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BAKAN SUNUŞU
Hükümetimiz, ekonomik
istikrarı sağlamış, rekabetçi bir
piyasa
yapısı
oluşturmuş,
sürdürülebilir bir kalkınma
ortamı
yakalamış
bunun
nimetlerini de adil bir şekilde
dağıtan;
yoksulluk
ve
yolsuzlukla
mücadeleyi
önceleyen; dünya ile entegre
olmuş;
itibarlı,
güçlü,
bölgesinde ve dünyada sözü
geçen bir Türkiye’yi inşa etmek
için gerekli reformları yapma,
gerekli politikaları planlayarak
hayata geçirme konusundaki
kararlığını sürdürmektedir.
Bu amaca matuf olarak gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık
ve hesap verme sorumluluğunun artırılması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu çıkarılmıştır.
Stratejik planlama sürecinde önemli bir araç niteliği taşıyan faaliyet raporları, anılan
Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulanan merkezi yönetim bütçesiyle,
idarelere tahsis edilen kamu kaynakları ile idare amaçlarına ve bu doğrultuda önceden
belirlenen performans göstergelerine ne ölçüde ulaşıldığını göstermesi açısından önemli bir
fonksiyon icra etmektedir.
2007 yılı, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan küresel ölçekte rekabet
gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir
Türkiye” vizyonu çerçevesinde hazırlanan 2007-2013 Yıllarını kapsayan Dokuzuncu
Kalkınma Planının ilk uygulama yılı olması nedeniyle, bu vizyonu gerçekleştirme
kararlığımızı göstermesi açısından ayrıca bir öneme sahiptir.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kuruluşundan bu yana, dünyada ve ülkemizde
değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde ülke kalkınmasının bir bütünlük içerisinde
etkin, düzenli ve süratli olarak sürdürülebilmesi görevini başarı ile ifa etmektedir.
Geçmişte olduğu gibi bu gün ve bu günden sonra da ülke geleceğini şekillendirme
hususunda güzide çalışanlarıyla etkin bir rol oynamaya devam edeceğine inandığım Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 2007 yılı İdare Faaliyet Raporunun, kamuoyunun
bilgilendirilmesi açısından faydalı olmasını dilerim.

Nazım EKREN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Ülkemiz
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.
Değişimin çok boyutlu ve hızlı bir
şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde, 2007 yılı,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla hazırlanan Dokuzuncu
Kalkınma Planının ilk uygulama yılı olmuştur.
2007 yılında Müsteşarlığımız 60. Hükümet Eylem Planı hazırlık ve koordinasyon
çalışmalarının yürütülmesi, tarama sonrası her bir başlıkta Türkiye’nin 2007-2013
döneminde uygulayacağı AB müktesebat uyum programının belirlenmesi, bölgesel gelişmeyi
amaçlayan Kalkınma Ajanslarına yönelik çalışmaların yürütülmesi, AB’nin mali katkısı ile
desteklenen bölgesel kalkınma programları ve sınır ötesi işbirliği programlarının yürütülmesi
gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmiştir.
Ayrıca bu dönemde kamu yatırımlarının yönetimini etkinleştirmek amacıyla yatırım
programının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında yatırımcı kuruluşlarımıza daha fazla
esneklik sağlanmıştır.
2007 yılı, Müsteşarlığımız 2009-2013 yıllarını kapsayan stratejik planının hazırlık yılı
olmuştur. Türkiye’nin kalkınma sürecini bütünlük içinde yürüten, politika ve strateji
üretimine yoğunlaşmış, öncü ve akil kurum olma yolunda Müsteşarlığımızın orta ve uzun
vadeli kurumsal amaç, hedef ve stratejileri belirlenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetiminin temel
enstrümanlardan biri haline gelen ve stratejik yönetim sürecinin önemli bir aracı niteliğindeki
idare faaliyet raporu; bir taraftan faaliyetlerin daha sistematik yürütülmesi ve öz
değerlendirme yapılmasını sağlarken, diğer taraftan da kamu oyunu bilgilendirme
fonksiyonunu yerine getirmektedir.
Bu aşamada ikincisini hazırladığımız yıllık idare faaliyet raporu Müsteşarlığımız
hakkında idari ve teknik bilgilerin yanı sıra birimler bazında yürütülen faaliyetler hakkında
da ayrıntılı bilgiler içermektedir. Stratejik planın uygulamaya geçeceği 2009 yılından itibaren
Müsteşarlığımız faaliyet raporu, sonuç odaklı ve performansa dayalı çalışmanın izlenmesinin
aracı olarak daha da önem kazanacaktır.
Ürettiği politikalarla ülkemizin geleceğini tasarımlayan Müsteşarlığımızın hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde hazırladığı 2007 yılı İdare Faaliyet Raporunu kamuoyu ile
paylaşmaktan çalışanlar ve şahsım adına büyük kıvanç duymaktayım.
Dr. Ahmet TIKTIK
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I-GENEL BİLGİLER
A-VİZYON VE MİSYON
Müsteşarlığımız 2009-2013 dönemini kapsayan stratejik planına ilişkin çalışmalar
devam etmekte olduğundan, bu bölümdeki bilgilere söz konusu çalışmaların sonuçlanmasını
müteakip yer verilecektir.

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon
Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir.
540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde Devlet Planlama Teşkilatının görevleri aşağıdaki
şekilde sıralanmıştır.
a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip
edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete
müşavirlik yapmak,
b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık
programları hazırlamak,
c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel
politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde
yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak,
d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler
geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla
belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir
yönlendirme görevini yerine getirmek,
e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili
kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda
görüş ve tekliflerde bulunmak,
f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine
etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne
uygun değişiklikler yapmak,
g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık
programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik
yapmak,
h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve amaçlarına uygun bir
şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini
hazırlamak ve hükümete teklif etmek,
ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak araçları
ve tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek,
j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası
ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde
gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak,
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k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak.
l) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.
Ayrıca DPT Müsteşarlığı, 540 sayılı KHK’nın 5 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca,
kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermekle görevlidir.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Fiziksel Yapı
Müsteşarlığımız, Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe/Ankara adresinde bulunan
Başbakanlık yeni binasında, 13.500 m2 alanda hizmet vermektedir.
Müsteşarlığımızda 184 kişi kapasiteli bir konferans salonu ve 11 toplantı salonu
bulunmakta ve ekonomik ve sosyal konularda 74.000 kitap kapasiteli, 12’si türkçe ve 192’si
yabancı olmak üzere 204 süreli yayın aboneliği bulunan DPT kütüphanesi hizmet
vermektedir.
181 adeti Müsteşarlığın mülkünde olan ve 34’ü diğer kurumlardan Müsteşarlığa tahsis
edilmiş olan 215 lojman Müsteşarlık personeline tahsis edilmiştir.
Müsteşarlığımızda 5 kayıtlı araç olmakla birlikte taşıt ihtiyacı, hizmet sözleşmesi ile
karşılanmaktadır.
2-Örgüt Yapısı
Müsteşarlığımız Başbakana bağlı bir kuruluş olup, Başbakan bu yetkisini Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanmaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısına karşı
sorumludur. 2007 yılında Müsteşara yardımcı olmak üzere iki müsteşar yardımcısı görev
yapmıştır.
Müsteşarlık bünyesinde, 7’si genel müdürlük, 3’ü müstakil 23 daire başkanlığı ∗ ve 1’i
yurdışı teşkilatından oluşan ana hizmet birimleri ile 3 danışma ve 4 yardımcı hizmet birimi
bulunmaktadır.
Faaliyet raporu kapsamına giren Müsteşarlık örgüt yapısı aşağıdaki teşkilat şemasında
gösterilmektedir.

∗

2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, ana hizmet birimi olarak
faaliyet göstermektedir. Ancak, 540 sayılı KHK’da ana hizmet birimleri arasında sayılmamıştır.
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
23 adet sunucu sistemleri ile Müsteşarlığın, internet sitesi, intranet sitesi, e-posta,
virüs, spam, güvenlik duvarı, veritabanları, ağ yazıcıları, alan adı isimlendirme, ağ yönetimi
vb. hizmetleri yerine getirilmekte ve bu sistemlerin sürekliliği temin edilmektedir.
Müsteşarlıkta kablolu ve kablosuz ağ erişimi bulunmaktadır. 42 Gbps hızındaki ana
omurgaya bağlı olan 1000 Mbps hızındaki yerel ağ dağıtım cihazlarına yaklaşık 800 adet
kullanıcı ve 60 adet ağ yazıcısı bağlıdır. Yerel ağda VLAN yapısı kurulmuş olup hızlı ve
güvenli bir ağ yapısı oluşturulmuştur. İnternet erişimi 10 Mbps metroethernet bağlantısı ile
sağlanmaktadır.
Personelimiz tarafından geliştirilen Evrak Takip Sistemi (ETS) ile gelen ve giden dış
ve iç yazıların dağıtım, takip, arşivleme ve dosyalama işlemleri yapılmakta, yazıların belirli
aşamalarında kullanıcılar e-posta ile bilgilendirilmektedir. Standart raporların alınması,
evrakların künye bilgileri yanında içeriklerinin de kaydedilmesi sağlanmaktadır.
Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi (AvBYS) kişi, daire ve kurum bazında belgelerin
arşivlemesini ve kurumsal hafızanın oluşmasını sağlayan bir sistemdir. AvBYS ile bilgiler
elektronik ortama aktarılmakta bilgi akışı ve bilgiye erişim işlemleri kolaylaşmaktadır.
Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KYBS) ile yatırım projelerinin etkin bir şekilde
izlenmesi ve yönetilmesi amaçlanmıştır. Yatırım programında yer alan projeler ve bunlara
bağlı alt projelerin yönetimine olanak sağlamak üzere DPT ve yatırımcı kurum ve
kuruluşlarca yaygın kullanım çalışmaları sürmektedir.
Herhangi bir konu, kişi ve kuruluşla ilgili haberlerin internet üzerinden ajans
bültenlerinde takibi ve bu verileri kullanıcılara ulaştıran Medya Takip Sistemi (MTS) yazılımı
geliştirilmiştir. MTS, seçilmiş haberleri e-posta ve intranet aracılığı ile kullanıcılara
ulaştırmaktadır.
Teşkilatımız ile ilgili haber, duyuru ve basımı yapılan dokümanların hızlı bir şekilde
dış kullanıcılara sunulması www.dpt.gov.tr internet sitesi vasıtası ile yapılmaktadır.
Ekonomik Gelişmeler, Mali Piyasalardaki Gelişmeler, Temel Ekonomik Göstergeler gibi
periyodik raporlar, kitap, broşür, duyuru, uzmanlık tezleri, sektörel yayınlar, Özel İhtisas
Komisyonu Raporları, haberler ve benzeri belge ve bilgilere internet sitesinden
ulaşılabilmektedir.
Intranet sitesi ile de kurum içi sosyal ve idari konularda haberleşme ve etkin bilgi akışı
sağlanmakta, çeşitli bilgi sağlayıcılarla doğrudan bağlantılarla anlık haber ve bilgi akışı
sağlanmaktadır.
Gümrük Müsteşarlığı ve TUİK’den temi,n edilen veriler, Teşkilatımızın ihtiyaçlarına
uygun şekilde işlenerek merkezi veri tabanı üzerinden sektörel, isic2, sitc, bec, ülke ve gtip
bazında raporlanmakta ve ilgili birimlere elektronik ortamda iletilmektedir.
Teşkilatımız kullanıcılarının kesintisiz ve her yerden ve farklı erişim araçları ile
sorunsuz e-posta haberleşmesini sağlamak amacıyla, aktif ve pasif yedekli sunucularla
kullanıcılara kaliteli hizmet sunan bir sistem oluşturulmuştur.
Anti spam uygulaması ile Teşkilatımız kullanıcılarına gelen e-postalar taramadan
geçirilerek, gereksiz e-postalar nedeniyle kullanıcıların verimlilik kaybının önüne geçilmeye
çalışılmaktadır.
Bilgi kaynaklarının okunması ve bazı üstveri alanlarının tespit edilmesi için
araştırmalar yapılmaktadır. Bazı üstveri alanlarının özelliklerinin kurumsal örüntü
doğrultusunda şekillendirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.
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1961 yılında kurulan Müsteşarlığımız kütüphanesinde iktisadi ve sosyal alanlarda
61.243 adet kitap, süreli yayın, referansa kaynakları ve kitap dışı materyaller bulunmaktadır.
Abone olunan 137 süreli yayının 96’sına online erişim sağlanabilmekte, bunlara ilave olarak 6
bin adet dergiye tam metin ve 20 bin derginin içindekiler sayfasına da ücretsiz erişim
sağlanabilmektedir. Ayrıca çeşitli yabancı dilde ve Türkçe gazete ve süreli yayına ve 7 adet
online veri tabanına abone olunmuştur.
Müsteşarlık kütüphanesi özellikle stratejik yönetim, kamu yönetimi, stratejik planlama
ve performans yönetimi konularında ülkemizdeki en zengin kolleksiyona sahiptir.
4-İnsan Kaynakları
2007 yılı sonu itibarıyla Müsteşarlığımıza tahsis edilmiş olan 1000 adet kadrodan 713
adedi dolu olup, tahsis edilen kadronun yüzde 71’i kullanılmıştır.
Müsteşarlığımızda çalışan kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yıllar itibarıyla
sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

DPT Müsteşarlığında ÇalışanPersonelin
Statüsüne Göre Dağılımı (Kişi)
YILLAR

KADROLU

SÖZLEŞMELİ

GEÇİCİ

TOPLAM

2003

204

455

46

705

2004

203

470

33

706

2005

212

490

25

727

2006

210

509

16

735

2007

201

512

13

726

(Tablo-1)

Son 5 yılda kadrolu personel sayısında kayda değer bir değişme görülmezken,
sözleşmeli personel sayısı yüzde 12 oranında artmıştır. Buna karşılık geçici personel sayısı
46’ dan 13’ e düşerek yüzde 72 oranında azalmıştır. Toplam personel sayısında ise geçici
personelin kurumlarına dönmesi, emeklilik gibi sebeplerle geçen yıla göre azalma olmakla
beraber önemli bir değişim görülmemiştir.
Müsteşarlık personelinin birimler bazında dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Birimler Bazında Personel Dağılımı (Kişi)

100

102

95

69
50

13

SSUZM.

YTD

İMİD

PEDB

GEN.SEK.YRD.

3
KIBRIS

3

7
KURUL.SEKR.

7

GEÇİCİ PERSONEL

15

1
GEN.SEK.

YÖN.BİL.MRK.

HUKUK MÜŞ.

BTDB

DEİGM

ABİGM

BGYUGM

SSKGM

İSKGM

EMSAGM

YPKDGM

18
8

ULUSAL AJANS

22
5

MÜST.MÜŞ.

MÜSTEŞAR YRD.

MÜSTEŞARLIK

4

17

10

SGDB

27

44

36

38

32

(Grafik-2)

Müsteşarlık personelinin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI
KAD.KAR.SÖZ.PER
(55)
8%

UNVANSIZ YÖN.VE DİĞER

KADR.BAŞK.KUR.

(32)

KADROLU PER.

(19)

4%

(201)

3%

28%

KADROSUZ SÖZ.PER.
(34)
5%

UZMAN YRD.
(109)
15%

YÖNETİCİ
MÜŞAVİR
(26)
UZMAN

(39)
5%

4%

(198)
28%

(Grafik-3)

Müsteşarlık personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı (Kişi)
140

127
108
95

95

87

61

0-5 YIL

6-10 YIL

11-15 YIL

16-20 YIL

21-25 YIL

26-30 YIL

31+

(Grafik-4)

Müsteşarlık personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Kişi ;%)

205; 29%
508; 71%

KADIN

ERKEK

(Grafik-5)

Müsteşarlık personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Kişi)
386

129

75
73

İLKÖĞRETİM
LİSANS
DOÇENT

18

LİSE
YÜKSEK LİSANS

2

30

ÖNLİSANS
DOKTORA

(Grafik-6)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, çalışanlarını uzmanlık alanlarındaki mesleki
bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere orta ve uzun süreli yurt dışı eğitim
programlarına göndermektedir.

5- DPT Müsteşarlığı 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 sekreterya hizmetlerinin
yürütülmesi görevi Müsteşarlığımıza 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.
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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 temas ve
müzakerelere iştirak etmekle görevli olan Genel Müdürlük bu çerçevede, Kalkınma
Planlarının hazırlanmasında makroekonomik dengelerin oluşturulması ve koordinasyonun
sağlanması görevlerini yürütmekte ayrıca, Kalkınma Planlarına temel teşkil eden Özel İhtisas
Komisyonlarının toplanması ve raporların hazırlanmasını koordine etmektedir.
2001 yılından beri Katılım Öncesi Mali İzleme süreci çerçevesinde Avrupa
Komisyonuna sunulan Katılım Öncesi Ekonomik Programı Genel Müdürlük
koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Türkiye ekonomisindeki son ekonomik gelişmeler ile
orta vadeli tahmin ve öngörüler bu dokümanda yer almaktadır.
Genel Müdürlükçe, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki stratejik plan yapmakla yükümlü
merkezi kamu idarelerinin stratejik 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 destek hizmeti sunulmaktadır.
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
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programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli
koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili
temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla temas ve
müzakerelere iştirak etmektedir.
Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip
edilecek iktisadi politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapılmasına
katkıda bulunmaktadır.
Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler
geliştirmekte ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla
belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel yönlendirme
görevini yerine getirmektedir.
Kanun tasarısı ve tekliflerini, kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere
uygunluk bakımından incelemektedir.

iv) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, sosyal sektörlerde çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle
kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmektedir. Kamu yatırım
programını hazırlamakta, kamu projelerini izlemekte ve yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri
yapmaktadır. Uygulamayı yönlendirmekte, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş
vermektedir.
Plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında
gerekli koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili
temsilcilerinin katılacağı muhtelif komisyonlar kurmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla temas
ve müzakerelere iştirak etmektedir.

v) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmakta, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların kalkınma planları ve
yıllık programlarla tutarlılığını sağlamaktadır. Yapısal uyum politikalarının uygulanması
sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla projeler geliştirmekte ve bu
konularda yapılacak çalışmaları koordine etmektedir.
Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamakta ve bunlarla ilgili iş ve
işlemleri yürütmektedir.
Yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli
sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkarların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar
geliştirmektedir.
Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermekte, uygulamayı
yönlendirmektedir. Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit ederek, bu yörelerin
özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları
yapmaktadır.
Bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili koordinasyonu sağlamakta, görev alanına giren
konularda görüş vermekte ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak
etmektedir.
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“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 dokümanların hazırlanmasına
katkı sağlamakta ve mali yardımlarda gözetilmesi gereken esas ve usuller ile proje hazırlama
konusunda ilgili tarafları bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.
İdari kapasite geliştirici projeler tasarlamakta ve uygulamaktadır.
Ülkemizde katılım müzakerelerine yönelik olarak sürdürülen faaliyetlerin genel
koordinasyonundan sorumlu İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olması sebebiyle
Müsteşarlığımıza verilen görevlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ve yönlendirme
işlevini yerine getirmektedir.

vii) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük; bölgesel, çok taraflı ve ikili ekonomik ilişkilerin kalkınma planları
ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde
yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere
yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmektedir. Gelişme yolundaki ülkeler ve özellikle
islam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli
çalışmaları yapmakta ve bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekreterya
hizmetlerini yürütmektedir.

viii) Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı
Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri belirlemekte Hükümete
müşavirlik görevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Müsteşarlık bünyesinde
kurulan Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı, dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel
oluşum ve gelişimleri anında almak, değerlendirmek, yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine
sunmak ve arşivlemekle görevlidir.
Başkanlık; kalkınma planları ve yıllık programların ekonomik, sosyal ve kültürel
politika ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri ulusal ve uluslararası kuruluşlardan
sağlamakta ve bu bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.
Müsteşarlık bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullanılması için gerekli tedbirleri
almakta ve bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetlerini yerine getirmektedir.
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ix) Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejilerin hazırlanması ve hükümete teklif
edilmesi, bu politika ve stratejilerin uygulamasının yönlendirilmesi ve koordinasyonun
sağlanması, kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin değerlendirilmesi ve kaynak
tahsisi yapılması, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumuna yönelik faaliyetlerin
koordinasyonu, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun sekreterya hizmetlerinin sağlanması,
Avrupa Birliğinin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının yurtiçi
koordinasyonunun sağlanması, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerde bulunulması,
bilgi toplumuyla ilgili konularda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
faaliyetlerini yürütmektedir.

b) Danışma Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
i) Müsteşarlık Müşavirliği
Özel önem ve öncelik taşıyan konularda Teşkilata danışmanlık hizmeti vermektedir.

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

iii) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Müsteşarlığın stratejik planı ve performans programının hazırlanmasını koordine
etmekte ve bunların sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmektedir.
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Müsteşarlık bütçesini, stratejik plan ve
yıllık performans programına uygun olarak hazırlamakta ve Müsteşarlık faaliyetlerinin
bunlara uygunluğunu izlemekte ve değerlendirmektedir.
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamakta ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamaktadır.
Bütçe kayıtlarını tutmakta, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamakta,
değerlendirmakte ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamaktadır.
İlgili mevzuatı çerçevesinde Müsteşarlık alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini
yürütmektedir.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
Müsteşarlık faaliyet raporunu hazırlamaktadır.
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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.

c) Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler
i) Personel Dairesi Başkanlığı
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşların Atama Usulüne İlişkin Kanun gereğince
yapılan Müşterek Atama Kararnamelerini hazırlamaktadır.
Müşterek Kararla Planlama Uzmanlığına atanan Planlama Uzman Yardımcılarının
ücret tespiti, kadro alımı ve sözleşmelerini hazırlamaktadır.
Müsteşarlık içerisinden bir üst kadroya vekaleten yapılan atamalar, başka kurumlardan
nakil yoluyla yapılan atama işlemleri, Teşkilatımızdan başka kurumlara yapılan naklen
atamalar ile naklen görevden ayrılan veya göreve başlayan personelin özlük ve sicil
dosyalarının devredilmesi veya devir alınmasıyla ilgili işlemleri yapmaktadır.
Personelin ücretsiz izine ayrılma ve başlama işlemleri, varsa sözleşmelerinin
hazırlanması, terfi tarihlerinin yeniden belirlenmesi işlemlerini yapmaktadır.
Teşkilatımız personelinin sicil raporları, mal bildirimleri, hizmet cetvelleri ve
emeklilik işlemlerine ilişkin hizmetler yürütmektedir.

ii) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı
Yazılı ve görsel basını takip etmekte, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile
yazışmalar yapmakta ve yabancı basında Türkiye ile ilgili çıkan haberleri e-mail ve internet
aracılığı ile temin ederek, bu haberleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan, Müsteşar, Müsteşar
Yardımcıları ve Genel Müdürlüklere göndermektedir.
Gazete ve hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arşivleme işlemlerini düzenli olarak
yapmakta,kurum, kuruluş, üniversite ve kişilerden gelen kitap isteklerine cevap vermekte ve
teşkilatımızın tanıtımı ile ilgili kitapçık ve broşürler hazırlamaktadır.
Basın faaliyetleri kapsamında basın listelerini her ay güncellemekte, basın duyurusu
hazırlamakta ve basın yayın kuruluşlarına faks ve e-posta yoluyla ulaştırmaktadır.

iii) Savunma Uzmanlığı
Hizmet binamızın iç ve dış güvenliği açısından sabotajlara ve yangınlara karşı
alınacak koruyucu güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte, personelin öncelikle can ve mal
kaybını en alt seviyede tutmak amacıyla gerekli önlem ve tedbirleri almaktadır.
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iv) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Müsteşarlığımız ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydını tutmakta
ve kayıt dışı olarak kullanılmasını önlemektedir.
Müsteşarlığımız 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
faaliyetlerini tanzim etmektedir.

birimleri

marifetiyle

hizmet

binasının

işletme

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

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda 7’si genel müdürlük, 3’ü müstakil 23 daire
başkanlığı ∗ ve 1’i yurdışı teşkilatından oluşan ana hizmet birimileri ile 3 danışma ve 4
yardımcı hizmet birimi bulunmaktadır. Müsteşarlığın temel fonksiyonları bu birimler
tarafından yürütülmektedir.
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Teşkilatımıza verilen görevler yukarıda
belirtilen birimler tarafından, birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.
İdarenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik bir yönetim aracı olan iç kontrol
siteminin temelini, süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi,
önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması,
bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturur.
Bu çerçevede;
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
∗

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.

14

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
sonucunda ulaşılan sonuçlar üst yönetimle paylaşılmaktadır. Etik değerlere uyma konusunda
çalışanların dikkatlerini yoğunlaştırmak, görevleri sırasında bu değerlere uygun olarak
çalışmalarını yürütmelerini sağlamak ve bu yönde taahhüt verilmesi amacıyla “Kamu
Görevlileri Etik Sözleşmesi” çalışanlar tarafından imzalanmıştır. Böylece, yönetim ve
çalışanlar tarafından, iç kontrole ve yönetime karşı pozitif ve destekleyici tavırları geliştirecek
bir ortam oluşturulmuştur.
Müsteşarlık bünyesinde, iç ve dış faktörlerden kaynaklanan riskler değerlendirilmiş
olmakla beraber bilimsel ve sistematik olarak risk değerlendirmesi yapılmamıştır.
Müsteşarlık bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında iç kontrole ilişkin
faaliyetlerin belgelendirilmesi ve işlemlerin kaydedilmesini teminen arşiv sistemi
oluşturulmuştur. Bu çerçevede, tespit edici kontrol faaliyetleri yürütülebilmektedir. Ayrıca,
yürütülen faaliyetlere ve işlemlere ilişkin yazışmalar hiyerarşik kademeler tarafından kontrole
tabi tutulmakta, önleyici ve düzeltici kontroller gerçekleştirilmektedir.
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.
Mali işlemlere ilişkin tahakkuk birimlerince harcama evrakları hazırlanırken yapılan
mali kontrollere, mali hizmetler birimince yapılacak ön mali kontrol de eklenmiştir.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar 2008 yılında da devam edecektir.

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.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
Müsteşarlık bütçesinin 2007 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara
ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Müsteşarlık, 2007 yılında 365.184.000 YTL olan başlangıç ödeneğinden yıl içinde
yapılan kurum dışı aktarmalarla 186.065.275 YTL olarak gerçekleşen toplam ödeneğinin
150.330.676 YTL’lik kısmını kullanmıştır. Harcamaların analitik bütçe sınıflandırması gider
türleri itibarıyla dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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DPT MÜSTEŞARLIĞI
2007 MALİ YILI 1. DÜZEY EKONOMİK KODLARA GÖRE
ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARLARI
GİDER TÜRLERİ
01-Personel Giderleri

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

TOPLAM
ÖDENEK

YTL
HARCAMA
MİKTARI

24.800.000

24.800.000

23.730.961

02-Sos. Güv. Kurum. Dev.Primi Gid.

6.210.000

3.014.140

1.878.038

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

7.792.000

8.603.927

7.700.168

05-Cari Tarnsferler

45.315.000

45.442.850

45.244.950

06 Sermaye Giderleri

20.500.000

19.752.763

6.331.422

269.666.000

84.451.495

65.445.137

374.283.000

186.065.275

150.330.676

07-Sermaye Transferleri

TOPLAM
(Tablo-2)

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamalar, üretime yönelik mal
ve malzeme alımları; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları; yolluklar; görev giderleri;
hizmet alımları; temsil ve tanıtma giderleri; menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve
onarım giderleri; gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri
olarak gerçekleşmiştir.
Cari Transferler kapsamında yapılan harcamanın 44.925.000 YTL’lik kısmı cari
giderlerini karşılaması amacıyla Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığına,
127.950 YTL’lik kısmı üyelik aidatı olarak Mesleki Yeterlilik Kurumuna, kalan 192.000 YTL
ise devlet memurlarına yemek yardımı olarak aktarılmıştır.
Sermaye Giderleri, Müsteşarlık bünyesinde yapılan araştırma ve geliştirme projeleri
ve diğer yatırım harcamalarını kapsamaktadır.
Sermaye Transferleri kapsamında yapılan harcamalar ise Ulusal Fona, Suriye İle
Bölgeler Arası İşbirliği Projesine, Vakıf Üniversitelerine, Sosyal ve İktisadi Araştırma
Projelerinin Desteklenmesi ile mahalli idarelere yapılan transferlerden oluşmaktadır.
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Müsteşarlık harcama birimlerinin ödenek ve harcama bilgileri aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
DPT MÜSTEŞARLIĞI
2007 MALİ YILI BİRİMLER BAZINDA ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARLARI

KURUMSAL
KOD

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

BİRİMLER

07.81.00.02

Özel Kalem Müdürlüğü

07.81.00.03

Savunma Uzmanlığı

07.8100.04

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

07.81.00.05

Personel Dairesi Başkanlığı

07.81.00.07

Yayın ve Temsil Daire Başkanlığı

07.81.00.23

TOPLAM
ÖDENEK

YTL
HARCAMA
MİKTARI

12.776.270

11.282.310

3.673.114

197.167

200.412

136.306

10.098.678

10.423.044

9.499.546

567.570

594.255

498.882

1.922.446

2.073.786

1.612.884

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

376.927

248.727

166.671

07.81.00.24

Hukuk Müşavirliği

134.820

174.460

141.155

07.81.00.26

Diğer Müşavirlikler

1.515.900

1.436.882

1.329.154

07.81.00.63

Yurt Dışı Teşkilatı

954.132

154.532

37.296

46.888.090

46.703.640

46.343.223

9.796.000

9.771.130

6.914.287

3.940.430

4.015.140

3.069.569

2.834.580

2.668.050

1.431.486

4.793.790

4.314.701

3.958.684

26.589.040

26.814.680

25.117.473

249.350.080

63.425.905

44.884.064

1.547.080

1.763.621

1.516.882

374.283.000

186.065.275

150.330.676

07.81.30.00
07.81.31.00
07.81.32.00
07.81.33.00
07.81.34.00
07.81.35
07.81.36.00
07.81.37.00

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

TOPLAM
(Tablo-3)

*

Ulusal Ajansa transferler dahil
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığının harcamaları Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden
yapılmıştır.
***
Kalkınma Ajanslarına transferler dahil
**
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Müsteşarlık bütçesinde, fonksiyonel sınıflandırmaya göre tahsis edilen ödenek ve
harcama miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
DPT MÜSTEŞARLIĞI
2007 YILI BÜTÇESİNİN FONKSİYONEL BAZDA DAĞILIMI
YTL
KOD

FONKSİYON

01

Genel Kamu Hizmetleri

02

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA MİKTARI

75.506.863

52.731.451

Savunma Hizmetleri

200.412

136.306

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

205.000

200.823

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

45.000.000

32.409.205

09

Eğitim Hizmetleri

65.153.000

64.852.891

186.065.275

150.330.676

TOPLAM
(Tablo-4)

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2007 yılında harcamaların yıl sonu toplam ödeneğine oranı, personel giderlerinde
yüzde 95,7; sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinde yüzde 62,3; mal ve hizmet
alımı giderlerinde yüzde 89,5; cari transferlerde yüzde 99,5; sermaye giderlerinde yüzde 32;
sermaye transferlerinde yüzde 77,5 olarak gerçekleşmiştir.

3-Mali Denetim Sonuçları
Müsteşarlığımız Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. Müsteşarlığımızın 2007 yılında
Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu
bulunmamaktadır.

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

2008-2010 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanarak Türkçe ve
İngilizce olarak yayımlanmıştır.
2008 Yılı Programı Türkçe ve İngilizce hazırlanarak yayımlanmıştır.
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•
•
•
•
•
•

KİT Yatırım ve Finansman Programının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
TBMM Plan ve Bütçe ve diğer KİT Komisyonlarında yapılan toplantılara katılım
sağlanmış ve görüş verilmiştir.
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe hazırlık sürecine aktif katılım sağlanarak, bütçe
makro ve temel büyüklükleri ilgili diğer kuruluşlarla koordineli olarak belirlenmiştir.
YPK Kararlarının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.
Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararlarının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.
Üretim ve harcamalar yönüyle GSYİH’nın, alt bileşenlerinin ve dış ticaret
büyüklüklerinin tahmini yapılmıştır

Periyodik Faaliyetler
• Aylık Ekonomik Gelişmeler Raporu,
• Temel Ekonomik Göstergeler Raporu,
• Mali Piyasalarda Gelişmeler Raporu,
• Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Yayını,
• Aylık Merkezi Yönetim Bütçesi Gerçekleşmeleri Raporu
yayımlanmıştır. Ayrıca; Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler sunumu haftalık olarak
hazırlanmıştır.
Mevzuat Çalışmaları
KİT Yönetişimi, Kamu Özel İşbirliği, Elektrik fiyatlandırması, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Bankaların Destek Hizmeti
Alımı, Banka Dışı Mali Kurumlarca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı, Bankalar ve
Katılım Bankalarının Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği, Yurt Dışı
Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri, Türk Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi,
Bankaların Özkaynakları, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetimi, Bankaların Sermaye
Yeterliliği, Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri
Denetimi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak
Karşılıklar, Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi, Bankaların Kıymetli Maden
Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrı menkullerin Elden
Çıkarılması, Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında
Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulması, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay
Sahipliği, Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı, Yap-işlet-devret, Hububat-Çeltik
Uygulaması, Erişme kontrollü Karayolları, Mali Hizmetler Uzmanlığı, Dövizle Askerlik,
Özelleştirme Uygulamaları, Petrol Stok Ajansı Kurulması, Haşhaş ve Alkaloidleri Üretim
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ALKASAN) Kurulması, AOÇ Müdürlüğü Kuruluş
Kanunu, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması ve Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketlemesi
konularında çeşitli Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, YPK Kararı, Başbakanlık Genelgesi,
Yönetmelik ve Tebliğ hazırlama çalışmalarına katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir.
Görüş Bildirilen Diğer Konular
Ekonomik büyüme, milli gelir ve deflatör, KİT’ler, tarımsal destekleme, AB
müktesebatına uyum, Dünya Bankası program amaçlı kredileri, sağlık hizmetlerinin
fiyatlandırılması, cari açıkla ilgili reel sektör ve mali piyasalarda alınabilecek önlemler,
OECD ile ilişkilerin geliştirilmesi, ihracat stratejik planı, bankacılık, ihracat teşvikleri,
KKTC’de yarım kalmış yatırımların desteklenmesi, rüşvetle mücadele, 2007 yılı ilerleme
raporu, Ulusal Programın İzlenmesi ve Koordinasyonu, İller Bankası yatırım limitinin
belirlenmesi, AB müzakere süreci Mali ve Bütçesel Hükümlerle ilgili kapanış kriterleri
konularında görüş verilmiştir.
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IMF, OECD, Dünya Bankası, SPK, BDDK tarafından hazırlanan çeşitli rapor ve
yayınlara görüş verilmiştir.
Kurul Çalışmaları
İhracat Koordinasyon Kurulu, İthalatta Gözetim ve Denetim Kurulu, İthalatta Haksız
Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Vergi Konseyi, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Devlet
Muhasebe Standartları Kurulu ve Finansal Sektör Komisyonu, Belediye Uzlaşma
Komisyonunda görev alınmıştır.
Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları
Türkiye Bankalar Birliği Makro Ekonomi Çalışma Grubu, Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Kurumsal Yönetim Komitesi, İkinci OECD
Dünya Forumunun organizasyon toplantılarına, milli gelir hesaplarının revizyonu toplantısına,
TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe görüşmelerine, IMF ile yapılan “makro”
toplantılarına, IMF toplantılarından önce, Hazine ve TCMB uzmanlarıyla “büyüme”
toplantılarına, Hazine Müsteşarlığı, ilgili bakanlık ve ilgili KİT temsilcilerinin katıldığı
yatırım ve finansman toplantılarına, IMF stand-by antlaşmaları toplantılarına, KİT kesin
hesapları için Hazine Müsteşarlığında yapılan toplantılara, 2008 yılı tarımsal destekleme
bütçesinin belirlenmesi toplantılarına, TBMM KİT Komisyonunun alt ve üst komisyon
toplantılarına, İl koordinasyon kurulu, Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Geri Ödeme
Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Elektrikte arz güvenliği, nükleer enerji, sosyal güvenlik reformu, istihdam paketi, ilaç
ve sağlık harcamaları, merkezi yönetim bütçesi hazırlıkları, ulusal hesap sistemleri, TÜİK
Resmi İstatistik Programı, serbest bölgeler konularında yapılan toplantılara, OECD’nin
“Türkiye’de Bütçeleme (Budgeting in Turkey)” raporu değerlendirme toplantılarına, Ekonomi
Politikaları Komitesi (OECD-EPC), Kısa Vadeli Tahminler (OECD-STEP) toplantılarına
aktif katılım ve katkı sağlanmıştır.
Ayrıca;
• Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, TCMB yetkilileri ve IMF Heyeti ile güncel
makroekonomik konular hakkında toplantılara katılım sağlanmış ve ekonomik
büyüme hakkında tahminler yapılmıştır.
• 18 Ocak 2007 tarihinde Brüksel’de, Türkiye-AB Ekonomik ve Parasal Konular,
Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komite Toplantısına (4 No’lu alt komite),
Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmelerle ilgili bir sunuş yapılmıştır.
• Memur sendikaları ile yapılan ücret artışı konusundaki teknik toplantılara katılım
sağlanmıştır.
Planlama Uzmanlık Tezi Çalışmaları
•
•
•
•

Türkiye Buğday Piyasasının İşleyişi ve Regülasyonu
Türkiye’de Vergi Politikasının İşgücü Piyasası ve İstihdam Üzerindeki Etkileri
Türkiye’de Vergi Sistemi ve Uygulanan Vergi Politikaları
Türkiye Ekonomisinde Sektörler Arası Mali Fon Akımları

Katılınan eğitimler, yurtdışı eğitimler ve görevler
•
•

Sağlık Ekonomisi konulu eğitim programına,
IEP, INWENT ve DPT işbirliğiyle düzenlenen “European Project Management and
the new EU Instrument for the Pre-Accession Assistance (IPA)” konulu eğitim
programına,
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• Kalkınma yönüyle dış ticaret seminerine,
• Reuters 3000xtra kullanımına ilişkin Reuters tarafından düzenlenen eğitimlere,
• Son Gelişmeler Ekseninde Türkiye’nin Stratejik Konumu konulu konferansa,
• Türkiye’de Sanayinin Dönüşüm İhtiyacı konulu konferansa
• Protokol Kuralları konulu konferansa,
• İkinci OECD Dünya Forumuna,
• Hermin Modelinin tanıtımıyla ilgili olarak verilen konferansa,
• Yapısal Reformların Makroekonomik Etkileri konulu konferansa,
• Türkiye Ekonomisi İçin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri konulu konferansa,
• ABD Ekonomisi ve Dünya: Yükselen Piyasaların Rolü başlıklı konferansa,
• TÜİK’in “Sınıflamalar” konulu eğitim programına,
katılım sağlanmıştır.
•
•

Ekonomi, ekonomik kalkınma, finans, finansal yönetim, uluslararası ticaret, uluslarası
politik ekonomi, finansal kuruluşlar, uluslararası hukuk gibi konularda yedi personel
yurtdışında eğitim görmektedir.
OECD bünyesinde ‘secondee’ olarak bir personel görevlendirilmiştir.

Verilen Eğitim ve Seminerler
•
•

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından programlanan, İç Denetçi Eğitimi
programında üç dönemde “Temel Politika Dokümanları ve Uygulamaları” başlıklı
eğitim verilmiştir.
Suriye’de, bütçeleme ve kamu hesaplarının elde edilmesi ile KİT hesapları
konularında eğitim verilmiştir.

AB Tarama Sürecine Katılım
•
•
•

Sermayenin Serbest Dolaşımı ile ilgili teknik toplantılara Brüksel ve Ankara’da
katılım sağlanmıştır.
Vergilendirme faslı açılış kriteleri ile ilgili Brükselde gerçekleştirilen toplantıya
katılım sağlanmıştır.
AB Mali Hizmetler faslına ilişkin Türkiye’deki toplantılara katılım sağlanmıştır.

Diğer Faaliyetler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60. Hükümet Eylem Planının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
OECD Anahtar Göstergeler II. Dünya Forumu düzenlenmiştir.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Nazım EKREN için “Türkiye
Ekonomisinde Gelişmeler, Makroekonomik Tahmin ve Hedefler ve Uluslararası
Gelişmeler” başlıklı sunum hazırlanmıştır.
e-DPT ekonomik verileri veritabanı veriseti tespiti çalışmaları yapılmıştır.
2002 Kasım – 2006 Aralık Döneminde Makroekonomik Göstergelerde Gelişmeler
bilgi notu hazırlanmıştır.
Reuters Cobra terminali kullanımından Reuters 3000xtra kullanımına geçiş
sağlanmıştır.
Resmi İstatistik Programı çerçevesinde sorumluluğumuzda bulunan veriler
hazırlanarak web sayfamızda yayımlanmıştır.
Mortgage piyasalarında yaşananlar, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, ve
cari açık konusularında araştırma ve çalışmalar yapılmış, notlar ve sunumlar
hazırlanmıştır.
OECD Economic Survey 2008 çalışmasındaki sorulara cevap hazırlanmıştır.
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ii) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
•

2007 yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı hazırlanmış, Yüksek Planlama
Kurulu’nca kabul edildikten sonra AB Komisyonuna iletilmiştir.

•

DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simulasyon Modeli’nin ve DPTMAKRO Yıllık
Modeli’nin geliştirme ve revizyon çalışmalarına devam edilmiştir.

•

DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simulasyon Modeli güncellenmiş ve başta KEP
olmak üzere çeşitli dokümanlara ve çalışmalara katkı vermek üzere ekonomik
tahminler üretilmiştir.

•

“Uluslararası Ekonomik Göstergeler” yayını hazırlanmıştır.

•

Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı ve bu açığın sürdürülebilirliği konusunu
araştırmak amacıyla “Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı ve Cari Açığın
Sürdürülebilirliği” raporu hazırlanmıştır.

•

Türkiye ekonomisinin makro dengeleri açısından orta vadede değerlendirilmesinin
yapıldığı “Orta Vadeli Görünüm Raporu” hazırlanmıştır.

•

Türkiye ekonomisi için hesaplanabilir genel denge modelini oluşturmak, ekonomik ve
sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek ve politika analizleri
yapabilmek amacıyla oluşturulması hedeflenen Hesaplanabilir Genel Denge Modeli
Projesi çalışmalarına zemin teşkil etmesi amacıyla Orta Doğu Teknik
Üniversitesinden eğitim amaçlı teknik destek alınmıştır.

•

Türkiye ekonomisi için yapılan politika analizlerini çeşitlendirip, derinleştirebilmek
amacıyla Input-Output analizi çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu amaçla, Türkiye ile
AB üyesi ülkeler ekonomilerinin sektörel yapılarının I-O analizi kapsamında
karşılaştırıldığı bir makale yazılmıştır.

•

Input-Output çalışmaları kapsamında, 2-6 Temmuz 2007 tarihleri arasında İstanbul
Teknik Üniversitesi ile Uluslararası Girdi-Çıktı Birliği’nin ortak olarak düzenlediği
16. Uluslararası Girdi-Çıktı Konferansına makale sunulmuş, katılım sağlanmıştır.

•

Türkiye için oluşturulacak olan “Hermin ve Quest II Ekonometrik Modeller Projesi”
kapsamında, bir yabancı uzman ile Eylül ayında yürütülen eğitim çalışmaları
neticesinde HERMİN ulusal modelinin kurulması aşaması tamamlanmıştır. Bu
kapsamda, Polonya’ya eğitim amaçlı seyahat düzenlenmiştir.

•

İspanya Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile İtalya, Cezayir, Malta, Yunanistan ve
Tunus’un Konseylerinin birlikte hazırladığı “Euro-Akdeniz Entegre Bölgesinde
Rekabet Edebilirliğin ve Sosyal Uyumun Oluşturulmasının Faktörleri” konusunda
hazırlanan rapora görüş oluşturulmuştur.

•

Kore Cumhurbaşkanlığı Milli Ekonomi Danışma Kurulu üyelerinden oluşan heyete
Türkiye’nin ekonomik kalkınma stratejisi ve 9. Kalkınma Planını içeren bir sunum
yapılmıştır.

•

Ekonomik Modeller web sayfasının oluşturulmasına yönelik hazırlık çalışmaları
yapılmıştır.

•

9. Kalkınma Planı tahminlerinde kullanılan makro modelin yayın haline getirilmesi
çalışmaları sürdürülmüştür.
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•

GTZ-ESC Projesi kapsamında Avusturya – Macaristan - Slovenya’ya yapılan çalışma
seyahatine katılım sağlanmıştır.

•

Avrupa Birliğine uyum sürecinde Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularla ilgili
tarama toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bu bağlamda, “Türkiye-AB Ekonomik
Parasal Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi 7. Toplantısı”na, 2006 Katılım
Öncesi Ekonomik Programının değerlendirildiği çeşitli düzeydeki toplantılara,
Brüksel’de yılda iki kez yapılan ve makroekonomik göstergelerin değerlendirildiği
“Uzmanlar Toplantısı”na, “EURO-Akdeniz Entegre Bölgesinde Rekabet Edebilirliğin
ve Sosyal Uyum Oluşturulmasının Faktörleri” toplantısına, “Bakanlararası Diyalog
Üst Düzey Hazırlık Toplantısı”na, “Merkezi Bölgesel ve Yerel Düzeyde Ekonomik ve
Sosyal Uyum Tedbirlerinin Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi” toplantısına,
“Bakanlararası Diyalog” toplantısına ve İsveç’te düzenlenen sürdürülebilir kalkınma
konulu projeye katılım sağlanmıştır.

•

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında, daire başkanı ve üstü
pozisyonda görev icra eden toplam 2241 yöneticiyi kapsayan “Stratejik Yönetim
Araştırması” sonuçlarından faydalanarak gerek stratejik planlama gerekse stratejik
planlamayı da kapsayan genel reform çalışmalarının yürütülmesinde yararlanılabilecek
önemli ipuçları elde etmek ve stratejik planlama sürecinin hem kurum bazında hem de
reform anlamında etkin bir biçimde hayata geçmesi ve işlemesi amacıyla 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki ilgili tüm idarelerin üst
yöneticilerine ve stratejik plan yapmakla yükümlü tüm il özel idaresi ve belediye üst
yöneticilerine ve strateji geliştirme daire başkanlarına,
•
•
•

Stratejik Yönetim Araştırması Özet Raporu
Stratejik Yönetim Araştırması-Kurumsal Değerlendirme Sonuçları
(araştırma sonuçlarından elde edilen kuruluşa özgü bulgular ve bunlara
ilişkin değerlendirmeler) ve
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”nu içeren bir
bilgilendirme paketi gönderilmiştir.

•

Kamu kesiminde yürütülen reform çalışmalarının önemli araçlarından birisi olan
stratejik planlama konusunda, Türkiye ve İngiltere’nin deneyimlerinin paylaşılması
yoluyla reform sürecine katkıda bulunulması amacıyla İngiliz Kültür derneği
tarafından Aralık 2005’te başlatılan “Kamu Yönetimi Reformu Alanında İşbirliği
Projesi”nin uygulanmasına 2007 yılında da devam edilmiştir. Proje kapsamındaki
çalışmalara katılım sağlanmış olup stratejik planlama uygulamalarını yerinde
incelemek üzere İngiltere’de gerçekleştirilen çalışma ziyaretine katılım sağlanmıştır.
Söz konusu proje Nisan 2007’de tamamlanmıştır.

•

Yine Başbakanlık ve İngiliz Kültür Derneği işbirliğinde geliştirilmekte olan “Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim Projesi” çalışmalarının koordinasyonunda
görev alınmıştır. 2007 yılında başlayan bu projenin Kasım 2008’e kadar sürmesi
öngörülmüştür.

•

OECD Kamu Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma Direktörlüğü (GOV) Kıdemli Bütçe
Yetkilileri Çalışma Grubunun sonuç odaklılık ve performans esaslı bütçeleme
konularında Türkiye ve ABD’deki çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

•

Stratejik planlamanın etkili biçimde uygulanabilmesi için kamu kuruluşlarına stratejik
planlama, yeniden yapılanma ve stratejik yönetim alanlarında yönetim danışmanlığı ve
eğitim hizmeti verebilecek Yönetim Danışmanları Derneği üyeleri ile ilgili kamu
kuruluşlarını bir araya getiren “Stratejik Yönetim Alanında Danışmanlık Hizmetleri”
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konulu atölye çalışması düzenlenmiş, tarafları bir araya getiren ortak çalışma
platformu oluşturulmuştur.
•

Müsteşarlığımızın OECD ile birlikte gerçekleştirdiği “İlerlemenin Ölçülmesi ve
Teşvik Edilmesi” konulu Dünya Forumu koordinasyon çalışmalarına katılım
sağlanmıştır. Ayrıca Foruma katılım sağlanmış ve “İstatistiğin Bilgiye
Dönüştürülmesinde Yenilikçi Araçlar” konulu sergide stand açılarak, “Kamu
İdarelerinde Stratejik Yönetim Araştırması” sunulmuştur.

•

Aralık 2007 itibarıyla “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”e ekli geçiş takviminin birinci grubundaki 17 kamu
idaresinden 16’sı stratejik planlarını hazırlamıştır. Geçiş takviminin ikinci grubundaki
31 kamu idaresinden 30’u, ayrıca üçüncü gruptaki Maliye Bakanlığı ve Erciyes
Üniversitesi 2008-2012 stratejik planlarını değerlendirilmek üzere DPT
Müsteşarlığına göndermiştir. DPT Müsteşarlığınca Aralık 2007 tarihi itibarıyla
incelenen stratejik planlardan 38’i için değerlendirme raporu hazırlanmış ve
gönderilmiştir.

•

Genel Müdürlüğün fonksiyonları kapsamındaki konulara ilişkin çeşitli eğitim ve
seminer çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Stratejik plan ile ilgili kapasite
geliştirilmesine yönelik olarak Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ ve Orman Genel
Müdürlüğünde, Kalkınma Planı, Yıllık Program ve stratejik plan konularında Sağlık
Bakanlığında ve iç denetim eğitim programı kapsamında iç denetçilere yönelik eğitim
faaliyetlerinde bulunulmuştur.

•

Strateji Geliştirme Başkanlıklarının mali yönetim reformu kapsamında işlevlerini tam
olarak yerine getirmeleri ve mali yönetim sisteminin geliştirilmesinde öncü rol
oynayabilmeleri için mevcut durumlarını ve geliştirilmesi gereken alanları ortaya
koyabilmek amacıyla Başbakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen strateji
geliştirme başkanlıkları durum tespiti ve anket çalışmasıyla ilgili çalışmalara katılım
sağlanmıştır.

•

DPT Müsteşarlığı 2009-2013 stratejik planlama çalışmalarına aktif destek sağlanmış
ve tüm Teşkilat çalışanlarına eğitim verilmiştir. Ayrıca, TÜSSİDE’de gerçekleştirilen
stratejik planlama eğitimi ve İller Bankası tesislerinde gerçekleştirilen GZFT analizi
çalışmaları Genel Müdürlükçe koordine edilmiştir.

•

Stratejik yönetim, performans yönetimi ve moderasyon alanlarında alınan 154 kitap
DPT kütüphanesinde kullanıcıların istifadesine sunulmuştur.

•

“Türk Kamu ve Özel Sektörlerinde Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi
Araştırması”nı gerçekleştirmek üzere kurum ve kuruluşlara uygulanacak olan anket
formu oluşturulmuştur.

•

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun sağlıklı biçimde
uygulanabilmesi için geçiş döneminde stratejik planlamanın etkili biçimde
uygulanabilmesi amacıyla, teorik ve pratik bilgi birikimini artırmak amacıyla, kamu
idareleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliklerini özendirme,
eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilecek, kamu kesiminde merkezi
kuruluşlar arasında bu çerçevede koordinasyon sağlama faaliyetleri yürütülmüştür.
Kamu idarelerine yönelik kapasite geliştirme programı oluşturulması amacıyla
“Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programı Oluşturulması Araştırma
Projesi” hazırlıkları 2007 yılı içerisinde sürdürülmüştür.
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•

Başbakanlık, Maliye ve DPT ortaklığında “Yönetim Bilgi Sistemlerine Temel
Oluşturmak Üzere Kamu Kesimine Uyarlanmış Bilişim Teknolojisi Olgunluk
Modelinin Geliştirilmesi Projesi”nin hazırlanmasına katkı verilmiş, proje TÜBİTAK’a
sunulmuştur.

•

Kamu idarelerine internet (www.sp.gov.tr) ortamında bilgi hizmeti sunulmaktadır.
Stratejik yönetim ile ilgili mevzuata, stratejik plan pilot uygulamalarına, örnek teşkil
edebilecek stratejik plan hazırlık programlarına ve Genel Müdürlüğe intikal eden plan
dokümanlarına ilgili adreste yer verilerek kamu idareleri bilgilendirilmekte ve stratejik
plan süreçlerini etkinleştirme amacı güdülmektedir. Bu çerçevede sunulan hizmetin
çeşitliliği ve kalitesini artırmak için web portalı geliştirilmiştir.

•

Kamu iç kontrol standartlarının oluşturulmasına katkı verilmiştir.
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iii) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Genel Müdürlüğün görev alanına giren sektörlerde 2008-2010 dönemini kapsayan
Orta Vadeli Program hazırlanmıştır.
2008-2010 dönemini kapsayan ve 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca
hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan çalışmalarına katkı ve katılım sağlanmıştır.
2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesine ilişkin
çalışmalar koordine edilerek gerekli katkı ve katılım sağlanmıştır.
2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararının hazırlanması koordine edilmiş ve katkı sağlanmıştır.
İlgili sektörlerde, 2008 Yılı Programı hazırlanmıştır.
2008 Yılı Yatırım Programının hazırlanması koordine edilmiş ve katkı sağlanmıştır.
Katılım Öncesi Ekonomik Programın ilgili bölümleri hazırlanmıştır.
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun hazırlanmasına katkı sağlanmış olup,
TBMM´de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda görüşmelerine katılım
sağlanmıştır.
2007 Yılı Programının izlenmesi ve ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi
çalışmaları yapılmış ve bu amaçla ilgili kuruluşlar arasında düzenlenen koordinasyon
toplantılarına iştirak edilmiştir.
2007 Yılı Yatırım Programının uygulanması ve gerektiğinde revize edilmesiyle ilgili
değerlendirmeler yapılmış ve kuruluşlardan gelen bu yöndeki talepler ilgili sektörler
itibarıyla sonuçlandırılmıştır.
İlgili sektörlerde, kurumların yeniden teşkilatlanması, yeni mevzuat hazırlanması ve
mevcut mevzuatlarda ihtiyaç duyulan değişikliklerle ilgili Müsteşarlık görüşünün
oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.
Şubat, Nisan, Ağustos ve Kasım
aylarında il düzeyinde gerçekleştirilen İl
Koordinasyon Kurulları toplantılarına iştirak edilmiştir.
2008 Yılı Programı İngilizce metinlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.
YOİKK Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi çalışmalarına (toplantı, koordinasyon,
görüş) ve iş ortamına ilişkin ulusal ve uluslarası raporlar ile diğer çalışmalara (görüş)
katkı verilmiştir.
İlgili sektörlerdeki kamu iktisadi teşebbüslerin TBMM KİT Alt ve Üst Komisyon
denetleme toplantılarına katılım sağlanmıştır.
TOBB Sektör Meclisleri toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Diğer kurum ve kuruluşların Genel Müdürlüğe intikal eden Stratejik Planlarına görüş
verilmiştir.
Sanayiyle ilgili konular başta olmak üzere dış ticaret, sektörel konular ile bazı ülkelere
ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır.
2007/19 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle kurulan Sanayinin Rekabet Gücünün
Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonunun ilk toplantı hazırlık çalışmaları
yürütülmüş ve 30.11.2007 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantısının sekreterya
faaliyetleri yürütülmüştür.
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi çalışmalarına
katılım sağlanmıştır.
Tarımsal Kuraklık Stratejisi ve Eylem Planı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile işbirliği
içinde koordine edilmiştir.
2008 Yılı Şubat ayında düzenlenmek üzere, “AB Tarımsal Devlet Yardımları
Kuralları” konulu bir seminerin düzenlenmesi için TAİEX Ofisine başvuruda
bulunulmuş, söz konusu seminer kabul edilmiş, belirtilen tarihte de
gerçekleştirilmiştir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamu-Özel Sektör İşbirliği ile ilgili mevzuatın hazırlanması sürecinin koordinasyonu
ve yürütülmesi sürecinde aktif rol oynanmış ve bahse konu mevzuat nihai aşamaya
getirilmiştir.
AB’ye katılım sürecinde ilgili komisyon ve alt komisyon toplantılarına iştirak edilmiş
ve bu konularda hazırlanan nihai raporlara katkı verilmiştir.
AB’ye katılım süreci kapsamında yer alan IPA, TINA ve Sürdürülebilir Kalkınma
çalışmalarına iştirak edilmiş ve bu çerçevede hazırlanan raporlara katkı sağlanmıştır.
Yatırım Programı üçer aylık dönemler itibarıyla izlenmiş ve Kamu Yatırımları
Raporları hazırlanarak yayımlanmıştır.
Kamu kuruluşlarının yıl içi ek ödenek talepleri ve tahsisatı takip edilmiştir.
Yatırım Programındaki projeler iller itibarıyla düzenlenerek "Yatırımların İllere Göre
Dağılımı" kitapçığı yayımlanmıştır.
Gerek Genel Müdürlüğün görev alanında yer alan projelerin analizleri gerekse
Teşkilat genelindeki proje analizleri yapılmıştır.
2008 yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
Proje Döngüsü Yönetimi konusunda yurtiçi, yurtdışı kuruluşlara eğitim verilmiştir.
Yatırım Programıyla ilgili muhtelif raporlar hazırlanmıştır.
Eylem Planları hazırlıkları koordine edilmiş, izlenmiş ve raporlanmıştır.
60. Hükümet 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planının hazırlıkları koordine edilmiş ve
izlenmiştir.
60. Hükümet Programı Eylem Planının hazırlıkları koordine edilmiştir.
2008 Yılı Programı Eylem Planı hazırlanmıştır.
Dünya Bankası hibesiyle finanse edilen “Kalkınma Programlarının İzlenmesi Projesi”
başlatılmıştır.
Dünya Bankası ile beraber “Kamu Yatırımlarında İdame ve Yenileme Harcamaları
Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Uluslararası kuruluşlar ile temas ve müzakerelerde bulunulmuş ve söz konusu kuruluş
temsilcileriyle yapılan toplantılara katılınmıştır.
Çeşitli eğitim programlarına katılım sağlanmıştır.
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iv) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Temel Faaliyetler
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

60. Hükümet Eylem Planı ve 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı hazırlanmasına katkı
verilmiştir.
İlgili sektörlerde, 2008 Yılı Programı hazırlanmıştır.
Genel Müdürlüğün görev alanına giren sektörlerde 2008-2010 dönemini kapsayan
Orta Vadeli Program hazırlanmıştır.
Orta Vadeli Program ve yıllık programda yer alan tedbirlere ilişkin ilgili kuruluşlarla
toplantılar düzenlenmiştir.
2007 Yılı Yatırım Programına ilişkin olarak yıl içinde Yatırım Programına yeni proje
alınması, projeler arası ödenek aktarması yapılması, proje revizyonları ile projelere ek
ödenek tahsis edilmesine ilişkin talepler değerlendirilmiş ve kuruluşlarla toplantılar
yapılmıştır.
TBMM Plan ve Bütçe ve diğer KİT Komisyonlarında yapılan ve Genel Müdürlüğün
görev alanına giren konulardaki toplantılara katılım sağlanmıştır.
Kuruluşlarla yatırım tekliflerini görüşmek üzere toplantılar yapılmıştır. Kuruluşların
bütçe tavanları belirlendikten sonra analitik bütçe bazında ödenekler tespit edilmiş ve
vize edilmiştir.
İlgili sektörlerde 2008 Yılı Yatırım Programı hazırlanarak yayımlanmıştır.
2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programın ilgili bölümleri hazırlanmıştır.
TBMM Genel Kurulu’nda 2008 Yılı Bütçesi ile ilgili görüşmelere katılım
sağlanmıştır.
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından (IPA) yararlanmak amacıyla hazırlanması
gereken Stratejik Çerçeve Belgesinin (SÇB) hazırlıkları tamamlanmıştır. Ayrıca
Operasyonel Program taslakları ile ilgili yazışmalar yapılmıştır.
2007 Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler
kitabı hazırlanarak yayınlanmıştır.

Mevzuat Çalışmaları
İskan, İller Bankası, Su, kamu-özel işbirliği, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kurulması, Kamu Hastane Birlikleri
Kurulması, Sağlık Hizmetleri, Yap-İşlet-Devret, Yabancıların Çalışma İzinleri, Biyolojik
Çeşitlilik ve Doğa Koruma, Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular, Organize Sanayi
Bölgeleri, Gecekondu Kanunları ile DSİ, Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma
Kurumu, TİKA, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yasalarına
görüş verilmiştir.
Planlama ve İmar, Konut Finansman Sistemi, Türk Spor Kurumu, Kültür ve Turizm
Bakanlığının Taşra Teşkilatının devri, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, Yatırımlarda
Devlet Yardımları, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Yer Altı, Yer Üstü
ve Su Altındaki Araştırmalarda Yararlanılan Cihazların Kullanımı ve Denetimi kanun
tasarılarına görüş verilmiştir.
İlgili sektörlerde çeşitli Başbakanlık Genelgesi, tüzük, yönetmelik, tebliğ, uluslar arası
protokol ve sözleşme hakkında görüş bildirilmiştir.
Görüş Bildirilen Diğer Konular
•

İlgili sektörlerde, OECD, Dünya Bankası, UNDP, UNESCAP, UNEP, UNICEF, ILO,
BM ve diğer kuruluşlar tarafından hazırlanan çok sayıda ortaklık anlaşması,
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değerlendirme raporu, proje dokümanı, strateji belgesi, eylem planı ve benzeri
belgeler,
• Diğer kurum ve kuruluşların stratejik planları,
• İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Strateji Belgesi ve Eylem Planı, “Ulusal Kadın
Eylem Planı (2007-2013)”, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem
Planı (2007-2010)”, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Operasyonel Program
Belgesi, “Kimyasallar Yönetiminde Kurumsal ve Yasal Çerçeve Raporu” taslağı,
Avrupa Sosyal Şartı 13. ve 14. Ülke Raporu, İşçilerin Serbest Dolaşımı Taslak Tarama
Sonu Raporu, Türkiye’de Yerlerinden Olmuş Kişiler Sorunu ve Köye Dönüş ve
Rehabilitasyon Projesine Yönelik Entegre Strateji Belgesi, İç Göç Eylem Planı taslağı,
Taslak Kimyasallar Stratejisi, Bölgesel Turizm Kalkınma Stratejisi, Ulusal Kırsal
Kalkınma Stratejisi, Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, İklim Değişikliği
Ulusal Bildirim Raporu taslağı, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı/ Niyet Beyanı,
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi, SMAP (Kısa ve Orta Vadeli Çevresel Öncelikli
Eylem Planı), Kuraklık Merkezi 2. Teknik Çalıştayına Yönelik Dokümanlar, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan JIM (Joint Inclusion
Memorandum / Sosyal İçerme Belgesi), İŞKUR tarafından hazırlanan Ortak
Değerlendirme Belgesi (JAP) taslağı,
• İlgili sektörlerde uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimize ilişkin çeşitli
rapor ve eylem planları,
• JICA ve GTZ desteği ile uygulanması önerilen tüm teknik işbirliği projeleri, Japonya,
Singapur, Güney Kore, Malezya, Endonezya ve Hindistan tarafından Türkiye’ye tahsis
edilen kısa ve uzun süreli eğitim programları, Türk-Alman Teknik ve Mali İşbirliği
Müzakereleri Protokolü
hakkında görüş bildirilmiştir. AB ile ilişkili olarak;
• Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında AB’nin katılım öncesi yardımlarından
yararlanmakta olan ve yararlanacak projeler, MIPD; Çok Yıllı İndikatif Programlama
Dokümanı, MMIPD Çok Faydalanıcılı ve Çok Yıllı İndikatif Programlama Dokümanı,
Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma (IPARD) Politika Çerçeve Belgesi,
2006 ve 2007 Yılı AB İlerleme Raporu, AB Müktesebatına uyum için hazırlanan
MUP (Müktesebata Uyum Programı), IPA çerçevesinde hazırlanan Çevre
Operasyonel Programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni 2007-2009
Operasyonel Programı’nın birinci taslağı, 2007-2013 Karadeniz Havzası Sınır Ötesi
İşbirliği Taslak Operasyonel Program Belgesi ve ABGS tarafından hazırlanan Ulusal
Plan,
konularında görüş verilmiştir. Ayrıca,
• MERNİS, Genel Nüfus Sayımı ve Nüfus Projeksiyonlarından elde edilen nüfus
verilerinin kıyaslanması raporu hazırlanmıştır.
• Çocuk İşçliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçeve
Belgesinin hazırlanmasına katkı verilmiştir.
• Van İli Yerinden Olmuş Kişilere Hizmet vermek amacıyla Eylem Planı hazırlanmıştır.
• Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi hazırlanmıştır.
Katılım Sağlanan Toplantı, Kurul ve Komisyon Çalışmaları
İlgili sektörlerde faaliyet gösteren yüksek kurul, koordinasyon kurulu, icra kurulu,
yönlendirme kurulu, danışma kurulu, izleme komitesi, yönlendirme komitesi, 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 200 ün üzerinde ayrı konu başlığında çok sayıda proje yönetim toplantısı,
ortak akıl platformu, sektör meclisi, çalıştay, panel, kongre, diyalog oturumu, strateji
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çalışması, uluslararası asamble, toplantı, oturum ve sempozyuma aktif katılım sağlanmış ve
rapor hazırlanmıştır.
Uygulanan Projeler
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi: Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen “Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu
Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından projenin faydalanıcı kuruluşu olan
Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde 2006 yılı Mart ayından itibaren yürütülmeye başlanmış
olup Mart 2008 ayı sonu itibarıyla tamamlanacaktır.
Projenin genel amacı Türkiye’de çevre ve doğal kaynakların yönetimi konusunda
ulusal kapasitenin geliştirilmesi, ulusal çapta yoksulluğu azaltma stratejisi ve kalkınma
çabalarına çevre ve enerji boyutlarının entegrasyonu ve sürdürülebilir kalkınmanın
yaygınlaştırılmasında sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve yerel yönetimlerin rollerinin
güçlendirilmesidir.
Türkiye’de Kamu Yatırımları İçin Ulusal İzleme Sistemi Kurulması Projesi: Alman Teknik
İşbirliği Kuruluşu olan GTZ desteği ile yürütülen proje kapsamında başlangıç toplantısı
yapılmış ve ilk rapor hazırlanmıştır. Sonrasında KGM, İller Bankası ve DSİ’den oluşan pilot
kuruluşların katılımıyla ikinci değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu süreçte
Müsteşarlığımız uzmanları ve daire başkanlarından oluşan yönlendirme komitesi kurulmuştur
Türkiye’nin AB’ye Üyelik Kriterlerini Yerine Getirmesi ve Yönetim Reformu Sürecinde
Desteklenmesi Projesi: Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu olan Inwent desteği ile yürütülen
proje kapsamında; Eğiticilerin Eğitimi, Stratejik Çevre Analizi, Maliyet Fayda Analizi,
Finansal Planlama ve İzleme, Kamu Özel İşbirliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimleri
verilmiştir.
Bu eğitimlerin ilk dördüne DPT içerisinden 20 kişi katılmıştır. Eğitimler ile yukarıda
belirtilen konularda kurum içi eğitici yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Kitaplar, Tezler, Çalışma Raporları, Makaleler
•
•
•
•
•
•

Gelir Dağılımı ve Yoksulukla Mücadele ÖİK Raporu
İŞVEREN dergisinin Temmuz 2007 sayısında “Küresel Isınma” konusunda yer alan
“İklim Değişikliği Karşısında Ülkemizin Konumu” başlıklı makale
Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması
Hükümetin Sosyal Politika Yaklaşımı ve Yoksulluğu Azaltmaya Yönelik
Uygulamaları Eylül 2004 Raporu
“Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye
Açısından Değerlendirme” çalışma raporu
Genel Müdürlük uzmanlarından da bir üyesi bulunan “Yüksek Seviyeli Uzmanlar
Görev Gücü” tarafından “Aktif, Adil ve Uyumlu Bir Avrupa’ya Doğru” (Report of
High Level Task Force on Social Cohesion in the 21st Century-Towards an Active,
Fair and Socially Cohesive Europe) isimli rapor hazırlanmıştır.

Planlama Uzmanlık Tezi Çalışmaları
•
•
•
•
•

İl Özel İdaresi Harcamalarının Mevcut ve Potansiyel Olarak Fonksiyonel Analizi
Küreselleşme Sürecinde İşgücü Piyasasında Esnekliğin İş Yaratma Üzerindeki Etkisi
Ve Türkiye’nin Durumu
İşsizlikle Mücadele ve İstihdamın Artırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının Rolü
Devlet Destekli Araştırma Geliştirme Programları ve Projelerinin Planlanması,
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Ulusal Yenilik Sistemleri Açısından Güney Kore ve Türkiye Karşılaştırması
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Katılınan Eğitim-Seminer-Hizmet İçi Eğitim ve Konferanslar
Sürdürülebilir kentler, afet yönetimi, afetlerin azaltılması ve yeniden yapılanma,
IPA/Environment, su çerçeve direktifi ve kentsel atıksu arıtma direktifi, proje hazırlama,
sürdürülebilir kalkınma, işçi-işveren ilişkilerinin politik gelişimi, sağlık ekonomisi, AB
projeleri hazırlama ve değerlendirmesi, proje fişi yazma, stratejik planlama eğitimlerine ve
IPA bölgesel bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Genel Müdürlük Personeli Tarafından Verilen Eğitim ve Seminerler
•

•

Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi IPA alt çalışma grubunda Stratejik Çerçeve
Belgesi’ sunuşu, Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Gündemi ve Yoksullukla
Mücadele Elektronik Tartışma Platformuna Yansıyan Görüşler” başlıklı toplantıda
“Türkiye’deki Yoksullukla Mücadele ve Sosyal İçerme Politikaları” sunuşu ve
ILO’nun Ankara’da düzenlediği “Kadın İstihdamı” sempozyumunda sunuş
yapılmıştır.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nde “Türkiye’de Kadın Konusundaki Politika ve
Stratejiler” konusunda Uzman Yardımcılarına eğitim verilmiştir.

Diğer Faaliyetler
•
•

TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketleri’nin aylık, dönemsel ve yıllık sonuçları
değerlendirilmiştir.
Genel Müdürlüğün ilgi alanına giren konularda yatırımları ve tesisleri inceleme
gezileri, araştırmalar yapılmış ve çeşitli bilgi notları hazırlanmıştır.
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v) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Kalkınma Ajansları
•

Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajanslarında istihdam edilen personeli eğitmek amacıyla
değişik tarihlerde muhtelif sayıda personelimiz yerinde eğitim faaliyetini
gerçekleştirmiştir.

•

Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajansları tarafından TR62 ve TR31 İstatistiki Bölge
Birimleri için hazırlanan Ön Bölgesel Gelişme Planları (2007-2008) kabul edilmiştir.

•

Çukurova Kalkınma Ajansının 2007 Çalışma Programı onaylanmış, 2007 bütçesi
hakkında da uygun görüş bildirilmiştir.

•

İzmir Kalkınma Ajansının 2007 Çalışma Programı ve 2007 yılı bütçesi
Müsteşarlığımızca alınmış ancak Danıştayın yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle
sonuçlandırılamamıştır.

•

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun’un kimi maddelerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar
verilmesi istemiyle açılan dava ve Danıştay Onuncu Daire tarafından yapılan itiraz
başvuruları nedeniyle, Anayasa Mahkemesinin daveti üzerine 21.11.2007 tarihinde
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Nazım EKREN
başkanlığındaki heyet Anayasa Mahkemesinde sözlü açıklamada bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesinin, 30.11.2007 tarihli, 2007/34 ve 2007/91 sayılı kararları ile
iptali istenen 5449 sayılı kanunun muhtelif maddelerinin kahir ekseriyetinin
Anayasaya aykırı olmadıkları kararlaştırılarak talep reddedilmiştir. Bununla birlikte,
sadece 5449 sayılı Kanunun esasına müteallik olmayan; bir madde ile bir madde
içerisinde yer alan bir ifadenin iptaline karar verilmiştir.

•

Ajansların ihtiyaç duyduğu bütçe ve muhasebe programı ile izleme-değerlendirme
bilgi sistemi altyapısı için 2 adet uygulama platformu satın alınarak bu platformlar
üzerinde program geliştirme çalışmalarına devam edilmiş, Ajans Genel Sekreteri ile
personele ön tanıtımı yapılmıştır.

•

Detaylı Hesap Planı ve Buna İlişkin Kod Sistemi ile Harcamalara İlişkin Esas ve
Usuller hakkında çalışmalar nihai aşamaya getirilmiştir.

•

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararları çerçevesinde 2007 yılı içerisinde Kalkınma
Ajanslarına ödenek kullandırılamamıştır.

•

Türkiye ile İtalya arasında imzalanan ikili işbirliği projesi kapsamında İtalya’ya
Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere iki çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Bölge ve İl Gelişim Planları
•

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi tamamlanarak nihai kabulü yapılarak raporlarının
ilgili kesimlere dağıtımı ve İngilizce’ye çevirisi yapılmıştır.

•

Hassas bölgeler olarak nitelendirilen Hatay ili, Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri için
stratejik gelişme plan taslakları Müsteşarlığımız ve İçişleri Bakanlığı tarafından
hazırlanmıştır.

•

2007 yılında ulusal kümelenmelerin belirlenmesi
oluşturulması yönündeki çalışmalar başlatılmıştır.
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22. Fasıl Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Tarama Çalışmaları
•

Komisyonun talebi üzerine ülkemizin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına ilişkin
bir not Türkiye İstatistik Kurumu’nun katılımı ile hazırlanarak Komisyona
sunulmuştur.

•

Fasla ilişkin Taslak Tarama Sonu Raporu Komisyon tarafından hazırlanarak ülkemize
görüşe sunulmuştur. Nihai Tarama sonu Raporu henüz resmi olarak gönderilmemiştir.

•

Avrupa Birliği uyum sürecinde oluşturulan “Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve
İstihdam” başlıklı alt komite toplantısı için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyon sağlanarak Komisyon tarafına yapılacak olan sunum hazırlanmıştır.

Kırsal Kalkınma
•

2006 yılında yayımlanan “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi” esas alınmak suretiyle
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Müsteşarlığımızla işbirliği içerisinde
hazırlanacak olan Kırsal Kalkınma Planı çalışmalarına katılım sağlanmaktadır.

•

Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) Kırsal Kalkınma bileşeni (IPARD) hazırlık
çalışmaları için oluşturulan İzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantılarına ve diğer
hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

•

AB ile yürütülen müzakere süreci kapsamında “Tarım ve Kırsal Kalkınma” faslı açılış
kriterlerine yönelik olarak ülkemizde yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.

•

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin ve
Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) kapsamında nüfusu
10.000’in altında bulunan belediyelerin altyapı ihtiyaçları için ayrılan ödeneklerin il ve
belediyeler bazında dağılımları, kullandırılmaları, izlenmeleri ve denetimlerine ilişkin
esas ve usuller hakkındaki Yüksek Planlama Kurulu kararları hazırlık çalışmalarının
genel koordinasyonu sağlanmıştır.

•

KÖYDES projeleri uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için BGYUGM
bünyesinde oluşturulan KÖYDES İzleme-Bilgi Sistemi envanter çalışmalarına katkı
sağlanmıştır.

•

2007 yılı KÖYDES ve BELDES uygulamalarına ilişkin olarak merkezi ve yerel
kuruluşlardan gönderilen yazılara görüş verilmiştir. Çeşitli kongre ve toplantılarda
KÖYDES uygulamaları konulu bir sunuşlar yapılmıştır.

•

Birleşmiş Milletler desteğiyle yürütülen Doğu Anadolu Kalkınma Programının
(Linking Eastern Anatolia to Progress) turizm bileşeninin devamı niteliğinde kırsal
turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren Doğu Anadolu Turizmi Geliştirme
Projesinin (Eastern Anatolia Tourism Development Project) izleme-değerlendirme
toplantısı ve çeşitli toplantılarına katılım sağlanmıştır.

•

Dokuzuncu Kalkınma Planı gereği başlanan “Kırsal Kesimde Merkezi Yerleşim
Birimlerinin Belirlenmesi” araştırması çalışmalarına devam edilmiş ve ilk taslak rapor
hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği Ortak Finanse Edilen Bölgesel Kalkınma Programları
1-Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP)
Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsamakta olan DAKP uygulamalarına devam
edilmiştir. Program 2007 Kasım ayında başarıyla tamamlanmıştır. 2008 yılı içerinde
programın performans ve etki değerlendirme çalışmaları yürütülecektir. ( www.dakp.gov.tr ,
www.efsanevitopraklar.com )
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2-Samsun, Kastamonu ve Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (SKE)
Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve
Tokat illerini (toplam 10 il ) kapsamakta olan SKE Bölgesel Kalkınma Programı 30 Kasım
2007 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 2008 yılı içerisinde programın performans ve etki
değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.
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 (toplam 13 il) kapsamakta olan AKKM Bölgesel Kalkınma
Programı Program kapsamında hazırlanan “Nihai Rapor”la ilgili incelemeler başlatılmıştır. (
www.eu-akkm.org )
4-TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, ve Trabzon illerini kapsamakta olan
program kapsamında uygulamalara devam edilmiştir. Program kapsamında hibe
programlarına tahsis edilen kaynağın %100’ü sözleşmeye bağlanmıştır.
5-Sınır Ötesi İşbirliği Programları
5.1

2004-2006 Türkiye–Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı (CBC)

Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı Türkiye tarafında Edirne ve Kırklareli
illeri ile Bulgaristan tarafında Hasköy, Yambol ve Burgaz idari yerleşim birimleri arasındaki
yerel işbirliğini ve ortak kalkınma çalışmalarını kapsamakta olup program çalışmalarına
Genel Müdürlüğün koordinatörlüğünde devam edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve
Orman Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan üç projenin
uygulaması sorumlu kuruluşları tarafından 2008 yılı içerisinde başlatılacaktır.
5.2- Diğer Sınır Ötesi İşbirliği Programları
2007-213 döneminde gerçekleştirilecek sınır ötesi işbirliği programlarının ulusal
sorumluluğu Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (TİKA) devredilmiştir.
Müsteşarlığımız, 2007 yılında geçmiş dönemde edinilen tecrübeler ışığında TİKA’ya
yönlendirici görüşleri ile destek sağlamıştır.
İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
AB ile Ortak Finanse Edilen Bölgesel Kalkınma Programlarının İzleme ve Değerlendirmesi
• Programların izleme çalışmalarına, program uygulamalarına ilişkin ilerleme, usullere
uygunluk, performans, erken uyarı ve usulsüzlük, sorun ve ihtiyaçların izlenmesine
yönelik olarak oluşturulan İzleme Çerçevesi sistemi içinde devam edilmiştir. Bu
izleme çerçevesi; birbirini tamamlayan izleme ağı, Ortak İzleme Rehberi ve İzleme
Bilgi Sisteminden (İBS) oluşmaktadır. Söz konusu izleme çerçevesi SKE ve DAKP
için uygulanmış olup, uygulaması devam eden AKKM ile TR90 Düzey 2 Bölgesi
Kalkınma Programı için de geliştirilerek sürdürülmektedir.
KÖYDES İzleme Sistemi
AB destekli bölgesel kalkınma programlarının izlenmesi faaliyetlerinden edinilen deneyimler
ışığında, yine proje tabanlı bir uygulama olan KÖYDES’in izlenmesi maksadıyla, internet
tabanlı bir İzleme Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Veri girişleri ilçelerde kaymakamlıklar ve
merkez ilçe için il özel idaresi tarafından yapılmaktadır. Envanter bilgileri köy ve yol
envanteri olarak iki başlık altında tutulmakta olup, bu kapsamda yol, içme suyu, sulama ve
kanalizasyon bilgileri bütün illerden köy ve ünite bazında alınmaya devam edilmektedir. (
http://koydes.dpt.gov.tr )
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İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi
•

İl Koordinasyon Kurullarında alınan kararların hayata geçirilmesi, izlenmesi ve
kurullardan düzenli bilgiler elde edilebilmesi için, ildeki sektörel bilgiler ve kamu
yatırımları bilgilerinin düzenli olarak izlenmesine imkan veren internet tabanlı bir
izleme bilgi sistemi oluşturulmuştur. 2008 yılında il koordinasyon kurullarının, il
planlama müdürlüklerinin ve valiliklerin yatırım teklif sürecine daha aktif katılımları
için gerekli altyapı çalışmalarının yürütülmesine devam edilecektir. (
http://ilyatirimteklifleri.dpt.gov.tr )

Mahalli İdarelere Yapılan Yardımlar Ödeneği
•

2007 yılında Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamındaki 714 mahalli idareye
proje karşılığı toplam 8.550.000- YTL ödenek aktarılmıştır.

Diğer Faaliyetler
•

Orta Vadeli Program 2008-2010, 2008 Yılı Programı, 2008 Yılı Yatırım Programı,
Katılım Öncesi Ekonomik Program, 60. Hükümet Eylem Planı ve Üç Aylık Eylem
Planı çalışmalarına bölgesel gelişme alanında aktif katkı sağlanmıştır.

•

Uluslararası kuruluşlar ile temas ve müzakerelerde bulunulmuş ve söz konusu kuruluş
temsilcileriyle yapılan toplantılara katılınmıştır.

•

Çeşitli eğitim programlarına katılım sağlanmıştır.

•
•

OECD verilerinin düzenlenmesi yapılmıştır.
Müsteşarlığımız tarafından koordine edilen, OECD ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri İstanbul Alan İncelemesi çalışması
tamamlanmıştır.
Ayrıca kırsal kalkınma bölgesel gelişme alanında çeşitli programlar, projeler ve
kurumlar arası ortak çalışma konuları kapsamında gerçekleştirilen çok sayıda proje
yönetim toplantısı, kongre, seminer, sempozyum, sektörel izleme komitesi, çalıştay ve
çalışma ziyaretine aktif katılım sağlanmış ve rapor hazırlanmıştır.
2007 yılında Genel Müdürlükten Müsteşarlık dışına toplam 865 yazı gönderilmiş ve
Müsteşarlık içinde 554 adet yazışma yapılmıştır.

•

•
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vi) Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü
•

İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak müzakere fasıllarındaki gelişmeler
izlenmiş ve değerlendirilmiştir.

•

2007 yılı Nisan ayında tamamlanmış olan Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum
Programı
hazırlık
çalışmaları
Genel
Müdürlüğün
koordinasyonunda
gerçekleştirilmiştir.

•

Avrupa Komisyonu tarafından her bir müzakere faslına ilişkin olarak ayrı ayrı
hazırlanan tarama sonu raporlarına verilen Türk tarafı katkısının redaksiyonunda,
İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi diğer kurumların temsilcileriyle birlikte aktif
görev alınmıştır.

•

AB tarafından münferit fasıllar bazında belirlenen açılış kriterlerinin karşılanmasına
yönelik olarak yürütülen çalışmalara destek sağlanmıştır.

•

AB tarafınca müzakereye açılmasına karar verilen fasıllarda Türk tarafının Müzakere
Pozisyon Belgesinin hazırlanmasında ve Avrupa Komisyonu tarafından yöneltilen
ilave sorulara cevap verilmesinde aktif görev alınmıştır.

•

Bazı fasıllarda gerçekleştirilecek olan etki değerlendirmesi çalışmaları koordine
edilmiştir.

•

AB-Türkiye Ortaklık Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.

•

AB-Türkiye Ortaklık Komitesine bağlı olarak görev yapan 8 alt komitenin
toplantılarına katılım sağlanmıştır.

•

Gümrük Birliği Ortak Komitesi ve Gümrük İşbirliği Komitesi toplantılarına katılım
sağlanmıştır.

•

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonunu bilgilendirme amaçlı toplantılara katılım
sağlanmıştır.

•

TBMM Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) Türk kanadı üyeleri KPK toplantısı
öncesinde bilgilendirilmiştir.

•

Yıllık Program ve Orta Vadeli Programın hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

•

Genel Müdürlük çalışanları, AB konusunda bir dizi eğitim faaliyetine katılmıştır.

Mali İşbirliği Alanında yürütülen Faaliyetler:
•

Çok Yıllı İndikatif Planlama Belgesi (MIPD) ve IPA çerçeve anlaşmasının
hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

•

Strateji Çerçeve Belgesi ve Operasyonel Programların 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.

•

AB'ye sunulacak projeler için gerekli teknik çalışmalara (fizibilite, ÇED, iş tanımı,
vb.) katkı sağlanmıştır.
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•

AB mali yardımlarından yararlanmak üzere proje başvurusunda bulunmak isteyen
ancak bu konuda kurumsal kapasitesi yeterli olmayan kamu kurum ve kuruluşlarına
proje hazırlama ve geliştirme alanlarında teknik destek sağlanmıştır.

•

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 olunan projeler için uygulama ve izleme raporları hazırlanmıştır.

Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanında Kapasite Geliştirme Projesi
2006 yılının Aralık ayı içerisinde başlatılan projenin temel amacı, Stratejik Çerçeve
Belgesi (SÇB) ve Operasyonel Programlar (OP) kapsamında ekonomik ve sosyal uyum
tedbirlerinin etkin uygulanmasını desteklemek, OP'lerin hazırlanmasını desteklemek ve üyelik
sonrası AB Yapısal Fonlarının uygulanmasına hazırlanmaktır. Bu çerçevede söz konusu proje,
ekonomik ve sosyal uyum kapsamındaki tüm ilgili merkezi kuruluşları ve yerel otoriteleri
kapsamaktadır. Proje kapsamında merkezi kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler
düzenlenmiş, ulaştırma, çevre, insan kaynakları ve bölgesel rekabet edebilirlik OP’leri ön
değerlendirme raporları ve uygulama el kitapları hazırlanmış, bölgesel farkındalık yaratma
konferansları ve yeni üye olmuş ülkeler ile eski üye ülkelere toplam 6 adet çalışma ziyareti
düzenlenmiş ve üyelik sonrası yapısal fonların uygulanmasına yönelik olarak yapısal fonlara
hazırlık stratejisi çalışmaları başlatılmıştır. ( www.abfonlari.gov.tr )
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vii) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT veya Örgütü İKÖ) Ekonomik ve
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK / COMCEC) faaliyetleri ile ilgili olarak, İSEDAK
Koordinasyon Bürosu (İKB / CCO) olarak da hizmet vermektedir. Bu bağlamda;
Sayın Cumhurbaşkanımıza İSEDAK Başkanlığı görevinde sekreterya hizmetleri
verilmiştir.
İKT Genel Sekreterliği, İKT’ye bağlı kuruluşlar, İKT’ye üye ülkeler ve onların
Türkiye’deki Büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşlar ile temas ve irtibat noktası
oluşturulmuştur.
İSEDAK’ın faaliyetleri dolayısıyla başta İslam Zirve Konferansı olmak üzere, İslam
Dışişleri Bakanları Konferansı ve İslam Ekonomik ve Kültürel İşler Komisyonu gibi İKT
kurul ve toplantıları için İSEDAK’ın faaliyetlerine ilişkin gelişme raporları hazırlanmıştır.
Yine bu çerçevede, İSEDAK ile İslam Kalkınma Bankası arasındaki işbirliği faaliyetleri
izlenmiştir.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT / ECO) Faaliyetleri ile ilgili olarak;
Üye ülkelerin planlamadan sorumlu üst düzey yöneticilerinden oluşan ECO Bölgesel
Planlama Konseyi toplantılarıyla ilgili Türkiye’deki her türlü koordinasyon ve hazırlık
çalışmaları yürütülmüştür.
ECO Bakanlar Konseyi ve Zirve Toplantılarıyla ilgili çalışmalar, Dışişleri Bakanlığı
ile yakın işbirliği içinde yürütülmüştür.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ve Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8) Faaliyetleri
ile ilgili olarak;
KEİ ve D-8 ile ilgili Müsteşarlık içi koordinasyonda bir irtibat noktası oluşturması,
Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konuların yanı sıra bu konulardaki gelişmelerin de
Plan ve Yıllık Programlara aktarması, konu ile ilgili amaç, ilke ve politikaların belirlemesi ve
toplantılara uzmanlık desteği sağlaması şeklinde katkı sağlamaktadır. Ülkemizin üyesi
bulunduğu, çok taraflı bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarından KEİ ve D-8 çalışmaları ile
ilgili koordinasyon faaliyetleri ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.
İkili Ekonomik ilişkiler çerçevesinde ülkemiz ve diğer ülkeler arasındaki işbirliği
faaliyetleri yakından takip edilmekte politika ve stratejiler geliştirilmektedir.
Yukarıdaki bahsedilen hususlar ile ikili ekonomik ilişkiler ve teknik işbirliği
bağlamında 2007 yılında yapılan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:
Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler
•

•
•

İSEDAK’ın önemli projelerinden biri olan, İKT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli
Ticaret Sistemi (TPS-OIC) II. Tur İkinci Toplantısı 27–30 Mart 2007 tarihleri
araında; 23.İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı 29-31 Mayıs 2007 tarihleri arasında;
TPS-OIC II. Tur Üçüncü Toplantısı 19–22 Haziran 2007 tarihleri arasında; TPS-OIC
II. Tur Üçüncü Toplantısı 19–22 Haziran 2007 tarihleri arasında; TPS-OIC II. Tur
Dördüncü Toplantısı 10–12 Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleştirilmiştir.
22-26 Eylül 2007 tarihlerinde Cidde’de yerleşik İslam Kalkınma Bankası (İKB)’na bir
çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
İSEDAK 23. Toplantısı hazırlıkları ve gündemindeki projeleri konusunda
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’e bir birifing verilmiştir. 14-17 Kasım 2007
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•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

tarihlerinde İstanbul’da 23. İSEDAK Toplantısı Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
yapılmıştır.
İKT Pamuk Eylem planı çerçevesinde, İKT Üyesi Ülkeler Arasında 12-13 Kasım 2007
tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının organizasyonunda İstanbul’da düzenlenen
Pamuk Sektöründe Ticaret ve Yatırımın Artırılması ve Teşviki Forumuna katılım
sağlanmıştır.
İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 5. Turizm Bakanları Konferansı’nda alınan kararlar
doğrultusunda 9-11 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul’da Turizm ve Kültür Bakanlığınca
gerçekleştirilen İKT Turizm Uzmanlar Grubu Toplantısına katılım sağlanmıştır.
2007 yılı Aralık ayında Cenevre’de yerleşik Uluslararası Ticart Merkezi (ITC) ziyaret
edilmiş ve ITC üst yönetimi ile İKT üyesi ülkeler arasında ticaretin arttırılması
konusunda yapılabilecek işbirliği hakkında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
İSEDAK gündemindeki projelerle ilgili çalışmalara devam edilmiş ilgili koordinatör
İKT kuruluşları ve proje önerisinde bulunan kuruluşlarımız arasında eşgüdüm
sağlanmıştır. Bu bağlamda, bazı projelerde somut ilerlemeler olmuş, eylem planları
hazırlanmış, finansman desteği için İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile görüşmeler
yapılmıştır. Bazıları için İKB’nin destek vereceği bildirilmiştir.
İSEDAK/COMCEC Web Sitesi ( www.comcec.org ) İngilizce, Fransızca, Arapça ve
Türkçe dillerinde Kasım 2007 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı–Uluslararası Ticaret Merkezi (EİT-ITC) Projesi “İş
Forumu” Alıcılar–Satıcılar Toplantısı 24–26 Ekim 2007 tarihleri araında İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir.
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 2007 yılında da devam
edilmiştir.
EİT Bölgesel Planlama Konseyi'nin 19-22 Şubat 2007 tarihinde Tahran'da yapılan 17.
toplantısına katılacak Türk heyeti ilgili kuruluşların katılımıyla oluşturmuş ve
toplantıya iştirakleri sağlanmıştır.
EİT Ülkeleri arasında Transit geçişlerin kolaylaştırılması ve ulaştırma işbirliğini
içeren Transit Ulaştırma Çerçeve Anlaşması (TTFA) 7 ülkenin onay işlemlerini
tamamlamasıyla 19 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TTFA onay kanunu
2007 yılı Şubat ayında TBMM’de kabul edilmiştir. Ayrıca TTFA’nın uygulanmasına
yönelik oluşturulan Transit Ulaştırma Koordinasyon Konseyi (TTCC) kapsamındaki
Demiryolu Komitesi ilk toplantısını 2007 yılı Mart ayında Ankara’da yapmıştır.
17-20 Ekim 2007 tarihleri arasında Afganistan’ın Herat kentinde düzenlenen EİT 17.
Bakanlar Konseyi Toplantısına katılım sağlanmıştır.
KEİ ve D-8 faaliyetleri ile ilgili olarak yurtiçinde yapılan bazı toplantılara katılım
sağlanmıştır.

İkili Ekonomik İlişkiler ve Teknik İşbirliği
•
•
•
•

Geçmiş yıllarda yürütülen teknik işbirliği projelerinin arşivinin Türkiye Kalkınma
Bankasından alınarak gerekli ayıklama çalışmalarına başlanmıştır.
Başbakanlık koordinasyonunda sürdürülen Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları
zirveleri daimi sekreteryası kurulması çalışmalarına ve toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
Avrasya Stratejisi Projesi ile ilgili olarak; gerekli görüşmelerde bulunulmuş ve Proje
ön teklif başvuru evrakı hazırlanmıştır.
Türkiye Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı başlatılmış, Gaziantep’te Proje
Koordinasyon Birimi kurularak Türkiye ve Suriye tarafının Proje Koordinasyon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birimleri personeline ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti’nden gelen dört kişilik
yüksek bürokratlara eğitim verilmiştir. Uygulanabilir projeler belirlenerek
kararlaştırılan finansman desteği tutarının yarısı bütçeden aktarılmıştır. Projelerin
uygulaması başlatılmış ve ilk izlemeleri yapılmıştır. Programla ilgili olarak İSEDAK
Toplantısında tanıtım sunuşu yapılmıştır.
Suriye Başbakan Yardımcısı Abdullah Al-Dardari ve beraberindeki heyet ile işgili
organizasyonlar yapılmıştır.
Yeni sınır ötesi işbirliği programları ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür.
OECD çalışmalarının DPT içindeki eşgüdüm altyapısı hazırlanmıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Hindistan Ülke Raporları hazırlanmıştır.
Hint Teknik ve Ekonomik İşbirliği Programı çerçevesinde 17.1.2007 ile 13.02.2007
tarihleri arasında Hindistan’da düzenlenen “ Planning for Poverty Reduction and
Sustainable Development” konulu seminere katılım sağlanmıştır.
Dünya Bankası, IMF, Dünya Ekonomik Forumu gibi uluslararası ekonomik
kuruluşların son yayınlarının izlenmesi ve önemli görülenlerin temini ve raporlaması
yapılmıştır.
Global büyüme, Türkiye’nin dış ticareti ve dış ilişkileri, Mısır, Katar...gibi ülkelerle
ikili ekonomik ilişkiler gibi çeşitli ve güncel konularda bilgi notu hazırlanmıştır.
EXPO 2015 İzmir ile ilgili hazırlanan yasal çerçeveye DPT’nin katkısı sağlanmış olup
bu çerçevede yapılan toplantılar ve yürütülen faaliyetler hakkında DPT’nin
bilgilendirilmesine yönelik bilgi notları hazırlanmıştır.
Türk-Alman İşbirliği Konseyi ve Türk-Amerikan İşbirliği Konseyi toplantılarına
katılım sağlanmıştır.
Karma Ekonomik Komisyonu ( Jamaika, Çin, İsrail,...vb.) çalışmalarına görüş
hazırlanmıştır.
Özbek Heyeti için Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı kanalı ile DPT’den
talep edilen konularda, 20 Kasım 2007 tarihinde bir eğitim ve bilgilendirme ziyareti
düzenlenmiştir.
Endonezya Kalkınma Ajansı Heyeti’nin DPT ziyareti organize edilmiştir.
TİKA - Azerbaycan Devlet projesi için Azerbaycan Heyetinin eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
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viii) Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı
•

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.

•

Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi (AvBYS) ile kişi, daire ve kurum bazında belgelerin
arşivlemesini ve kurumsal hafızanın oluşmasını sağlayan bir bilgi sistemi kurulmuştur.

•

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.

•

2007 yılı içerisinde Daire tarafından kurum çalışanlarına daha etkin teknik hizmet
sunmak amacıyla Yardım Masası devreye sokulmuştur.

•

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.

•

DPT 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 v.b), öncelikle elektronik dosyaları temin edilerek; (elektronik
dosyaları olmayanlar, tarayıcıdan geçirilerek elektronik dosyaları oluşturulmak
suretiyle) basılı metne uygun hale getirilmiş ve internet sitesine konulmuştur.

•

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.

•

DPT tarafından yapılan analizlerin ve çalışmaların bir bütünlük içinde olabilmesi için
ekonomi, sektörel ve bölgesel veri tabanları ve bilgi sunum ortamları oluşturulması
amacıyla veri tabanları tasarım ve bilgi ağacı oluşturma çalışmaları yürütülmüştür.

•

Genel Evrak Birimine gelen dış yazı eklerinin dağıtımının elektronik olarak yapılması
için altyapı çalışmaları devam etmiştir.

•

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.

•

27-30 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı’nda 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.
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•

Teşkilat kullanıcılarının kesintisiz e-posta haberleşmesini sağlamak amacıyla
teknolojik yatırım yapılmış ve aktif, pasif yedekli sunucu ve kullanıcılara yüksek kota
sağlayan bir sistem oluşturulmuştur.

•

DPT ve AB tarafından sağlanan bütçe ile hazırlanan AB Ekonomik ve Sosyal Uyum
Fonları web sitesinin alan adları Teşkilat adına satın alınmıştır.

•

Bilgi kaynaklarının okunması ve bazı üstveri alanlarının tespit edilmesi için
araştırmalar yapılmaktadır. Bazı üstveri alanlarının özelliklerinin kurumsal örüntü
doğrultusunda şekillendirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

•

İnternet, YBS, VTYS, güvenlik ve yönetim amacıyla kullanılan 23 adet sunucunun (eposta, virüs gateway, spam, İnternet sitesi, DNS, domain controller, printserver vs.)
yönetimi ve birbirleriyle uyumlu olarak çalışması sağlanmıştır.

•

Kütüphane tarafından Teşkilatımıza kullanımı açılan CD-SERVER bakımı ve
güncellemesi çalışmaları yapılmıştır.

•

Teşkilatımızda bulunan yaklaşık 650 adet kişisel bilgisayar ve 120 adet laser ağ
yazıcının çeşitli sorunları giderilmiştir.
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ix) Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Temel Faaliyetler
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

60. Hükümet 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planında yer alan Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması ve e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
ve Etkinleştirilmesi bölümleri hazırlanmıştır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri ile
ilgili olarak Eylem Planının İş Ortamının İyileştirilmesi bölümüne katkı sağlanmıştır.
60. Hükümet Programı Eylem Planında yer alan Sosyal Yapının Güçlendirilmesi,
Vatandaş ve Sonuç Odaklı Yönetim ve Rekabet Gücünün Artırılması bölümlerine
katkı sağlanmıştır.
Orta Vadeli Programda (2008-2010) yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması, Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve e-Devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi bölümleri hazırlanmıştır. Ayrıca, İş Ortamının
İyileştirilmesi, İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi, Eğitimin İşgücü Talebine
Duyarlılığının Artırılması, Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi, Sağlık Sisteminin
Geliştirilmesi, Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması, Kırsal Kesimde
Kalkınmanın Sağlanması, Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve
Adalet Sisteminin İyileştirilmesi bölümlerine katkı sağlanmıştır.
2008 Yılı Programında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması,
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve
Etkinleştirilmesi bölümleri hazırlanmıştır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri ile
ilgili olarak Programın sanayi, tarım, sağlık, eğitim, istihdam, çevre ve kırsal kalkınma
alanlarına katkı sağlanmıştır.
2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programda yer alan Bilgi ve İletişim
Teknolojileri bölümü hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı hazırlıkları çerçevesinde 10 numaralı
Bilgi Toplumu ve Medya Faslı kapsamında çıkarılacak yasal ve ikincil mevzuat
çalışması ile ilgili kurumlar koordine edilerek Uyum Programına katkı sağlanmıştır.
2008 Yılı Yatırım Programının Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) Genel İdare
Sektöründe yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) yatırımları yayına
hazırlanmış ve yıl içi ek ödenek ve aktarma işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, 2007 Yılı
Kamu BİT yatırımları derlenerek 2002-2007 Dönemi Kamu BİT Yatırımları Raporu
hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği’nin Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası ve
Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu (IDABC - Interoperable Delivery of pan-European
eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens)
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Avrupa Birliği’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Information and Communication Technologies Policy Support Programme - (ICT
PSP) toplantılarına katılım sağlanmıştır.
OECD Bilgi, Bilgisayar ve İletişim Politikaları Komitesi toplantılarına katılım
sağlanmış ve oluşturulan alt çalışma gruplarının koordinasyonu sağlanmıştır.
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (DBTZ) toplantılarına katılım sağlanmıştır.

Süreli Faaliyetler
• 2007 yılında 3 kez toplanan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu toplantılarının sekretarya
görevleri yürütülmüştür.
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Mevzuat Çalışmaları
• e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması ve Vatandaşlık Kartı Projesi
genelge taslakları hazırlanarak Başbakanlığa sevk edilmiştir.
• 112 Acil Çağrı Merkezi Kanun Tasarısı, 2008 Yılı Programının Uygunlanması
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Taslağı, CIP-EIP Mutabakat Zaptı Taslağı,
Sanayi Sicili Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, Numara
Taşınabilirliği Kapsamındaki Hizmet Taşınabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ Taslağı, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi
ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik hakkında görüş bildirilmiştir.
Görüş Bildirilen Diğer Konular
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanına giren kamu yatıımları, AB ilerleme Raporu,
çeşitli kurum ve kuruluşların BİT projeleri, AB müktesebatına uyum, AB müzakere fasılları,
Bilişim Vadisi Projesi, e-Devlet Kapısı Projesi, Kamu Hizmetleri Envanteri, KOBİ’lere eimza desteği, s-Testa Ağı Bağlantı Noktası, Stratejik Çerçeve Belgesi, kamu kuruluşlarının
stratejik planları, Dünya Bankasının çeşitli raporlaı, Türkiye İstatistik Kurumu - Bilgi
Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dökümanı ve
2007 veri seti konularında görüş
oluşturulmuştur.
Toplantılar ve Komisyon Çalışmaları
• Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Sosyal Dönüşüm, BİT’in İş
Dünyasına Nüfuzu, Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü, Kamu Yönetiminde
Modernizasyon, Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü başlıklarında çok
sayıda eylem çalışma toplantısına aktif katılım ve katkı sağlanmıştır.
• Bilgi ve iletişim teknolojiler sektörü ile ilgili olarak kamu yatırım toplantıları
yürütülmüştür.
• AB ile ilişkili olarak, Temel Kamu Hizmeti Sunumu Ölçümlemesi Türkiye çalışması,
IPA 1. Bileşeni 2008 yılı programlaması öneri projeleri değerlendirme, AB
Komisyonu Lizbon Stratejisi ve i2010 Üst Düzey Temsilciler Grubu toplantıları, AB
Rekabet ve Yenilikçilik Programı BİT Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.
• Bilgi Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dokümanı hazırlık toplantıları yürütülmüştür.
• e-Devlet kapısı, birlikte çalışabilirlik esasları, e-imzanın yaygınlaştırılması, e-ticaret
hukuku, internet bankacılığı, coğrafi veri standartları, internet güvenliği, uluslararası
göztergeler ve çeşitli kurumların BİT projeleri ile ilgili olarak çok sayıda uzmanlar
grubu, komite, çalışma grubu, kurul, vb toplantılara katılım sağlanmıştır.
Kitaplar, Çalışma Raporları, Makaleler
• Bilgi Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dökümanı
• e-Government Studies Turkey / OECD e-Devlet İncelemeleri : Türkiye Kitabı
• The User Challange Benchmarking The Supply of Online Public Services -Capgemini
Çalışması
• AB, OECD, IDABC, Birleşmiş Milletler çalışmaları kapsamındaki çeşitli program,
proje ve raporlar hakkında bilgi notları ve makaleler hazırlanmıştır.
Katılınan Eğitim Seminer, Hizmet İçi Eğitim ve Konferanslar
• Dairenin ilgilendiği alanlarda yurt içi ve yurt dışı çeşitli eğitim programları, kongre,
kurultay, seminer ve panellere katılım sağlanmış, “Bilgi Toplumu Stratejisi açısından
e-Devlet Kapısı”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Esasları”, “Ulusal
Bilgi Toplumu Stratejisinde CBS’nin Yeri” adlı bildiriler sunulmuştur.
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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 faaliyetlerinde de
bulunulmuştur.

ii) Hukuk Müşavirliği
İdari Davalar:
Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden birisi İdari Yargı Mercileri olan İdare
Mahkemelerinde veya Danıştayda açılan idari davaları takip etmektir.
İdari dava dosyalarının, davanın açılmasından hukuki anlamda nihai karara kadar 30
ayrı aşamadan geçerek kesinleşmesi mümkün olabilmektedir. Ancak, her davada bu
aşamaların hepsi gerçekleşmemektedir.
Bu kapsamda, Müsteşarlığımız ve Yüksek Planlama Kurulunu temsilen Başbakanlık
aleyhine 2007 yılı içerisinde 52 adet yeni idari dava açılmış olup, Müşavirliğimizce bu
davaların takibi yapılmaktadır. Buna ilaveten, geçmiş yıllarda açılıp halen devam eden toplam
idari dava sayısı 165’tir.
Adli Davalar:
Adli yargıda Müsteşarlığımızı ilgilendiren davalarda Hukuk Müşavirliğimizce gerekli
bilgiler hazırlanarak, 4353 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmaktadır. Bu tür davaların
evrakları Müşavirlikçe hazırlanmasına karşın, davaların Mahkemelerdeki temsili ve buna
ilişkin işlemler Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne
bağlı Muhakemat Müdürlükleri ile Hazine Avukatlığınca yürütülmektedir.
Bu kapsamda Hukuk Müşavirliğince gerekli bilgileri hazırlanan ve takibi yapılan adli
dava sayısı 41’dir.
Görüş ve Mütalaalar:
Müsteşarlığımız birimlerince sorulan konulara 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 benimsenerek çalışmalar yürütülmüştür.
Mevzuat Çalışmaları:
Hukuk Müşavirliğince, Müsteşarlığımızın görev alanına giren çeşitli konulardaki
mevzuat çalışmalarında görev alınmış ve katkıda bulunulmuştur.
Eğitim Faaliyetleri:
Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen hizmetiçi eğitim, görevde yükselme, aday
memur temel hazırlık, memur intibak kursları ile ilgili hukuk derslerinde eğitmenlik ve
öğretmenlik yapmak suretiyle destek olunmuştur.
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iii) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Müsteşarlık Kesin Hesabı
•

Müsteşarlığımız 2006 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 2006 yılı kesin hesabı oluşturularak ilgili birimlere gönderilmiştir.

Müsteşarlık Bütçesinin Hazırlanması
Müsteşarlığımız 2008-2010 Dönemi Bütçesi hazırlık çalışmaları kapsamında;
•

2008-2010 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.

Müsteşarlık Bütçesinin Uygulanması
•

Müsteşarlığımız 2007 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, 5 sıra numaralı Merkezi
Yönetim Bütçe Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda aylar itibarıyla dağılımını
düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı
oluşturulmuştur.

•

2007 yılına ilişkin Toplulaştırılmış Projelerin dağılımı yapılmıştır.

•

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 11/a,b,d,f maddesi hükmü çerçevesinde
23 adet aktarma gerçekleştirilmiş, 11/2 maddesinde belirtilen yüzde yirmi oranının
üzerindeki 5 adet aktarma talebi, Maliye Bakanlığına (BÜMKO) iletilmiş ve
sonuçlandırılmıştır.

•

Maliye Bakanlığına yıl içinde ve özellikle yılsonlarında bloke edilen ödeneklerin
kullanılması için 8 adet, 5018 sayılı Kanununun 20 nci maddesi hükmü çerçevesinde
revize için 24 adet talepte bulunulmuş ve sonuçlandırılmıştır.

•

2007 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 191 adet ödenek gönderme belgesi icmali ve 39 adet
tenkis belgesi icmali incelenerek onaylanmıştır.

Mali Durum ve Beklentiler Raporu
•

Müsteşarlık bünyesindeki harcama birimleri ile konu hakkında yazışmalar yapılmış ve
rapor için gerekli veriler birimlerden temin edilmeye çalışılmış, 2007 yılının ilk altı
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ayına ilişkin bütçe verileri ve birimlerden temin edilen diğer veriler ışığında
hazırlanan rapor Müsteşarlık web sayfasında yayımlanmıştır.
Stratejik Plan
•

13 Aralık 2006 tarihinde Müsteşarlık makamından alınan olur ile başlatılan
Müsteşarlığımız stratejik planlama çalışmaları 2007 yılında yoğun bir çalışmayla
tamamlanmıştır.

•

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibince yürütülen çalışmalar kurum içi ve kurum dışı
çalıştaylarla desteklenmiş, elde edilen dokümanlar anılan Ekip tarafından tasnif ve
analiz edilerek, Teşkilatımız Stratejik Planı oluşturulmaya çalışılmıştır.

•

Stratejik Planın her aşamasında Sn. Müsteşar Başkanlığında toplanan Stratejik Plan
Yürtüme Kuruluna sunumlar yapılmış, Yürütme Kurulunun görüş, öneri ve direktifleri
doğrultusunda Stratejik Plana yön verilmiştir.

DPT Müsteşarlığı Alacak Takibi
•

Tespit edilen kamu zararına ilişkin belgeler ilgili harcama birimince Başkanlığa
gönderilmiştir. Başkanlığın İç Kontrol Birimi tarafından her borçlu için bir alacak
takip dosyası açılmıştır. 2006 yılından 2007 yılına 5 dosya devretmiş, 2007 yılında
124 dosya açılmış, 120 dosya tahsil suretiyle kapatılmış ve 2008 yılına 9 takipli dosya
devredilmiştir.

Ön Malî Kontrol
• 2007 yılında, 24.04.2007 tarih ve 61 sayılı Müsteşarlık Oluruna istinaden 1 Mayıs
2007 tarihinden itibaren miktar sınırlaması olmaksızın ön ödeme dahil bütün
harcamalara ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, ödeme emri/muhasebe işlem
fişi ve eki belgelerin ön malî kontrolüne başlanmış olup, bu süreçte 5300 adet ön
ödeme dahil ödeme emri/muhasebe işlem fişi eki belgelerin ön malî kontrolü
yapılmıştır.
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c) Yardımcı Birimler Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Projeler
i) Personel Dairesi Başkanlığı
•
•

Personele ilişkin atama, intibak, nakil, görevlendirme, izin, emeklilik, asalet tasdik,
kadro gibi işlemler gerçekleştirilmiştir.
Personel bilgi sistemi geliştirilerek, bilgiler kontrol edilmiş ve güncellenmiştir.

ii) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı
•

Yazılı ve görsel basın takip edilmiştir. Talep edilen bazı konularda yazılı basından
derlenen özel dosyalar hazırlanmıştır.

•

Tüm gazeteler günlük taranarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve güncel konularla
(Avrupa Birliği, İslam Konferansı Teşkilatı, İSEDAK, IMF, Dünya Bankası, DTÖ, edevlet, G-8, G-20, Uluslararası derecelendirme kuruluşları vb.) ilgili haberler gazete
kupürü haline getirilmiş ve intranet sayfasında ve kütüphane okuyucu salonunda
hizmete sunulmuştur.

•

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden yabancı basında Türkiye ile ilgili
çıkan haberler e-mail ve internet aracılığı ile temin edilerek, yöneticilere sunulmuştur.

•

Günlük ve haftalık yabancı gazete ve dergilerin web siteleri taranarak Türkiye ve
ekonomi ile ilgili haberler düzenli olarak 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.

•

2007 Yılı Yayın Kataloğu ile Teşkilatımızın tanıtımına ilişkin kitapçık ve broşürler
hazırlanmıştır.

•

Araştırmacıları Devlet Planlama Teşkilatı yayınlarından haberdar etmek amacıyla
hazırlanmıştır.

•

Basın faaliyetleri kapsamında basın listeleri her ay güncelleştirilmiştir.

•

Basın Duyuruları hazırlanmış ve basın yayın kuruluşlarına ulaştırılmıştır.

•

Müsteşarlık yayınlarının dizgi, mizanpaj ve basım işleri yapılmıştır.
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Basında DPT Haberlerinin Aylara Göre Dağılımı
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•

ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi,
Boğaziçi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin hazırladığı Kariyer İş
Kataloglarında DPT’nin yer alması sağlanmıştır.

•

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin
düzenlediği Kariyer Fuarlarında DPT temsil edilmiştir.

•

Konferanslar serisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda konferanslar serisine;
"Geçmişten Geleceğe Planlama" başlığı altında
Dr. Atilla KARAOSMANOĞLU,
"Son Gelişmeler Ekseninde Türkiye'nin Stratejik Konumu" başlığı altında Başbakanlık
Başdanışmanı Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU,
"Türkiye'de Sanayinin Dönüşüm İhtiyacı" başlığı altında Dünya Gazetesi
yazarlarından Sn. Rüştü BOZKURT katılmışlardır.

•

DPT yayın organı “Planlama” dergisinin geçmiş sayılarının aslına uygun olarak
elektronik ortama aktarılmasına başlanmıştır.

•

Planlama uzmanlık tez özetleri hazırlanmıştır.

•

2007 yılında Bilgi Edinme Birimine 453 adet talep gelmiştir. Bu taleplerin 372’sine
olumlu cevap verilmiş, 78’i ilgisi nedeniyle diğer kurumlara yönlendirilmiş, 1 adet
yazıya üst kurul yoluyla cevap verilmiş ve 2 talep reddedilmiştir.

•

Kütüphane okuyucu hizmetleri sağlanmıştır.
1147 Teşkilatımız mensubu ve 1.003 Teşkilat dışı okuyucu kütüphaneden yararlanmış
(Grafik-8), 3.153 adet kitap ve 1.844 süreli yayın ödünç verilmiş, 3.735 kitap ve 2410
süreli yayın kullanılmıştır.
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Kütüphane Okuyucu İstatistikleri (2003-2007)
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•

130 adet yabancı süreli yayına (78 adedine on-line olarak tam metin erişim
sağlanmıştır.), 3 adet yabancı gazeteye, 5 adet Türkçe süreli yayına abone olunmuştur.

•

8 on-line bağlantıya abone olunmuştur. Economist on-line veri tabanı 2007 yılı için
ücretsiz erişime açılmıştır. Ebscohost on-line bağlantısı 2007 yılı için, Proquest
ABI/INFORM Global veri tabanı da deneme olarak aylık erişimine açılmıştır.

•

Teşkilatımız Kütüphanesinde ve Kütüphane deposunda bulunan 61.243 yayın (kitap,
dergi, mevzuat kitabı, ansiklopedi, sözlük, atlas, tez ve araştırma çalışmaları, katalog
ve cd-dvd vb.), Taşınır Mal Yönetmeliğine göre hazırlanan bilgisayar programına
kayıt edilmiştir.

•

2007 yılında basılan DPT yayınları İntranet sayfasında listelenmiştir.

•

Günlük baskı işleri kapsamında;
• Yıllık Program, Orta Vadeli Program, ÖİK, Yatırım Programı, kabul
edilmiş uzmanlık tezlerinin,
• Teşkilatımızın çalışma alanları ile ilgili araştırma ve incelemeler, yasal ve
idari düzenlemeler, istatistikler ve benzerlerinin bir araya getirildiği
derleme ve çalışmaların,
• Ekonomik, sosyal ve kültürel konularda yazılmış yayın, broşür, makale,
tebliğ ve konferans metinlerinin,
• Duyuru, genelge ve anketlerin,
• İlgili diğer yayınların,
• Teşkilatımız birimleri tarafından kullanılan her türlü matbu ve basılı evrak
gibi işlerin,
basımı yapılmıştır.
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•

Kitap ve rapor olarak 2007 yılında 120 adet yayının baskısı yapılmıştır. (Grafik-9)

Basılan Yayın Sayısı ve Baskı Adetleri ( 2003-2007)
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•

DPT yayınları kitap dağıtım biriminde hizmete sunulmuş ve teslim alınan 70885
kitabın dağıtımı düzenli olarak yapılmıştır.

•

Teşkilat evrak akışı düzenli olarak yürütülmüştür. 2007 yılında Teşkilatımız Genel
Evrak Birimine normal, gizli, çok gizli ve hizmete özel evrak olmak üzere toplam
20.825 adet evrak girişi, 5.591 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

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

iv) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
•
Müsteşarlık ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydı tutulmuş ve
kayıt dışı olarak kullanılması önlenmiştir.
•
Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetler
yürütülmüştür.
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•
Müsteşarlığın harcama birimleri için mali işlerle ilgili hizmetleri yürütülmüştür.
Müsteşarlığın mal ve hizmet ihtiyacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan
ihalelerle temin edilmiştir.

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
DEĞERLENDİERİLMESİ
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.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
DPT Müsteşarlığının görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesini
teminen;
Müsteşarlık birimlerinin ortak
koordinasyon faaliyetlerinin artırılması,

çalışma

ve

toplantılara

katılımı

hususunda

Uzman personelin uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda araştırma yapması ve bunları
paylaşmasının daha fazla teşvik edilmesi,
Müsteşarlık tarafından yapılan çalışmalar ve hazırlanan dokümanların 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 aktif 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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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin
yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,
iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır. ∗
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Ankara-Nisan 2008

Dr Ahmet TIKTIK
Müsteşar

∗

2007 Yılı faaliyetleri kapsamında Sayıştay denetimi ve iç denetim yapılmadığından, Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in Ek-2’sinde bir örneği yer alan matbu “Üst Yöneticinin
İç Kontrol Güvence Beyanı”nın üçüncü paragrafındaki “iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları” ibaresine yine
aynı Beyan’ın 5/5 numaralı dipnotu gereğince yer verilmemiştir. Bu Beyan bu hususla birlikte dikkate
alınmalıdır
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin
işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2007 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler”
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Ankara-Nisan 2008

Hasan GÖLCÜK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
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