüş
bildirilmiştir.
Program kapsamında öngörülen ilgili tedbir kategorilerinin kurum ve
kuruluşlar bazında izleme ve değerlendirmesi yapılmıştır.
Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine katkı
verilmiştir.
TRT Genel Müdürlüğünün 2009 yılı bütçe büyüklüğü onaylanmıştır.

•
• Küresel kriz nedeniyle ülkelerin uyguladıkları ekonomik tedbir

paketleri hakkında not hazırlanmıştır.
• Dünya Ekonomisindeki gelişmeler haftalık olarak takip edilmiş ve not
hazırlanmıştır.
ii) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Temel Faaliyetler
• 2008 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı (KEP) hazırlık
çalışmaları yürütülmüştür.
• Sosyal Güvenlik gündemiyle toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in
koordinasyonu sağlanmıştır.
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• DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simülasyon Modeli’nin ve

• Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik gereğince Müsteşarlığımıza gönderilen kamu
idareleri taslak stratejik planlarından 53’ü için değerlendirme raporu
hazırlanmış ve ilgili kamu idaresine gönderilmiştir.
Periyodik Faaliyetler

• “Uluslararası Ekonomik Göstergeler” yayını hazırlanmıştır.
• Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve bütçe çalışmalarına katkı
sağlanmıştır.
Görüş Bildirilen Konular ve Mevzuat Çalışmaları

• Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında
Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberi taslaklarına
görüş verilmiştir.

• KİT stratejik planlarından 18’inin değerlendirme raporunun
hazırlanmasına yönelik görüş verilmiştir.

• Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzu’nun güncellenmesine yönelik, genel ve özel bütçeli
kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri ve nüfusu
50.000 ve üzerinde olan belediyelerden değişiklik talepleri
istenmiştir.

• Joint Vienna Institute tarafından Viyana’da düzenlenen “Applied
Economic Policy” konulu kurs ile IMF tarafından Washington’da
düzenlenen “Mali Programlama ve Politikalar -Uzaktan Eğitim”
kursuna katılım sağlanmıştır.

• Dünya Ekonomi Forumu’na katkı sağlanmış ve “Değer Zinciri Analizi”
konulu Eğitim Programlarına katılım sağlanmıştır.

• Economic Research Forum (ERF) tarafından arasında Kahire’de
düzenlenen ERF Eğitim Çalıştayı ile 15. ERF Yıllık Konferansı’na
katılım sağlanmıştır.

•

Modeller Projesi” kapsamında hazırlanan “Türkiye HERMIN Modelinin
Yapısı ve Özellikleri” raporunun tamamlanma aşamasına gelinmiştir.
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DPTMAKRO Yıllık Modeli’nin geliştirme ve revizyon çalışmalarına
devam edilerek, başta KEP olmak üzere çeşitli dokümanlara ve
çalışmalara katkı vermek üzere ekonomik tahminler üretilmiştir.

• Singapurlu işadamı heyetine Türkiye’nin orta ve uzun vadeli
ekonomik hedefleri, projeleri ve kamu tarafından verilmesi öngörülen
e-hizmetlere ilişkin planlamalar, Kırgızistan heyetine kalkınma
planları ve makroekonometrik modeller, Afganistan heyetine ise
“1980 Sonrası Dönüşüm ve Reformlar” konulu sunum yapılmıştır.

• Dokuzuncu Kalkınma Planı tahminlerinde kullanılan
makroekonometrik model kitap haline getirilerek Türkçe ve İngilizce
olarak yayımlanmıştır.

• Stratejik plan ile ilgili kapasite geliştirilmesine yönelik olarak Adnan
Menderes Üniversitesi ile iç denetçi eğitimi programı kapsamında
eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur.
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Kurul, Toplantı ve Komisyon Çalışmaları

• Brüksel’de düzenlenen Türkiye-AT Ortaklık Komitesi toplantısına
katılım sağlanmıştır.
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• Başbakanlık ve İngiliz Kültür Derneği işbirliğinde geliştirilmekte olan
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim Projesi”
çalışmalarında görev alınmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen
ziyaretlere katılım sağlanmıştır. Proje kapsamında elde edilen bilgi ve
tecrübelerin paylaşılması amacını güden projenin kapanış
sempozyumundaki çalışmalarda görev alınmıştır.

• İngiliz Kültür Derneği tarafından organize edilen ve “Trust in Public
Services-Kamu Hizmetlerine Güven” konulu Güney Doğu Avrupa
Bölgesini kapsayan çalıştaya katkı vermek, katılımcı politika
oluşturma ve paydaş yönetimi konularında kapasite geliştirmeye
yönelik olarak İngiltere ve diğer ülkelerin desteğini sağlamak üzere
katılım sağlanmıştır.

• Fransa’da, SIGMA’nın organizasyonunda Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol (KMYK) reformunun önemli unsurlarından biri olan hesap
verebilirlik konusunda OECD ile çalışma yapılmıştır. KMYK
Kanununun uygulanabilirliğini artırmak üzere yönetim kültüründe
değişim çerçevesinde hesap verebilirliğin artırılması konusunda neler
yapılabileceği ve SIGMA'nın bu konuda Türkiye'ye sağlayabileceği
destek konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.
AB Uyum Sürecine Katılım

• AB-Türkiye Genişletilmiş Ekonomik Diyalog toplantısına katılım
sağlanmış ve mevcut perspektif konusunda sunum yapılmıştır.

• Brüksel’de AB tarafından düzenlenen Experts Meeting’e katılım
sağlanmış ve Orta Vadeli Makroekonomik Görünüm konulu bir
sunum yapılmıştır.
Diğer Faaliyetler

• Eylül 2008’de MATRA projesi görüşmeleri çerçevesinde
Amsterdam’da IVM ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

• Sabancı Üniversitesi ile Müsteşarlığın birlikte gerçekleştireceği Kamu
Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç
Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının Oluşturulması Projesi
başlatılmıştır.

• 2009-2013 Stratejik Planını yapmakla yükümlü Müsteşarlığın stratejik
plan hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir.

• Stratejik yönetim, performans yönetimi ve moderasyon alanlarında
127 kitap satın alınarak kütüphaneye devredilmiştir. Bliss kütüphane
tarama yazılımına kayıt yaptırılarak Müsteşarlığın kullanımına
açılmıştır.
iii) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Temel Faaliyetler

• Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Sektörel
Lisanslar Komitesi çalışmaları (koordinasyon, toplantı, görüş verme)
ve iş ortamına ilişkin ulusal ve uluslararası raporları ile Fikri Mülkiyet
Hakları Teknik Komitesinin çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
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• Kamu-Özel Sektör İşbirliği ile ilgili mevzuatın hazırlanması sürecinin

Periyodik Faaliyetler

• Genel Müdürlüğün görev alanına giren 2009-2011 dönemini
kapsayan Orta Vadeli Program hazırlanmış ve Orta Vadeli Mali
Planın hazırlanmasına katkı verilmiştir.

• 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Bakanlar Kurulu Kararının hazırlanması koordine edilmiş ve
karara katkı verilmiştir.

• 2009 Yılı Programına katkı verilerek hazırlanması koordine edilmiştir.
• 2009 Yılı Yatırım Programının hazırlıkları doğrultusunda vize
işlemleri gerçekleştirilmiştir.

• 2008 Yılı Yatırım Programının uygulanması yatırımcı kuruluşlar
bazında takip edilmiş ve kuruluşların Yatırım Programında değişiklik
yapılmasına yönelik talepleri (ek ödenek, ödenek aktarmalar)
değerlendirilerek ilgili sektörler itibarıyla sonuçlandırılmıştır.

• Yatırım Programına alınmak üzere teklif edilen projelerin fizibilite
etütleri analiz edilerek proje analiz raporları hazırlanmıştır.

• 2008 Yılı Yatırım Programının il bazındaki dağılımı çalışması
sonuçlandırılarak yayımlanmış ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

• 2009-2011 Dönemi Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama
Rehberi hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

• 2008 Yılı Programının ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi
ve izlenmesi çalışmaları yapılmıştır.

• 2008 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programının hazırlanmasına katkı
verilerek ilgili bölümleri hazırlanmıştır.

• 2009-2011 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ve 2009 Yılı
Programının İngilizce metinleri hazırlanmış ve 2008 Yılı Katılım
Öncesi Ekonomik Programının İngilizce çevrisine katkı verilmiştir.
Görüş Bildirilen Konular ve Mevzuat Çalışmaları

•

Entegrasyon Komitesince oluşturulan Fikri Mülkiyet Uzmanlar
Grubunun çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

• GAP Eylem Planının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
• Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu Ekonomik İşbirliği ve
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koordinasyonu ve yürütülmesinde aktif rol oynanmış ve bahse konu
mevzuat nihai aşamaya getirilmiştir.

• İlgili sektörlerde, kurumların yeniden teşkilatlanması, yeni mevzuat
hazırlanması ve mevcut mevzuatta ihtiyaç duyulan değişikliklerle
ilgili Müsteşarlık görüşünün oluşturulmasına katkı verilmiştir.

• Kuruluşların stratejik plan taslaklarına görüş verilmiştir.
Kurul, Toplantı ve Komisyon Çalışmaları

• 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun hazırlanmasına katkı
verilmiş ve bütçenin TBMM Komisyonları ve Genel Kurul
görüşmelerine,

• Uluslararası kuruluşlar ile temas ve müzakerelerde bulunulmuş ve
söz konusu kuruluş temsilcileriyle yapılan toplantılara,
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• Mart, Haziran ve Ekim aylarında il düzeyinde gerçekleştirilen İl
Koordinasyon Kurulları toplantılarına,

• Kamu iktisadi teşebbüslerinin TBMM KİT alt ve üst komisyon

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

•
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denetleme toplantılarına,

• TOBB Sektör Meclisleri toplantılarına,
• IV. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurasına,
• Ege İhracatçı Birliklerince düzenlenen Organik Ürün Arama
Konferansına,

• İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su Forumu koordinasyon
toplantısına,

• Paris’te düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkelerde Su ve Suyla İlişkili
Altyapı Yatırımlarının Sürdürülebilir Finansmanı toplantısına,

• Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu tarafından İzmir’de düzenlenen
Zeytin Sektörü Arama Konferansına,

• Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısına,
• Ziraat Bankası ve Türk Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü işbirliğiyle
düzenlenen Ortak Akıl Platformu’na,

• İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele
Sözleşmesinin temel karar alma ve yürütme organlarından olan
Sözleşmenin Uygulanmasını Gözden Geçirme Komitesinin yedinci
toplantısına,

• Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına,
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen Tekstil, Hazır
Giyim ve Deri sektörlerine yönelik stratejik plan dokümanı hazırlık
toplantılarına,

• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunun birinci
toplantısına,

• Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulunun toplantısına,
• Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu toplantılarına,
• Milli Prodüktivite Merkezinin 29 Nisan tarihinde düzenlediği enerji
içerikli panele konuşmacı olarak,

• Yurt Dışı Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri Teknik Komitesi’nin
periyodik toplantılarına, katılım sağlanmıştır.

• Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu toplantılarına üye sıfatıyla katılım
sağlamaktadır.

• Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın “Enerji Verimliliği” Çalışma Grubu
Toplantısına 23-24 Nisan ve 22-23 Ekim tarihlerinde katılım
sağlanmış, ikinci toplantıda ülkemiz adına bir sunum
gerçekleştirilmiştir.

• Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen
AB Yolunda Tarımda Devlet Yardımları ve Tarımsal Ürünler İhracatı
toplantısına katılım sağlanmış ve AB Yolunda Tarımda Devlet
Yardımları konulu bir sunum yapılmıştır.

• Kurumlarla 2009-2011 yatırım teklifleri gönderilmeden önce, sorunlu
konuları değerlendirmek üzere ön yatırım toplantıları yapılmıştır.

• Müsteşarlığımız ile Dünya Bankası tarafından düzenlenen
Experiences in Public Investment Management konulu çalıştay
organize edilmiş ve katılım sağlanmıştır.
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• Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenen Kamu-Özel
İşbirliği Modeli konulu panele katılım sağlanmıştır.
Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonunun (DÖİK) ilk
toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan İcra Komitesi yıl
içinde 8 defa, DÖİK ise toplanarak çalışmalarını sürdürmüştür. Söz
konusu toplantılar için hazırlık ve sekreterya faaliyetleri
yürütülmüştür.

• Dünya Bankası hibesi kapsamında Müsteşarlığımızca yürütülen
Kalkınma Planı ve Programların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Projesi doğrultusunda iki adet çalıştay ve çeşitli toplantılar
düzenlenmiştir.

• TBMM AB Uyum Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri

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

• Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve
Gelir Yönünden Yansıması,Tarım ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında
Yaşanan Sorunlar ve Öneriler ile Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan
Davalarda Feragat ve Kabul isimli kitaplar yayımlanmıştır.

• Türk Tarım Dergisinin Mayıs-Haziran 2008 sayısında AB’nin Tarımsal
Devlet Yardımları Kuralları ve Türkiye’ye Yönelik Değerlendirmeler
konulu bir makale yayımlanmıştır.

• Temel Tarımsal Göstergeler isimli bir yayın hazırlanmış ve ilgili
kuruluşlara dağıtılmıştır.

• Ankara Sanayi Odasının yayın organı olan ASOMEDYA’nın Mayıs
2008 sayısının Forum bölümünde genetiği değiştirilmiş tohumların
kullanımına ilişkin Müsteşarlık görüşünün yer aldığı bir yazı
yayımlanmıştır.

• TAIEX Ofisi tarafından kabul edilen AB Tarımsal Devlet Yardımları
Kuralları konulu bir seminer düzenlenmiştir.

• Maliye Bakanlığı tarafından iç denetçiler için düzenlenen eğitim
programlarına eğiticiler gönderilerek katkı sağlanmıştır.

• İngiltere Dışişleri Bakanlığının Stratejik Program Fonu tarafından
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•

Komisyonunu bilgilendirme amacıyla düzenlenen “Tarım ve Kırsal
Kalkınma Faslı Müktesebat Alanı Hakkında Değerlendirmeler” konulu
ortak oturuma katılım sağlanmış, “Kalkınma Perspektifinde AB Tarım
Müktesebatına Uyum konulu bir sunum yapılmıştır.
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• 2007/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Sanayinin Rekabet

desteklenen KOBİ’lerin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesine
Yönelik Kurumlar Arası İşbirliği ve Eğitim Projesi kapsamında
düzenlenen Değer Zinciri Analizi Eğitim Semineri Programının
hazırlık çalışmalarına katkı verilmiştir.

• Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi
kapsamında İsveç Lund Üniversitesinde düzenlenen eğitime,

• Başbakanlıkça düzenlenen Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk
Sistemine Tanıtılması Projesi kapsamında başlatılan eğitim
seminerlerine,

• Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı
kapsamında eğitim ve değerlendirme toplantısına,
39 ❯❯❯

• Şanlıurfa’da Sulama-Tuzluluk, Sabancı Üniversitesinde düzenlenen
Tarımsal Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik konulu konferans ve
sempozyumlara,
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•
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• Türk Patent Enstitüsünce Dünya Ticaret Örgütü Fikri Mülkiyet Birimi
ile işbirliği içinde İstanbul’da düzenlenen TRIPs bölgesel seminerine,

• “Advanced Training –Monitoring and Evaluation konulu Inwent
Eğitim Programına,

• Güney Kore Kalkınma Enstitüsü ve Dünya Bankası tarafından 20-21
Kasım 2008 tarihinde Seul-Kore'de düzenlenen "Kamu Yatırımlarının
Etkinliğinin Artırılması" konulu uluslararası Konferansa katılım
sağlanmıştır.
AB Uyum Sürecine Katılım

• AB’ye katılım süreci kapsamında ilgili komisyon ve alt komisyon
toplantılarına; IPA, TINA ve Sürdürülebilir Kalkınma çalışmalarına
iştirak edilmiş ve bu çerçevede hazırlanan raporlara,

• AB fonlarından finanse edilmesi programlanan ve ilgili kuruluşlarca
Müsteşarlığımıza intikal ettirilen Twinning ve/veya yatırım
projelerinin hazırlanması sürecine iştirak edilmiş ve bu konuyla ilgili
nihai aşamanın ikmal edilmesine,

• Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı açılış kriterlerinden birini karşılamaya
yönelik olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığınca hazırlanan Taslak Tarım İstatistikleri Strateji
Belgesine katkı sağlanmıştır.

• AB Müktesebatına uyumu öngören Ulusal Program hazırlıklarına,
• AB’ye katılım müzakereleri kapsamında Brüksel’de gerçekleştirilen
Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Alanındaki Ticari Sorunlar
Çalışma Grubu ve Denizli’de gerçekleştirilen Hayvan Sağlığı Çalışma
Grubu toplantılarına,

• AB Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı ile ilgili kapanış kriterleri teknik
toplantılarına, katılım sağlanmıştır.
Diğer Faaliyetler
Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Bilgi
Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından 10-21 Kasım 2008 tarihleri arasında Antalya’da hakim ve
savcılara yönelik olarak düzenlenen Fikri Mülkiyet Hukuku Eğitimi
Programında ülke politikaları açısından fikri ve sınai haklar konulu bir
sunuş yapılmıştır.
iv) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Temel Faaliyetler

• Görev alanına giren sektörlerde 2009-2011 dönemini kapsayan Orta
Vadeli Program (OVP) hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce olarak
yayımlanmıştır.

• İlgili sektörler itibariyle 2009 Yılı Programı hazırlanmıştır.
• İlgili sektörlerde 2009 Yılı Yatırım Programı hazırlanarak
yayımlanmıştır.
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• 2008 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak yıl içinde Yatırım

• GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni
kapsamında kamu kuruluşlarının olağan görevlerinin yanı sıra ortaya
çıkan ve çıkabilecek sosyal ihtiyaçları kısa sürede gidermek amacıyla
Sosyal Destek Programı (SODES) hazırlanmış ve programa sunulan
proje teklifleri değerlendirilmiştir.

• Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan gelen yatırım taleplerinin yatırım
programı ile ilişkilendirilmesi ve ödenek dağılımı yapılmıştır.

• Yıl içerisinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili ödenek
revizyonu ve ek ödenek talepleri hakkında görüş bildirilmiştir.
Mevzuat Çalışmaları

• Enerji, Su, Ulaştırma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet
Gösteren Kuruluşların Alımları Hakkında Kanun Tasarısı, Bazı Yatırım
ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri
Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Ergene ve
Meriç Havzası Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, BİB-TAU Genel
Müdürlüğünün Görevlerinde Değişiklik Önerisi İle ilgili Kanun Tasarısı,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Kamu- Özel
İşbirliği Kanunu Tasarısı, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile
Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı Taslağı ve Nükleer Kanun Taslağına görüş verilmiştir.

• Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşme Kanunu Kapsamında
Yapım İşlerinde Fiyat Farkını düzenleyen Kararnameye, Bazı Yatırım
ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karara görüş
verilmiştir.

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Hazine Garantisi Olmaksızın Temin
Edilen Kredilere İzin Verilmesi ve İzlenmesi Esas ve Usullerine İlişkin
Yönetmeliğe, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliğe, Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Kontrolü Yönetmeliğe,
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğe ve İl Planlama Koordinasyon
Müdürlükleri Hakkında Hazırlanan Yönetmeliğe görüş verilmiştir.

•

yapılan bütçe ve görev alanına giren diğer konulardaki görüşmelere
katılım sağlanmıştır.
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• TBMM Genel Kurulda, Plan ve Bütçe ve diğer KİT Komisyonlarında
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Programına yeni proje alınması, projeler arası ödenek aktarması
yapılması, proje revizyonları ile projelere ek ödenek tahsis edilmesine
ilişkin talepler değerlendirilmiş ve kuruluşlarla toplantı yapılmıştır.

Görüş Bildirilen Diğer Konular

• İlgili sektörlerde, OECD, Dünya Bankası, UNDP, UNESCAP, UNEP,
UNICEF, ILO, BM ve diğer kuruluşlar tarafından hazırlanan çok
sayıda ortaklık anlaşması, değerlendirme raporu, proje dokümanı,
strateji belgesi, eylem planı ve benzeri belgelere görüş bildirilmiştir.

• Milletvekilleri tarafından verilen soru önergelerine görüş
hazırlanmıştır.
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• Diğer kurum ve kuruluşların stratejik planlarına görüş hazırlanmıştır.
• AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin ulusal programa katkı
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sağlanmış, bu programa sivil toplum kuruluşlarınca verilen görüşler
incelenmiştir.

• Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi
raporlarına, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı taslağına
ve Toprak Ülke Analizi Raporu Taslağına görüş verilmiştir.

• AB Habitat ve Kuş Direktiflerine yönelik hazırlanacak stratejiye,
İlerleme Raporuna, Uyumlaştırma Stratejilerinin hazırlanmasına
yönelik çalışmalara, Yapısal Fonlara Hazırlık Stratejisi ve Eylem
Planına, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı
tartışma belgeleri ile Kalkınma Yardımı Çerçeve Belgesi Yarıyıl
Değerlendirme Raporuna görüş verilmiştir.

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu rapora, SYDGM Etki Analizi Taslak
Raporuna, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi
Değerlendirme raporuna, Sosyal Riskin Azaltılması Projesi Uygulama
Tamamlama ve Sonuç Raporuna, I. Ulusal Gençlik İstihdam Zirvesi
Sonuç Raporuna, Sosyal Kamu Kolaylıkları Yönetişiminde
Yoksulluğun Dikkate Alınması konulu projeye görüş verilmiştir.

• Avrupa Sosyal Şartı 15. ülke raporuna, KOBİ Destek Sisteminin
Analizi” projesine yönelik hazırlanan dokümana, Esnaf ve Sanatkârlar
Raporuna, OECD- Dünya Bankası Sağlık sistemine Raporuna, BM
Çocuk Hakları Sözleşmesi gelişim Raporuna, Teknik İşbirliği
projelerine, Türkiye’nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesine, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitesi
projelerine, AK-AB Ortak Projesi/ Roma Gezginler projesine,
Türkiye’de Sosyal İçermenin Geliştirilmesi Projesine, UNDP desteği
ile uygulanması önerilen tüm teknik işbirliği projesine görüş
verilmiştir.

• Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve
Ulusal Kadın Eylem Planı (2008-2013) çalışmalarına katılım
sağlanmış ve görüş bildirilmiştir.

• Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Program, Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hakkında görüş
hazırlanmıştır.

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine görüş verilmiştir.
• Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde İklim Dairesi kurulmasına
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Marmara Temiz Hava Merkezi
Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Taslağına görüş verilmiştir.

• 5. Dünya Forumunda sunulmak üzere OECD Görev Gücü tarafından
hazırlanan “Su ve Kanalizasyon Sektöründe Stratejik Finansman
Planlaması Raporu”na girdi sağlamak üzere “Türkiye Durum Raporu”
hazırlanmıştır.

• Afet Azaltma ve Yeniden Yapılanma Küresel Fonu’nca (Global
Facility for Disaster Reduction and Recovery - GFDRR) hibe desteği
sağlanması planlanan Yüksek Riskli Şehirlerin ve Güçlendirilecek
Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi Konusunda Danışmanlık
Hizmetleri Projesinin hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmış olup
Türkiye’de Konutların Güçlendirilmesi İçin İdari ve Mali Bir Yapının
Geliştirilmesi Konusunda Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili projenin
hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir.
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• Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardım Çerçevesi Belgesi Yarı Dönem
Değerlendirme Raporuna görüş verilmiştir.

çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen “Geri Dönüşlü Göçün
Düzenlenmesi” (Managing Return Migration) ile ilgili ülkemiz
açısından önemli bulunan ve yurtdışındaki vatandaşlarımızla birlikte
ülkemize gelen göçmenleri de ilgilendiren, ülkemiz tarafından
hazırlanacak bir tutum kâğıdın da esas alınması gerekli görülen
Müsteşarlık önemli görülen hususlarla ilgili bilgi notu hazırlanarak
Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir.

• 7 Mart 2008 tarihli ve A/RES/62/156 sayılı “Protection of migrants”
başlıklı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararının 19. paragrafı
uyarınca hazırlanacak raporda, ülkemiz tarafından sağlanacak
katkılar çerçevesinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
tarafından talep edilen ülkemizde göçmenlerin haklarının
geliştirilmesinde kullanılan yol ve yöntemler ve göçmenlerin
ülkemize sağladıkları katkılar hakkında Müsteşarlık görev alanı
çerçevesinde bir bilgi notu hazırlanmıştır.
Kurul Çalışmaları
İlgili sektörlerde faaliyet gösteren yüksek kurul, koordinasyon kurulu,
yönetim kurulu,icra kurulu, icra komitesi, yönlendirme kurulu,
danışma kurulu, izleme komitesi, yönlendirme komitesi, teknik
komite, şura, çeşitli kurum ve kuruluşların genel kurulları ve danışma
kurullarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca sosyal sektörlerde çeşitli
programlar, projeler ve kurumlar arası ortak çalışma konuları
kapsamında gerçekleştirilen 100 ün üzerinde ayrı konu başlığında
çok sayıda proje yönetim toplantısı, kanun tasarısı taslak çalışması,
ortak akıl platformu, sektör meclisi, çalıştay, panel, kongre, diyalog
oturumu, strateji çalışması, uluslararası asamble, toplantı, oturum ve
sempozyuma aktif katılım sağlanmış ve rapor hazırlanmıştır.
Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları

• Çevre ile ilgili konularda BM, AB, OECD, ESCAP, Dünya Bankası gibi
uluslararası organizasyonlar tarafından düzenlenen toplantılara
katılım ve katkı sağlanmıştır.

• 1. İstanbul Su Forumu hazırlık çalışmalarına,
• Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarına altlık

•

• 2007 yılında yapılan “Göç Konusunda Uluslararası Diyalog” (IDM)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

fizibilite çalışmalarında kullanılmak üzere orta vadede kullanılacak
olan iskonto oranı belirleme çalışması tamamlanarak, ilgili kuruluşlara
bir değerlendirme raporu ile gönderilmiştir.

2008 YILI FAALİYET RAPORU

• İPA kapsamında desteklenecek olan kentsel altyapı projelerinin

teşkil edecek olan Kentleşme Şurası çalışmalarına ve çeşitli komisyon
çalışmalarına,

• Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu
Günleri toplantısına,

• Stokholm’de (İsveç) düzenlenen “Afet Azaltma ve Yeniden
Yapılanma Forumu”na,

• UNICEF ve T.C. Hükümeti arasında işbirliği programı çerçevesinde
hazırlanan 2006-2010 Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi
ve 2006-2010 Ülke Programı Eylem Planı ara dönem değerlendirme
toplantısına,
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• Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda kurulan “İnsan Ticaretiyle
Mücadele Ulusal Görev Gücü”nün toplantılarına,
• Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından düzenlenen “İslam ve Bin
Yıl Kalkınma Hedefleri, Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet” konulu
seminere,
• UNDP Yoksulluk Çıktıları Kurul Toplantısına,

• Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu kapsamında
oluşturulan İstihdam Teknik Komite toplantılarına,
• İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Görev Gücü toplantılarına,

• Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdam konulu toplantıya,
• III. Özürlüler Şurasına,
• Esnaf ve Sanatkarlarla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
TESK tarafından düzenlenen toplantılara,
• Yatırım Programında yer alan “Bilişim Vadisi” projesinin hizmet alımı
teknik şartname hazırlık toplantılarına,
• İllerde düzenlenen Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına,

• Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi
toplantılarına,
• Paris’te gerçekleştirilen OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışma
Grubu ve Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu
toplantılarına,
• UNDP Projeleri Yönlendirme Komitesi Toplantılarına,.

• Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından
•
•
•
•

düzenlenen Uluslararası Yardım ve Kamu Yönetimi Konferansına,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardım Çerçevesi Belgesi Yarı Dönem
Değerlendirme Raporu hazırlık toplantılarına,
UNDP-Güney İşbirliği Konferansına, Yoksulluk Programı Çıktıları
Değerlendirme Toplantısına,
Dünya Bankasının hazırladığı Eğitim Sektörü Çalışması ile ilgili olarak
düzenlenen tüm toplantılara,
Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında Ulusal Plan, tarama sonu
raporunda anlaşılamayan hususların değerlendirilmesi ve Avrupa
Komisyonunun sorularına cevap verilmesi amacıyla düzenlenen
toplantılara,
Erzurum ÜNİVERSİAD-2011 Kış Oyunları Toplantılarına,

•
• AB kaynaklarından finanse edilmesi düşünülen Artvin-Rize, Kayseri,
Çorum, Ereğli, Konya, Balıkesir, Çanakkale- Kuşadası, Van-Batman,
Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi için Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından düzenlenen proje gezileri ve toplantılarına,
• DPT-BİM-YBM intra dönüşüm ve yönlendirme toplantısına,

• KFW projeleri ile ilgili yapılan toplantılara,
• Dünya Bankası Projeleri kapsamında Dünya Bankası ile yapılan proje
toplantılarına,
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürütülen Kentleşme Şurası
toplantılarına,
• UNDP tarafından düzenlenen Kent Konseyleri toplantılarına,

• Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen AB projelerine yönelik eşfinansman sorunu konulu toplantılara, katılım sağlanmıştır.
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katılımıyla uygulanması planlanan, ekonomik krizin yoksul hane
halkları üzerine etkileri üzerine yapılacak araştırma çalışmasının adı
geçen kuruluşlarla koordinasyon hazırlık toplantıları
sürdürülmektedir.

• UNICEF ile çocuk yoksulluğunun giderilmesi üzerine istişare
toplantıları yapılmıştır.

• 2009 Yılı Yatırım Programı çalışmalarına esas olmak üzere 94 devlet
üniversitesinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile yatırım görüşmesi
yapılmıştır.

• GAP Eylem Planının hazırlanması için yapılan bütün toplantılara
katılım sağlanmış ve katkı verilmiştir.

• Çeşitli kamu kurumları, STK’ lar ve özel sektör temsilcilerinin
katılımıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen
“Kentleşme Şurası” kapsamında, “Kentlilik Bilinci Eğitim ve Kültür
Komisyonu” toplantılarına katkı sağlanmıştır.

• İç Göç Özel Uygulama Planı çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
Uygulanan Projeler
Türkiye’nin AB’ye Üyelik Kriterlerini Yerine Getirmesi ve Yönetim
Reformu Sürecinde Desteklenmesi Projesi:
Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu olan Inwent desteği ile yürütülen ve
2008 yılı içerisinde tamamlanan proje kapsamında “İzleme ve
Değerlendirme Eğitimi” ve “Maliyet Fayda Analizi Eğitimi”
düzenlenmiştir. Almanya’ya 14 kişilik bir heyetle 8 günlük çalışma
ziyareti düzenlenmiştir. Proje kapsamında 18 kişi eğitimci sertifikası
almaya hak kazanmıştır.

•

• Müsteşarlık, Dünya Bankası, UNICEF ve Hacettepe Üniversitesinin
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Milli Komisyonu başlığı altında Müsteşarlık, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Avrupa Kadın Lobisi (EWL) Yönetim Kurulu Üyesi,
Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Araştırma ve Uygulama Merkezi ve temsilcilerinden oluşan “Kadın
İhtisas Komitesi” kurulmuş ve 11.04.2008 tarihinde çalışmalarına
başlamıştır.
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• Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye

Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu
Projesi:
Projenin genel amacı, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ülkemizin
ulusal ve bölgesel kalkınma planlarına sektörel düzeyde entegrasyonuna
katkı sağlamaktır. Proje üç bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen
kapsamında, proje kapsamında, örnek olarak seçilen 5 sektörde
sürdürülebilirlik esaslarının ortaya konulduğu, geleceğe dair amaç ve
hedeflerin belirlendiği sektörel sürdürebilirlik çalışmaları tamamlanmıştır.
Projenin ikinci bileşeni olan hibe programlarının temel amacı,
toplumsal/yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını gösteren
projelerin desteklenmesi ve bu yolla paydaşlarda sürdürülebilir kalkınma
konusunda bilinç oluşturulmasıdır. Üçüncü bileşenin temelini oluşturan
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bilinçlendirme faaliyetlerinin en önemli amacı, "Sürdürülebilir Kalkınma"
kavramının kamu oyuna ve bireylere anlatılması ve toplumda farkındalık
yaratılmasıdır. Birbiriyle etkileşim içinde olan üç bileşenden olan proje
2008 yılı içerisinde tamamlanmıştır.
Türkiye’de Kamu Yatırımları İçin Ulusal İzleme Sistemi Kurulması
Projesi:
Proje kapsamında 9 çalışma toplantısı gerçekleştirilmiş ve temel yol
gösterici belgelerin taslakları oluşturulmuştur.
Yükseköğretim Sistemi ile İş Piyasası arasındaki Uyum Düzeyinin
Analizi Projesi:
DPT Müsteşarlığı Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Projesi kapsamında
yürütülen bu proje için öncelikle projenin yapılabilirliğini ortaya koymak
amacıyla etüt proje çalışmaları başlatılmıştır.
İklim Değişikliği ile Mücadele Konusunda Sektörel Maliyetlerin
Tespiti Projesi:
Ülkemizin iklim değişikliği politika ve stratejilerinin sektörel bazda ve
makro düzeyde belirlenmesi çalışmaları kapsamında “İklim Değişikliği ile
Mücadele Konusunda Sektörel Maliyetlerin Tespiti” projesi başlatılmıştır.
Proje, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen uluslararası
müzakerelerde ülkemizin doğrulanmış bilgiler çerçevesinde pozisyon
almasına destek olmak amacıyla iklim değişikliği ile mücadele konusunda
sektörel maliyetlerin tespit edilmesini amaçlamaktadır.
Planlama Uzmanlığı Tez Çalışmaları
“Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki Etkisi”,
“Türkiye’de Suça İtilmiş Çocuklar, Çocuk Adalet Sistemi ve Sisteme İlişkin
Önerileri”, “Yükseköğretime Erişimin Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin
Çözüm Önerileri”, “Kalkınma İşbirliğinde Uluslararası Sistem ve
Türkiye’nin Kalkınma Yardımları”, “Türkiye’de Eğitim Politikalarının Fırsat
Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri”, “Afet Yönetiminde Risk AzaltmaTürkiye’deki Konut Stokunun Risk Analizi Çalışması”, “Türkiye’deki Sosyal
Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi” konularında tez çalışmaları
yapılmıştır.
Katılım Sağlanan Eğitim-Seminer ve Konferanslar

• AB tarafından “Ekonomik ve Sosyal Uyum” alanında kapasite
geliştirme projesi kapsamında yapılan yapısal fon müzakereleri ve
genel müzakere teknikleri eğitimine, Inwent tarafından organize
edilen Monitoring and Evaluation, Lund Üniversitesi’nde (İsveç)
düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara
Entegrasyonu Projesi kapsamında, sürdürülebilir kalkınma
prensiplerinin politika oluşturulması sürecine entegrasyonu
teknikleri, Lund Üniversitesi tarafından İsveç’te düzenlenen
“Sustainable Development – From Problems to Solutions”, Inwent
tarafından organize edilen Monitoring and Evaluation konulu
eğitimlere katılım sağlanmıştır.
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Stratejileri, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce düzenlenen
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı, UNDPLitvanya ve İspanya’da gerçekleştirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
İstanbul’da düzenlenen “Üçüncü Uluslararası Kümelenme, Küçük
İşletmeler Kredi Programı (SELP) AB projesi kapsamında finansman
konusunda İstanbul’da düzenlenen konferanslara katılım
sağlanmıştır.
Verilen Eğitim ve Seminerler

• Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Yoksullukla Mücadele ve
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan altı kişilik bir heyete refakat eden
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü personeline
“Yoksullukla Mücadele ve Sosyal İçermede Kamu Politikaları: DPT ve
Sosyal Politika Deneyimi ” konulu bir sunum yapılmıştır.

• Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca yeni kurulan devlet
üniversitelerinin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla
düzenlenen çalışma toplantısına katılım sağlanmış ve yeni
üniversiteler için “Üniversite Yatırımları ve Gelişme Stratejileri”
başlıklı bir bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

• Yeni kurulan üniversitelerin kampüs planlaması ve üniversite gelişim
planı çalışmalarına yol gösterici ve yönlendirici bilgilendirme sunumu
yapılmıştır.
AB Tarama Sürecine Katılım

• AB Müktesebatına Uyumun Etki Analizi Grubu çalışmalarına katılım
sağlanmıştır.

• AB tarafından Paris’te düzenlenen Avrupa Araştırma Altyapıları
Konferansına (ECRI2008) katılım sağlanmıştır.
Diğer Faaliyetler

• TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketleri’nin aylık, dönemsel ve yıllık

•

• Güneydoğu Avrupa’daki Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri Uygulama
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kapsamında IPA-Çevre konulu kursa, JICA tarafından düzenlenen
“Orta Doğu’daki Doğal Afetlerin Etkilerinin Giderilmesi İçin
Geliştirilen Kapsamlı Stratejiler” Programına, Dünya Bankasının
organizasyonuyla, “Kanıta Dayalı Sosyal Politika Üzerine Düşünceler”
ile “Fırsat Eşitsizliklerinin Ölçümü: Teori ve Latin Amerika’ya
Uygulanması” konulu seminere katılım sağlanmıştır.
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• MATRA - Trainning for Europan Cooperation alt programı

sonuçları değerlendirilmiştir.

• Konut Yatırımlarını yerinde incelemek ve değerlendirmek üzere
Trabzon, Rize ve Artvin illerinde inceleme yapılmıştır.

• Tamamlanmış OSB ve KSS projelerini ve yeni talepleri incelemek
üzere çalışma ziyaretleri düzenlemiştir.

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kümelenme konusunda Konya
ve Mersin illerine düzenlenen çalışma ziyaretlerine katılım
sağlanmıştır.

• Genel Müdürlük görev alanına giren konularda bilgi notları
hazırlanmıştır.
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Kalkınma Ajansları
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanunun bazı maddelerinin iptali için yapılan
başvurularla ilgili Anayasa Mahkemesinin 30.11.2007 tarih ve 2007/91
sayılı kararı 23.02.2008 tarihli 26796 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin kararının akabinde, Danıştay
Onuncu Dairesinin 05.02.2008 tarihli ve E.2006/6770 sayılı kararı ile
dava konusu olan “Bazı Düzey-2 bölgelerinde Kalkınma Ajansları
Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” nın kalkınma kurulunun yapısı,
oluşumu ve teşkiline ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile TR62 ve TR31
Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının İller ve Kuruluşlar
İtibarıyla Toplam Dağılımına İlişkin Tablonun yürütülmesinin
durdurulmasına (yürürlüğün durdurulmasının devamına), bunlar
dışındaki diğer maddelere yönelik yürütmenin durdurulmasının
kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu kararla birlikte ajansların kurumsal
açıdan işlem tesis etmesinde herhangi bir engel kalmamış ve faaliyetleri
tekrar başlatılmıştır. Ancak, yürürlüğü durdurulan maddeler sebebiyle
söz konusu ajansların kalkınma kurullarının toplanması, karar alması ve
başka faaliyetler yürütmesi mümkün olmamıştır. Bu sorun 22 Kasım
2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Kasım 2008 tarih ve
2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Danıştay 10. daire kararı
doğrultusunda yapılan düzenleme ile giderilmiş ve İstanbul, Samsun,
Diyarbakır, Konya, Erzurum, Gaziantep, Mardin ve Van illerinin merkez
olduğu 23 ili kapsayan sekiz bölgede daha kalkınma ajansı kurulmuştur.
İlk Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarına katılım sağlanmış
ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Ajans faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla rehber belgelerin
hazırlanması kapsamında; ajansın sağlayacağı destekler ile bunların
izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve kuralları, iş akış
ve tanımlarını, raporlama usul ve esaslarını, destek yönetimi sürecinde
kullanılan ilgili belge ve formların standartlarını, yararlanıcılarla
imzalanacak tip sözleşme formatını, bilgi sistemlerinin ve veri
tabanlarının kullanımını ve gerekli diğer hususları belirleyen el kitabı
olan “Destek Yönetimi Kılavuzu” ile yararlanıcıların proje veya faaliyet
uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale ilke
ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı
olarak düzenleyen rehber ve eklerinden oluşan “Proje Uygulama
Rehberi” de taslak olarak tamamlanmış, yıl sonu itibarıyla onay sürecine
girmiştir.
Mevzuat çalışmaları kapsamında, İzmir ve Çukurova Kalkınma
Ajanslarından elde edilen tecrübelerden de yararlanarak, yasal
çerçeveye ilişkin yürütülen ikincil mevzuatın tamamlanmasına yönelik
çalışmalara devam edilmiştir.
İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajanslarının 2008 Çalışma Programı
onaylanmış, 2008 bütçesi hakkında da uygun görüş bildirilmiştir. Ön
Bölgesel Gelişme Planlarında belirlenen öncelikli alanlarda bölgelerinin
sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamak üzere geliştirilen projeleri
desteklemek amacıyla, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 2008 yılı Çalışma
Programlarına uygun şekilde, Mali Destek Programları başlatmış ve
proje teklif çağrıları yayınlanmıştır.
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Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan ve uzun dönemde ulusal
düzeyde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda
bulunulmasını amaçlayan cazibe merkezleri hazırlık çalışmalarına 2008
yılı içerisinde entegre programlama yaklaşımıyla başlanmıştır.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının 2008 yılı uygulaması
için GAP Eylem Planı kapsamında 15.000.000 TL kaynak ayrılmıştır. Bu
kapsamda GAP Eylem Planının açıklanması ile birlikte kesinlik kazanan
Diyarbakır Pilot Uygulamasının programlama çalışması, Diyarbakır
Valiliği ile işbirliği içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile
Nisan ayında başlatılabilmiş ve altı ayda tamamlanmıştır.
Yürütülen çalışmalar sonucu programın genel çerçevesini, yönetim
yapısını, öncelikli müdahale alanlarını ve uygulanacak projeleri,
beklenen sonuçlarını ihtiva eden ve 3 yıllık dönemi kapsayan Program
Belgesi hazırlanmış ve programın yönetim yapısı tasarlanmıştır.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Diyarbakır Pilot
Uygulaması 2008 Yılı Ödeneğinin Proje Bazında Dağılımı,
Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair
23.12.2008 tarih ve 2008/76 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının
çıkartılmasından sonra söz konusu ödenek, projelerden sorumlu
kurumlara aktarılmıştır.
Kırsal Kalkınma
“Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi” esas alınmak suretiyle Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı tarafından Müsteşarlığımızla işbirliği içerisinde
hazırlanacak olan Kırsal Kalkınma Planı çalışmalarına katılım
sağlanmıştır. Bu kapsamda, paydaşlar arasındaki işbirliği imkanlarını
artırmaya yönelik protokol imzalanmış ve eki çalışma rehberi
yayımlanmıştır.
Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, IPARD Programı
çerçevesinde oluşturulan İzleme Komitesi toplantılarına ve bağlantılı
çalışmalarına, Sektörel Anlaşma toplantılarına, AB ile yürütülen
müzakere süreci kapsamında “Tarım ve Kırsal Kalkınma” faslına yönelik
çalışmalara katkı vermek üzere düzenlenen Tarım ve Balıkçılık alt
komite toplantılarına katılım sağlanmıştır.

•

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Diyarbakır Pilot
Uygulaması
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GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Müsteşarlık koordinasyonunda; ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarıyla, il ve bölgeden gelen talep ve öneriler ile
Rekabet Gündemi çalışmasında ortaya çıkan öncelikler de dikkate
alınarak Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik olarak GAP Eylem Planı
hazırlanmış, 2008-2012 döneminde tamamlanması hedeflemiştir.

2008 YILI FAALİYET RAPORU

GAP Eylem Planı

BELDES ve KÖYDES Projesine ilişkin 2008/12 ve 13 sayılı YPK
kararlarının istihsali için İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile
eşgüdüm içerisinde çalışmalar tamamlanmıştır.
KÖYDES projeleri uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
için oluşturulan KÖYDES İzleme-Bilgi Sistemi envanter çalışmaları
revize edilmiştir.
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Birleşmiş Milletler ve Intel desteğiyle Çukurova Kalkınma Ajansı
koordinasyonunda Müsteşarlıkla işbirliği içinde yürütülen “Rural
Empowerment Initiative of Turkey (Technology Villages)” projesi
hazırlıklarına katılım sağlanmış olup, proje için Temmuz ayında
Adana’da pilot köy seçimi yapılmıştır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı gereği başlanan “Kırsal Kesimde Merkezi
Yerleşim Birimlerinin Belirlenmesi” araştırması çalışmaları kapsamında
oluşturulan taslak rapor, 2007 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
sonuçları ışığında revize edilmiştir.
OECD tarafından Köln’de düzenlenen “Kırsal alanlardaki yenilikçi
hizmet sunumu” konulu konferansa KÖYDES Projesi hakkında bir
sunum yapılmıştır.
Uşak İli’nin Tarımsal Sorunları, Çözüm Önerileri ile Kısa, Orta ve Uzun
Vadeli Proje ve Yatırımları konulu toplantı ile ulusal kapasitemizin
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Hollanda Hükümetinin
maddi desteği ile yürütülen MATRA Programı’nın, doğal kaynakların
korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda teknik işbirliği
projesine katılım sağlanmış ve sunum yapılmıştır.
Köy Kanunun yenilenmesine yönelik olarak düzenlenen çalıştaya
katılım sağlanmış ve sunum yapılmıştır.
Avrupa Birliği Destekli Bölgesel Kalkınma Programları
Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde Genel
Müdürlüğün 2004 yılında hazırladığı ve sistemin akredite olmasını
sağlayan “Hibe Yönetim Rehberi”ne göre Türkiye-AB eşfinansmanı ile
desteklenen bölgesel kalkınma programlarının uygulamaları 2008
yılında da devam etmiştir. Kasım 2007’de tamamlanan Samsun,
Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (SKE) ile
Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP)’na ek olarak TRA2, TR72,
TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (AKKM) da 2008
Kasım ayı sonu itibarıyla sona ermiştir. TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma
Programı (DOKAP) uygulamaları ve izleme faaliyetleri ise halen devam
etmektedir. Dört program çerçevesinde sözleşme imzalanan toplam
1.428 projeden iptal edilen 72 proje ve devam eden 71 proje dışındaki
1.285 proje başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu projelerin
uygulanması ile bölgelere kazandırılan toplam hibe kaynak miktarı
yaklaşık 186 milyon Avro’dur.
Programların uygulanma amaçlarından olan yereldeki beşeri
kapasiteyi artırma yönünde önemli çıktılar elde edilmiştir. Potansiyel
proje faydalanıcılarına yönelik olarak teklif çağrıları döneminde
organize edilen bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri neticesinde
programlar ile bölgelere sunulan hibe kaynağın büyük bir bölümü
sözleşmeye bağlanmıştır. Söz konusu bilgilendirme faaliyetlerine 8.745
ve eğitim faaliyetlerine 9.201 kişi katılmıştır.
Programların başarılı bir şekilde uygulanmasını ve projelerin
beklenen sonuç ve çıktılarına ulaşmalarını sağlamak üzere hibe
faydalanıcılarına yönelik izleme ve destek faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Programlar çerçevesinde toplam 6.136 izleme
ziyareti gerçekleştirilmiştir.
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Program bazında 2008 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler:

2. Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP)
Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsamakta olan DAKP, 2007
Kasım ayında tamamlanmış olup toplam 309 projeden 297’si başarılı bir
şekilde uygulanmıştır. Programın sonuçları, Program Koordinasyon
Merkezi ve teknik yardım ekibi ile birlikte hazırlanan Program Tanıtım
Kitabında ilgili tüm kesimlerle paylaşılmıştır.
3. TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı
(AKKM)
Ağrı, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Iğdır, Karaman, Kars, Kayseri, Konya,
Malatya, Sivas, Tunceli ve Yozgat illerini kapsayan AKKM Programı
çerçevesinde uygulanan projeler dahilindeki faaliyetler 2008 Kasım ayı
sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Program kapsamında yer alan 510
projeden 479’u başarıyla tamamlanmış olup 31 proje iptal edilmiştir.
Başarıyla tamamlanan projelerden; 249’u KOBİ, 167’si Yerel Kalkınma
Girişimleri ve 66’sı Küçük Ölçekli Altyapı bileşeni kapsamında
uygulanmıştır. İptal edilen 31 projenin 21’i proje faydalanıcılarının projeyi
uygulamaktan vazgeçmesi, geri kalanı ise idari sorunlar ve usulsüzlükler
nedeniyle iptal edilmiştir.

•

Tüm bölgede saha ziyaretleri başlatılmış ve toplam 47 proje ziyaret
edilerek mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaretler PUB
uzmanları ile birlikte gerçekleştirilmiş, PUB uzmanlarının değerlendirme
konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve saha ziyaretlerinin
sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla çalıştaylar düzenlenmiştir.
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Programın çıktılarının ve etkisinin değerlendirilmesi ve bu alanda
Müsteşarlığımız bünyesinde ve yerelde kapasite geliştirilmesi amacıyla
bir teknik yardım sözleşmesi imzalanmıştır. 19 Ağustos 2008 tarihinde
söz konusu teknik yardım çerçevesinde Merkezi Finans ve İhale Birimi
(MFİB) ve Program Uygulama Birimi (PUB) uzmanlarının katılımıyla
başlangıç toplantısı düzenlenmiş, çalışmanın kapsamı ve amaçları
açıklığa kavuşturulmuştur. Yapılan toplantılar sonucunda kararlaştırılan
faaliyet planı çerçevesinde Amasya’ya düzenlenen ziyarette PUB
uzmanları ve yerel paydaşlarla toplantılar düzenlenmiştir.
Değerlendirme yöntemi ve araçları konusunda Ankara’da bir çalıştay
düzenlenmiştir.
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1. Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma
Programı (SKE)

Programın tasarımından uygulamasına kadar geçen sürecin, bu
süreçte yapılan çalışmaların, hibe desteği sağlanan projelerden
bazılarının ve Program kapsamında yapılan diğer kapasite geliştirici
faaliyetlerin tanıtıldığı Tanıtım Filmi ve Program Tanıtım Kitabı ilgili tüm
kesimlerle paylaşılmıştır.
2008 yılı içerisinde tüm kalkınma birliklerinin katılımı ile iki adet idari
toplantı yapılmıştır. Ayrıca Program bölgelerindeki projelere izleme
ziyaretleri yapılmış, Program Uygulama Birimleri ile genel durum
değerlendirmeleri yapılmıştır.
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4. TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı (DOKAP)
Program kapsamında 213 projenin 136’sının uygulanması başarı ile
tamamlanmıştır. 6 proje, faydalanıcıların projeyi uygulamaktan
vazgeçmesi, idari ve finansal sorunlar nedeniyle iptal edilmiştir. Kalan 71
projenin uygulanmasına ise devam edilmektedir.
İhale dosyası hazırlığı konusunda 6 ilde Teknik Yardım Ekibi (TYE)
tarafından yardım masaları oluşturulmuş ve 170 proje sahibi bire bir
destek alma imkânı bulmuştur. Bu destekler kapsamında toplam 144
ihale dosyası TYE’ nin yardımı ile hazırlanmıştır. Program illerinde
muhasebe ve ara rapor hazırlama eğitimleri düzenlenmiş, muhasebe
eğitimlerine 215, rapor hazırlama eğitimlerine ise 156 faydalanıcı
katılmıştır. Eğitimlerin ardından 6 ilde kurulan yardım masaları ile 186
proje sahibi birebir destek elde etmiştir. Final rapor hazırlama
konusunda ise 57 proje sahibi bire bir destek almıştır.
Hibe projesi sahiplerinin, Program Uygulama Birimi’nin ve izleyici
personelin proje yönetimi, uygulama, satın alma ve izleme konularında
ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması için AB kaynakları kullanılarak
bir teknik yardım sözleşmesi imzalanmıştır. Proje uygulamalarına
destek faaliyetleri; ilk izleme ziyaretleri, ihale dosyası hazırlama, ara ve
final rapor hazırlama ve final rapor değerlendirme konularından
oluşmaktadır. Destek faaliyetleri 2007 yılında Program kapsamındaki
illerde gerçekleştirilen başlangıç toplantıları ve eğitim programları ile
başlamış olup Ocak 2008’de ilk izleme ziyaretleri düzenlenmiştir.
• Program kapsamında 4 kez idari toplantı organize edilmiştir.

• Programdaki aylık gelişmeleri yansıtan ilerleme raporları
hazırlanarak MFİB’ye iletilmiştir.

• PUB uzmanları toplam 47 ihaleye gözlemci olarak katılmışlar ve bu
ihalelere ilişkin gözlemci raporlarını MFİB’ye iletmişlerdir.
• Program kapsamında edinilen tecrübelerin IPA dönemindeki
uygulamalara aktarılması için, Bölgesel Rekabet Edebilirlik bileşeni
kapsamındaki program otoriteleri temsilcileri ve PUB uzmanlarının
katılımıyla Trabzon’da her bileşenden birer tane olmak üzere toplam
3 projeye izleme ziyareti düzenlemiştir. Ziyaretlerin ardından PUB
uzmanları ile toplantı düzenlenmiş ve bilgi aktarımı sağlanmıştır.
• Program bölgesinde projelerin izleme faaliyetlerinde görev almak
üzere ilgili Valiliklerce toplam 22 kamu personeli geçici olarak
görevlendirilmiştir.
• Kasım 2008 itibarıyla projelerin çoğunun tamamlanması nedeniyle
Valilik personelinin izleme görevleri sona erdirilmiştir. Uygulaması
devam eden projeler için izleme destek faaliyetleri PUB personelince
sürdürülmektedir.
5. 2004-2006 Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı
(CBC)
• 2005 yılı Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamında ilan edilen teklif
çağrısı sonucu başarılı bulunan 13 projenin uygulamalarına 2008 yılı
içerisinde devam edilmiştir. AB finansmanıyla yürütülen teknik
yardım projesi kapsamında proje faydalanıcılarına yönelik izleme ve
destek faaliyetleri yürütülmüştür. Edirne ve Kırklareli Valilikleri
bünyelerinde kurulan sınır ötesi işbirliği irtibat büroları ile
Müsteşarlığımız arasındaki koordineli çalışmalar ve proje sahiplerine
yönelik yürütülen destek faaliyetleri neticesinde 2008 Kasım sonu
itibarıyla projeler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.
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başvuru paketi Edirne ve Kırklareli Valiliklerinin de koordinasyonu ile
hazırlanmış ve MFİB’ye gönderilmiştir. Teklif çağrısı sonrası
düzenlenecek bilgilendirme günlerinin organizasyonu, potansiyel
başvuru sahiplerine sağlanacak belgelerin basımı ve proje başvurusu
hazırlama eğitimleri sağlanması için üç adet teknik şartname
hazırlanmıştır. İhale sürecinin MFİB tarafından sonuçlandırılmasının
ardından hazırlıklar 2008 yılı başında tamamlanmış ve teklif
çağrısına çıkılmıştır.
Teklif çağrısının ilanından sonra faydalanıcılara yönelik olarak yoğun
bir bilgilendirme ve eğitim faaliyeti yürütülmüştür. Bu faaliyetler ile
sunulacak projelerin hem sayı hem de kalite olarak üst seviyede
olmaları amaçlanmıştır. Söz konusu eğitim faaliyetlerine 80
potansiyel faydalanıcı iştirak etmiş ve proje hazırlama konusunda
eğitim almıştır. Proje hazırlama ve sunma döneminin sona ermesiyle
birlikte 38 proje teklifi alınmış ve MFİB koordinasyonunda yürütülen
değerlendirme sonucunda bunlardan 17’si başarılı bulunmuştur.
Başarılı bulunan projelerin sahipleri ile MFİB arasında Kasım ayı
sonunda hibe projesi sözleşmesi imzalanmış ve Aralık başı itibarıyla
projelerin uygulama süreci başlamıştır. 2009 yılı boyunca 2006
Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamındaki projelerin uygulamalarına
devam edilmesi ve Kasım sonunda projelerin sorunsuz bir şekilde
tamamlanması planlanmaktadır.
2007-2013 dönemi (IPA) kapsamında Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeninde
Bulgaristan ile yürütülecek programın ve Karadeniz Havzası Sınır
Ötesi İşbirliği Programının sorumlu kuruluşu TİKA olarak
belirlenmiştir. Geçiş yılı olan 2008’de TİKA’nın söz konusu programı
sorunsuz bir şekilde devralması ve yönetebilmesini teminen TİKA’ya
gerekli teknik destek sağlanmıştır. Karadeniz Havzası Sınır Ötesi
İşbirliği Programı Ortak Operasyonel Program Belgesi de Dışişleri
Bakanlığı, ABGS, Müsteşarlık ve TİKA tarafından nihai hale getirilmiş
olup, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.
2007-2013 dönemi IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni kapsamında
desteklenen ve yine TİKA tarafından yürütülmesi öngörülen 20072013 Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak
Operasyonel Program Belgesi de Dışişleri Bakanlığı, ABGS,
Müsteşarlığımız ve TİKA tarafından nihai hale getirilmiş olup, Avrupa
Komisyonu tarafından onaylanmıştır. 2007-2013 dönemi Sınır Ötesi
İşbirliği bileşeninde Programlama sürecine yoğun destek sağlayan
Müsteşarlığımız, proje başvuru paketi gibi teknik belgelere ilişkin
hazırlık çalışmalarına da destek sağlamıştır.
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• 2006 Ortak Küçük Projeler Fonu kapsamında teklif çağrısı ilanı için

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
a) KÖYDES İzleme Bilgi Sistemi
• KÖYDES uygulamalarının izlenmesi maksadıyla
http://koydes.dpt.gov.tr adresinde oluşturulan KÖYDES İzleme Bilgi
Sistemi (İBS) güncellenmiştir. Bu kapsamda KÖYDES projesi
ödeneklerinin kullanımı, KÖYDES İl Yatırım Programında yer alan
proje bilgileri ve mevcut hedef il envanter bilgilerinin alınabileceği
tablolar sistem üzerinde oluşturulmuştur. Yapılan güncellemeler
sonrasında sistemin kullanımına dair rehber dokümanlar hazırlanmış
ve İBS İçişleri Bakanlığının kullanımına sunulmuş, sistemin kullanımı
Ağustos ayında İçişleri Bakanlığına devredilmiştir.
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ve geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür. İl Koordinasyon ve İzleme
Sistemi merkezi kurum ve bakanlıklara tanıtılmıştır.

• İKİS, bir proje önerisi olarak TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projelerini Destekleme Programına (KAMAG), TÜBİTAK
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile
yapılan protokol doğrultusunda sunulmuş ve panel değerlendirmesi
aşamasını geçerek, ilgili program kapsamında desteklenmeye hak
kazanmıştır. İKİS projesinde, DPT-TÜBİTAK arasında imzalanacak
sözleşmeyi müteakip uygulama aşamasına geçilecektir.

• İKİS’in il düzeyindeki kullanımı, ilgili kuruluşları ve işleyişi hakkında
Vali Yardımcılarına tanıtımını yapmak, görüş ve önerilerini almak ve
sistemi bu doğrultuda geliştirmek üzere, Müsteşarlıkta bilgilendirme
toplantısı düzenlenmiştir.

• Sistemin uygulamadaki işlerliğinin kontrol edilmesi amacıyla Ankara
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve ildeki yatırımcı
kuruluşlarla toplantılar yapılarak sistemin işleyişi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

• İKİS sisteminde takip edilmesi öngörülen verilerin daha kolay
alınmasını ve benzer bilgi sistemleri arasındaki bütünleşmenin
sağlanması amacıyla, TÜBİTAK’la birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, TÜİK ve İçişleri Bakanlığı’nda toplantılar yapılmıştır.

Mahalli İdarelere Yapılan Yardımlar Ödeneği
“Kalkınmada Öncelikli Yörelere İlişkin Program ve Projeleri
Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan
Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümleri gereğince son defa yapılan uygulamayla
Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamındaki 699 mahalli idareye
proje karşılığı toplam 13.677.200 TL ödenek aktarılmıştır.

Uluslararası Kuruluşlar İle Temaslar
Müsteşarlığımız koordinasyonunda 2000 yılında hazırlanan Doğu
Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı çerçevesinde Müsteşarlığımız ile
Japon Teknik İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde 2005 yılında
yürütülmeye başlanan “Doğu Karadeniz Bölgesinde İnsan Kaynaklarını
Geliştirme Projesi” tamamlanmıştır. Proje kapsamında Artvin, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illerinden kamu ve özel sektör
temsilcilerinden oluşan gruplara Japonya’nın kuzeyinde yer alan
Hokkaido adasında tarım, turizm ve KOBİ konularında eğitimler
verilmiştir. Bu güne kadar Japonya’da düzenlenen eğitimlere 36 kişi
katılmıştır.
Dünya Bankası uzmanları ile Yatırım Destek Ofisleri ve Bölgesel
Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) çalışmaları amacıyla düzenlenen
toplantılara katılım sağlanmıştır.
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Toplantılar ve Kongreler
İllerde ekonomik ve sosyal gelişme sürecini ele almak ve başta
Kalkınma Ajanslarının kuruluşu olmak üzere bu sürece ivme
kazandıracak girişimleri kapsamlı şekilde değerlendirmek amacıyla
Konya, Van, Erzurum, Samsun ve İstanbul illerinde Ekonomik ve
Sosyal Konsey toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılarda, yeni proje
fikirleri ile uygulanmakta olan projelerden hızlandırılması gerekenler
üzerinde durulmuştur. Toplantılar kapsamında ayrıca bu bölgelerde
kurulacak olan kalkınma ajansları üzerinde durulmuş, öncelikler ve
temel ihtiyaçlar anlamında ajansların kuruluş çalışmalarının
hızlandırılması için de bir yol haritası belirlenmiştir.
Bölgesel gelişme açısından ulusal düzeyde eşgüdümü sağlamak,
uygulamayı yönlendirmek ve hazırlanacak alt ölçekli plan ve
stratejilere genel bir çerçeve oluşturmak üzere hazırlıklarına
başlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) raporunun temel
stratejilerini ve metodolojisini belirlemeye yönelik Dünya Bankası
işbirliğiyle geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmiştir. Stratejiye temel
oluşturmak üzere analitik çalışmalara ise devam edilmektedir.
GAP İdaresinin GAP Eylem Planı kapsamında Ankara’da, dokuz il
valisini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği toplantı ile
Müsteşarlığımızın koordinasyonunda yürütülmekte olan cazibe
merkezleri, kalkınma ajansları ve sosyal destek projesi konusundaki
toplantıya katılım sağlanmış, sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Diyarbakır Pilot
Uygulaması kapsamında 15 Nisan 2008 tarihinde ilgili tüm kamu
kurumları ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile Diyarbakır’da;
Mayıs-Haziran 2008 döneminde ise ilgili tüm merkezi kurumlar, bu
kurumların il ve bölge müdürlükleri, Diyarbakır Valiliği ve sivil toplum
kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da çalışma toplantıları
düzenlenmiştir.
Brüksel’de yapılan 7 nolu “Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve
İstihdam” alt komite toplantısına katılım sağlanmış ve Bölgesel
Gelişme alanında ülkemizin kaydettiği gelişmelerle ilgili sunumlar
gerçekleştirilmiştir.
İstanbul’da düzenlenen “Küçük İşletmeler-Büyük Hedefler:
Türkiye’de Küçük İşletme Finansmanı Ağırlık Kazanıyor” konulu
konferansa, Üçüncü Uluslararası Kümelenme Konferansına, İktisadi
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kamu Yönetimi ve Bölgesel
Kalkınma (GOV) Direktörlüğü tarafından Köln’de düzenlenen
“Yenilikçi Hizmet Sunumu: Kırsal Bölge Güçlüklerinin Aşılması” yıllık
kırsal kalkınma politikası konferansına katılım sağlanmıştır.
Sektörel Alt İzleme Komitesi ve Ortak İzleme Komitesi Toplantılarına
iştirak edilmiş, AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen
bölgesel kalkınma programları ve bölgesel gelişme politikaları için
sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından
Brüksel’de organize edilen “OPEN DAYS – European Week of
Regions and Cities” etkinliğine katılım sağlanarak, Avrupa Birliği üye
ve aday ülkelerden yetkili otoritelerin katılımıyla düzenlenen
konferanslar ve çalıştaylara iştirak edilmiştir.
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toplantılarına, OECD ile ortaklaşa yürütülen “İstanbul Metropoliten
Alan İncelemesi” çalışmasının tanıtımı için İstanbul’da düzenlenen
toplantıya, OECD Bölgesel Gelişme Politikaları Komitesi’nin 19.
toplantısına katılım sağlanmıştır.
İstanbul’da gerçekleştirilen “Küçük İşletmeler-Büyük Hedefler:
Türkiye’de Küçük İşletme Finansmanı Ağırlık Kazanıyor” konulu
konferansa katılım sağlanmıştır.
İstanbul’da düzenlenen Üçüncü Uluslararası Kümelenme
Konferansına katılım sağlanmıştır.
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen “Proje Teklif
Çağrıları Başlangıç Toplantısı”na iştirak edilmiştir.
Bandırma’da gerçekleştirilen “Güney Marmara Bölgesel Gelişme
Sorunları” konulu sempozyuma katılım sağlanmıştır.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Mersin
Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliği ile
düzenlenen “3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu –
Planlamadan Uygulamaya” konulu organizasyona katılım sağlanarak
ilgili konularda sunuşlar gerçekleştirilmiştir.
Kastamonu’da düzenlenen “Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey
2 Bölgeleri Kalkınma Programı kapsamında Kastamonu Bölgesinde
Yapılan Çalışmalar” ile Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya’da
düzenlenen “Kalkınma Ajansları ve Batı Akdeniz KOBİ’leri” konulu
panele katılım sağlanmıştır.
Diğer Faaliyetler
Yeni Teşvik Yasası hazırlığı kapsamında Hazine Müsteşarlığı
tarafından yapılan çalışmalara, Kentleşme Şurası kapsamında yapılan
komisyon toplantılarına katkı ve katılım sağlanmıştır.
Bölgesel gelişme konusu ile ilgili Başbakanlık ve ilgili kurumlardan
gelen soru önergeleri ile ilgili görüş oluşturulmuştur.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın (DTM) faydalanıcı kurum olarak görev yaptığı
“Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi kapsamında ulusal
kümeleme politikasının ve ulusal küme haritasının oluşturulması
planlanmakta olup, Müsteşarlığımız bu projenin önemli
paydaşlarından biri olarak gerekli katkıyı sağlamıştır. 2008 Yılı Eylem
Planında kümelenme politikaları ve stratejilerinin belirlenmesi görevi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir. Bu kapsamda "Küme
Geliştirme Destek Modeli Taslağının" hazırlanmasında Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına teknik destek verilmektedir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Kastamonu
Bölgesel Konferansına katılım sağlanmış ve tecrübeler ilgili
paydaşlarla paylaşılmıştır. IPA 3. ve 4. Bileşenler altında uygulanan
Operasyonel Programların TRC1 Düzey 2 bölgesinde tanıtılması
amacıyla Gaziantep’te düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.
Bununla birlikte, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
kapsamında düzenlenen toplantılara katılım sağlanarak görüşlerimiz
ilgili kurumlara iletilmiştir.
Çeşitli kurumların stratejik planları ile görüş talebinde bulunulan
diğer konularda görüş verilmiştir.
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ayrı ayrı hazırlanan tarama sonu raporlarına verilen Türk tarafı
katkısının redaksiyonunda, İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi
diğer kurumların temsilcileriyle birlikte aktif görev alınmıştır.
AB tarafından münferit fasıllar bazında belirlenen açılış kriterlerinin
karşılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalara destek
sağlanmıştır.
AB tarafınca müzakereye açılmasına karar verilen fasıllarda Türk
tarafının Müzakere Pozisyon Belgesinin hazırlanmasında ve Avrupa
Komisyonu tarafından yöneltilen ilave sorulara cevap verilmesinde
aktif görev alınmıştır.
Bazı fasıllarda gerçekleştirilecek olan etki değerlendirmesi
çalışmaları koordine edilmiştir.
AB-Türkiye Ortaklık Komitesine bağlı olarak görev yapan 8 alt
komitenin toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Gümrük Birliği Ortak Komitesi ve Gümrük İşbirliği Komitesi
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonunu bilgilendirme amaçlı
toplantılara katılım sağlanmıştır.
Yıllık Program ve Orta Vadeli Programın hazırlanmasına katkı
sağlanmıştır.
Genel Müdürlük çalışanları, AB konusunda bir dizi eğitim faaliyetine
katılmıştır.
Çok Yıllı İndikatif Planlama Belgesi (MIPD) ve IPA çerçeve
anlaşmasının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
Katılım öncesi mali yardıma (IPA) ilişkin Başbakanlık Genelgesinin
hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
IPA kapsamında Bölgesel Gelişme ve İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi bileşenlerine ilişkin genel koordinasyon çalışmaları
sürdürülmüştür.
Yerel ve merkezi idareleri mali işbirliğinin genel çerçevesi ve IPA
konusunda bilgilendirmek; proje geliştirme, proje fişi hazırlama,
mantıksal çerçeve hazırlama, proje yönetimi, izleme ve
değerlendirme ve teknik şartname hazırlama konularında eğitim
programları düzenlenmiştir.
IPA kapsamında AB'ye sunulacak projelerin seçimi, hazırlanması,
izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
Faydalanıcısı olduğumuz projeler için uygulama ve izleme raporları
hazırlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından 2006 yılının Aralık ayı içerisinde
başlatılan Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanında Kapasite Geliştirme
Projesi tamamlanmış, projeyi geliştirmeye yönelik olarak, projenin
devamı niteliğinde yeni bir proje hazırlanmış ve proje AB tarafından
kabul edilmiştir.

•

• Avrupa Komisyonu tarafından her bir müzakere faslına ilişkin olarak

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Temel Faaliyetler
• Müzakere fasıllarındaki gelişmeler izlenmiş ve değerlendirilmiştir.

2008 YILI FAALİYET RAPORU

vi) Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü

57 ❯❯❯

Kaynaklarının Geliştirilmesi alanında AB’den sağlanacak mali
kaynakların kullandırıldığı projelerin izlenmesine yönelik olarak
İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmaları
başlatılmıştır.
vii) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler ve Araştırma Faaliyetleri:

• 24. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı
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öncesinde gerekli tüm çalışmalar tamamlanmış, toplantı sonrasında
da İzleme Raporu (İngilizce, Fransızca ve Arapça) İKT üyesi ülke ve
kuruluşlar ile diğer ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.
İSEDAK’ın önemli projelerinden biri olan İslam Konferansı Teşkilatı
(İKT) Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) 2009
Yılı Uygulama Hedefi Ticaret Müzakereleri Komitesi Gözden Geçirme
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı öncesinde gerekli tüm
çalışmalar tamamlanmış, toplantı sonrasında da Toplantı Raporu
(İngilizce, Fransızca ve Arapça) hazırlanarak İKT üyesi ülke ve
kuruluşlar ile diğer ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. TPS-OIC
Sisteminin yürürlüğe girmesi için en az 10 ülkenin Tercihli Tarifeler
Protokolünü (PRETAS) ve Menşe Kuralları Belgesini imzalaması ve
onaylaması gerekmektedir. PRETAS’ı şimdiye dek 12 ülke imzalamış
5 ülke de onaylamıştır. Menşe Kurallarını ise 7 ülke imzalamıştır.
Ülkemiz PRETAS ile ilgili onay işlemlerini tamamlamış, Menşe
Kurallarını ise imzalamıştır. Sistemin 2009 yılında yürürlüğe girmesi
için çabalar sürdürülmektedir.
24. İSEDAK Toplantısı Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
yapılmıştır. Toplantı öncesinde yapılması gerekli tüm çalışmalar
tamamlanmış, toplantı sonrasında da Toplantı Raporu (İngilizce,
Fransızca ve Arapça) hazırlanarak İKT üyesi ülke ve kuruluşlar ile
diğer ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. Toplantıda, dünyadaki ve üye
ülkelerdeki ekonomik gelişmeler, son bir yıldır uluslararası piyasaları
çok olumsuz etkileyen gıda ve finans krizi, İKT Ekonomik İşbirliği
Eylem Planı ve İKT On Yıllık Eylem Programı uygulanma durumu ve
İSEDAK gündemindeki projelerde meydana gelen gelişmeler, İKT
Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)
oluşturulmasına ilişkin ticaret müzakerelerindeki ilerlemeler, üye
ülkeler arasında ticaretin artırılması, ticaretin ve yatırımların
kolaylaştırılması özel sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesi, helal
gıda standardının geliştirilmesi ve Dünya Ticaret Örgütü faaliyetleri
ile ilgili konular görüşülmüştür. Ayrıca İSEDAK Toplantısı öncesinde
İstanbul’da İKT Üyesi Ülkeler Borsaları Forumu çalıştayı
düzenlenmiştir. Çalıştaya tarafımızdan katılım sağlanmış ve çalıştay
sonuçları İSEDAK’a sunulmuştur.
İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Ülkeler arasında ticaretin
artırılması konusunda TOBB ve İslam Kalkınma Bankası’nın
Ankara’da ortaklaşa düzenledikleri Uzmanlar Grubu Toplantısına
katkıda bulunulmuş ve katılım sağlanmıştır.
İSEDAK gündemindeki projelerle ilgili çalışmalara devam edilmiş ilgili
koordinatör İKT kuruluşları ve proje önerisinde bulunan
kuruluşlarımız arasında eşgüdüm sağlanmıştır. Bu bağlamda, bazı
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projelerde somut ilerlemeler olmuş, eylem planları hazırlanmış,
finansman desteği için İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile görüşmeler
yapılmıştır. Bazı projelere İKB’nin destek vereceği bildirilmiştir.
EİT çerçevesinde ticaret ve yatırım, ulaştırma ve haberleşme, enerji,
maden ve çevre, tarım, sanayi, sağlık ve turizm, ekonomik araştırma
ve istatistik, eğitim, bilim, kültür ve uyuşturucu kontrolü alanlarında
işbirliği faaliyetlerine 2008 yılında da devam edilmiştir.
Pakistan’da düzenlenen EİT Bölgesel Planlama Konseyi 18.
Toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda EİT işbirliği projelerinin
uygulanma durumu gözden geçirilmiş ve yeni proje önerileri
değerlendirilmiştir.
EİT Ekonomik Araştırma ve İstatistik alanında 6. Ulusal Odak
Noktaları Toplantısı Ankara’da yapılmış ve söz konusu toplantıya
katkı sağlanmıştır.
Senegal’de düzenlenen İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 11. Zirve
Konferansı’na katılım sağlanmıştır. Konferansta İSEDAK ve diğer
ekonomik işbirliği kararları görüşülmüştür. Sayın
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında oluşturulan heyette yer
alınmıştır,
Ankara’da İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Standardizasyon
Uzmanlar Grubu 9. Toplantısı yapılmış ve söz konusu toplantıya
katılım sağlanmıştır. Toplantıda Helal Gıda konusunda işbirliği
görüşülmüş ve çalışmalar başlatılmıştır.
Uganda’da yapılan 35. İslam Dışişleri Bakanları Konferansına katılım
sağlanmıştır. Ayrıca eşzamanlı olarak İslam Konferansı Teşkilatı (İKT)
İş Forumu düzenlenmiş ve foruma katılım sağlanmıştır. Forumda İKT
Özel Sektörler arası işbirliğinin artırılması konusu görüşülmüştür.
Uganda’da İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 35. Dışişleri Bakanları
Konferansı yapılmış ve Genel Müdürlüğümüzden Konferansa katılım
sağlanmıştır. Konferansta İSEDAK ve diğer ekonomik işbirliği
kararları görüşülmüştür.
KEİ ve D-8 faaliyetleri ile ilgili olarak yurtiçinde yapılan bazı
toplantılara katılım sağlanmıştır.
G–20, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ekonomik Forumu gibi uluslararası
ekonomik kuruluşların son yayınlarının izlenmesi ve önemli
görülenlerin temini ve raporlaması yapılmıştır.

• Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında
Müsteşarlığımız koordinasyonunda yürütülen Türkiye-Suriye
Bölgelerarası İşbirliği Programı çerçevesinde; Halep Valisi ve
beraberindeki heyet ülkemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlara çeşitli
ziyaretlerde bulunmuş ve bu ziyaretin program ve koordinasyonu
Müsteşarlığımızca yapılmıştır.
• Türkiye ve Suriye tarafında II. ve III. Proje Teklif Çağrıları yapılarak
Proje Seçim Komitesi ve Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komiteleri ve
nihayetinde karşılıklı olarak projelerin değerlendirildiği Ortak İzleme
ve Yönlendirme Komitesi toplantıları gerçekleştirilmiş ve program
kapsamında uygulanacak projeler seçilerek projelerin sözleşmeleri
imzalanarak uygulanmasına başlanmıştır.
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Chandra Das başkanlığındaki Singapur İşadamları, Afganistan
Bağımsız İdari Reform ve Sivil Hizmet Komisyonu, Hindistan’ın
Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve beraberindeki heyetlerin
Teşkilatımıza yaptıkları ziyaretler ile ilgili organizeler gerçekleştirilmiş
ve heyetlerle çeşitli bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir.
Projelerin elektronik ağ tabanlı bilgisayar yazılımları ile izlenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
Ülke raporu hazırlama faaliyetleri kapsamında Hindistan ülke
raporunun güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Çeşitli ülkelerle farklı kurumlar aracılığı ile başlatılan ikili ilişkilere
ilişkin olarak görüş oluşturulmuştur.
Dış ekonomik ilişkilerde kurumsal altyapının oluşturulması amacıyla
ikili dış ekonomik ilişkiler strateji hazırlık çalışmaları, Türkçe konuşan
ülkeler arasında bir sekreterya oluşturma çalışmaları, Dünya Bankası,
IMF gibi uluslararası kuruluşların 2007 durum değerlendirme
raporları ile 2008 küresel ve sektörel durum tespit raporlarının
değerlendirilmesi, OECD ile ilişkilerin Genel Müdürlüğümüz ve
Müsteşarlığımız bünyesinde daha etkin biçimde koordine
edilebilmesi için gerekli altyapı oluşturma çalışmaları devam
etmektedir.
Ayrıca Teşkilatımızca hazırlanan 2009 Yılı Programı, DPT Stratejik
Planı, 2008 Yılı Hükümet Eylem Planı gibi çalışmaların Genel
Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili bölümleri hazırlanmış ve projeler
izlenmiştir.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve beraberindeki heyetle
birlikte düzenlenen Halep-Şam ziyaretine katılım sağlanmıştır.
Programın 2009-2010 yıllarına ilişkin Yürütme Programının imza
töreni gerçekleştirilmiştir.
viii) Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı
Temel Faaliyetler
Bilgi Sistemleri:

• Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi: Yatırım projelerinin etkin bir
şekilde izlenmesi ve yönetilmesini amaçlayan Kamu Yatırımları Bilgi
Sistemi (KYBS) ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Yatırımcı kurum
ve kuruluşlarla ilişkilendirilen sistem ile kurum içi ve dışından yatırım
projeleri bilgilerine ulaşım sağlamak üzere çalışmalar sürmektedir.
• Evrak Takip Sistemi: Geliştirilen Evrak Takip Sistemi (ETS) ile gelen
ve giden dış yazıların ve iç yazıların dağıtım, takip, kapatma,
arşivleme ve dosyalama işlemlerinin yapılması, yazıların belirli
aşamalarında kullanıcıların e-posta ile bilgilendirilmesi, standart
raporların alınması, evrakların künye bilgileri yanında içeriklerinin de
kaydedilmesi sağlanmıştır.
• Yardım Masası: 2008 yılı içerisinde Daire tarafından kurum
çalışanlarına daha etkin teknik hizmet sunmak amacıyla Yardım
Masası devreye sokulmuştur.
• Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi (AvBYS): Arşiv ve Belge Yönetim
Sistemi (AvBYS) ile kişi, daire ve kurum bazında belgelerin
arşivlemesini ve kurumsal hafızanın oluşmasını sağlayan bir bilgi
sistemi kurulmuştur.

Kurum Dışı Bilgi Sunum Faaliyetleri:

• Müsteşarlık e-Kapı ile, her yerden erişilebilen, veritabanına dayalı web

•

•

•

•

siteleri ile dinamik bilgi bankalarından bilgi sunulan, tarayıcı tabanlı,
forum alanları, kataloglar, canlı haberler, e-posta ve kişiselleşme gibi
birçok özelliği ve etkinliği kapsayan, hızlı ve güvenli olarak bilgiye ve
hizmete erişimi ve entegrasyonu sağlayan web hizmeti amaçlanmış
olup çalışmalara devam edilmiştir.
Teşkilat internet sitesinde yayımlanması talep edilen yayınlar
(Ekonomik Gelişmeler, Mali Piyasalardaki Gelişmeler, Temel Ekonomik
Göstergeler gibi aylık raporlar, kitap, broşür, duyuru, uzmanlık tezi,
sektörle ilgili yayınlar, Özel İhtisas Komisyonu Raporları, haber,
öncelikle elektronik dosyaları temin edilerek; (elektronik dosyaları
olmayanlar, tarayıcıdan geçirilerek elektronik dosyaları oluşturulmak
suretiyle) basılı metne uygun hale getirilmiş ve internet sitesine
konulmuştur.
İstanbul’da yapılan “Toplumların gelişimini ölçme ve teşvik etme”
konulu forum için teknik destek sağlanmış, çalışanların forumu ve
daha sonra yapılan İSEDAK toplantılarını webcast üzerinden izlemesi
sağlanmıştır.
ABİGM tarafından organize edilen AB Türkiye Bölgesel Mali İşbirliği
konferanslarına (Şanlıurfa, Van, Erzurum, Samsun, Gaziantep)
katılmak isteyen kurum dışı kişilerin www.dpt.gov.tr internet
sitemizden başvuru yaparak toplantılara katılımı sağlanmıştır.
Müsteşarlığımız Sosyal Destek Programı (SODES) uygulamaları için
web sayfası hazırlanmıştır.

•

Kurum İçi Bilgi Sunum Faaliyetleri
• Müsteşarlığımız kurum içi iletişimin ve kurum dışından gelen kişilerin
bilgilenmesi amacıyla elektronik bilgi sunum aracı e-pano uygulamaya
konmuştur.
• Resmi Gazete’den derlenen güncel mevzuat intranet üzerinde
kullanıcılara sunularak kurum çalışanlarının derlenmiş mevzuata
elektronik ortamda zahmetsizce ulaşmasının yanında daha önce kitap
olarak yılda ortalama 1200 adet basılan yayın maliyetinden tasarruf
sağlanmıştır.
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etkin olarak DPT Müsteşarlığı tarafından izlenmesi ve
koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yıllık Program Tedbirleri
Takip Programı hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 2008 yılı programının
gelişme eksenleri, tedbirler için; sorumlu kuruluş, işbirliği yapılacak
kuruluşlar, süre ve yapılacak işlemler bazında izlenmektedir.
• Medya Takip Sistemi: Herhangi bir konu, kişi ve kuruluşla ilgili
haberlerin internet üzerinden ajans bültenlerinde takibi ve kullanıcılara
zamanında e-posta ve intranet aracılığı ile ulaşımını sağlamak
amacıyla Medya Takip Sistemi (MTS) yazılımı geliştirilmiştir.
• İthalat - İhracat Bilgi Sistemi: Gümrük Müsteşarlığından alınan
Türkiye'nin ithalat ve ihracat verileri sektörel ve ekonomik analizlerin
yapılmasında yardımcı olmuştur.
• Kurum içi ve dışı toplantı süreçlerinin takibini sağlayan Toplantı Bilgi
Sistemi, kurum iş hafızasını oluşturmak amacıyla Faaliyet Bilgi
Sistemi, Müsteşarlığımızın tarafından verilen görüşlerin saklandığı
Görüş Bilgilenme Sistemi çalışmaları devam etmektedir.
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• Yıllık Program İzleme Sistemi: 2008 Yılı Program uygulamalarının
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Bilgi Teknolojileri Faaliyetleri:
Teşkilat kullanıcılarının kesintisiz e-posta haberleşmesini sağlamak
amacıyla teknolojik yatırım yapılmış ve aktif, pasif yedekli sunucu ve
kullanıcılara yüksek kota sağlayan bir sistem oluşturulmuştur.
Müsteşarlık ve AB tarafından sağlanan bütçe ile hazırlanan AB
Ekonomik ve Sosyal Uyum Fonları web sitesinin alan adları
Müsteşarlık adına satın alınmıştır.
İnternet, YBS, VTYS, güvenlik ve yönetim amacıyla kullanılan 23 adet
sunucunun (e-posta, virüs gateway, spam, İnternet sitesi, DNS,
domain controller, printserver vs.) yönetimi ve birbirleriyle uyumlu
olarak çalışması sağlanmıştır.
Kütüphane tarafından Müsteşarlık kullanımına açılan CD-SERVER
sorunsuz çalışması sağlanmıştır.
Müsteşarlıkta kullanılan bilgi teknoloji donanım ve yazılımlarının
çeşitli sorunları giderilmiştir.
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•

ix) Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
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•
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•
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Temel Faaliyetler
Orta Vadeli Programında (2009–2011) ve 2009 Yılı Programında yer
alan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması ve e-Devlet
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması bölümleri hazırlanmıştır. Ayrıca, İş
Ortamının İyileştirilmesi bölümüne katkı sağlanmıştır.
2009 Yılı Yatırım Programının Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) Genel
İdare Sektöründe yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
yatırımları yayına hazırlanmış, 2008 Yılı Kamu BİT yatırımları
derlenerek 2002-2008 Dönemi Kamu BİT Yatırımları Raporu
hazırlanmıştır.
2008 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programda yer alması planlanan
Kamu Hizmetleri ve Şebeke Endüstrileri - Telekomünikasyon ve Bilgi
ve İletişim Teknolojileri bölümleri hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek
Programı (ICT-PSP)’nın ülkemizdeki koordinasyonu yürütülmüştür.
Bu kapsamda, Komisyon nezdinde düzenlenen toplantılara katılım
sağlanmış ve Türkiye’de bilgilendirme günleri yapılmıştır.
AB müzakereleri kapsamında, “Bilgi Toplumu ve Medya Faslı”na
ilişkin ülkemiz Müzakere Pozisyon Belgesi’nin hazırlanması
çalışmaları koordine edilmiş ve katkı sağlanmıştır.
AB’nin (2008/157/AT) sayılı Konsey Kararıyla ortaya konulan
Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesine (KOB) mukabil yürütülen
Ulusal Program Çalışmalarında 10- Bilgi Toplumu ve Medya ile ilgili
bölüm koordine edilmiştir. İlgili kurumlarla ilk toplantı
gerçekleştirilmiş olup, diğer kurumlardaki değerlendirme
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Avrupa Birliği’nin Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş
Dünyası ve Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu (Interoperable
Delivery of pan-European eGovernment Services to Public
Administrations, Businesses and Citizens, IDABC) programının
koordinasyonu yürütülmüş ve toplantılarına katılım sağlanmıştır.

• e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunda verilen talimatlar doğrultusunda

•
•
•
•

Mevzuat Çalışmaları
• Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının Meclis Adalet
Komisyonunda yapılan görüşmeye katılım sağlanmış, Komisyona
yazılı görüş verilmiştir.
• Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Taslak Yönetmelik Ekine, Sanal Mobil
Şebeke ve Kablolu Yayın Platform Hizmetlerinin Yetkilendirilmesine
İlişkin Yönetmeliğe görüş verilmiştir.
Görüş Bildirilen Konular
• Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı “Mainframe Sistemlerinden Açık
Sistemlere Geçiş Projesine, Tapu ve Kadastro Modernizasyonu
Projesine, Tarım Arazilerini Tanımlama ve Ulusal Çiftçi Kayıt
Sisteminin Geliştirilmesi Strateji Dokümanına, Hayat Boyu Öğrenme
Stratejisine, Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Yatırımlarına,
GAP Eylem Planına, DAP ve KOP yatırım önerilerine, Yatırım
projeleri ödenek talebine, OSTİM KAPI e-dönüşüm projesine, e-Esnaf
ve Sanatkarlar Veritabanına İş Zekası Programı İlave Edilmesi
Projesine, IBRD Ortak Proje Performans İncelemesi Raporuna, Çevre
İzni ve Lisans Yönetmelik Taslağı Ulusal Ulaştırma Portalı Projesine,
Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Taslak Yönetmelik Ekisanal mobile
şebeke ve kablolu yayın platform hizmetlerinin yetkilendirilmesine
ilişkin olarak hazırlanan yönetmeliğe, EUROMED Sanayi
Konferansına ilişkin görüş verilmiştir.
• MATRA Katılım Öncesi Projeler Programına yönelik “IT Project
Management Competency in the Public” başlıklı bir proje teklifi
sunulmuştur.
• Kamu kurumları stratejik plan taslaklarına görüş verilmiştir.

•

•

Süreli Faaliyetler
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Değerlendirme Raporları (Mayıs
ve Ekim 2008) hazırlanmıştır.
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ve Dönüşüm Liderleri Kurulu
toplantılarının sekretarya görevleri yürütülmüştür.
OECD ICCP çalışmalarına ilişkin koordinasyon sağlanarak ilgili
kurumların 2008 yılı içerisinde yaptığı çalışma ve katıldığı etkinlikler
Dışişleri Bakanlığına raporlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının “Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Faaliyet
Değerlendirmesi” kapsamında yer alabilecek çalışmalarına ilişkin
bilgiler derlenerek ilgili internet sitesine yüklenmiştir.
Kamu Sertifikasyon Merkezinden elektronik sertifika taleplerinin
değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapılmıştır.
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• e-Devlet Kapısı Eylem Planı hazırlıkları koordine edilmiştir.
• Müsteşarlığın hizmet envanteri hazırlanmıştır.
• Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2. Sürümü taslağı hazırlanmıştır.
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Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının izleme ve yönlendirmesi
konusunda çalışmalar yapılmıştır.
• Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
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İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (TİKA) yazı iletilmiştir.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Bilgisayar Alımı Projesi ile
Elektronik Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemi Teknik Şartnamesine
görüş verilmiştir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bilgisayar Alımı Teknik Şartnamesi’ne,
EDYS Arşiv Teknik Şartnamesi’ne, Bilgisayar ve makine-teçhizat alımı
projesi ile Yönetim Bilgi Merkezi Kurulması işine ait Teknik Şartname
ve ödenek kullanımına ilişkin görüş verilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı sTESTA Mutabakat Zaptına, ICT PSP Katkı Payı ve
Mutabakat Zaptı ile e-Pasaport Projesine görüş verilmiştir.
Dış Ticaret Müsteşarlığının Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ve
Elektronik Ticaret Direktifine görüş verilmiş, e-ticaret mevzuat
tarama çalışması kapsamında oluşturulan rapora katkı verilmiştir.
Dönüşüm Liderleri Kurulu tarafından alınan karar gereği “Metaveri
Çalışma Grubu” üyelerinin belirlenmesine ilişkin talep yazısı yazılmış
ve grubun oluşumu sağlanmıştır.
AB’nin ePractice.eu faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan e-Devlet
Türkiye Raporu ile OECD tarafından hazırlanan e-Devlet Kullanımı
yaygınlığı çalışmasına katkı sağlanmış, Avrupa Komisyonuna CIP ICTPSP 2009 Yılı İş Programına görüş verilmiştir.
i2010 Kıyaslama (Benchmarking) Çerçevesinin Güncellenmesi
Raporuna görüş verilmiştir.
AVEA – ICT PSP Programı kapsamında yapılan proje önerisine ve
TÜRKSAT – Kamu İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberine
görüş verilmiştir.
“Ulusal Sanal Ortam Güvenlik Politikası” belgesinin hazırlanmasına
ilişkin çalışmalara katkı sağlanmış ve görüş verilmiştir.

Kurul Çalışmaları
Dönüşüm Liderleri Kurulu toplantılarının ve e-Dönüşüm Türkiye İcra
Kurulu toplantılarının sekretarya görevleri yürütülmüş, e-Dönüşüm
Türkiye İcra Kurulu Kararı Taslakları hazırlanmıştır. Elektrik Mühendisleri
Odasının İcra Kurulunda temsil talebine yanıt verilmiştir. TODAİE’nin
Dönüşüm Liderleri Kurulunda yer alma talebi İcra Kuruluna taşınmıştır.
Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları
Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) Eylem Planı Kapsamında; MEB
sorumluluğundaki eylemlerin performans göstergelerine ilişkin
toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan Bilgi
Toplumu Stratejisi Eylemlerinin durumu hakkında genel
değerlendirmenin yapılması ve karşılaşılan sorunlar ile eylemlere ilişkin İş
Planı ve Performans Göstergeleri tablolarının tartışılması toplantısına,
Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İnternet Erişim
Merkezleri (KİEM) için yapılan ihale ve kurulum çalışmalarına ilişkin
bilgilendirme toplantısına, MEB tarafından düzenlenen KİEM çalıştayına,
Türkiye Kültür Portalına ilişkin toplantıya, Türkçe Çeviri Arayüzü ile ilgili
toplantıya, Çevrimiçi Şirket İşlemleri Portalına ilişkin toplantıya, Tek
Nokta Bilgilendirme Portalına ilişkin toplantıya, İLEMOD Projesine ilişkin
toplantıya, Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımına ilişkin izlenecek yol
haritası toplantısına, Entegre e-Kütüphane Sistemine ilişkin toplantıya,
Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesine ilişkin izlenecek yol haritası
toplantısına,
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Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
OVP (2009–2011), 2009 Yılı Programı hazırlık toplantılarına, 2009
Yatırım Programı genel idare alt sektörü yatırım toplantılarına, 24.
İSEDAK toplantısına, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu toplantılarına, Bilgi
Toplumu ve Medya Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi hazırlık
toplantılarına, Bilgi Toplumu ve Medya Faslı açılış kriterlerini
karşılamaya yönelik Medya Eylem Planı hazırlık toplantılarına, AB
Katılım Öncesi (IPA) 1. Bileşeni 2009 yılı programlaması öneri projeleri
değerlendirme toplantılarına, AB Lizbon Stratejisi ve i2010 Üst Düzey
Temsilciler Grubu toplantılarına, Avrupa Birliği i2010 Üst Düzey
Temsilciler Grubu ve Avrupa Komisyonuna destek amaçlı çalışmalar
yürütülen e-Devlet Alt Çalışma Grubu toplantısına, AB Rekabet
Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı BİT Komitesi ve BİT Politika Destek
Programı Bilgilendirme Günü toplantılarına, IDABC Programı PEGSCO
Komitesi ile Birlikte Çalışabilirlik Uzmanlar, Revizyon ve Anlamsal
Birlikte Çalışabilirlik Gruplarına ait toplantılara, AB’nin IDABC programı
kapsamında organize edilen ve Brüksel’de düzenlenen “Elektronik
Kimlik, Açık Anahtar Altyapısı ve elektronik İmza” konulu çalıştaya,
Kullanıcılarla İttifak ile IDABC ve Ötesi konferanslarına, OECD ICCP
Komitesi Toplantısına, Türkiye Kamu Portalleri Çalıştayına, 2. Avrupa
CIO toplantısına, Birlikte Çalışabilirlik ve e-Devlet Çalıştayına, TAKBİS –
Veri Paylaşım Sistemi Projesi toplantısına, Küme Haritalandırma
Çalışma Grubu toplantısına, XBRL Çalıştayına, e-Devlet Çalışmaları için
Gerekli Torba/Çerçeve Yasa Hazırlığı hakkındaki toplantıya, Viyana’da
yapılan “e-İçerme” konulu Bakanlar Konferansına, İSEDAK 24.
toplantısına, Harita İşleri Koordinasyon Kurulu Bilimsel ve Teknik
Komite 2008 yılı çalışmalarına ve Olağan Genel Kurul toplantısına,
Dünya Bankası Kalkınma Planı ve Programlarının İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi Projesi toplantılarına, Rural Empowerment Initiative
of Turkey (Technology Villages) adlı UNDP projesi başlangıç
toplantısına, Welcome Me to Your Digital World adlı UNDP projesi
başlangıç toplantısına, IBM Corporate Service Corps (CSC) Program in
Turkey adlı UNDP projesi başlangıç toplantısına, II. RFID Uygulamaları
Sempozyumuna, ISO/TC 211 Coğrafi Veri Standartları Ayna Komite
toplantılarına, İLEMOD Projesine ilişkin toplantıya, DSİ – Hollanda
Kadastrosu ikili işbirliği toplantısına, Bilişim Altyapısı İhtiyacı
toplantısına, Tarım Bilgi Sistemi ile ilgili toplantıya, İnternet Kurulu
toplantılarına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun IPv6’ya geçişe
ilişkin olarak yaptığı toplantılara, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kurumunun ulusal siber güvenlik çalışmalarına ITU’nun sağlayabileceği
katkılara ilişkin olarak yaptığı toplantıya katılım sağlanmıştır.
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Şirketler Bilgi Sistemine ilişkin toplantıya, Ulusal Ulaştırma Portalı
Eylemi toplantısına, CBS Altyapısı Kurulumu Teknik Kurul ve Yürütme
Kurulu toplantılarına, TAKBİS – Veri Paylaşım Sistemi Projesi
toplantısına, Dış Ticaret Müsteşarlığının Küme Haritalandırma Çalışma
Grubu toplantısına, Ulaştırma Bakanlığının Bilişim Altyapısı İhtiyacı
toplantısına, Tarım Bilgi Sistemi ile ilgili toplantıya, Birlikte Çalışabilirlik
Esasları Rehberi Güncelleme Çalışmaları toplantıları ile Metaveri
Çalışma Grubu toplantısına, İl Envanteri Sistemi’nin Geliştirilmesi ve
Karar Destek Sistemi hakkında İçişleri Bakanlığının bilgilendirme
toplantısına, Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar Kullanımına
Yönelik Esasların Belirlenmesine ilişkin izlenecek yol haritası
toplantısına katılım sağlanmıştır.
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Tezler
Türkiye’de Entegre Kırsal Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Bilgi ve
İletişim Teknolojilerinin Kullanımı konulu uzmanlık tezi hazırlanmıştır.

•
•
•
•
•
•

Bilgi Notları
AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP)
toplantılarına, AB Komisyon yetkilisine iletilmek üzere İçişleri
Bakanlığı tarafından hazırlanan 112 acil çağrı merkezlerine, AB Lizbon
Stratejisi ve i2010 Üst Düzey Temsilciler Grubu toplantısına, AB’nin
yürüttüğü Bilgi Toplumu Hizmetleri İzleme Projesi kapsamında
yurtdışında katılım sağlanan toplantılara, Bilgi Güvenliği, Bilgi
teknolojileri sektöründeki gelişmelere, IDABC Programı 2008 Yılı
Katkı Payı Ödemesine, Türkiye’deki mobil devlet uygulamalarına
ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.
IDABC ve CIP ICT-PSP (Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve
Programı BİT Politika Destek Programı) programları bütçesine,
Brüksel’de yapılan IDABC Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetleri Komitesi
(PEGSCO) toplantılarına ve e-Devlet Alt Çalışma Grubu toplantısına,
IDABC Birlikte Çalışabilirlik Uzmanlar Grubu, Birlikte Çalışabilirlik
Revizyon Grubu, Anlamsal Birlikte Çalışabilirlik Grubu ile Avrupa 2.
CIO toplantılarına, Kullanıcılarla İttifak ile IDABC ve Ötesi
konferanslarına, CIP ICT-PSP programına,ICT 2008 Konferansına,
OECD ICCP Komitesi toplantılarına, OECD e Kıdemli e-Devlet
Uzmanları toplantı, seminer ve konferansına, OECD tarafından
Lahey’de düzenlenen “e-Devletin Geleceği–2020 Gündemi” eLiderler Konferansına, Birleşmiş Milletler e-Devlet Hazırlık ve eKatılım Endekslerinin Metodolojisi ve Türkiye’nin sıralamadaki yerini
etkileyen olası etmenlere, e-Devlet Kapısı Eylem Planı toplantısına
ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 68 no'lu Kurumsal Yapılanma
eylemi çerçevesinde kamu kurumlarının bilgi işlem birimleri ve
çalışan sayıları hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.
BTS’de vatandaş odaklılık ve portaller sunumuna ilişkin bilgi notu
hazırlanmıştır.
AB ve Türkiye’de Bilgi Toplumu Politikaları sunumu hazırlanmıştır.
İcra Kurulu’nun Birlikte Daha Etkin Çalışması için bir Model Önerisi
Sunumu hazırlanmıştır.
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ve Dönüşüm Liderleri Kurulu
Toplantı Tutanakları hazırlanmıştır.
Danimarka İstatistik Ofisine yapılan çalışma ziyareti hakkında bilgi
notu hazırlanmıştır.

Katılım Sağlanan Eğitim-Seminer-Hizmet İçi Eğitim ve
Konferanslar
• TÜBİTAK tarafından İstanbul’da düzenlenen “7. Çerçeve ProgramıBilgi ve İletişim Teknolojileri” konulu konferansa, ICT 2008
Konferansına, Kamu Bilişim Platformu Konferansına (Türkiye Bilişim
Derneği), Bilgi Toplumu ve Medya Faslı ile Sermayenin Serbest
Dolaşımı fasıllarının müzakereye açıldığı AB - Türkiye Hükümetler
Arası Konferansa, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı 6ncı eTR
Kongresi ve eTR Ödülleri Konferansına, OECD e-Devletin Geleceği 2020 Gündemi konulu 2008 e-Liderler Konferansına, Güney Kore’nin
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başkenti Seul’de OECD tarafından düzenlenen “İnternet
Ekonomisinin Geleceği Konulu Bakanlar Konferansına, Bilişim 2008
etkinliği kapsamında e-Dönüşümle Gelecek Oturumuna, ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 3. Uluslararası Katılımlı
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansına, 3. e-Sağlık Kongresine,
2008 Kadastro Kongresine katılım sağlanmıştır.
Dünya Coğrafi Bilgi Sistemi Günü 2008 Yılı İstanbul ve Ankara
etkinliklerine katılım sağlanmış ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri Birlikte
Çalışabilirlik Esasları” konulu bildiri sunulmuştur.
İrlanda-Dublin’de Institution of Public Administration (IPA)
tarafından düzenlenen ve finanse edilen AB Becerileri Kurs
Programına, OECD Daimi Temsilciliği Staj Programına, Maliyet Etki
Analizi Konulu Inwent Eğitim Programına, Değer Zinciri Analizi
Eğitim Programına, Yapısal fon müzakereleri ile genel müzakere
teknikleri konusunda iki tur halinde verilen eğitimlere, AB’ye tam
üyelik sürecinde Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
ile Alman Teknik İşbirliği Kurumu olan Inwent tarafından beraber
yürütülmekte olan “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Kriterlerini Yerine
Getirmesi ve Yönetim Reformu Sürecinde Desteklenmesi” projesi
kapsamında “İzleme ve Değerlendirme” konulu eğitime katılım
sağlanmıştır.
OECD Kıdemli e-Devlet Uzmanları toplantısı ve Elektronik Kimlik
Yönetimi seminerine katılım sağlanmıştır
Türkiye-Estonya ICT Forumu ve e-Devlet Hizmetleri Çalıştayına, 12.
Girişimci ve İş Dünyası Zirvesine, Çankırı Karatekin Üniversitesi
tarafından düzenlenen “Bilgi Toplumu, e-Devlet ve e-Dönüşüm”
konulu panele, CeBİT Eurasia 2008 kapsamında İstanbul’da TBV
Uzaktan Eğitim Platformu tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim
paneline (e-Devlet Uygulamaları ve Uzaktan Eğitimin Yeri ve
Önemi), TBV Uzaktan Eğitim Platformu & İstanbul Üniversitesi
Uluslararası Gelecek için Öğrenme Alanında Yenilikler: e-Öğrenme
(Future Learning 2008) Konferansı kapsamında İstanbul’da “eÖğrenme Uygulamalarının Toplumsal Gelişmeye Etkileri” konulu
panele panelist olarak katılım sağlanmıştır.
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b) Danışma Birimleri Tarafından Yürütülen Proje ve
Faaliyetler
i) Müsteşarlık Müşavirliği
Müsteşarlık müşavirleri Müsteşarlık birimlerinde istihdam
edilmektedir. Birimlerin faaliyetlerine katkı sağlanmış, özel önem ve
öncelik taşıyan konularda Müsteşara ve diğer birimlere yardımcı
olunmuş, danışma hizmetlerinin yanında araştırma ve tanıtım
faaliyetlerinde de bulunulmuştur.
ii) Hukuk Müşavirliği
Temel Faaliyetler
İdari Davalar:
Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden birisi İdari Yargı Mercileri olan
İdare Mahkemelerinde veya Danıştay’da açılan idari davaları takip
etmektir.
İdari dava dosyalarının, davanın açılmasından hukuki anlamda nihai
karara kadar 30 ayrı aşamadan geçerek kesinleşmesi mümkün
olabilmektedir. Ancak, her davada bu aşamaların hepsi
gerçekleşmemektedir.
Bu kapsamda, Müsteşarlığımız ve Yüksek Planlama Kurulunu
temsilen Başbakanlık aleyhine 2008 yılı içerisinde 25 adet yeni idari
dava açılmış olup, Müşavirliğimizce bu davaların takibi yapılmaktadır.
Buna ilaveten, geçmiş yıllarda açılıp halen devam edenlerle birlikte
toplam idari dava sayısı 190’dır.
Adli Davalar:
Adli yargıda Müsteşarlığımızı ilgilendiren davalarda Hukuk
Müşavirliğimizce gerekli bilgiler hazırlanarak, 4353 sayılı Kanun
uyarınca işlem yapılmaktadır. Bu tür davaların evrakları Hukuk
Müşavirliğimizce hazırlanmasına karşın, davaların Mahkemelerdeki
temsili ve buna ilişkin işlemler Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğüne ve bu Genel Müdürlüğe bağlı
Muhakemat Müdürlükleri tarafından Hazine Avukatları aracılığıyla
yürütülmektedir.
Bu kapsamda Hukuk Müşavirliğince takibi yapılan adli dava sayısı
45’dir.
Görüş ve Mütalaalar:
Müsteşarlığımız birimlerince talep edilen konularda, yürürlükteki
mevzuat ve yargı içtihatları çerçevesinde hukuki görüşler verilerek
çeşitli öneriler sunulmuştur. Hukuki görüşlerde hukukun üstünlüğü ilkesi
çerçevesinde uyuşmazlıkları önlemek, yapıcı ve olumlu katkıda
bulunmak anlayışı benimsenmiştir.
Mevzuat Çalışmaları:
Hukuk Müşavirliğimizce, Müsteşarlığımızın görev alanına giren çeşitli
konulardaki mevzuat çalışmalarında görev alınmış ve katkıda
bulunulmuştur.
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Etik Komisyonu, Kurum İdari Kurul ve Disiplin işleri ile diğer ilgili
toplantı ve çalışmalara katılım sağlanmıştır.
25/11/2008 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığında İKT
çerçevesinde İslam Ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü
(SMIIC) Statüsünün onay süreci hakkındaki toplantıya katılım
sağlanmıştır.
iii) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kesin Hesabın Hazırlanması

• Müsteşarlığımız 2007 yılı bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri ile kesin
hesap verileri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü ve Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri ile karşılaştırılarak
uygunluk sağlanmıştır.
• Harcama birimlerinden kesin hesaba eklenmek üzere harcama
gerekçelerine ilişkin açıklamalar temin edilerek, kesin hesaba
eklenmiştir.
• Müsteşarlık 2007 yılı kesin hesabı oluşturularak ilgili birimlere
gönderilmiştir.
Bütçenin Hazırlanması
• 2009-2011 Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama
Rehberlerinde belirtilen ilke ve esaslara göre bütçe tekliflerinin
hazırlanması konusunda harcama birimlerinden alınan cari ve yatırım
teklifleri ve yapılan toplantılar sonucunda Müsteşarlığımız cari ve
yatırım bütçe teklifleri oluşturulmuştur.
• Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Müsteşarlığımız cari
bütçe görüşmeleri, Müsteşarlık bünyesinde Yatırım Programı
görüşmeleri yapılmış, görüşmeler sonucunda teklifler
değerlendirilerek Müsteşarlık Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır.
• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan bütçe
görüşmelerine katılım sağlanmıştır.

•

Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları
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Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, aday
memur temel hazırlık,stajyer eğitim ve memur intibak kursları ile ilgili
hukuk derslerinde eğitmenlik ve öğretmenlik yapmak suretiyle destek
olunmuştur.
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Eğitim Faaliyetleri

Bütçe Uygulaması
• Müsteşarlığımız 2008 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, 6 sıra
numaralı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genel Tebliği
doğrultusunda aylar itibarıyla dağılımını düzenlemek üzere,
birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı
oluşturulmuştur.
• 2008 yılına ilişkin Toplulaştırılmış Projelerin dağılımı yapılmıştır.
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hükmü çerçevesinde toplam 37 aktarma işlemi gerçekleştirilmiş, 10/2
maddesinde belirtilen % 20 oranının üzerindeki 22 aktarma talebi,
Maliye Bakanlığına (BÜMKO) iletilmiş ve sonuçlandırılmıştır
• Maliye Bakanlığına yıl içinde ve özellikle yıl sonlarında bloke edilen
ödeneklerin kullanılması için 12 adet, 5018 sayılı Kanununun 20 nci
maddesi hükmü çerçevesinde 7 revize için talepte bulunulmuş ve
sonuçlandırılmıştır.
• 2008 yılı sonunda ödenek üstü harcama yapılan tertipler birimler
itibarıyla tespit edilerek, gerekli ödeneği sağlamak amacıyla ödenek
fazlası olan tertiplerden kurum içi aktarma yapmak suretiyle
ihtiyaçlar karşılanmıştır.
• Harcama birimlerinden gelen 203 adet ödenek gönderme belgesi
icmali ve 52 adet tenkis belgesi icmali incelenerek onaylanmıştır.

•
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• 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10/2 maddesi

•

•

•

Hazırlanan Raporlar
Müsteşarlık bünyesindeki harcama birimlerinden gelen 2008 yılının
ilk altı ayına ilişkin Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak
Müsteşarlık web sayfasında yayımlanmıştır.
Başkanlığımızın 2007 yılı Birim Faaliyet Raporu; öncelikle yetki,
görev ve sorumluluklarımız belirtilmiş, sunulan ürün ve hizmetler ile
ilgili mevzuat tarafından Başkanlığımıza verilen fonksiyonlar
sayılarak, 2007 yılı içinde yapılan faaliyetlerimize yer verilmek
suretiyle hazırlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereği
harcama birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporlarına istinaden
Müsteşarlığımızın 2007 yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp
www.dpt.gov.tr adresinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine
sunulmuştur
Müsteşarlık bünyesindeki harcama birimleri ile yazışmalar yapılmış
ve rapor için gerekli veriler birimlerden temin edilmeye çalışılmış,
2008 yılının ilk altı ayına ilişkin bütçe verileri ve birimlerden temin
edilen diğer veriler ışığında hazırlanan rapor Müsteşarlık web
sayfasında yayımlanmıştır.

Stratejik Plan Çalışmaları
• Misyon, vizyon ve temel değerler nihai hale getirilmiştir

• Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi üyeleri ile birlikte, taslak amaç ve
hedefler, gözden geçirilmiş, taslak performans göstergeleri
oluşturulmuştur.
• Üst düzey yöneticilerin katılımıyla amaçlar, hedefler, stratejiler ve
performans göstergeleri belirlenmiştir.
• Birim-hedef sorumluluk tabloları oluşturulmuş, daire mesailerinin
hedeflere göre dağılımları yapılarak maliyet ve kaynak tabloları
oluşturulmuştur.
• Stratejik Planın her aşamasında Sn. Müsteşar Başkanlığında toplanan
Stratejik Plan Yürütme Kuruluna sunumlar yapılmış, Yürütme
Kurulunun görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda Stratejik Plana
yön verilmiştir.
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Müsteşarlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak
üzere; İç kontrole ilişkin çalışmalara a Müsteşarlık Makamından alınan
Olur ile başlanılmıştır.
Verilen Görüşler

• İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Programı kapsamında yüklenici ile
imzalanan sözleşmelere mali yönden uygunluk görüşü verilmiştir.

• Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Diyarbakır Pilot
Uygulaması kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu Kararı
Taslağına mali yönden uygunluk görüşü verilmiştir.

• SIGMA heyetince hazırlanan Kamu İç Mali Kontrolü Rapor Taslağına
görüş verilmiştir.
Katılım Sağlanan Eğitimlere Yönelik Faaliyetler, Toplantılar ve
Konferanslar

• Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Müdürlüğünün e-bütçe
sisteminde “personel ve yük modülü” kullanımı amacıyla düzenlenen
eğitime katılım sağlanmıştır.

• Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Performans Esaslı Bütçeleme
Eğitimine iki personel ile katılım sağlanmıştır.

• Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği gereğince düzenlenen
seminere Mali Hizmetler Uzmanları katılmıştır.

• İç Kontrol Sistemi ile ilgili seminere bir Şube Müdürü ile Mali
Hizmetler Uzmanları katılım sağlamıştır.

• OECD-SIGMA heyeti ile 32 fasıl kapsamında iç kontrol ve
Başkanlığın uygulama kapasitesine ilişkin Müsteşarlığımızda toplantı
yapılmıştır.
Projeler

•

İç Kontrol
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Kamu zararlarının tahsili kapsamında 2007 yılından devreden 9
kişilerden alacaklar dosyasının 7 si tahsil yoluyla kapanmış, 2008 yılında
30 yeni dosya açılmış, bunlardan 22 si takip işlemi yapılarak tahsilatı
sağlanmıştır. 2007 yılından 2, 2008 yılından 10 olmak üzere toplam 12
kişilerden alacaklar dosyası 2009 yılına devredilmiştir
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Kamu Zararları

Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Programı çerçevesinde 8 adet
projenin yürütülmesine karar verilmiş ve 2008 yılı içerisinde, DPT Yazılı
ve Sözlü Tarihi Araştırma Projesi ile Küresel Isınma Alanında Rasyonel
Adımların Tespiti Raporu Projesine ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
Programın mali kaynağının banka nezdinde takibi, muhasebe
hizmetleri ve hakediş ödemeleri yapılmıştır.

71 ❯❯❯

c) Yardımcı Birimler Tarafından Yürütülen Faaliyet ve
Projeler

•
•
•
•
•
•
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•
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i) Personel Dairesi Başkanlığı

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Temel Faaliyetler
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşların Atama Usulüne İlişkin Kanun
gereğince yapılan Müşterek Atama Kararnameleri hazırlanmıştır.
Müsteşarlıkta vekaleten yapılan atamalar, başka kurumlardan nakil
yoluyla yapılan atama işlemleri yapılmıştır.
Personelin yer değişikliği onayları alınmıştır.
Personelin istifa, ücretsiz izine ayrılma ve işe başlama işlemleri, varsa
sözleşmelerinin hazırlanması, terfi tarihlerinin yeniden belirlenmesi
işlemleri yapılmıştır.
Yurtdışı eğitim dönüşü, askerlik sonrası göreve başlama ile ilgili
işlemleri yapılmıştır.
Müsteşarlık personelinin sicil işlemleri, hizmet cetvellerinin
hazırlanması ve bilgisayar ortamında işlenmesi, emeklilik işlemleri,
askerlik sevk işlemleri, 540/34 ve 35 inci maddelerine göre
görevlendirme işlemleri yapılmıştır.
Müsteşarlıkta çalışan veya ayrılan personel hakkında devam eden
davalarla ilgili mahkemeler ve Hukuk Müşavirliği nezdinde
yazışmaları yapılmıştır.
Personelin Güvenlik Soruşturmalarının yapılması, aday personelin
Asalet Tasdik İşlemleri yapılmıştır.
Naklen veya açıktan yapılan iş taleplerinin değerlendirilmiştir.
Çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları kişiler
için Sağlık Karnelerini hazırlanmıştır.
Sigortalı hizmetlerinin birleştirilmesi ve intibaklarının yapılması,
işlemleri yürütülmüştür.
Sendika üyeliğine giriş ve çıkış işlemleri yapılmış değişiklikleri takip
edilmiştir.
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre Nisan ve Ekim aylarında
yapılan Kamu İdare Kurulu toplantılarının hazırlık çalışmaları yapılmış,
tutulan tutanaklar ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.
Personelinin yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni işlemleri yapılmıştır.
Müsteşarlığa yeni atanan, unvanı değişen veya kimliğini kaybeden
personele kimlikleri hazırlanmıştır.
Yöneticilerin Tanıtım Kartları hazırlanmıştır.
Müsteşarlık kadrolarının dolu ve boş durumları tespit edilerek Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri ile yapılan toplantı
sonucunda iptal ve ihdas işlemleri gerçekleşmiş ve gerekli vize
işlemlerini müteakip ilgili personele dağılımı yapılmıştır.
Müsteşarlık kadrolarının dolu ve boş pozisyonları üç ayda bir Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiştir.
Müsteşarlık personelinin aylar itibariyle derece, kademe ve kıdem
terfileri yapılmış, son altı yıllık sicil notu ortalamaları alınarak 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 37. maddesi gereğince 66
personele kademe ilerlemesi verilmiştir.
Müsteşarlıkta Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen personelin
Hizmet Sözleşmeleri yenilenmiştir.

yardımcısının tez değerlendirme safhası Kurul tarafından
tamamlanmıştır. Sözlü savunma sınavları 2009 dönemine kalmıştır.
Ayrıca; on dört uzman yardımcısı da 2008 yılının ikinci yarısında
Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı kapsamında tez teslim etmiş
olup, tezler Kurul Üyelerine dağıtılmıştır.
• Yurtdışı eğitimde olan bir personelin süre uzatım talebi, bir
personelin de konu değişikliği talebi Eğitim Kurulu’nda görüşülerek
uygun görülmüş, Kurul Kararı ilgililere bildirilmiştir.
• Bütçe kontenjanı kapsamında yurtdışı eğitim için yetmiş sekiz kişilik
talep yazısı Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.
• Yurtdışı eğitimini tamamlayarak Müsteşarlıkta görevine başlayan on
iki elemanımızın yurtdışı eğitim raporları, 27 Haziran 2003 tarih ve
25151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/39 sayılı Başbakanlık
Genelgesi uyarınca Başbakanlığa gönderilmiştir.
ii) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
• Başkanlıkça 2008 yılında toplam 1038 Ödeme Emri Belgesi
düzenlenmiştir. Düzenlenen ödeme emirlerinin 990’ı mal ve hizmet
alımları, 39’u personel gideri, 15’i sosyal güvenlik gideri, 5’i cari
transfer ve 4’ü ise sermaye giderlerinden oluşmaktadır (Grafik-7).
Grafik-7: Düzenlenen Ödeme Emirlerinin
Ekonomik Kod Bazında Dağılımı

•

• Otuz iki kişi uzman olmaya hak kazanmıştır. On iki uzman
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kapsamında bir kişi eğitime gönderilmiştir.
• Ocak, Şubat, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Stajyer
Bilgilendirme Programı düzenlenmiş, her dönem için 50’şer öğrenci 1
hafta süreyle bu programa katılmış ve katılım belgeleri verilmiştir.
• On dört eleman yurtdışı eğitime gönderilmiştir.
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• IMF Programı kapsamında bir kişi, Hint Teknik ve İşbirliği Programı

• Müsteşarlığımızın haberleşme giderleri, elektrik,su ve doğalgaz
giderleri için ödemeler yapılmıştır.

• Müsteşarlıkta toplam 129 kişiye giyim yardımı yapılmıştır.
• Yurtdışı staj ve öğrenim giderlerinin tahakkukları yapılmıştır.
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• Müsteşarlık ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydı
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tutulmuş, taşınır kayıt işlemleri belgeleri hazırlanmış ve kayıt dışı
olarak kullanılması önlenmiştir.
• Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili
hizmetler yürütülmüştür.
• Müsteşarlık harcama birimlerinin için mali işlerle ilgili hizmetleri
yürütülmüştür.
iii) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Temel Faaliyetler
Yazılı ve görsel medya takip edilmiştir.
Tüm gazeteler günlük taranarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve
güncel konularla (Avrupa Birliği, İslam Konferansı Teşkilatı, İSEDAK,
IMF, Dünya Bankası, DTÖ, e-devlet, G-8, G-20, Uluslararası
derecelendirme kuruluşları vb.) ilgili haberler gazete kupürü haline
getirilmiş ve intranet sayfası ile kütüphane okuyucu salonunda
hizmete sunulmuştur.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden yabancı basında
Türkiye ile ilgili çıkan haberler düzenlenerek üst yönetime
sunulmuştur.
Gazete ve hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arşivleme işlemleri ile
görüntülü ve yazılı basın arşiv hizmeti yürütülmüştür.
Kurum, kuruluş, üniversite ve kişilerden gelen kitap istekleri
karşılanmıştır.
Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısı ile Dokuzuncu Kalkınma Planı
Kamu Yatırımları ve 2009 Yılı Yatırımları Toplantıları deşifre edilmiş
ve ilgili makamlara arz edilmiştir.
Kalkınma Ajansı kuruluş toplantılarına iştirak edilmiştir.
Basınla ilişkiler düzenlenmiştir ve intranet sayfasında yayımlanmıştır.
Müsteşarlık tanıtım kitabı baskıya hazır hale getirilmiştir.
Grafik-8: Basında Müsteşarlık Haberlerinin
Aylara Göre Dağılımı (2008)

•

•
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•
•
•
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•

•

Grafik-9: Kütüphane Okuyucu İstatistikleri
(2004-2008)

•

•
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•

Hazırlanması” projesine ilişkin çalışmalara devam edilmiş, DPT
Arşivinin taramasına devam edilmiştir.
Araştırmacıları Devlet Planlama Teşkilatı yayınlarından haberdar
etmek amacıyla yayın katalogu hazırlanmıştır.
Basın faaliyetleri kapsamında basın listeleri her ay güncellenmiş ve
hazırlanan basın duyuruları basın yayın kuruluşlarına ulaştırılmıştır.
“Basında DPT Müsteşarı”, "Basında DPT", İSEDAK toplantıları, İslam
Konferansı Örgütü (İKÖ) ile ilgili haberler derlenerek özel kupür
dosyası haline getirilmiş, "Basında Avrupa Birliği" ile ilgili haberler
derlenerek ilgili makamlara gönderilmiştir.
Müsteşarlık yayınlarının dizi, mizanpaj ve basım işlemleri yapılmıştır.
Plan ve Program tanıtım CD’si hazırlama çalışmaları Aralık 2008
itibarıyla tamamlanmış, çoğaltmaya ve yayımlamaya hazır hale
getirilmiştir.
Çeşitli üniversitelerde, İş Kataloglarında ve Kariyer Fuarlarında
Müsteşarlık temsil edilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Rekabet
Kurumunda göreve başlayan uzman yardımcılarına Müsteşarlığın
görev ve işleyişi hakkında tanıtım sunuşu yapılmıştır.
Müsteşarlık yayın organı “Planlama” dergisinin eski sayılarının aslına
uygun olarak bilgisayar ortamına alınmasına devam edilmiş, Derginin
ilk beş sayısı tamamlanmış ve internet ortamına konulmuştur. Diğer
sayılarla ilgili çalışmalara devam edilmektedir.
48. Kuruluş Yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
2.234 Müsteşarlık mensubu ve 1.617 Müsteşarlık dışı okuyucu
kütüphaneden yararlanmış, 4.628 adet kitap ve 4.245 adet süreli
yayın ödünç verilmiş, 4.407 adet kitap ve 3.498 adet süreli yayın
kullanılmıştır (Grafik-9)
Kütüphaneler arası ödünç verme sistemi uyarınca dışarıya ödünç
kitap vermek ve dışarıdan ödünç kitap sağlamakla ilgili kayıt ve
izleme işlemleri yürütülmüştür.
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• “Devlet Planlama Teşkilatının Sözlü Tarih Arşivi ve Kurum Tarihi
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• 2008 yılında Kütüphaneye derleme ve bağış yoluyla gelen 530 adet

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

yayının yanında 451 adet yayın satın alınmıştır. Ekonomik Modeller
ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan
yayınlar, yıllık yayınlar, TÜİK yayınları ve 1980 öncesi yayınlar
kataloglanmış ve Bliss programına kaydedilmiştir.
Yabancı basında yer alan Türkiye ve ekonomi ile ilgili haberler
derlenmiştir.
“Kütüphane ve Dokümantasyon Bülteni”, “Makale Duyuru Bülteni”,
“Kütüphane Rehberi” hazırlanmış ve Müsteşarlık Intranet sayfasında
duyurulmuştur.
Veri tabanlarının daha etkin kullanımı için tanıtım toplantıları
yapılmıştır.
2008 yılında basılan Müsteşarlık yayınları Intranet sayfasında
yayınlanmıştır.
5 üniversite öğrencisine 4 haftalık staj eğitimi verilmiştir.
Müsteşarlığımız kütüphanesinde yürütülecek hizmetler ile ilgili
Kütüphane Komisyonları oluşturularak kütüphanemize gelen ve
abone olunan yayınların işlemleri yapılmıştır.
Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince kitapların kayıt işlemleri
tamamlanarak ilgili kuruluşlara bilgi verilmiştir.
Günlük baskı işleri kapsamında;
- Yıllık Program, Orta Vadeli Program, ÖİK, Yatırım Programı, kabul
edilmiş uzmanlık tezlerinin,
- Müsteşarlığın çalışma alanları ile ilgili araştırma ve incelemeler,
yasal ve idari düzenlemeler, istatistikler ve benzerlerinin bir araya
getirildiği derleme ve çalışmaların,
- Duyuru, genelge ve anketlerin,
- Müsteşarlık birimleri tarafından kullanılan her türlü matbu ve basılı
evrak gibi işlerin basımı yapılmıştır.
Kitap ve rapor olarak 2008 yılında 91 adet Müsteşarlık yayınından
12.069 sayfa olmak üzere 54.320 kitaptan toplam 6.842.080 adet
baskı yapılmıştır.
Müsteşarlık evrak akışı düzenli olarak yürütülmüştür.
Standart Dosya Planı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup
Müsteşarlığın ana hizmet birimleri ile görüşmelerin ilk aşaması
tamamlanmıştır.

iv) Savunma Uzmanlığı
Hizmet binamızın iç ve dış güvenliği açısından sabotajlara ve
yangınlara karşı koruyucu güvenlik önlemleri alınmıştır. Çalışan
personelin öncelikle can ve mal kaybını en alt seviyede tutmak
amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınmıştır.

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

KURUMSAL KABİLİYET ve
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER
B- ZAYIFLIKLAR
C- DEĞERLENDİRME
Müsteşarlığımız 2009-2013 dönemini kapsayan stratejik planına ilişkin çalışmalar
devam etmekte olduğundan, bu bölümdeki bilgilere söz konusu çalışmaların
sonuçlanmasını müteakip yer verilecektir.
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V-

ÖNERİ ve TEDBİRLER

DPT Müsteşarlığının görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesini
teminen;
Müsteşarlık birimlerinin ortak çalışma ve toplantılara katılımı hususunda
koordinasyon faaliyetlerinin artırılması,
Uzman personelin uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda araştırma yapması ve
bunları paylaşmasının daha fazla teşvik edilmesi,
Müsteşarlık tarafından yapılan çalışmalar ve hazırlanan belgelerin kamuoyu ile
daha etkin bir şekilde paylaşılması,
Sektörlerle ilgili gerekli bilgi ve istatistiklerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından
daha kolay ve hızlı bir şekilde temini için gerekli çalışmaların yapılması,
Takip edilen proje ve programlara ilişkin izleme ve değerlendirme kapasitesinin
artırılması,
Özellikle tahmin yapma, modelleme ve politika analizi konularında kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi,
Personelin bilgi ve donanımının artırılması amacıyla mesleki ve sosyal eğitimlere
daha çok zaman ve kaynak ayrılması ve eğitimlerin çeşitlendirilmesi,
Müsteşarlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
panel vb. faaliyetlerin artırılması ve diğer özel-kamu kurumları tarafından düzenlenen
toplantı, seminer vb. organizasyonlara daha etkin katılım sağlanması,
Çağdaş ve standartlara uygun insan kaynakları politikası oluşturulması,
Yönetim Bilgi Merkezi, Bilgi Toplumu Dairesi ve Genel Sekreterlik arasında etkin
koordinasyon sağlanması suretiyle elektronik bilgi kaynaklarının tüm birimler
tarafından ve her alanda kullanımına yönelik imkanların geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
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EK-1
İç Kontrol Güvence Beyanı3

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 raporları4 ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi
bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara, Nisan
2009)

Halil İbrahim AKÇA
Müsteşar V.

3 Bu beyan için, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in ekinde (Ek-2) yer alan
örnek esas alınmıştır.
4 Müsteşarlığımızda 2008 yılında Sayıştay denetimi ve iç denetim yapılmamıştır. Bu husus,
mezkûr Yönetmeliğin ekinde yer alan 5 numaralı dipnot gereğince belirtilmekte olup İç
Kontrol Güvence Beyanı bu husus göz önünde bulundurularak dikkate alınmalıdır.
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EK-2
Malî Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı5

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç
kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.6
İdaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Malî Bilgiler”
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit
ederim. (Ankara, Nisan 2009)

Hasan GÖLCÜK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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