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"Büyük davamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir.
Bu, yalnız kurumlarında değil, düĢüncelerinde temelli inkılâp yapmıĢ olan büyük Türk
milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda baĢarmak için fikir ve hareketi
beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teĢebbüste baĢarı, ancak, türeli bir planla ve en
rasyonel tarzda çalıĢmakla mümkün olabilir"
Mustafa Kemal ATATÜRK
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BAKAN SUNUġU

Dünyada
yaĢanmakta
olan hızlı değiĢim süreci,
ülkemizde de kamu yönetiminin
yeniden yapılandırılması ve
kamu
hizmetlerinin
sunulmasında sonuç odaklı
köklü değiĢikliklerin yapılması
gereğini ortaya çıkarmıĢtır. Bu
geliĢmeler sonucunda, kamuda
benimsenen
performans
yönetimi anlayıĢı ile kamu
kaynaklarının
stratejik
öncelikler çerçevesinde etkili,
ekonomik ve verimli bir Ģekilde
kullanılması ve kamu idarelerinin iĢlem ve faaliyetlerinin düzenli olarak raporlanması
esası getirilmiĢtir.
Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, değiĢen ekonomik ve sosyal koĢullar
çerçevesinde ülke kalkınmasının bütünlük içerisinde ve sürdürülebilir bir Ģekilde
sağlanması ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik strateji, plan ve programlarının
hazırlanması görevini baĢarı ile yerine getirmektedir. Bu doğrultuda, konjonktürel
geliĢmelerin izlenmesi, makro dengelerin oluĢturulması, bölgesel, çok taraflı ve ikili
ekonomik iliĢkilerin yürütülmesi, bilgi toplumuna iliĢkin politika, hedef ve stratejilerin
hazırlanması, ekonomik, sosyal ve bölgesel konularda inceleme ve araĢtırmalar
yapılması, topluma perspektif sağlayan politika önerilerinin katılımcı bir yaklaĢımla
belirlenmesi, maliye, para, dıĢ ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve
yıllık program hedefleriyle uyumlu bir Ģekilde uygulanması konusunda Hükümete
danıĢmanlık sağlanması gibi önemli alanlarda faaliyetler sürdürülmektedir.
Ülkemizde son yıllarda bölgesel geliĢme alanında atılmıĢ en yenilikçi ve
heyecan verici adım olarak kalkınmayı yerinden planlamak ve geliĢtirmek adına büyük
potansiyel vadeden kalkınma ajansları faaliyetlerine baĢlamıĢ bulunmaktadır.
2010 yılında, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından ülkenin
ekonomik, sosyal ve bölgesel politika ve uygulamalarının makro düzeyde
koordinasyonunun sağlanması ve kamu kaynaklarının kullanımında etkinliğin ve
etkililiğin artırılması amacıyla orta vadeli program, yıllık program ve yatırım programı
gibi temel politika dokümanları hazırlanmıĢtır.
KüreselleĢme ve Avrupa Birliğine üyelik sürecinde kamu mali yönetimi
alanında yaĢanan değiĢim çerçevesinde saydamlık ve hesap verebilirliğin geliĢtirilmesi
hedefi kapsamında hazırlanan 2010 Yılı Faaliyet Raporunun kamuoyunun bilgi
edinmesinde faydalı olmasını dilerim.

Dr. Cevdet YILMAZ
Devlet Bakanı
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ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

DeğiĢimin çok boyutlu ve hızlı
bir Ģekilde yaĢandığı, rekabetin
yoğunlaĢtığı bir dönemde ekonomik,
sosyal ve kültürel alanda bütüncül bir
yaklaĢımla
ülke
geleceğini
Ģekillendirme yolunda aktif rol alan
MüsteĢarlığımız yasal ve yönetsel
sorumluluğunun bilinciyle görevini
yerine getirmeye devam etmektedir.
GeliĢmekte
olan
ülke
ekonomilerinde kaynakların planlama
anlayıĢı ile değerlendirilmesi önem arz
etmektedir. DeğiĢim ve dönüĢümün
yönetilmesinin araçlarından biri olan stratejik planlama anlayıĢı, kamu kurumlarına
mevcut durumlarını tahlil etme ve geleceğe yönelik orta ve uzun vadeli hareket
edebilme olanağı sağlamaktadır. Kalkınma planları, programlar ve temel ilkeler
çerçevesinde hazırlanan stratejik planların kamu kaynaklarının öncelikli stratejik
hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını
sağlaması öngörülmektedir.
Kamu mali yönetiminin bütününe yönelik reform niteliğinde düzenlemeler
getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, hesap verebilirliğin
sağlanması amacıyla kamu idarelerine faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin performans
göstergelerine göre gerçekleĢme durumlarını gösterecek bir faaliyet raporu hazırlama
gereği getirmiĢtir.
Bu kapsamda, Hükümete müĢavirlik hizmeti vermeye devam eden
MüsteĢarlığımız tarafından 2010 yılında, kamu yatırımlarının planlanması yanında,
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının çok boyutlu ve yaygın Ģekilde
sağlanması amacıyla baĢlatılan Kalkınma Ajansları, Sosyal Destek Programı, Cazibe
Merkezlerini Destekleme Programı, Bölgesel GeliĢme ve Yerel Kalkınma Politikaları,
Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı uygulamalarına devam edilmiĢtir. Ġstanbul
Uluslararası Finans Merkezi koordinatörlüğü, Ġzleme Değerlendirme ve AraĢtırma
faaliyetleri de bu kapsamda ön plana çıkan temel faaliyet alanları arasındadır.
MüsteĢarlığımızın “Türkiye’nin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan ve
yönlendiren, politika ve strateji üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa
dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olmak” vizyonu ile yayımlanan 2009-2013 dönemi
stratejik planının ikinci uygulama yılına ait hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
hazırlanan 2010 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, raporun
hazırlanmasında emeği geçen arkadaĢlara teĢekkür ederim.

Kemal MADENOĞLU
MüsteĢar
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I-GENEL BĠLGĠLER
A-VĠZYON VE MĠSYON
Vizyonumuz
“Türkiye’nin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan ve yönlendiren, politika ve strateji
üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum
olmak”
Misyonumuz
Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir
kılınması için; ulusal ve uluslararası eğilim ve gelişmeleri dikkate alan, bilgi toplumuna
dönüşümü hedefleyen, katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı ve
stratejik bir yaklaşımla;
- kalkınma planı ve programlar hazırlamak,
- makro ekonomik, sektörel, tematik ve bölgesel politika ve stratejiler geliştirmek,
- kamu yatırım programını hazırlamak,
- plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını yönlendirmek, koordine etmek,
izlemek ve değerlendirmek,
- kurumsal yapı ve işleyişi geliştirmek,
- AB’ye katılım sürecine ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek,
- uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliklerine katkıda bulunmak,
- hükümete danışmanlık yapmak,
- toplumun tüm kesimlerine yol göstermektir.
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B-YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Devlet Planlama TeĢkilatı, Yüksek Planlama Kurulu (YPK), Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığından meydana gelir.
540 Sayılı Devlet Planlama TeĢkilatı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve sonradan yürürlüğe giren muhtelif mevzuat ile Devlet Planlama
TeĢkilatının görevleri aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir;
a) Ülkenin doğal, beĢeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip
edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete
müĢavirlik yapmak,
b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık
programları hazırlamak,
c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluĢlarının iktisadi, sosyal ve kültürel
politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde
yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müĢavirlik yapmak,
d) Uluslararası kuruluĢlarla iletiĢim içerisinde çalıĢarak ileriye dönük stratejiler
geliĢtirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaĢımla
belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir
yönlendirme görevini yerine getirmek,
e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların baĢarı ile uygulanabilmesi için ilgili
kamu kurum ve kuruluĢlarının ve mahalli idarelerin kuruluĢ ve iĢleyiĢlerinin iyileĢtirilmesi
konusunda görüĢ ve tekliflerde bulunmak,
f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine
etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne
uygun değiĢiklikler yapmak,
g) Maliye, para, dıĢ ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık
programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müĢavirlik
yapmak,
h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve amaçlarına uygun bir
Ģekilde yürütülmesini düzenleyecek teĢvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini
hazırlamak ve hükümete teklif etmek,
ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir Ģekilde geliĢmesini 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 kuruluĢlarla iliĢkilerin geliĢtirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde
gerekli görüĢ ve tekliflerde bulunmak,
k) Bölgesel veya sektörel bazda geliĢme programları hazırlamak,
l) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri
yürütmek.
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C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1-Fiziksel Yapı
MüsteĢarlığımız, “Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe/Ankara” adresinde bulunan
BaĢbakanlık yeni binasında, 13.500 m2 alanda hizmet vermektedir.
MüsteĢarlığımızda 184 kiĢi kapasiteli bir konferans salonu ve 11 toplantı salonu ile
iktisadi ve sosyal konularda 65.681 kitap kapasiteli kütüphane bulunmaktadır.
180 adedi MüsteĢarlığın mülkünde olan ve 36‟sı diğer kurumlardan MüsteĢarlığa
tahsis edilmiĢ olan 216 lojman MüsteĢarlık personeli tarafından kullanılmaktadır.
Envantere kayıtlı 5 araç bulunmakla birlikte taĢıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan hizmet
sözleĢmesi ile karĢılanmaktadır.
2-Örgüt Yapısı
MüsteĢarlığımız BaĢbakana bağlı bir kuruluĢ olup, BaĢbakan bu yetkisini Devlet
Bakanı vasıtasıyla kullanmaktadır.
Devlet Planlama MüsteĢarı, Devlet Bakanına karĢı sorumludur. MüsteĢara yardımcı
olmak üzere üç müsteĢar yardımcısı ile bir genel sekreter görev yapmaktadır.
MüsteĢarlık, 6‟sı genel müdürlük, 4‟ü müstakil 32 daire baĢkanlığı, 3 danıĢma ve 3
yardımcı hizmet biriminden oluĢan merkez ve yurt dıĢı teĢkilatından teĢekkül etmektedir.
Faaliyet raporu kapsamına giren MüsteĢarlık teĢkilat yapısı aĢağıdaki Ģemada
gösterilmektedir.
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
MüsteĢarlığımız, e-dönüĢüm projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji
kaynaklarından etkin Ģekilde faydalanmaya çalıĢmaktadır. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin iĢ
süreçlerinde kullanılması iĢlemlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artmasında
önemli rol oynamaktadır.
MüsteĢarlığımız faaliyetleri ile doğrudan ilgili 15 adet alan adının yönetimi
yapılmaktadır. Bu alanlara ait olan internet siteleri ve uygulamaların yönetimi ve barındırma
hizmetleri verilmektedir.
Bilgi sistemleri, internet sitesi, intranet sitesi, e-posta, virüs, antispam, güvenlik
duvarı, veritabanları, ağ yazıcıları, ağ yönetimi, yedekleme vb. hizmetler önemli bir kısmı
sanallaĢtırılmıĢ 50 adet sunucu ile yürütülmektedir. 2010 yılının üçüncü çeyreğinde sunucu
sanallaĢtırma projesi gerçekleĢtirilmiĢ ve bugün itibariyle sunucuların yüzde 60‟ı sanal ortama
taĢınmıĢtır.
Yerel ağ üzerinde 812 kullanıcı bilgisayarı ve 244 yazıcıya sahiptir. Yerel ağda VLAN
yapısı kurulmuĢ olup hızlı ve güvenli bir ağ yapısı oluĢturulmuĢtur. Yerel ağa kablolu ve
kablosuz ortamlardan eriĢilebilmektedir. Ġnternet eriĢimi 50 Mbps metro ethernet bağlantısı
ile sağlanmaktadır.
IPA Proje Ġzleme Bilgi Sistemi, Kalkınma Ajansı Faaliyetlerini Ġzleme Sistemi,
SODES Bilgi Sistemi (SODES-BĠS), Sağlık Harcamaları Ġzleme ve Değerlendirme Veri
Sistemi, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemleri, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem
Takip Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (DPT-eb), DPT Teknoloji ve AraĢtırma
Projeleri Yönetim Sistemi, ArĢiv ve Belge Yönetim Sistemi, DıĢ Ticaret Ġstatistikleri, Yıllık
Program Ġzleme Sistemi, MüsteĢarlığımız internet sitesi (DPT e-Kapı, www.dpt.gov.tr)
MüsteĢarlık bünyesinde hizmet sunan ve MüsteĢarlığımızın etkin karar almasına destek olan
bilgi sistemleridir.
MüsteĢarlığımızda hizmete açılan yeni yerel web sitesinde; haber ve duyurular bölümü
ile MüsteĢarlığımızın haber ve duyuruları yayınlanmakta, kolay ve hızlı bir Ģekilde bilgi
sistemlerimize ulaĢılabilmekte, sayfa içerisinde tam metin arama ve hızlı arama imkanı
bulunmakta, sitede yeni tartıĢma ekleme imkanı kullanıcılara sunulmakta ve ortak çalıĢma
alanları yaratma imkanı bulunmaktadır. Yerel web sitesi ile kurum içi sosyal ve idari
konularda haberleĢme ve etkin bilgi akıĢı ile çeĢitli bilgi sağlayıcılarla (intranet, internet, email vb.) doğrudan bağlantılarla anlık haber ve bilgi akıĢı sağlanmaktadır. MüsteĢarlığımız
personeli ve diğer kurumlardan MüsteĢarlığımıza gelen misafirlerin daha etkin, hızlı ve doğru
bilgilendirilmesi ve hizmet binamız zemin katında yaĢanılan çevre kirliliğinin giderilmesi
amaçlarıyla görsel olarak e-pano hizmeti sunulmaktadır.
Ġnternet sitesi aracılığıyla MüsteĢarlığımız ile ilgili haber, duyuru ve basımı yapılan
bilgi, belge ve bilgi kaynaklara dıĢ kullanıcıların etkin Ģekilde eriĢimi sağlanmaktadır.
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Kütüphane
1961 yılında kurulan MüsteĢarlığımız Kütüphanesi, MüsteĢarlığımız ilgi alanına giren
konulardaki yazılı, basılı ve/veya elektronik ortamda mevcut olan her türlü bilgi, belge ve
yayını ihtiyaç duyan kullanıcılara uluslararası geliĢmeler doğrultusunda düzenleyip bilgi
ihtiyaçlarını karĢılamaktır.
Ġktisadi ve sosyal alanlarda 65.681 adet kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve
kitap dıĢı materyaller bulunmaktadır. Abone olunan 135 yabancı süreli yayının 84 adedine
internet üzerinden eriĢim sağlanabilmektedir. Ayrıca 11 online veri tabanı aboneliği
mevcuttur.
2010 yılında 2.545 MüsteĢarlık mensubu ve 1.799 adet dıĢ okuyucu kütüphanemizden
yararlanmıĢtır.
MüsteĢarlık kütüphanesi genel olarak kalkınma bilimleri özellik olarak da stratejik
yönetim, kamu yönetimi, stratejik planlama ve performans yönetimi konularında ülkemizdeki
oldukça zengin koleksiyonlardan birine sahiptir.
4-Ġnsan Kaynakları
2010 yılı sonu itibarıyla MüsteĢarlığımıza tahsis edilmiĢ olan 989 adet kadrodan 702
adedi dolu olup, tahsis edilen kadronun % 71‟i kullanılmıĢtır.
540 sayılı Devlet Planlama TeĢkilatı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname‟nin 34. maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile
diğer sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluĢlarınca ödenmek kaydıyla, 2010 yılında 12
geçici personel görevlendirilmiĢ bulunmaktadır.
MüsteĢarlığımızda çalıĢan kadrolu ve sözleĢmeli personelin yıllar itibarıyla sayısal
dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Tablo-1: Personelin Statüsüne Göre Dağılımı (KiĢi)
YILLAR

KADROLU

SÖZLEġMELĠ

TOPLAM

2006

210

509

709

2007

201

512

713

2008

200

488

688

2009

202

504

706

2010

210

492

702

Son 5 yılda kadrolu personel sayısında kayda değer bir değiĢme görülmemiĢtir.
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MüsteĢarlık personelinin birimler bazında dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
Grafik-2: Birimler Bazında Personel Dağılımı (KiĢi)

MüsteĢarlık personelinin unvanlarına göre dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
Grafik-3: Unvanlara Göre Dağılım (KiĢi, %)
Müşavir; 27; 4%

Müşavir

Destek Personeli;
213; 30%

Yönetici

Yönetici; 48; 7%

Planlama Uzm.
Planlama Uzm. Yrd.
Sözleşmeli Pers.(933/4-8m
540/34m)
Diğer Uzman Pers.

Planlama Uzm. ;
208; 30%

Sözleşmeli Pers.(540-G2m)
Destek Personeli

Sözleşmeli
Pers.(540-G2m);
61; 9%
Diğer Uzman
Pers.; 30; 4%
Sözleşmeli
Pers.(933/4-8m
540/34m); 35; 5%
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Planlama Uzm.
Yrd.; 80; 11%

MüsteĢarlık personelinin hizmet yıllarına göre sayısal dağılımı aĢağıdaki grafikte
gösterilmiĢtir.
Grafik-4: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı (KiĢi)
128

124

121

109

91
83

31+

26-30 YIL

21-25 YIL

16-20 YIL

11-15 YIL

6-10 YIL

0-5 YIL

46

MüsteĢarlık personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı aĢağıdaki grafikte
gösterilmiĢtir.
Grafik-5: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (KiĢi, %)
KADIN
225
32%

ERKEK
477
68%
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MüsteĢarlık personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı aĢağıdaki grafikte
gösterilmiĢtir.
Grafik-6: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (KiĢi, %)
Ön Lisans; 80;
11%

Lise; 64; 9%

Yüksek Lisans;
115; 16%

Doktora; 20; 3%
İlköğretim; 14;
2%
Doçent; 2

Lisans; 407; 59%

Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, çalıĢanlarını uzmanlık alanlarında mesleki
bilgi ve tecrübelerini geliĢtirmek ve ihtisas yapmak üzere orta ve uzun süreli yurt dıĢı eğitim
programlarına göndermektedir.
5- MüsteĢarlık Tarafından Sunulan Hizmetler
Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı merkez ile yurtdıĢı teĢkilatından oluĢur.
MüsteĢarlık tarafından sunulan hizmetler ana hizmet birimleri, danıĢma birimleri ile yardımcı
birimler tarafından yerine getirilmektedir.
Ayrıca, 540 sayılı Devlet Planlama TeĢkilatı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname‟nin dördüncü maddesiyle Yüksek Planlama Kurulu‟nun, altıncı
maddesi ile Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun ve 4641 sayılı Kanunun dokuzuncu
maddesi ile Ekonomik ve Sosyal Konseyin, 2003/48 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile
oluĢturulan e-DönüĢüm Türkiye Ġcra Kurulunun ve 2007/7 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile
oluĢturulan DönüĢüm Liderleri Kurulunun sekreterya hizmetleri ile Ġstanbul Finans Merkezi
koordinatörlüğünün yürütülmesi görevi MüsteĢarlığımıza verilmiĢtir.
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5.1 - Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
5.1.1 - Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Yıllık programların makro dengelerini oluĢturmakta ve kalkınma planlarının
hazırlanması görevi koordine edilmektedir. Konjonktürel geliĢmeleri izlemekte ve
değerlendirmektedir. Kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar
konularında gerekli araĢtırmaları yapmakta ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde
bulunmaktadır. Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüĢ verilmektedir.
Uluslararası kuruluĢlarla iletiĢim içerisinde çalıĢarak ileriye dönük stratejiler
geliĢtirilmekte ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaĢımla
belirlenerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel yönlendirme
görevini yerine getirilmektedir.
Kalkınma planlarının ve yıllık programların baĢarı ile uygulanabilmesi için ilgili
kurum ve kuruluĢların ve mahalli idarelerin kuruluĢ ve iĢleyiĢlerinin iyileĢtirilmesi konusunda
görüĢ ve tekliflerinde bulunulmaktadır.
Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının hazırlanması
sürecinde görev alınmaktadır.
Maliye, para, dıĢ ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık
programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müĢavirlik
yapılmaktadır.
Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin kalkınma planı hedef ve amaçlarına
uygun bir Ģekilde yürütülmesini düzenleyecek teĢvik ve yönlendirme politikalarının genel
çerçevesi hazırlanmakta ve Hükümete teklif edilmektedir.
5.1.2 - Ekonomik Modeller ve Stratejik AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü
Kalkınma planlarının makro dengelerini oluĢturmak, yıllık programların
hazırlanmasına katkıda bulunmak, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri,
ulusal ve uluslararası stratejiler, sanayileĢme, teknoloji, çevre politikaları ve benzeri
konularda araĢtırmalar yapmak, geliĢtirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal
politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek, bölgesel entegrasyonlarla ilgili geliĢmeleri
ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatifler hazırlamak, kalkınma planlarının
uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, bu konularda uluslararası kuruluĢlarla temas ve
müzakerelere iĢtirak etmekle görevli olan Genel Müdürlük bu çerçevede, Kalkınma
Planlarının hazırlanmasında makroekonomik dengelerin oluĢturulması ve koordinasyonun
sağlanması görevlerini yürütmekte ayrıca, Kalkınma Planlarına temel teĢkil eden Özel Ġhtisas
Komisyonlarının toplanması ve raporların hazırlanmasını koordine etmektedir.
Kalkınma Planlarının Hazırlanması: Anayasal bir gereklilik olan Kalkınma
Planlarının hazırlanmasında makroekonomik dengelerin oluĢturulması ve koordinasyonun
sağlanması görevleri Genel Müdürlük tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Kalkınma
Planlarına temel teĢkil eden Özel Ġhtisas Komisyonlarının toplanması ve raporların
hazırlanması da Genel Müdürlük koordinasyonunda gerçekleĢtirilmektedir.
OVP ve Yıllık Programlara Katkı: 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Genel Müdürlük yıllık programlara katkıda bulunma görevi yerine getirilmektedir. Ayrıca,
5018 sayılı Kanun doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Programlara katkı sağlanmaktadır.
Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP): 2001 yılından beri Katılım Öncesi Mali
Ġzleme süreci çerçevesinde Avrupa Komisyonuna sunulan Katılım Öncesi Ekonomik
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Programı Genel Müdürlük koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Türkiye ekonomisindeki son
ekonomik geliĢmeler ile orta vadeli tahmin ve öngörüler bu dokümanda yer almaktadır.
Ayrıca, üyelik sürecinin gerektirdiği yapısal reformlara iliĢkin çerçeve de KEP‟te yer almaktadır.
Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK): Ekonomik ve sosyal politikaların
oluĢturulmasında, toplumsal uzlaĢma ve iĢbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam
yaratarak, istiĢari mahiyette ortak görüĢ belirlemek için oluĢturulan ESK ile ilgili hizmetler
Genel Müdürlükçe yürütülmektedir.
5.1.3 - Ġktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Ġktisadi sektörlerde proje geliĢtirme ve değerlendirme, sanayileĢme, teĢvik ve
yönlendirme, iç ve dıĢ ticaret politikaları konularında çalıĢma ve araĢtırmalar yapmak
suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Ġktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliĢtirmekte, kamu yatırım
programını hazırlamaktadır. Kamu projelerini izlemekte ve yıl içinde revizyonu ile ilgili
iĢlemleri yapmaktadır. Uygulamaya ait dönem raporlarını hazırlamakta, uygulamayı
yönlendirmektedir. Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüĢ vermektedir. Plan ve
programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluĢları arasında gerekli
koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla kurum ve kuruluĢların üst düzey yetkili
temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmaktadır. Uluslararası kuruluĢlarla temas ve
müzakerelere iĢtirak etmektedir.
Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yıllık yatırım, ödenek tekliflerinin değerlendirilmesi,
ödenek tahsisinin yapılması ve yıl içindeki değiĢikliklerin mevzuat çerçevesinde
gerçekleĢtirmektedir.
Uluslararası kuruluĢlarla bilgi alıĢ veriĢi içerisinde çalıĢarak ileriye dönük stratejiler
geliĢtirmekte ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaĢımla
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.
5.1.4 - Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliĢtirmektedir. Kamu yatırım
programını hazırlamakta, kamu projelerini izlemekte ve yıl içinde revizyonu ile ilgili iĢlemleri
yapmaktadır. Uygulamayı yönlendirmekte, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüĢ
vermektedir.
Plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluĢları arasında
gerekli koordinasyonu sağlamakta ve bu amaçla kurum ve kuruluĢların üst düzey yetkili
temsilcilerinin katılacağı muhtelif komisyonlar kurmaktadır. Uluslararası kuruluĢlarla temas
ve müzakerelere iĢtirak etmektedir.
Sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar
Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar
Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından
incelemekte ve katkıda bulunmaktadır.
MüsteĢarlık adına çeĢitli komisyon, danıĢma ve genel kurullara katılım sağlamaktır.
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5.1.5 - Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, kalkınma planı ve yıllık program çalıĢmalarına katılmakta,
Kalkınma Planı hazırlık çalıĢmaları çerçevesinde oluĢturulan ilgili özel ihtisas komisyonu
çalıĢmalarını koordine etmektedir.
Ġl ve ilçe bazında araĢtırma ve planlama çalıĢmaları yapmakta, diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarının bu konularda yapacakları çalıĢmaların kalkınma planları ve yıllık programlarla
tutarlılığını sağlamaktadır. Yapısal uyum politikalarının uygulanması sırasında ortaya
çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla projeler geliĢtirmekte ve bu konularda yapılacak
çalıĢmaları koordine etmektedir.
Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamakta ve bunlarla ilgili iĢ ve
iĢlemleri yürütmektedir.
Yerel istihdamın ve giriĢimciliğin geliĢtirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli
sanayi iĢletmelerinin, esnaf ve sanatkârların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar
geliĢtirmektedir.
Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüĢ vermekte, uygulamayı
yönlendirmektedir. Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit ederek, bu yörelerin
özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir geliĢme sağlanması amacıyla gerekli çalıĢmaları
yapmaktadır.
Bölgesel kalkınma projeleri ve AB destekli bölgesel kalkınma programlarının
koordinasyonunu sağlamakta, görev alanına giren konularda görüĢ vermekte ve uluslararası
kuruluĢlarla temas ve müzakerelere iĢtirak etmektedir.
5.1.6 - DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü
Bölgesel, çok taraflı ve ikili ekonomik iliĢkilerin kalkınma planları ve yıllık
programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir Ģekilde yürütülmesi
için gerekli çalıĢmaları yapmaktadır.
GeliĢmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere
yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmektedir. GeliĢme yolundaki ülkeler ve özellikle
Ġslam Ülkeleri arasında ekonomik ve ticari iĢbirliği amacıyla kurulan teĢkilatlarla ilgili gerekli
çalıĢmaları yapmakta ve bu teĢkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekreterya
hizmetlerini yürütmektedir.
5.1.7 - Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi BaĢkanlığı
Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri belirlemekte Hükümete
müĢavirlik görevinin etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi amacıyla MüsteĢarlık bünyesinde
kurulan Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi BaĢkanlığı, dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel
oluĢum ve geliĢimleri anında elde etmek, değerlendirmek, yetkililerin ve kamuoyunun
bilgisine sunmak ve arĢivlemekle görevlidir.
Kalkınma planları ve yıllık programların ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve
hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri ulusal ve uluslararası kuruluĢlardan sağlamakta
ve bu bilgileri kurum personeli ve kamuoyunun kullanımına sunmaktadır.
MüsteĢarlık bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullanılması için gerekli tedbirleri
almakta ve bilgi ve iletiĢim teknolojisi hizmetlerini yerine getirmektedir.
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5.1.8-Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi BaĢkanlığı1
Kamu Ġdarelerinde Stratejik Yönetim Sürecinin Yönlendirilmesi: Stratejik
yönetim alanındaki diğer merkezî kurumlarla eĢgüdüm halinde sistemin genel tasarımının
yapılması. Stratejik planlamaya iliĢkin yönetmelik, kılavuz gibi yönlendirici nitelikteki
belgelerin değiĢen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi. KuruluĢ stratejik planlarının
uygulanma durumunun izlenmesi ve raporlanması.
Stratejik Planların Değerlendirilmesi: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu kapsamındaki stratejik plan yapmakla yükümlü merkezi kamu idarelerinin stratejik
planlarını değerlendirip kamu idarelerine geri bildirimde bulunarak nitelikli, diğer planlarla
uyumlu ve uygulanabilir stratejik planların hazırlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu Ġdarelerine Stratejik Yönetim Alanında Destek Verilmesi: BaĢta stratejik
plan hazırlama ve uygulama alanında olmak üzere öncelikle stratejik plan yükümlülüğünü
haiz merkezi kamu idarelerinde stratejik yönetim alanındaki kapasitenin geliĢtirilmesi
amacıyla gerçekleĢtirilen destek hizmetidir.
Kurumsal yapılanma ve yönetiĢim alanındaki hizmetler: Kamunun kurumsal yapı
ve iĢleyiĢini, üst ölçekli plan, program, politika ve stratejilerin gerektirdiği biçimde
geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapılması, bu çerçevede ilgili kurumlarla iĢbirliği içinde
kamuda kurumsal görevlerin yeniden gözden geçirilmesi çalıĢmasının yapılması ve
raporlanması, kurumsal yeniden yapılanma çalıĢmalarına bütüncül bir bakıĢ açısıyla ve
kurumlar tarafından yapılacak etki analizleri de dikkate alınarak katkı sağlanması, kamu
yönetimi reformunun politika ve uygulama stratejisinin oluĢturulmasına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
5.1.9 - Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı2
Kamu ve özel sektör kuruluĢları ile ilgili sivil toplum kuruluĢlarının bilgi ve
deneyimlerinden de yararlanarak, Türkiye‟nin bilgi toplumuna dönüĢümü yönünde strateji ve
politikaların belirlenmesinde ve ülkemizin bu politikalar doğrultusunda hedefine hızlı
adımlarla ilerlemesinde koordinasyon görevi üstlenmiĢtir
Bilgi toplumuna iliĢkin politika, hedef ve stratejilerin hazırlanması ve hükümete teklif
edilmesi, bu politika ve stratejilerin uygulamasının yönlendirilmesi ve koordinasyonun
sağlanması, kamu bilgi ve iletiĢim teknolojileri projelerinin değerlendirilmesi ve kaynak
tahsisi yapılması, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumuna yönelik faaliyetlerin
koordinasyonu, e-DönüĢüm Türkiye Ġcra Kurulunun ve DönüĢüm Liderleri Kurulunun
sekreterya hizmetlerinin sağlanması, Avrupa Birliğinin bilgi toplumuna yönelik giriĢim ve
programlarının yurtiçi koordinasyonunun sağlanması, uluslararası kuruluĢlarla temas ve
müzakerelerde bulunulması, bilgi toplumuyla ilgili konularda toplumun bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
5.1.10 – Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi BaĢkanlığı3
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda
üstlenilen görev, yetki ve sorumluluklar aĢağıda sıralanmaktadır.
1

09.11.2010 tarih ve B.02.1.DPT.0.70.71.579.1240.556 sayılı Devlet Bakanlığı Makam oluru ile MüsteĢar Yardımcılığına
bağlı olacak Ģekilde kurulmuĢtur. Ancak, 540 sayılı KHK‟da ana hizmet birimleri arasında sayılmamıĢtır.
2
2003/12 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı kurulmuĢ olup, ana hizmet birimi olarak
faaliyet göstermektedir. Ancak, 540 sayılı KHK‟da ana hizmet birimleri arasında sayılmamıĢtır.
3
09.11.2010 tarih ve B.02.1.DPT.0.70.71.579.1240.556 sayılı Devlet Bakanlığı Makam oluru ile MüsteĢar Yardımcılığına
bağlı olacak Ģekilde kurulmuĢtur. Ancak, 540 sayılı KHK‟da ana hizmet birimleri arasında sayılmamıĢtır.
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Kalkınma planlarına, orta vadeli programlara, yıllık programlara ve diğer politika
dokümanlarına katkı vermek.



Kamu yatırım programının hazırlıklarını koordine etmek.



Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberini diğer birimlerin
katkılarını da alarak hazırlamak.



Kamu yatırım projelerinin harcama bilgilerini izlemek.



Kamu yatırım projelerine iliĢkin ek ödenek iĢlemlerini koordine etmek.



Kamu yatırım projelerinin yapılabilirlik etüdlerine teknik görüĢ vermek.



Kamu yatırım sürecine iliĢkin eğitimler düzenlemek.



Kamu yatırımlarına iliĢkin muhtelif raporlar hazırlamak.

5.2 - DanıĢma Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
5.2.1 - MüsteĢarlık MüĢavirliği
Özel önem ve öncelik taĢıyan konularda MüsteĢarlığa danıĢmanlık hizmeti
vermektedir.
5.2.2 - Hukuk MüĢavirliği
MüĢavirlik, MüsteĢarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai
sonuçlar doğuracak iĢlemler hakkında görüĢ bildirmektedir.
MüsteĢarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaĢmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
zamanında almakta, anlaĢma ve sözleĢmelerin söz konusu esaslara uygun olarak yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
Adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamakta ve Hazineyi ilgilendirmeyen
davalarda MüsteĢarlığı temsil etmektedir.
5.2.3 - Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
MüsteĢarlığın stratejik planı ve performans programının hazırlanması koordine
edilmekte ve bunların sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmaları yürütülmektedir.
Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren MüsteĢarlık bütçesini, stratejik plan ve
yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması çalıĢmaları koordine edilmekte ve
MüsteĢarlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğu izlenmekte ve değerlendirmektedir.
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programının hazırlanması çalıĢmaları koordine edilmekte ve hizmet gereksinimleri dikkate
alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmaktadır.
Bütçe kayıtları tutulmakta, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin veriler toplanarak
değerlendirilmekte ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikler hazırlanmaktadır.
Ġlgili mevzuat çerçevesinde MüsteĢarlık alacaklarının takip ve tahsil iĢlemleri
yürütülmektedir.
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları da esas alarak
MüsteĢarlık faaliyet raporu hazırlanmaktadır.
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MüsteĢarlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin
icmal cetvelleri düzenlenmektedir.
MüsteĢarlığın yatırım programının hazırlanması çalıĢmaları koordine edilmekte,
uygulama sonuçları izlenmekte ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlanmaktadır.
Ön malî kontrol faaliyeti yürütülmektedir.
MüsteĢarlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemleri yürütmekte
ve sonuçlandırmaktadır.
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlanmakta ve danıĢmanlık yapılmaktadır.
BaĢkanlığımızca yürütülen hizmetleri aĢağıda belirtilen baĢlıklar altında
gruplandırabiliriz;
 Koordinasyon ve Raporlama
1. Stratejik Plan Hazırlanması
2. Performans Programı Hazırlanması
3. Ġdare Bütçesi Hazırlanması
4. Yatırım Programı Hazırlanması
5. Ġdare Faaliyet Raporu Hazırlanması
6. Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanması
7. Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu Hazırlanması
8. Kesin Hesap Hazırlanması
9. TaĢınır Kesin Hesap Hazırlanması
10. Ġç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması
 DanıĢmanlık
1. Üst Yönetime DanıĢmanlık
2. Harcama Birimlerine DanıĢmanlık
 Ġzleme
1. Stratejik Planının Ġzlenmesi
2. Performans Programının Ġzlenmesi
3. Bütçe Uygulama Sonuçlarının Ġzlenmesi
4. Ġç Kontrol Sisteminin Ġzlenmesi
5. Ġç ve DıĢ Denetim Raporlarının Ġzlenmesi
 Mali Hizmetler
1. Birim Bütçesinin Hazırlanması
2. Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması
3. Ġdare Bütçe Uygulamaları (AHP, Aktarma, Serbest Bırakma, Revize, Ödenek
Gönderme, Tenkis )
4. Kontrol ve Onay ĠĢlemleri (Ön Mali Kontrol, YurtdıĢı Harcırah ve Konaklama )
5. Alacakların Takibi
6. TaĢınır Mallara iliĢkin Ġcmal Cetvellerinin düzenlenerek takibi
7. Nakit Yönetimi takibi
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5.3 - Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
5.3.1 - Personel Dairesi BaĢkanlığı
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı KuruluĢların Atama Usulüne ĠliĢkin Kanun gereğince
yapılan müĢterek atama kararnamelerini hazırlamaktadır.
MüĢterek kararla Planlama uzmanlığına atanan planlama uzman yardımcılarının ücret
tespiti, kadro alımı ve sözleĢmelerini hazırlamaktadır.
MüsteĢarlık içerisinden bir üst kadroya vekâleten yapılan atamalar, baĢka kurumlardan
nakil yoluyla yapılan atama iĢlemleri, MüsteĢarlığımızdan baĢka kurumlara yapılan naklen
atamalar ile naklen görevden ayrılan veya göreve baĢlayan personelin özlük ve sicil
dosyalarının devredilmesi veya devir alınmasıyla ilgili iĢlemleri yapmaktadır.
Personelin ücretsiz izine ayrılma ve baĢlama iĢlemleri, varsa sözleĢmelerinin
hazırlanması, terfi tarihlerinin yeniden belirlenmesi iĢlemlerini yapmaktadır.
MüsteĢarlık personelinin sicil raporları, mal bildirimleri, hizmet cetvelleri ve emeklilik
iĢlemlerine iliĢkin hizmetleri yürütmektedir.
5.3.2 - Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
MüsteĢarlık ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydını MüsteĢarlık
makamının “Olur”u gereği harcama birimleri adına tutmakta ve kayıt dıĢı olarak
kullanılmasını önlemektedir.
MüsteĢarlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri
yürütmektedir.
MüsteĢarlığın mali iĢ ve iĢlemleriyle hizmetleri yürütmekte, ayrıca; temizlik,
aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım, onarım, personel taĢıma ve sair taĢıma hizmetlerini
yürütmekte ve MüsteĢarlığın sosyal iĢlerini koordine etmektedir.
MüsteĢarlığın elektrik, su ve doğalgaz ihtiyacına göre, bunların alımını yapmaktadır.
MüsteĢarlık personelinin yurtdıĢı staj ve öğrenim giderleri ile ilgili personel kanunları
hükmüne göre, özlük haklarına iliĢkin ödeme evraklarını hazırlamaktadır.
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında mal ve hizmet alımlarının ihalelerini
yapmaktadır.
5.3.3 - Yayın ve Temsil Dairesi BaĢkanlığı
MüsteĢarlığın temsil ve protokol iĢlerini yürütmektedir. Yazılı ve görsel medya takip
edilmekte, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile yazıĢmalar yapmakta ve yabancı
basında Türkiye ile ilgili çıkan haberleri e-posta ve internet aracılığı ile temin ederek, bu
haberler MüsteĢarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı, MüsteĢar, MüsteĢar Yardımcıları ve
Genel Müdürlüklere göndermektedir. Elde edilen haberler intranet üzerinde de
yayımlamaktadır.
Günlük gazeteler her gün taranarak MüsteĢarlığı ilgilendiren haberler ile genel
ekonomik konularındaki haberleri kupür haline getirilmekte ve intranette yayımlamaktadır.
Hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arĢivleme iĢlemlerini düzenli olarak yapmakta, kurum,
kuruluĢ, üniversite ve kiĢilerden gelen kitap isteklerine cevap vermekte, MüsteĢarlığın
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tanıtımı ile ilgili kariyer günleri ve fuarlara katılımı sağlanmakta, tanıtım kitapçığı ve
broĢürler hazırlanmaktadır.
Basın faaliyetleri kapsamında basın listelerini her ay güncellemekte, hazırlanan basın
duyurularını basın yayın kuruluĢlarına faks ve e-posta yoluyla ulaĢtırmaktadır.
ÇalıĢan personelin ihtiyacı olan yayınlar temin edilmekte ve sürekli olarak hizmete
hazır tutulmaktadır.
MüsteĢarlık bünyesinde hazırlanan plan, program, özel ihtisas komisyonu raporu,
süreli yayınlar ve diğer yayınların basım iĢlerini yapmaktadır.
MüsteĢarlığın evrak ve arĢiv hizmetleri görevini yürütmektedir.
6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
Ġdarenin amaçlarının gerçekleĢtirilmesine yönelik bir yönetim aracı olan iç kontrol
sisteminin temelini, süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere iliĢkin risklerin belirlenmesi,
önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması,
bilgi ve iletiĢimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluĢturur.
MüsteĢarlık, 6 genel müdürlük 4‟ü müstakil olmak üzere 32 daire baĢkanlığı, 3
danıĢma ve 3 yardımcı hizmet biriminden oluĢmaktadır. MüsteĢarlığın temel fonksiyonları bu
birimler tarafından yürütülmektedir.
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MüsteĢarlığa verilen görevler yukarıda
belirtilen birimler tarafından, birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.
2010 yılında MüsteĢarlığımız iç kontrol sisteminin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına
uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalıĢmaların belirlenmesi, bu çalıĢmalar için
eylem planı oluĢturulması, gerekli prosedür ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalıĢmaları
MüsteĢarlık Makamından alınan Olur ile baĢlatılmıĢ olup, üst yönetim ve çalıĢanlara yönelik
farkındalık eğitimleri verilmiĢ, temel süreç, süreç bir kısım alt süreçler ile kurumsal risklerin
belirlenmesi çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
Bu çerçevede; MüsteĢarlık bünyesinde asli hizmetlerin yürütülmesinde, kariyer
uzmanlığı olan ve belirli seçilme ve atanma aĢamalarını tamamlamak suretiyle mesleki
yeterliliklerini ispat etmiĢ bulunan Planlama Uzmanları ve Planlama Uzman Yardımcıları ve
kurumlarındaki baĢarıları ile temayüz etmeleri sebebiyle MüsteĢarlığımızda sözleĢme ile
çalıĢan personel istihdam edilmektedir. ĠĢlerin yürütülmesi sırasında birimler arasında ve
birimlerde çalıĢanlar arasında görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıĢtır. Görevlerin
yürütülmesi sırasında ve yöneticilerin görevde geçici olarak bulunmadığı dönemlerde
hiyerarĢik kademeler arasında yetki devirleri açık olarak belirlenmiĢtir. Birimlerin ve kiĢilerin
performansları yönetim tarafından yakından izlenmektedir. Faaliyetler sırasında etik değerlere
uygunluğa, bilgi üretiminde ve hizmet sunumunda tarafsızlığa özellikle dikkat edilmekte ve
araĢtırmalar sonucunda ulaĢılan bulgular üst yönetimle paylaĢılmaktadır. Etik değerlere uyma
konusunda çalıĢanların dikkatlerini yoğunlaĢtırmak, görevleri sırasında bu değerlere uygun
olarak çalıĢmalarını yürütmelerini sağlamak ve bu yönde taahhüt verilmesi amacıyla “Kamu
Görevlileri Etik SözleĢmesi” çalıĢanlar tarafından imzalanmıĢtır. Böylece, yönetim ve
çalıĢanlar tarafından, iç kontrole ve yönetime karĢı pozitif ve destekleyici tavırları geliĢtirecek
bir ortam oluĢturulmuĢtur.
MüsteĢarlık bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında iç kontrole iliĢkin
faaliyetlerin belgelendirilmesi ve iĢlemlerin kaydedilmesini teminen arĢiv sistemi
oluĢturulmuĢtur. Bu çerçevede, tespit edici kontrol faaliyetleri yürütülebilmektedir. Ayrıca,
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yürütülen faaliyetlere ve iĢlemlere iliĢkin yazıĢmalar hiyerarĢik kademeler tarafından kontrole
tabi tutulmakta, önleyici ve düzeltici kontroller gerçekleĢtirilmektedir.
Harcama birimlerince harcamaya iliĢkin tahakkuk evraklarının hazırlamasında mali
kontroller yapılmaktadır. Mali kontrollerde riskli bulunan ödemeler itibarıyla MüsteĢarlık
Makamından alınan Olur dahilinde Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığınca ön mali kontrol
faaliyetleri yürütülmektedir.
MüsteĢarlık tarafından üretilen mali ve diğer bilgiler kaydedilmekte, yönetime ve
kuruluĢ bünyesinde bu bilgilere ihtiyaç duyan diğer kiĢilere sorumluluklarını yerine
getirebilecekleri bir formatta ve zaman dilimi içerisinde iletilmektedir. MüsteĢarlık
yöneticilerine ve çalıĢanlarına doğru ve güvenilir bilgi periyodik olarak verilmektedir. Bu
konuda iç iletiĢim ve dıĢ iletiĢim için gerekli mekanizmalar geliĢtirilmiĢtir. MüsteĢarlıkta
çalıĢan sayısının az olması sebebiyle bilgi akıĢı ve iletiĢim sürecinde telefon ve elektronik
posta da dahil olmak üzere interaktif iletiĢim kanalları da kullanılmaktadır.
MüsteĢarlık iç kontrol sistemi ve faaliyetleri sürekli olarak izlenmekte, gerektiğinde
gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. Ancak, yönetim tarafından iç kontrol sistemi
ve faaliyetleri sürekli olarak izlenmesine karĢın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyarınca kamu idarelerinde iç denetim sisteminin kurulması için gerekli olan iç
denetçi atamaları 2010 yılı içerisinde gerçekleĢtirilmediği için 2010 yılında iç kontrol
sisteminin bir iç denetçi tarafından değerlendirilmesi mümkün olmamıĢtır.
Mevcut imkânlar çerçevesinde, mevzuata uygunluk ve yönetim kontrolleri
bakımından iyi iĢleyen bir iç kontrol sistemi bulunmaktadır.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
A - Ġdarenin Amaç ve Hedefleri
Kalkınma Planı, Yıllık Program ve Hükümet Programında yer alan temel politikalar
çerçevesinde ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve toplum refahının artırılmasına
en yüksek seviyede katkı sağlamak üzere danıĢmanlık, koordinasyon ve izleme-değerlendirme
fonksiyonlarını içeren 2009-2013 Stratejik Planı içinde belirlenen amaç ve hedeflerimiz
aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır;
A1: Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni
açılımlar sağlayacak çalıĢmalar yapmak
H1.1: Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalıĢmalar (uzun vadeli
perspektif çalıĢması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi, vb.) yapılacak ve raporlar
yayımlanacaktır.
H1.2: Belirlenecek konularda komiteler, çalıĢma grupları ve benzeri platformlar oluĢturularak
ortak çözüm önerileri üretilecektir.
H1.3: Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumu ile uluslararası sektörel politika
bağlantıları konusunda analiz ve strateji çalıĢmaları yapılacaktır.
H1.4: PaydaĢlar ve kamuoyunun, yapılan analitik çalıĢmalara ve üretilen çözüm önerilerine
iliĢkin farkındalık seviyesi artırılacaktır.
H1.5: Ġhtiyaç duyulan araĢtırmaların ve analitik çalıĢmaların yürütülmesini sağlamak üzere
2010 yılı içinde MüsteĢarlığa bağlı bir araĢtırma birimi kurulacaktır.
A2: Ülkemizin geliĢme sürecine iliĢkin plan, program, strateji gibi temel politika
belgelerini bütüncül bakıĢ açısıyla ve stratejik bir yaklaĢımla, dinamik ve katılımcı bir
anlayıĢla hazırlamak
H2.1: Özel ihtisas komisyonlarına ilgili kesimlerden geniĢ katılım sağlanması temin edilecek,
komisyonların çalıĢma yöntemi ve süreci etkinleĢtirilecek, komisyon raporlarının kalkınma
planına daha fazla katkı sağlayacak biçimde hazırlanması ve zamanında yayımlanması
sağlanacaktır.
H2.2: Onuncu Kalkınma Planının hazırlanma, uygulanma, izleme-değerlendirme, gözden
geçirme Ģekli ve kapsamı ile iletiĢim boyutuna iliĢkin yeni bir yaklaĢım geliĢtirilerek
toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik artırılacaktır.
H2.3: Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezî
yönetim bütçesi ile kuruluĢ bütçelerinin hazırlanma sürecini baĢlatan ve yönlendiren politika
çerçevesi oluĢturulacaktır.
H2.4: Yıllık program, mali boyutu hesap edilmiĢ somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek
Ģekilde katılımcı olarak hazırlanacaktır.
H2.5: Hükümetlerin temel kararlarına altyapı oluĢturacak politika destek belgeleri
oluĢturulacak ve öncelikli alanlarda, sektörel, bölgesel ve tematik strateji belgeleri
hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek veya yönlendirilecektir.
H2.6: Plan ve programlarda uluslararası standartlarda ve yeterli detayda üretilen veriler
kullanılacaktır.
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A3: BaĢta kalkınma planı ve yıllık programlar olmak üzere temel strateji ve politika
belgelerinin uygulama etkinliğini artırmak
H3.1: Dokuzuncu Kalkınma Planının uygulama etkinliği artırılacaktır.
H3.2: Orta Vadeli Programın kaynak tahsis sürecini yönlendirme iĢlevi artırılacaktır.
H3.3: Yıllık Programın, kurum ve kuruluĢların uygulamalarında temel referans belgesi olarak
kullanılması için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme faaliyetleri
güçlendirilecektir.
A4: Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri
doğrultusunda yönetmek, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir
biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak
H4.1: MüsteĢarlığımız dahil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama,
izleme-değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve izlemedeğerlendirme standartları geliĢtirilerek uygulamada Ģeffaflık sağlanacaktır.
H4.2: Yatırımcı kuruluĢların yetkileri, hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde artırılarak
MüsteĢarlığın önemli projelere odaklanması sağlanacaktır.
H4.3: Kamu-özel iĢbirliği (KÖĠ) kapsamında yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve program
politika ve ilkeleri ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilecektir.
H4.4: Kamu yatırım projelerini izleme-değerlendirme sistemi geliĢtirilecek ve önemli
projelerin etki değerlendirmesi yapılacaktır.
A5: Kamunun kurumsal yapı ve iĢleyiĢini, ülkemizin ekonomik ve sosyal geliĢme
sürecinin gerektirdiği yönde iyileĢtirecek ve dönüĢtürecek politika ve stratejileri
üretmek
H5.1: Kamuda kurumsal görevler, AB‟ye katılım sürecinin gerektirdiği yapılar da dahil olmak
üzere gözden geçirilecek, etkin bir görev dağılımı sağlanması desteklenecektir.
H5.2: Kamu idarelerinde politika oluĢturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel etkinliğin
geliĢtirilmesine yönelik olarak stratejik yönetim yaklaĢımı yaygınlaĢtırılacaktır.
H5.3: e-Devlet uygulamaları yaygınlaĢtırılarak kamuda e-dönüĢüm süreci hızlandırılacaktır.
A6: Bölgesel geliĢmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliĢtirmek,
kurumsallaĢma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek
H6.1: Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite geliĢimine
yardımcı olacak kurumsal yapılar oluĢturulacak, merkezî ve yerel düzeyde koordinasyon
güçlendirilecektir.
H6.2: Bölgesel geliĢmede analitik çalıĢmalarla desteklenen politika ve strateji geliĢtirme
kapasitesi artırılacak, planlama ve programlama süreçleri etkinleĢtirilecektir.
H6.3: Bölgesel geliĢmede uygulama araçları çeĢitlendirilecek, yenilikçi yöntemler
geliĢtirilecek, uygulama daha etkin Ģekilde yönlendirilecek ve sistematik bir izlemedeğerlendirme altyapısı kurulacaktır.
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A7: Ülkemizin AB’ye katılım sürecinden ve üyelikten en üst seviyede yarar sağlaması
için gerekli politika ve stratejileri geliĢtirmek ve koordine etmek
H7.1: AB'ye katılım sürecine ve üyelik sonrasına iliĢkin politikaların geliĢtirilmesi
sağlanacaktır.
H7.2: MüsteĢarlığın koordinatör ve eĢ-koordinatör olduğu müzakere fasılları baĢta olmak
üzere tüm fasıllara iliĢkin çalıĢmalar etkin Ģekilde yürütülecektir.
H7.3: Mali iĢbirliği süreci yönlendirilecektir.
H7.4: Üyelik sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik hazırlık
yapılacaktır.
H7.5. AB‟nin bilgi toplumuna yönelik giriĢim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin
bir Ģekilde yürütülecektir.
A8: Ülkemizin öncülük ettiği ve/veya üyesi olduğu ekonomik ve bölgesel iĢbirliği
örgütlerindeki etkinliğini artırmak ve baĢta komĢularımız olmak üzere bölge ülkeleri ve
diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı ekonomik iliĢkilerini güçlendirmek
H8.1: Bölgesel ekonomik iĢbirliği teĢkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır.
H8.2: Ġkili ve çok taraflı ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesine ve teknik iĢbirliği faaliyetlerinin
artırılmasına yönelik çalıĢmalar desteklenecektir.
A9: Belirlenen misyonun en iyi Ģekilde yerine getirilmesi için, MüsteĢarlığın insan
kaynaklarını, iĢ süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliĢtirmek
H9.1: MüsteĢarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar alma ve iĢ süreçleri
geliĢtirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili
mevzuat güncellenecektir.
H9.2: Ġnsan kaynakları ve yönetimi, MüsteĢarlığın misyonunu gerçekleĢtirme yönünde
geliĢtirilecektir.
H9.3: MüsteĢarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuĢturulacaktır.
H9.4: Uluslararası toplantı ve çalıĢma gruplarına aktif ve istikrarlı katılım yoluyla uzmanlık
birikimi geliĢtirilecek ve uluslararası seviyede etkin bir rol üstlenilecektir.
H9.5: MüsteĢarlığın paydaĢ iliĢkileri iyileĢtirilecek, koordinasyon görevini etkin yapması
sağlanacak, kurumun ve ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacaktır.
H9.6: Destek hizmetleri ve sosyal imkanlar geliĢtirilecektir.
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B - Temel Politikalar ve Öncelikler
I-Temel Politika Dokümanları
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
“Ġstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaĢan, küresel ölçekte rekabet gücüne
sahip, bilgi toplumuna dönüĢen, AB‟ye üyelik için uyum sürecini tamamlamıĢ bir Türkiye”
vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma
Planı TBMM Genel Kurulunun 28 Haziran 2006 tarihli 121‟inci birleĢiminde onaylanmıĢtır.
Dokuzuncu Kalkınma Planında belirtilen temel amaçlara ulaĢmak için aĢağıda
sıralanan geliĢme eksenleri esas alınmıĢtır:


Rekabet Gücünün Artırılması



Ġstihdamın Artırılması



BeĢeri GeliĢme ve Sosyal DayanıĢmanın Güçlendirilmesi



Bölgesel GeliĢmenin Sağlanması



Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması

“Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması” geliĢme ekseninin tesisi
çerçevesinde, Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların RasyonelleĢtirilmesi, Politika
OluĢturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması, Kamu Kesiminde Ġnsan Kaynaklarının
GeliĢtirilmesi, e-Devlet Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması ve GeliĢtirilmesi hususları esas
alınarak MüsteĢarlığımız Stratejik Planı hazırlanarak yayımlanmıĢ ve Plan çerçevesinde
çalıĢmalar sürdürülmektedir.
Katılım Öncesi Ekonomik Program
Türkiye‟nin Avrupa Birliğine adaylık statüsünü kazandığı 2001 yılından itibaren AB
usullerine uygun olarak hazırlanan ve Avrupa Komisyonuna sunulan Katılım Öncesi
Ekonomik Programın 2010-2012 dönemini kapsayan 2008 Yılı KEP‟i, Devlet Planlama
TeĢkilatı MüsteĢarlığı koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumların katkılarıyla hazırlanan
dokuzuncu programdır.
2010 Yılı KEP döneminde uygulanacak ekonomik politikaların temel amacı; küresel
krizden çıkıĢ sürecinde ekonomik ve sosyal yapının güçlü yönlerinden yararlanarak,
ekonominin yeniden istikrarlı büyüme dönemine girmesini sağlamak, kamu kesimi gelir ve
harcama politikaları yoluyla küresel ekonomik krizin büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini
en aza indirmek, istihdamı artırmak ve böylece ülkemizin refah düzeyini artırmaktır.
Orta Vadeli Program (2010-2012)
Orta Vadeli Program, bütçe sürecini baĢlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu
politikaları ve uygulamalarını Ģekillendirmekte ve kaynak tahsisi faaliyetlerini bu çerçevede
yönlendirmektedir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol
haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan
geliĢmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda
bulunacaktır.
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2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı, küresel krizin
etkisinden çıkıĢ sürecinde ekonomik ve sosyal yapımızın güçlü yönlerini avantaj olarak
kullanarak, ekonomimizin yeniden sürdürülebilir büyüme dönemine girmesini sağlamak ve
böylece ülkemizin refah düzeyini artırmaktır.
Kamu kesimi, uyguladığı gelir ve harcama politikalarıyla küresel krizin ekonomi
üzerindeki etkilerini azaltmada etkili bir rol üstlenmiĢtir. Bu politikalardan kısa vadeli olanlar,
tüketim harcamalarını artırmaya ve kredi sistemindeki tıkanıklıkları açmaya odaklanmıĢtır.
Orta vadeli politikalar ise ekonomide kalıcı bir Ģekilde üretim, yatırım ve ihracatı artırmaya
yoğunlaĢmıĢtır. Bu doğrultuda, krizden çıkıĢ ve sonrasındaki büyüme sürecinin özel sektör
öncülüğünde gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca özel sektörün yatırım ve üretim kararlarındaki öngörülebilirliği ve
kullanabileceği kaynakları artırmak için kamu kesimi borçlanma gereğinin tedrici bir Ģekilde
azaltılması ve fiyat istikrarının korunması önem arz etmektedir.
Orta Vadeli Mali Plan
Bütçe hazırlık sürecinde yer alan ikinci doküman Orta Vadeli Mali Plandır. 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununa göre Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile
uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla iliĢkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef
açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren bir belgedir.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Malî Plan, haziran ayının onbeĢine kadar
Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanarak Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.
Orta vadeli mali plan, orta vadeli programda belirlenen temel amaç ve politikaların
hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan, merkezi yönetim bütçe büyüklüklerini ve
kurumsal bazda ödenek teklif tavanlarını belirleyen bir belge niteliğindedir.
Kamu idareleri, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp YPK tarafından karara
bağlanan Orta Vadeli Mali Planda belirlenen ödenek tavanlarını esas alarak bütçe teklifleri de
hazırlanmaktadır.
2010 Yılı Programı
2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda ortaya konulan temel amaç,
makroekonomik öncelikler ve 2010 yılı hedefleri çerçevesinde; küresel krizin Türkiye
ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini gidererek ekonominin yeniden büyüme sürecine
sokulması, istihdamın artırılması, enflasyonun orta vadeli hedeflerle uyumlu olarak düĢük tek
haneli seviyelerde tutulması ve bozulan kamu dengelerinin düzeltilmesi yolunda adım
atılması 2010 Yılı Programının temel makroekonomik amacıdır.
2010 Yılı Programının temel makroekonomik öncelikleri; ekonominin yeniden
sürdürülebilir bir büyüme dönemine geçiĢini sağlamak, istihdamı artırmak, enflasyondaki
düĢüĢ eğilimini devam ettirmek ve küresel krizin etkisiyle bozulan kamu dengelerini
düzeltmektir. Maliye ve para politikalarının uyumlu bir Ģekilde uygulanması, Program
hedeflerine ulaĢılması açısından büyük önem taĢımaktadır. Program bu amaçla, kısa vadeli
tedbirlerle orta vadeli yapısal reformları kapsamaktadır.
2010 Yılı Programının beĢinci bölümünde yer alan “Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve
Etkinliğin Artırılması” geliĢme ekseninin tesisi çerçevesinde, Ülkemizin ekonomik ve sosyal
geliĢme sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere, kamu yönetiminin yurttaĢ ve sonuç
odaklı, kaliteli, etkili ve etkin hizmet sunabilen; esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap
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verebilirlik, tutarlılık ve öngörülebilirlik gibi çağdaĢ kavramları benimsemiĢ bir anlayıĢa,
yapıya ve iĢleyiĢe kavuĢturulması ihtiyacı devam ettiği, bu çerçevede, bir yandan kamu kurum
ve kuruluĢları arasında koordinasyon ve iĢbirliği yetersizliğinin yaĢanması, kamu kurum ve
kuruluĢlarının görev ve yetkileriyle teĢkilat yapıları arasında uyum sağlanamaması, kamu
personelinin yetkin bir seviyeye ulaĢtırılması için kamu kurum ve kuruluĢlarında etkili bir
insan kaynakları planlamasının yapılamaması gibi sorunlar yaĢanmakta; diğer yandan adalet,
iç güvenlik, afet yönetimi, tapu ve kadastro gibi somut hizmet alanlarında yetersizlik
görülmektedir. Ayrıca, kamu hizmeti uygulamalarını etkinleĢtirme konusunda bilgi ve iletiĢim
teknolojilerinin kamu yönetiminin amaçlarına ulaĢmayı kolaylaĢtıracak bir araç olarak önemi
ifade edilmektedir.
2010 Yılı Yatırım Programı
2010 Yılı yatırım programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2010-2012 Orta Vadeli
Programında ve 2010 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıĢtır.
2010 Yılı Programı ve eklerinde yer alan yatırımların, hukuki ve kurumsal
düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel geliĢme politikalarının
ve bunlarla ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, görevli bakanlık ve
kuruluĢların her kademesince Programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak çalıĢma
programına göre yürütülür.
2010 Yılı Yatırım Programının uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile
programlarda değiĢiklik ve aktarma yapılmayacak Ģekilde gerçekleĢtirilmesi ve mevcut
sektörler arası dengelerin korunması temel ilkedir.
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı
“Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı” 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı
YPK Kararıyla onaylanmıĢ olup, 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Türkiye‟nin bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden etkin olarak yararlanması ve bilgi
toplumuna dönüĢümün gerçekleĢtirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli strateji ve hedefleri
belirlemek üzere, 2006-2010 dönemini kapsayacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi
hazırlanmıĢtır.
Bilgi Toplumu Stratejisinde; toplumun temel öğelerini oluĢturan vatandaĢlar, kamu
sektörü ve iĢletmeler ile bilgi ve iletiĢim teknolojileri sektörünün mevcut durumları ve
Türkiye‟nin 2010 yılında bilgi toplumuna dönüĢüm potansiyeli değerlendirilmiĢ, belirlenen
stratejik öncelikler çerçevesinde 2010 yılı için hedefler ve bu hedeflere ulaĢmak için atılması
gereken adımlar tespit edilmiĢtir.
Türkiye‟nin stratejik öncelikleri, sosyal dönüĢüm; bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin iĢ
dünyasına nüfuzu; vatandaĢ odaklı hizmet dönüĢümü; kamu yönetiminde modernizasyon;
küresel rekabetçi bilgi teknolojileri sektörü; rekabetçi, yaygın ve ucuz iletiĢim altyapı
hizmetleri; Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliĢtirilmesi olarak belirlenmiĢtir.
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II-Temel Politika ve Öncelikler

























Uluslararası Kalkınma ĠĢbirliği gündeminde Türkiye‟nin örnek uygulamalar
gerçekleĢtirerek talep gören bir ülke olması,
Kalkınma planları ve programlarında belirlenen öncelik ve politikaların amaçlarına
ulaĢmasını sağlamak üzere politika dokümanlarının uygulanması sürecinde etkin bir
izleme ve değerlendirme mekanizması kurulması,
Politikaların uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla sosyal tarafların ve uygulayıcı
kuruluĢların politika oluĢturulması sürecine daha etkin katılımını sağlayacak bir sistem
kurulması,
Özel kesimin düzenlediği sosyal konulara iliĢkin çalıĢmalara aktif katılımın sağlanması ve
özel kesimle iletiĢim artırılarak kamuoyu oluĢturma sürecinde etkin rol oynanması,
Kamuoyu oluĢturulması ve beklentilerin yönetilmesi amacıyla yapılan çalıĢma
sonuçlarının kamuoyu ile paylaĢılması,
Veri kaynaklarına eriĢim için sistematik bir yapının oluĢturulması,
Faaliyet alanımızla ilgili yapılan bilimsel çalıĢma sayısının artırılması ve yayımlanması,
Kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesine yönelik bir eğitim politikası oluĢturularak etkin bir
eğitim planlaması yapılması,
Bilim ve teknoloji alanında kurumlar arası iĢbirliği sağlanarak, kurumların görev yetki ve
sorumluluklarının yeniden belirlenmesi,
Dokuzuncu Kalkınma Planında öngörülen sektörel hedeflerin yerine getirilmesinde ve
buna bağlı olarak hazırlanan orta vadeli program, yıllık programlar ile yatırım
programının uygulamasının izlenmesi, değerlendirilmesi,
Kalkınma çalıĢmalarının yerel ve bölgesel boyutunun güçlendirilmesi,
Yerel ve bölgesel ölçekte rekabet edebilirliğin desteklenmesi,
Halka en yakın yönetim birimi olarak yerel yönetimlerin etkili ve verimli iĢlemesi
amacıyla yerel idare kurumlarının yeniden yapılanması, güçlendirilmesi,
Avrupa Birliğine tam üyelik için Müktesebata uyumun sağlanması,
Yerel idarelerde stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayıĢının geliĢtirilmesi,
Yapılan düzenlemelerin topluma, iĢ dünyasına, ekonomiye ve kamu yönetimine olan
etkilerinin ölçülmesi,
VatandaĢ ile devlet arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletiĢim sürecinin oluĢturulması,
MüsteĢarlığımızın ihtiyaç duyduğu bilgi sistemlerinin geliĢtirilmesi,
Bilgi teknolojileri altyapısının MüsteĢarlığımızın ihtiyaçları çerçevesinde etkin iĢletilmesi,
Bilgi toplumuna dönüĢüm konusunda ilgili her kesimin bilgilendirilmesi ve
farkındalığının artırılması,
Bilgi toplumuna dönüĢüm konusunda ilgili her kesimin bilgilendirilerek farkındalığının
artırılması,
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III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A - MALĠ BĠLGĠLER
MüsteĢarlık bütçesinin 2010 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara
iliĢkin açıklamalar aĢağıda sunulmuĢtur.
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
MüsteĢarlığımızın 2010 yılı bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 869.540.000
TL olarak kabul edilmiĢtir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve düĢmeler sonucunda 2010 yılı yıl
sonu itibarıyla toplam ödenek 867.871.705 TL olmuĢtur. Ödeneklerden toplam 839.035.384
TL harcama yapılmıĢtır. Harcamaların analitik bütçe sınıflandırması ekonomik kod türleri
itibarıyla dağılımı Tablo-2 ve Grafik-7 de gösterilmiĢtir.
Tablo-2: Ekonomik Kod Ġtibarıyla Ödenek ve Harcamaların Dağılımı
EKONOMĠK KOD

Personel Giderleri

BAġLANGIÇ
ÖDENEĞĠ

YILSONU
ÖDENEĞĠ

TOPLAM
HARCAMA

GĠDERĠN
YILSONU
ÖDENEĞE
ORANI (%)

29.942.000

29.942.000

29.161.751

97,3

SGK. Devlet Primi Giderleri

3.350.000

3.350.000

3.535.433

105,5

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

8.318.000

11.870.015

10.754.038

90,6

Cari Transferler

83.892.000

83.992.000

83.869.000

99,8

Sermaye Giderleri

20.500.000

16.679.690

4.332.232

25,9

Sermaye Transferleri

723.538.000

722.038.000

707.382.928

97,9

TOPLAM

869.540.000

867.871.705

839.035.384

96,6
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Grafik-7: Ekonomik Kod Ġtibariyle Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

707.382.928

2010

Personel Giderleri

SGK. Dev. Primi Gid.

Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri

Cari Transferler

4.332.232

5.695.526

83.869.000

76.376.000

10.754.038

9.269.040

3.535.433

2.150.751

29.161.751

27.494.198

310.673.450

2009

Sermaye Giderleri

Sermaye Transferleri

Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar memur ve sözleĢmeli personele
yapılan maaĢ ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerini kapsamaktadır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamalar, üretime yönelik mal
ve malzeme alımları; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları; yolluklar; görev giderleri;
hizmet alımları; temsil ve tanıtma giderleri; menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve
onarım giderleri; gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri olarak gerçekleĢmiĢtir.
Cari Transferler kapsamında, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi BaĢkanlığına,
Mesleki Yeterlilik Kurumuna ve memurların öğle yemeğine yardım harcamalarını
kapsamaktadır.
Sermaye Giderleri, MüsteĢarlık bünyesinde araĢtırma-geliĢtirme giderleri, AB
bölgesel programları ile lojman onarımı yatırım harcamalarını kapsamaktadır.
Sermaye Transferleri kapsamında yapılan harcamalar ise Kalkınma Ajansları, Sosyal
Destek Projesi (SODES), Cazibe Merkezleri, BirleĢmiĢ Milletler için Ulusal Katkı, Suriye Ġle
Bölgeler Arası ĠĢbirliği Projesine, Vakıf Üniversitelerine, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojiler
Politika Destek Programı (ICTPSP), CIP-ICTDSP katkı payı ödemesi ve OECD‟ye yapılan
transferlerden oluĢmaktadır.
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MüsteĢarlığımız 2010 yılı ödenek ve harcama bilgileri, harcama birimleri ile analitik
bütçe ayrımında aĢağıdaki Tablo-3 ve Grafik-8 de yer almaktadır.
Tablo-3: Harcama Birimleri Bazında Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

KURUMSAL
KOD

BAġLANGI
Ç ÖDENEĞĠ

YILSONU
ÖDENEĞĠ

TOPLAM
HARCAMA

07.81.00.02

Özel Kalem Müdürlüğü(4)

15.735.300

14.423.301

8.867.472

61,5

07.8100.04

Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi
BaĢkanlığı

14.128.300

14.265.792

12.252.310

85,9

07.81.00.05

Personel Dairesi BaĢkanlığı

723.900

728.901

710.185

97,4

07.81.00.07

Yayın ve Temsil Daire BaĢkanlığı

2.482.600

2.311.601

2.033.954

88,0

07.81.00.23

Strateji GeliĢtirme Daire
BaĢkanlığı

376.500

362.536

310.119

85,5

07.81.00.24

Hukuk MüĢavirliği

98.808

205.601

194.790

94,7

07.81.00.26

Diğer MüĢavirlikler

0

7.001

6.307

90,0

07.81.00.63

Yurt DıĢı

700.800

710.000

211.285

29,7

07.81.31.00

DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Genel
Müdürlüğü

93.392.300

93.379.301

92.099.137

98,6

07.81.32.00

Yıllık Programlar ve Konjonktür
Değerlendirme Genel Müdürlüğü

3.790.100

3.757.101

2.476.320

65,9

07.81.33.00

Ekonomik Modeller ve Stratejik
AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü

3.342.400

3.310.401

1.997.654

60,0

07.81.34.00

Ġktisadi Sektörler ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü

6.814.500

6.740.501

5.056.776

75,0

07.81.35.00

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü

189.893.700

189.930.666

185.623.017

97,7

07.81.36.00

Bölgesel GeliĢme ve Yapısal
Uyum Genel Müdürlüğü

533.733.100

533.508.101

524.421.184

98,3

07.81.37.00

Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi
BaĢkanlığı

4.222.900

4.230.901

2.774.867

65,6

869.540.000

867.871.705

839.035.384

96,6

TOPLAM

4

BĠRĠMLER

TOPLAM
HARCAMALARIN
YILSONU
ÖDENEĞĠNE
ORANI(%)

Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı harcamaları Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden yapılmıĢtır.

28

Grafik-8: Harcama Birimleri Bazında Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

Tablo-4: Fonksiyonel Bazda Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

FONKSĠYON

KOD

YILSONU
ÖDENEĞĠ

TOPLAM
HARCAMA

TOPLAM
HARCAMALARIN
YILSONU
ÖDENEĞĠNE
ORANI (%)

841.395.000

839.223.804

811.053.016

96,6

BAġLANGIÇ
ÖDENEĞĠ

01

Genel Kamu
Hizmetleri

02

Savunma
Hizmetleri

124.100

109.101

0

0

03

Kamu Düzeni ve
Güvenlik
Hizmetleri

250.000

477.800

462.275

96,7

04

Ekonomik ĠĢler
ve Hizmetler

170.000

170.000

0

0

09

Eğitim
Hizmetleri

27.600.000

27.891.000

27.520.092

98,6

869.540.000

867.871.705

839.035.384

96,6

TOPLAM
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Grafik-9: Fonksiyonel Bazda Ödenek Ve Harcamaların Dağılımı
2010

Genel Kamu
Hizmetleri

Savunma Hizmetleri

27.520.092

98.413.362
0

1.386.984

462.275

442.856

0

77.771

331.337.991

431.658.964

811.053.016

839.035.383

2009

Kamu Düzeni ve
Ekonomik İşler ve
Güvenlik Hizmetleri
Hizmetler

Eğitim Hizmetleri

TOPLAM

2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
2010 yılında harcamaların yılsonu toplam ödeneğine oranı, personel giderlerinde %
97,3; sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinde % 94; mal ve hizmet alımı
giderlerinde % 90,6; cari transferlerde % 99,8; sermaye giderlerinde % 25,9; sermaye
transferlerinde % 97,9 olarak gerçekleĢmiĢtir.
3-Mali Denetim Sonuçları
Ġç denetçi atama iĢlemleri devam ettiğinden mali denetim sonuçlarına yer
verilememiĢtir.
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B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1- Amaç ve Hedeflere Yönelik Faaliyet ve Proje Bilgileri
H1.1: Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalıĢmalar (uzun
vadeli perspektif çalıĢması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi, vb.) yapılacak ve
raporlar yayımlanacaktır.
1.1.1- Hedef 1.1 kapsamında yürütülen faaliyetler


“Mali Kural Kanun Tasarısı Taslağı” hazırlıkları kapsamında düzenlenen çalıĢma
toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Kamu sağlık harcamaları açısından Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite
hastaneleri ve özel hastanelerdeki tedavi harcamaları ile kamu ilaç harcamaları için ulusal
boyutta birbirleriyle uyumlu ve bütüncül bütçe belirlenmesi çalıĢmalarına katılım
sağlanmıĢtır.



2010 Yılı Programının izlenmesi, ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi
çalıĢmalarında kamu kurum ve kuruluĢları arasında koordinasyon görevi yapılmıĢ ve bu
amaçla ilgili kuruluĢlar arasında düzenlenen eĢgüdüm toplantılarına iĢtirak edilmiĢtir.



Kamunun yatırım konusundaki yükünü hafifletecek ve bu konuda yeni finansman
modellerinin hayata geçirilmesini sağlayacak “Kamu-Özel Sektör ĠĢbirliği” ile ilgili taslak
mevzuat hazırlanmıĢ ve bu düzenlemeye son halinin verilmesi hususunda koordinasyon
görevi üstlenilmiĢtir. Taslak mevzuat üzerinde çalıĢmalar devam etmektedir.



Türkiye ekonomisi için hazırlanan 2050 yılına kadar GSYH projeksiyonları KEP
dengeleri göz önüne alınarak güncelleĢtirilmiĢtir.



Dünya Bankasınca hazırlanan EDRC raporu çerçevesinde Tasarruf-Büyüme konularında
hazırlık çalıĢmaları yürütülmüĢtür.



Uluslararası Ekonomik Göstergeler – 2010 çalıĢması hazırlanarak kitap halinde ve
elektronik ortamda yayınlanmıĢtır.



TASAM tarafından sürdürülen 2023 Vizyonuna yönelik görüĢ hazırlanmıĢ ve diğer
birimlerin görüĢleri koordine edilmiĢtir.



DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simulasyon Modeli‟nin ve DPTMAKRO Yıllık
Modeli‟nin geliĢtirme ve güncelleĢtirme çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.



2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Ġngilizce‟ye tercüme edilmiĢ, Türkçe ve
Ġngilizce olarak bastırılıp tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına dağıtımı sağlanmıĢtır,



Ġzmir‟de ĠZKA yönetim kurulu toplantısına katılım sağlanarak “Türkiye Ġktisat
Kongreleri” konusu hakkında görüĢ verilmiĢtir.



TĠM tarafından hazırlık çalıĢmaları süren “2023 Ġstihdam Stratejisi” taslağı incelenmiĢ ve
görüĢ oluĢturulmuĢtur.



Silivri‟de düzenlenen TĠM 2023 Ġhracat Stratejisi Makro Bütünleme Raporu KapanıĢ
Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ġstihdam Stratejisi
çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢ ve katkı verilmiĢtir.

31



Aralık ayında “Küresel Isınma Alanında Rasyonel Adımların Tespiti Projesi” kapsamında
hazırlanan HGD Modeline görüĢ verilmiĢtir.



Haziran ayında Capital dergisi tarafından düzenlenen “Türkiye‟de Sürdürülebilir
Ekonomik Büyüme” konulu “GeniĢ Açı” toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Bankası ve Kahire Üniversitesi tarafından 10-14 Ocak 2010 tarihinde Kahire‟de
düzenlenen ticaret konulu kursa katılım sağlanmıĢtır.

H1.2: Belirlenecek konularda komiteler, çalıĢma grupları ve benzeri platformlar
oluĢturularak ortak çözüm önerileri üretilecektir
1.1.2- Hedef 1.2 kapsamında yürütülen faaliyetler


MüsteĢarlığımız koordinasyonunda kurulan Sağlık Harcamaları Ġzleme ve Değerlendirme
Komisyonu toplantıları ve komisyon bünyesinde oluĢturulan çalıĢma grupları
yönetilmiĢtir.



Devlet Muhasebe Standartları çalıĢma komisyonuna katılım sağlanmıĢtır.



2010 yılı Memur Sendikaları Toplu GörüĢme sürecinde mali ve sosyal haklar komisyonu
çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.



Kamu Sektöründe Sendikal Haklar ÇalıĢtayına katılım sağlanmıĢtır.



Ulusal istihdam stratejisi çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır



ILO ve ĠġKUR koordinasyonunda, Gençlik Ġstihdam Eylem Planı hazırlık çalıĢmaları
kapsamında oluĢturulan Ulusal Teknik Ekibe katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Bankası ile birlikte, krizin iĢgücü piyasası üzerindeki etkilerine yönelik araĢtırma
çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
Daimi ÖĠK sayısı (kümülatif)
Yayımlanan daimi ÖĠK yıllık raporu sayısı
Kurulan çalıĢma grubu sayısı
ÇalıĢma gruplarınca üretilen sonuç raporu
sayısı
Düzenlenen panel ve konferans sayısı

1
*

2010
Hedefi
2
2

GerçekleĢme

*

9

*

10

H1.3: Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumu ile uluslararası sektörel politika
bağlantıları konusunda analiz ve strateji çalıĢmaları yapılacaktır.
1.1.3- Hedef 1.3 kapsamında yürütülen faaliyetler


Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı‟nın hazırlanması ve değerlendirilmesi
çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.



Mayıs ayında Özel Ġhtisas Komisyonlarına (ÖĠK) iliĢkin bir çalıĢtay düzenlenmesi için ön
hazırlıklar yapılmıĢtır.

32

1



Mayıs ayında MüsteĢarlığımızın AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerine ĠliĢkin Esas ve
Usuller çalıĢmasına katılım ve katkı sağlanmıĢtır.



DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simulasyon Modeli geliĢtirme çalıĢmaları devam
etmiĢtir.



DPTMAKRO Yıllık Modeli‟nin geliĢtirme ve yeni milli gelir serisiyle uyumlu hale
getirilmesi çalıĢmaları sürdürülmüĢtür.



Modellerin veri güncelleme sistemlerine yönelik etkinlik artırıcı önlemlere iliĢkin
çalıĢmalar yapılmıĢtır.



Makroekonometrik tahminler güncel tutularak, Milli Gelir verilerinin açıklandığı
dönemlerde makroekonometrik tahminler güncellenmiĢ ve raporlar oluĢturulmuĢtur.



Dünyada kullanılan ekonomik ve sektörel modeller konusunda araĢtırma yapılmıĢ ve bilgi
notu hazırlanmıĢtır.



Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Bütçe çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır.



Sosyal Fiziki Altyapı Dairesince yürütülen Ġklim DeğiĢikliği Projesine teknik destek
sağlanmıĢtır.



Aylar itibarıyla istihdam konusunda geliĢmeler takip edilmiĢ ve değerlendirme ve
tahminler güncellenmiĢtir.



Sanayi üretimi bazında sektörel üretimdeki geliĢmeler takip edilmiĢtir.



Devresel bütçe metodolojisi güncellenmiĢ ve Genel-Devlet tanımı dahil edilerek analizler
oluĢturulmuĢtur.



Potansiyel Hasıla, Sermaye Stoku, Verimlilik ve Yakınsama gibi analiz konularında
güncelleme çalıĢmaları yürütülmüĢtür.



Konjonktür itibarıyla önem arz eden ve ekonomimizdeki yapısal sorunları teĢkil eden
çeĢitli konularda araĢtırma ve analiz çalıĢmaları yürütülmüĢ ve politika raporları
oluĢturulmuĢtur.



Türkiye ekonomisi için hazırlanan 2050 yılına kadar GSYH projeksiyonları, KEP
dengeleri göz önüne alınarak güncellenmiĢtir.



Enerji ve Tabi Kaynaklar ve UlaĢtırma Bakanlıklarının, Mayıs ayında Hazine
MüsteĢarlığının, Ekim ayında Sağlık Bakanlığının uzun vadeli projeksiyon talepleri, yine
Mayıs ayında Milli Savunma Bakanlığının orta vadeli projeksiyon talebi karĢılanmıĢtır.



Türkiye Ġhracatçılar Meclisinin (TĠM) Ġhracat Stratejisi hakkında Genel Müdürlüğümüz
değerlendirmesi hazırlanmıĢ, MüsteĢarlığımız değerlendirmeleri koordine edilmiĢtir.



G-20 Kalkınma ÇalıĢma Grubu faaliyetleri kapsamında çalıĢmalar yapılmıĢ ve söz konusu
çalıĢmaların koordinasyonu yürütülmüĢtür.



G.Kore tarafından G-20 Zirvesine sunulmak üzere oluĢturulan Kalkınma Kağıdı çalıĢma
notu incelenerek bilgi notu hazırlanmıĢtır.



IPEMED tarafından yürütülen “Mediterranean Outlook 2030” projesi kapsamında hazırlanan
“Mediterranean 2030- Foresight Study” baĢlıklı çalıĢma hakkında görüĢ oluĢturulmuĢtur.



Ülkemiz dıĢ finansman ihtiyacının karĢılanması amacıyla Amerikan tahvil piyasasında
halka arz yoluyla tahvil ihracı gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak Securities and
Exchange Commission (SEC) güncellemesine katkı sağlanmıĢtır.
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5 Nisan 2010 tarihinde Pakistan Ulusal Ġdare Koleji‟nin kıdemli devlet memurları ve
idarecileri için “Sosyo-ekonomik Kalkınmada Planlama Süreçleri” konulu bir sunuĢ
yapılmıĢtır.

H2.2: Onuncu Kalkınma Planının hazırlanma, uygulanma, izleme-değerlendirme,
gözden geçirme Ģekli ve kapsamı ile iletiĢim boyutuna iliĢkin yeni bir yaklaĢım
geliĢtirilerek toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik artırılacaktır.
1.1.4- Hedef 2.2 kapsamında yürütülen faaliyetler


Uluslararası deneyime sahip iki uzmandan danıĢmanlık hizmeti satın alınmıĢtır.



Ġzleme ve değerlendirme konusunda önemli bilgiler veren “10 Adımda Sonuç Odaklı
Ġzleme ve Değerlendirme Sistemi” isimli kitap Türkçeye çevrilmiĢ, basılmıĢ ve
dağıtılmıĢtır.



Proje sürecinde 3, sonunda ise 1 adet rapor hazırlanmıĢ, sonuç raporu basılarak ilgili
taraflarla paylaĢılmıĢtır.



Proje sürecinde elde edilen bilgi birikimini kamuoyuyla paylaĢmak üzere bir web sitesi
tasarlanmıĢtır.



Proje kapsamında 1 adet çalıĢtay, 1 adet eğiticilerin eğitimi, 1 adet ülke deneyimlerinin
paylaĢıldığı seminer, 1 adet de sonuçların paylaĢılıp tartıĢıldığı kapanıĢ toplantısı
düzenlenmiĢtir.



Ġzleme ve değerlendirme konusunda baĢarılı sistemler kurmuĢ olan Kolombiya‟ya saha
ziyareti düzenlenmiĢtir.

H2.3: Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezî
yönetim bütçesi ile kuruluĢ bütçelerinin hazırlanma sürecini baĢlatan ve yönlendiren
politika çerçevesi oluĢturulacaktır.
1.1.5- Hedef 2.3 kapsamında yürütülen faaliyetler


2011-2013 dönemine iliĢkin Orta Vadeli Program (OVP) Türkçe ve Ġngilizce olarak
hazırlanıp yayımlanmıĢtır.



2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe hazırlık surecine aktif katılım sağlanarak, bütçenin
makro ve temel büyüklükleri ilgili diğer kuruluĢlarla koordineli olarak belirlenmiĢtir.



KĠT‟lerin bütçelerine temel teĢkil eden Yatırım ve Finansman Programı hazırlanmıĢtır.

Performans Göstergeleri:

OVP‟nin Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere
BaĢbakanlığa gönderilme tarihi
(OVP’ye ilişkin resmi yazının Başbakanlığa
gönderilme tarihi esas alınmaktadır.)
OVP‟nin kuruluĢları yönlendirme algısı (%)

Mevcut durum
(2009)

2010
Hedefi

GerçekleĢme

13 Temmuz

25
Mayıs

2 Haziran

-*
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* OVP‟nin kuruluĢları yönlendirme algısına yönelik veri bulunmaması nedeniyle değerlendirme yapılamamıĢtır.
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-*

H2.4: Yıllık program, mali boyutu hesap edilmiĢ somut tedbirler ve değerlendirmeler
içerecek Ģekilde katılımcı olarak hazırlanacaktır.
1.1.6- Hedef 2.4 kapsamında yürütülen faaliyetler


2011 Yılı Programı somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek Ģekilde katılımcı olarak
hazırlanmıĢtır.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
Program tedbirleri içinde mali
boyutu hesap edilmiĢ tedbirlerin
oranı (yüzde)
Programda yer alan politikaların
etki analizlerine dayandırılma
oranı (yüzde)

2010
Hedefi

GerçekleĢme

0

20

0

0

0

0



Ġlgili sektörlerde 2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hazırlanmıĢtır.



2011-2013 dönemini kapsayan ve 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca
hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır.



2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesine katkı sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararının (Program Kararnamesi) hazırlanmıĢtır.



2011 Yılı KĠT Yatırım ve Finansman Kararnamesinin hazırlanmıĢtır.



2010 Yılı Yatırım Programının uygulanması ve gerektiğinde revize edilmesiyle ilgili
değerlendirmeler yapılmıĢ ve kuruluĢlardan MüsteĢarlığımıza intikal ettirilen bu yöndeki
talepler yıl içinde Program Kararnamesinin amir hükümleri istikametinde
sonuçlandırılmıĢtır.



2010 Yılı Programında yer alan tedbirlerin uygulama durumları ve sonuçları izlenerek,
kuruluĢların tedbir uygulama performansları ilgili mercilere iletilmek üzere rapor haline
getirilmiĢtir.



ÇeĢitli kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM Plan-Bütçe Komisyonunda yapılan
görüĢmelerine iĢtirak edilerek katkı sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun hazırlanmasına katkı sağlanmıĢ ve
Bütçenin TBMM´de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki görüĢmelerine iĢtirak
edilmiĢtir.



YPK ve EKK toplantılarına iĢtirak edilmiĢ ve bu konuda ihtiyaç duyulan hazırlık
çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır.



GAP Yüksek Kurulu, GAP Eylem Planı, DAP ve KOP´un uygulanmasıyla ilgili
çalıĢmalara iĢtirak edilmiĢ ve çalıĢmaların raporlanmasına katkı sağlanmıĢtır.



Plan-Program Düzeyinde Ġzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi çalıĢmalarına katılım
sağlanmıĢ, ilgili kuruluĢların yönlendirilmesi faaliyetlerine katkı verilmiĢtir.
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H2.5: Hükümetlerin temel kararlarına altyapı oluĢturacak politika destek belgeleri
oluĢturulacak ve öncelikli alanlarda, sektörel, bölgesel ve tematik strateji belgeleri
hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek veya yönlendirilecektir.
1.1.7- Hedef 2.5 kapsamında yürütülen faaliyetler


KOP Eylem Planı Taslağına görüĢ verilmiĢtir.



Hatay-Artvin Sınırlarında Özel Sektör Yatırım Planlama Taslağı hakkında görüĢ
bildirilmiĢtir.



MüsteĢarlığımız koordinasyonunda hazırlanan ve 2 Ekim 2009 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanan Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi (ĠFM) Stratejisi ve Eylem Planı da
dikkate alınarak ĠFM çalıĢmalarını koordine etmek, desteklemek ve yürütmek üzere 1
Mayıs 2010 tarihli BaĢbakanlık Genelgesiyle bir idari yapılanma oluĢturulmuĢ ve bu
yapılanma içerisinde MüsteĢarlığımıza koordinatörlük görevi verilmiĢtir. ĠFM
Koordinatörlüğü faaliyetleri çerçevesinde 2010 yılı içinde:
o 21.05.2010 tarihinde ĠFM çalıĢma komiteleri baĢkanlarının katıldığı bir toplantı
düzenlenmiĢtir.
o 09.06.2010 tarihinde Ġstanbul‟da gerçekleĢen ĠFM Yüksek Konsey ve Ulusal DanıĢma
Kurulu toplantısının organizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir.
o ĠFM Projesinde teknik çalıĢmaları yürütmek üzere kurulan çalıĢma komiteleri için
çalıĢma usul ve esasları taslağı oluĢturulmuĢtur. Bu usul ve esaslar 2010 yılı Haziran
ayında ĠFM Yüksek Konseyince onaylanmıĢtır.
o ĠFM Stratejisi ve Eylem Planında yer alan eylemlerin takibi için ĠFM Eylem Takip
Sistemi (ĠFM ETS) kurulmuĢtur. Sistem, 2010 yılı Kasım ayında test kullanımına
açılmıĢ, 2011 yılı Ocak ayında ise çalıĢma komiteleri ve sorumlu kuruluĢlar tarafından
ilk veri giriĢleri yapılmıĢtır.
o ĠFM çalıĢmalarında komiteler ve kurumlar arası eĢgüdümü ve iletiĢimi artırmak için
ĠFM Bilgi Belge PaylaĢım Sistemini oluĢturmak için çalıĢmalar yapılmıĢtır. Sistemin
test kullanımı devam etmekte olup 2011 yılı ġubat ayı sonunda kullanıma açılması
hedeflenmektedir.
o Paris Finans Merkezi ile ilgili çalıĢmaları koordine eden Paris EUROPLACE BaĢkanı
Arnaud de Bresson ile ĠFM Koordinatörü (Kemal MADENOĞLU) arasında 29 Eylül
2010 tarihinde Ġstanbul‟da bir görüĢme düzenlenmiĢtir. Bu görüĢmede gündeme
getirilebilecek konulara iliĢkin bir bilgi notu hazırlanmıĢ ve görüĢmeye katılım
sağlanmıĢtır. GörüĢmeden sonra Paris Europlace ile ĠFM Koordinatörlüğü arasında
iĢbirliğinin tesis edilmesi için bir Mutabakat Zaptı imzalama görüĢmeleri yapılmıĢtır.
o Türkiye Bankalar Birliği BaĢkanı Ersin Özince ile ĠFM Koordinatörü arasında 29
Eylül 2010 tarihinde Ġstanbul‟da bir görüĢme ayarlanmıĢtır. Bu görüĢmede gündeme
getirilebilecek konulara iliĢkin bir bilgi notu hazırlanmıĢ ve görüĢmeye katılım
sağlanmıĢtır.
o ĠFM çalıĢmalarıyla ilgili SPK BaĢkanı, ĠMKB BaĢkanı ve ĠFM Koordinatörünün
katıldığı bir görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir.
o Global Financial Centers Index (GFCI) yayınının hazırlayıcısı Z/Yen Group‟un üst
düzey yöneticilerinden Mark Yeandle ile 2010 yılı Aralık ayında Ġstanbul‟da bir
görüĢme yapılmıĢ ve GFCI adlı yayına sponsor olma konusunda görüĢülmüĢtür.
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o Today‟s Zaman gazetesinde yayımlanmak üzere ĠFM projesiyle ilgili genel bilgi verici
bir makale hazırlanmıĢtır.
o ĠFM projesini tanıtıcı ve projenin ödeme sistemleri için öngördüğü eylemler
konusunda Payment Systems dergisine bir yazı hazırlanmıĢtır.


SHÇEK koordinatörlüğünde yürütülen “Çocuk Hakları Stratejisi” oluĢturmaya yönelik
çalıĢmalara katkı verilmiĢtir.



Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen Mesleki Eğitim Strateji Belgesi
hazırlıklarına katkı sağlanmıĢtır.



Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı ile birlikte UlaĢılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Bakım
Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı çalıĢmaları tamamlanarak Yüksek Planlama Kurulu
kararı olarak yayımlanmıĢtır.



Ekonomik ve Sosyal Konsey‟in yeniden yapılandırılmasına yönelik çalıĢmalara katkıda
bulunulmuĢtur.



Esnaf ve Sanatkârlar DeğiĢim, DönüĢüm Strateji Belgesi‟nin hazırlanmasına katkı
sağlanmıĢtır.



KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.



Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru)‟nun oluĢturulması
aĢamasında ihtiyaç hasıl olduğu zamanlarda görüĢ verilmiĢtir.



Türk Seramik Sanayiinin dünyadaki geliĢmelere ve yeni rekabet Ģartlarına uyumunun
sağlanması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Seramik
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı”na görüĢ verilmiĢtir.



Türkiye Elektrik ve Elektronik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağına görüĢ
verilmiĢtir.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Kimya Sanayii 3D Strateji Belgesi ve Eylem
Planı (2010-2013)” Taslağına iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji
Belgesi ve Eylem Planı‟na iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Makina Sanayii 3D Strateji Belgesi (20102013)” Taslağına iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Esnaf ve Sanatkârlar DeğiĢim, DönüĢüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı
taslağına görüĢ verilmiĢtir.



H2.6: Plan ve programlarda uluslararası standartlarda ve yeterli detayda üretilen
veriler kullanılacaktır.

1.1.8- Hedef 2.6 kapsamında yürütülen faaliyetler


Uluslararası standartlarla paralel bütünleĢik ulusal hesap sistemlerinin geliĢtirilmesine
yönelik çalıĢmalara katılım sağlanmıĢ; bu konuda görev yapan diğer kuruluĢlarla ortak
çalıĢmalar yürütülmüĢtür.



“Ġlgili kurumların uluslararası standartlarda, yeterli detayda ve sağlıklı bir Ģekilde veri
üretmesine katkı sağlanacaktır” hedefi? kapsamında tahminlerimizi kullanan kuruluĢlarla
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veri paylaĢımı yapılmıĢ ve onların daha sağlıklı ve detaylı veri üretmelerine katkıda
bulunulmuĢtur.


Dünya Bankasının CEM raporunun ana teması olması planlanan yurtiçi tasarruflar
konusundaki veri eksikliğini gidermek amacıyla çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
Ġlgili kuruluĢlarla veri alıĢveriĢine ve
veri kalitesini artırmaya yönelik
yapılmıĢ ve yürürlükte olan protokol
sayısı
Yeni geliĢtirilecek makro denge ve
tahmin metotlarının yıllık programlarda
kullanılmaya baĢlanması (yüzde)
Üretilen verilerin uluslararası
standartlara uyum oranını ölçmeye
yönelik olarak ölçüm metodolojisi
geliĢtirilmesi (yüzde)

2010
Hedefi

GerçekleĢme

3

5

5

0

100

0

0

100

0

H3.1: Dokuzuncu Kalkınma Planının uygulama etkinliği artırılacaktır.
1.1.9- Hedef 3.1 kapsamında yürütülen faaliyetler


Kamu kurum ve kuruluĢları Stratejik Planına görüĢ verilmiĢtir.

H3.2: Orta Vadeli Programın kaynak tahsis sürecini yönlendirme iĢlevi artırılacaktır.
1.1.10- Hedef 3.2 kapsamında yürütülen faaliyetler
Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
OVP‟de yer alan kamu maliyesine
iliĢkin büyüklüklerin OVMP‟de
kullanılma seviyesi (yüzde)
KĠT‟lerden alınan yatırım finansman
programı teklifleri toplamının OVP ile
uyum seviyesi (yüzde)

2010
Hedefi

GerçekleĢme

100

100

100

-*

90

-*

*2009 ve 2010 yıllarında kuruluĢ yatırım finansman programı teklifleri OVP‟nin kabulü öncesinde alındığından
değerlendirme yapılamamıĢtır.
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H3.3: Yıllık Programın, kurum ve kuruluĢların uygulamalarında temel referans belgesi
olarak kullanılması için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme faaliyetleri
güçlendirilecektir.
1.1.11- Hedef 3.3 kapsamında yürütülen faaliyetler


Birimimiz görev alanına giren konular itibarıyla Yıllık Programda yer alan tedbirlere
yönelik izleme çalıĢmaları yapılmıĢtır.



Yıllık Programların Ġzleme ve Değerlendirme Sisteminin GeliĢtirilmesi Projesi ile Kamu
Ġktisadi TeĢebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının Ġzleme ve Değerlendirme
Sistemi kurulması yer almıĢtır. Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için
hazırlanan rapor sayısı (6 adet) ve Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Genel Yatırım ve
Finansman Programının Ġzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması (1 adet)
performans göstergesi olarak belirlenmiĢtir.

Performans Göstergeleri:
Performans Göstergeleri

Mevcut durum
(2009)

2010
Hedefi

GerçekleĢme

Yıllık programın izleme ve
değerlendirme sonuçları için hazırlanan
rapor sayısı

4

6

4

Yıllık programın kuruluĢ çalıĢmalarını
yönlendirme algısı (yüzde)

-*

76

-*



Yıllık programın kuruluĢ çalıĢmalarını yönlendirme algısı ile ilgili veri bulunmaması nedeniyle değerlendirme
yapılamamıĢtır.

H4.1: MüsteĢarlığımız dahil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama,
izleme-değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve
izleme-değerlendirme standartları geliĢtirilerek uygulamada Ģeffaflık sağlanacaktır.
1.1.12- Hedef 4.1 kapsamında yürütülen faaliyetler


2010 yılında kalkınma ajansları personeline yönelik olarak 200 kiĢi/günlük eğitim
programı düzenlenmiĢtir. Ayrıca, Maliye Bakanlığının Mali Hizmet Uzmanları, Ġç Denetçi
Adayları ve Ġl Planlama Müdürleri için düzenlediği eğitim programlarının Kamu Yatırım
Süreci ve Proje Döngüsü Yönetimi bölümlerine eğitici olarak katkı sağlanmıĢ ve toplam
150 kiĢi/günlük eğitim verilmiĢtir. Dünya Bankası'ndan sağlanan hibe ile finanse edilen
"Kalkınma Plan ve Programlarının Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında
toplam 240 kiĢi/gün'lük eğitim düzenlenmiĢtir.



2010 yılında toplam 590 kiĢi/günlük eğitim programı gerçekleĢtirilmiĢtir.

H4.3: Kamu-özel iĢbirliği (KÖĠ) kapsamında yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve
program politika ve ilkeleri ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilecektir.
1.1.13- Hedef 4.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
Kamu Özel ĠĢbirliği Kanun Tasarısı çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.

39

H4.4: Kamu yatırım projelerini izleme-değerlendirme sistemi geliĢtirilecek ve önemli
projelerin etki değerlendirmesi yapılacaktır.
1.1.14- Hedef 4.4 kapsamında yürütülen faaliyetler


Hedef 4.4‟e belirlenen amacı gerçekleĢtirmek üzere, kamu yatırımları kapsamında
Dairemiz koordinasyonunda bazı yazılımlar geliĢtirilerek daha önceki yıllarda kullanıma
sunulmuĢtur. Bu kapsamda geliĢtirme çalıĢmaları devam eden yazılımlar; Kamu
KuruluĢlarının harcamalarını veri tabanına iĢlediği Yatırım Ġzleme Programı (KamuYaĠzleme), bu verileri raporlayan ve etkileĢimli olarak değerlendirme ortamını sağlayan
raporlama sistemi (KamuYa-Analiz), Yüksek Planlama Kurulu onayı öncesi hazırlık
çalıĢmalarında kullanılmak üzere geliĢtirilen bilgi sistemi (KamuYa-Bütçe) ve en son
olarak da 2011 yılı içerisinde kamu kuruluĢlarının ihtiyaç duyacağı yıl içinde yatırım
programına alınan projeler için ödenek ve mevcut projeler için ek ödenek tahsisine
faaliyetlerine yönelik karar almaya destek olmak amacı ile geliĢtirilmekte olan bir bilgi
sisteminden (KamuYa-Proje) veriler alınmıĢtır?.

H5.1: Kamuda kurumsal görevler, AB’ye katılım sürecinin gerektirdiği yapılar da dahil
olmak üzere gözden geçirilecek, etkin bir görev dağılımı sağlanması desteklenecektir.
1.1.15- Hedef 5.1 kapsamında yürütülen faaliyetler


Sektörler itibariyle, kurumların yeniden teĢkilatlanması, yeni mevzuat hazırlanması
ve/veya mevcut mevzuatlarda ihtiyaç duyulan değiĢikliklerle ilgili MüsteĢarlık nihai
görüĢünün oluĢturulmasına ve bu konularda ihtiyaç duyulan koordinasyon çalıĢmalarına
katkı sağlanmıĢtır.

H5.2: Kamu idarelerinde politika oluĢturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel
etkinliğin
geliĢtirilmesine
yönelik
olarak
stratejik
yönetim
yaklaĢımı
yaygınlaĢtırılacaktır.
1.1.16- Hedef 5.2 kapsamında yürütülen faaliyetler


Sabancı Üniversitesi ile birlikte yürütülen “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin
Gerektirdiği Yönetsel Kapasite Ġhtiyaç Analizi ve Kapasite GeliĢim Programlarının
OluĢturulması Projesi”nde durum tespiti için geniĢ katılımlı bir anket çalıĢması ve pilot
uygulama yapılmıĢtır.



Türkiye‟de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi EĢleĢtirme
Projesi kapsamında temel düzey eğitim, ileri düzey eğitim, eğiticilerin eğitimi ve mali
yönetim kontrol rehberi hazırlama çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.



MüsteĢarlığımızın faydalanıcısı olduğu, BirleĢik Krallık Stratejik Program fonu hibesiyle
TEPAV tarafından Ġngiliz sivil toplum kuruluĢu INVOLVE iĢbirliğinde yürütülen
“Stratejik Planlama ve Politika GeliĢtirmede Katılım” projesinin mevcut durum analizi
çalıĢması kapsamında 6 kurumla görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca proje kapsamında
Ġngiltere‟ye çalıĢma ziyareti yapılmıĢ ve katılımcılık konusunda seçilen uluslararası
dokümanlar Türkçeye çevrilmiĢtir.



Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafından yürütülen “Kamu Maliyesinde
Karar Alma ve Performans Yönetimi” adlı IPA projesinin oluĢturulması ve
uygulanmasına yönelik katkı verilmiĢ ve eĢ yararlanıcı olarak katılım sağlanmıĢtır.



2010 yılında stratejik planlarını hazırlayarak MüsteĢarlığımıza ileten 10 kuruluĢ için
değerlendirme raporu hazırlanmıĢ ve ilgili kuruluĢlara gönderilmiĢtir.
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Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
güncellenmesine yönelik çalıĢmalara devam edilmiĢtir.



Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu‟nun güncelleĢtirilmesi için
çalıĢmalarda bulunulmuĢtur.



Stratejik Planlama Deneyimi 2006-2009 konulu rapor hazırlanmıĢtır.



Performans Esaslı Bütçeleme ve Türkiye Uygulaması ile Mahalli Ġdarelerde YönetiĢim ve
Belediye Stratejik Planlarının Ġyi YönetiĢim Ġlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
konulu DPT uzmanlık tezleri hazırlanmıĢtır.



Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Ġç Denetçi Eğitim Programında stratejik planlama
konusunda bir günlük eğitim verilmiĢtir.



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaĢkanlığının stratejik planlama çalıĢmaları
kapsamında sunum yapılmıĢtır.



Mahalli Ġdareler Teknoloji AraĢtırma GeliĢtirme Derneği tarafından düzenlenen kamu ve
yerel yönetimler için yurt içi ve yurt dıĢı ek finansman olanakları konulu toplantı
çerçevesinde yatırımlar-stratejik plan iliĢkisi ve yatırım projeleri açısından stratejik planın
önemi konusunda sunuĢ yapılmıĢtır.



TEPAV tarafından düzenlenen VatandaĢlık Karneleri Eğitim Programına katılım
sağlanmıĢtır.



Kamu Kalite Sempozyumu tasarım ve planlama çalıĢmalarına katkı verilmiĢtir.



"Merkezi KuruluĢlar için Stratejik Yönetimde Kapasite GeliĢtirme Projesi" ile ilgili IPA
Proje fiĢi hazırlanmıĢ ve Avrupa Komisyonu ve ABGS ile birlikte çalıĢılarak nihai proje
IPA 1 bileĢeni kapsamında sunulmuĢ ve söz konusu proje IPA 2010 Programı kapsamına
alınmıĢtır.



Gümrük MüsteĢarlığı Performans Programı çalıĢmaları çerçevesinde stratejik plan eğitimi
verilmiĢtir.



25. Türkiye Maliye Sempozyumuna katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Bankası tarafından düzenlenen Kamuda Performans Yönetimi adlı toplantıya
konuĢma notu hazırlanmıĢ ve katılım sağlanmıĢtır.



Mali hizmet uzman yardımcılarına stratejik plan eğitimi verilmiĢtir.



Sonuç Odaklı Ġzleme ve Değerlendirme Eğiticilerinin Eğitim Programına katılım
sağlanmıĢtır.

H6.1: Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite geliĢimine
yardımcı olacak kurumsal yapılar oluĢturulacak, merkezî ve yerel düzeyde
koordinasyon güçlendirilecektir.
1.1.17- Hedef 6.1 kapsamında yürütülen faaliyetler


Kalkınma Ajansaları tarafından hazırlanan Bölgesel Kalkınma Planlarına görüĢ
verilmiĢtir.



KOSGEB, kalkınma ajansları ve MüsteĢarlığımız arasında iĢbirliğine yönelik çerçeve
protokol imzalanmıĢtır.



Kalkınma ajansları için Bölge Planlama Kılavuzu taslağı hazırlanmıĢtır.
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Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği güncelleme çalıĢmaları
yapılmıĢtır.



Destek Yönetimi Kılavuzunda güncellemeler yapılmıĢtır.



2010 yılı içinde kalkınma ajanslarının kalkınma kurulu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Kalkınma ajanslarının 5449 sayılı Kanunda belirtilen görevlerini etkili ve verimli bir
Ģekilde yerine getirebilmesi için personelin niteliklerinin geliĢtirilmesi büyük önem arz
etmektedir. Bu doğrultuda MüsteĢarlığımız koordinasyonunda modüler eğitim programları
düzenlenmiĢtir. Bu kapsamda, bölge planlama odaklı Modül 1 eğitim programları Kocaeli,
Malatya, Bursa, Isparta illerinde düzenlenmiĢ ve bunlara 17 kalkınma ajansından toplam
267 uzman ve destek personeli katılmıĢtır. Teklif çağrısı yönetimi odaklı Modül 2 eğitim
programı ise Samsun, Erzurum ve Kars illerinde gerçekleĢtirilmiĢ olup bahsi geçen eğitim
programlarına 10 kalkınma ajansından toplam 262 uzman personel katılmıĢtır. Söz konusu
programlardaki eğitimlerin büyük çoğunluğu MüsteĢarlığımız uzmanları tarafından
verilmiĢtir.



Alman Uluslararası Eğitim ve Öğrenim Gmbh (InWEnt) ve MüsteĢarlığın iĢbirliğinde
kalkınma ajansları uzmanlarına ve genel sekreterlerine yönelik olarak toplam beĢ çalıĢtay
düzenlenmiĢtir.



2010 yılı içinde çalıĢma programını hazırlayarak harcama programını MüsteĢarlığa sunan
kalkınma ajanslarına toplam 442.643.744 TL ödenek aktarılmıĢtır.



Kalkınma ajanslarının ülke düzeyinde kuruluĢunun tamamlanması, bölgesel geliĢme
alanında önemli bir ilerleme sağlamıĢtır. Ajansların yürütmekte oldukları proje destekleri
bölge kalkınmasına ivme kazandıracak Ģekilde yönlendirilmesinde önemli bir araç olarak
iĢlev görmektedir. Önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaĢacak proje destekleri ile
birlikte özellikle bölge planlama çalıĢmaları kapsamında, ajansların bölge aktörleri ile
birlikte gerçekleĢtirecekleri çalıĢmalar ve üstlenecekleri koordinasyon rolünün
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.



Yatırımların ve sosyo-ekonomik geliĢmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle
ele alınması amacıyla geliĢtirilen Ġl Koordinasyon ve Ġzleme Sistemi (ĠKĠS) TÜBĠTAK
Kamu Kurumları AraĢtırma ve GeliĢtirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde
yürütülen proje kapsamında devam etmektedir. Proje 1 Mart 2009‟da baĢlamıĢ olup, proje
kapsamında geliĢtirilecek sistemin üç prototip halinde aĢamalı olarak geliĢtirilmesi
planlanmıĢtır.



Uygulamaya alınan birinci prototip kapsamında; öncelikle mevcut sistem incelenmiĢ,
eksiklikleri tespit edilmiĢ ve geliĢtirilecek sistemin altyapısı oluĢturulmuĢtur. Bununla
birlikte yazılım gereksinimleri ve sistem tasarımı üzerinde yapılan çalıĢma toplantıları
sonucunda ilk prototipin yazılım geliĢtirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bu aĢamada yatırım
izleme, sektörel izleme ile envanter ve ihtiyaç modülleri tamamlanmıĢtır.



Ġlk prototip devreye alındıktan sonra, Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerine
yönelik kullanıcı eğitimler verilmiĢtir. Söz konusu eğitimlere 78 ilden katılım
sağlanmıĢtır. Ayrıca, 15 ilin katılımı ile tekrar eğitimler verilmiĢtir.



Ġl Koordinasyon ve Ġzleme Sistemi konusunda son kullanıcıların bilgilendirilmesi ve
desteklenmesi amacıyla bir bilgi ve iletiĢim portalı http://ikis.dpt.gov.tr/ adresinde hizmete
açılmıĢtır. Kullanıcı kılavuzları ve diğer ilgili doküman, bilgi ve duyurular söz konusu
internet adresi aracılığıyla paylaĢıma açılmıĢtır. Ayrıca, kullanıcıların karĢılaĢtıkları
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sorunların zamanında giderilmesi ve kullanıcılara anında destek sağlanması amacıyla
TÜBĠTAK UEKAE G222 bünyesinde bir yardım masası oluĢturulmuĢtur.


Ankara, Çankırı, Düzce, Kırıkkale ve Konya Ġllerindeki Mart 2010 dönemi toplantılarına
katılım sağlanarak ĠKĠS hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır.



Antalya‟da yapılan 22. Dönem Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri Hizmet Ġçi Eğitim
Seminerinde ĠKĠS hakkında kapsamlı bir tanıtım yapılmıĢ ve sisteme yönelik görüĢ
alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur.



Daha önce resmi yazı ile MüsteĢarlığımıza ve ĠçiĢleri Bakanlığına iletilen Ġl Koordinasyon
Kurulu toplantı tutanaklarının ĠKĠS üzerinden çevrimiçi kaydedilmesi sağlanmıĢtır. Bu
kapsamda, Mart döneminde 80, Haziran Döneminde 80 ve Ekim Döneminde 79 toplantı
tutanağı sisteme baĢarıyla yüklenmiĢtir. Ayrıca, söz konusu tutanaklar MüsteĢarlığımızın
intranet adresinden ilgili uzmanların bilgisine sunulmuĢtur.



Ġkinci prototip kapsamında; sistemde tutulacak veri setleri belirlenmiĢ ve bu veri setlerinin
sunumuna yönelik raporlama araçları tasarlanmıĢtır. Bu çerçevede, baĢta TÜĠK olmak
üzere Türkiye‟deki ilgili merkezi kurum ve kuruluĢların internet adresleri incelenerek
tespit edilen verilerin üretilip üretilmediği, üretiliyor ise sıklığı, yılları ve detay düzeyi
belirlenmiĢtir. Diğer yandan; eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde ilgili kurum ve
kuruluĢlarla toplantılar düzenlenmiĢ, veri talebine iliĢkin resmi yazılar hazırlanmıĢ ve veri
temini aĢamasına gelinmiĢtir. Ayrıca, TÜĠK‟ten ĠKĠS‟te kullanılabilecek verilerin büyük
bir bölümü temin edilmiĢtir.



Halihazırda üçüncü prototipin geliĢtirilmesine yönelik faaliyetler devam etmekte olup, bu
kapsamda sistemin iĢ zekası yaklaĢımı ile desteklenerek, baĢta görsel raporlamalar ve
analizler olmak üzere merkezi ve yerel düzeyde karar alma süreçlerini destekleyecek bir
yapıya kavuĢturulması planlanmaktadır. Bu çerçevede, ĠKĠS‟in merkezi kurumların
kullanımına açılması, yereldeki birimler tarafından girilen verilerin doğrulanmasına ve
mevcut sistemler ile ĠKĠS‟in entegrasyonuna yönelik altyapı oluĢturma çalıĢmaları
baĢlatılmıĢtır.



Üçüncü prototipe iliĢkin nihai gözden geçirme, iyileĢtirme ve düzeltmeler tamamlandıktan
sonra bütünleĢtirilmiĢ ĠKĠS‟in Mart 2011 itibarıyla kullanıma açılması hedeflenmiĢtir.



ĠKĠS projesinin durumunun gözden geçirilmesi amacıyla üç ayda bir DPT, ĠçiĢleri
Bakanlığı, TÜĠK ve TÜBĠTAK‟ın katılımı ile toplanmak üzere bir Proje Yürütme Grubu
oluĢturulmuĢtur. PYG 2010 yılı içerisinde 16 ġubat, 14 Mayıs ve 3 Eylül 2010 tarihlerinde
olmak üzere üç kez toplanmıĢtır.
Başta yerel yönetimler olmak üzere, ilgili kurumların ve aktörlerin proje hazırlama,
uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacaktır.



Eğitimlerin önümüzdeki yıllarda diğer kalkınma ajansları tarafından da hayata geçirilmesi
ile bütün bölgelerimizde bu konuda oldukça önemli düzeyde bir kapasite geliĢimi
sağlanması hedeflenmektedir.



Ayrıca, özellikle izleme ve değerlendirme konusunda ĠKĠS kapsamında yürütülen
faaliyetler valilik ve il düzeyindeki kamu kuruluĢlarının bu alandaki kapasitelerinin
geliĢtirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda yerel düzeyde evrak üzerinden
alınan izleme verilerinin elektronik ortamda takip edilmesi, izlemenin iĢlevselliğini
artırırken değerlendirme çalıĢmaları için de daha düzenli ve sistematik bir altyapı
oluĢturmaktadır.
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Bölgesel gelişmeyle ilgili merkezî kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu geliştirmek üzere Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacaktır.


Bölgesel GeliĢme Komitesinin üyeleri ve komitenin görevinin kapsamı ile ilgili hazırlık
çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup hukuki altyapının oluĢturulması konusunda hazırlıklar
sürdürülmektedir.

Performans Göstergeleri:

Kurulan kalkınma ajansı sayısı (toplam)
Ajansların desteklediği proje adedi
Ajansların projeler için kullandırdığı
toplam ödenek miktarı (Milyon TL)
Bölgelerde düzenlenen kapasite
geliĢtirme eğitimlerine katılan kiĢi sayısı
Bölgesel GeliĢme Komitesi toplantı
sayısı

Mevcut
Durum (2009)
26
411

2010
Hedefi

GerçekleĢme

1000

254

93

300

161

2.778

4.500

16.000

-

Komitenin
kurulması

-

H6.2: Bölgesel geliĢmede analitik çalıĢmalarla desteklenen politika ve strateji geliĢtirme
kapasitesi artırılacak, planlama ve programlama süreçleri etkinleĢtirilecektir.
1.1.18- Hedef 6.2 kapsamında yürütülen faaliyetler
Kalkınma ajansları merkezli çalışmalarla tüm bölgeler için gelişme planları
üretilecektir.


Ülkenin bütünü için mekânsal ve bölgesel geliĢme stratejilerini belirleyerek, ulusal
düzeyde eĢgüdümü ve uyumu sağlamak, uygulamayı yönlendirmek ve hazırlanacak alt
ölçekli plan ve stratejilere genel bir çerçeve oluĢturmak üzere Bölgesel GeliĢme Ulusal
Stratejisi (BGUS) hazırlıkları sürdürülmektedir. Ön hazırlık niteliğinde bölgesel ve
mekansal stratejilerine, yeni bölge planlama yaklaĢımına ve bölge planlarının unsurlarına
dair hazırlıklar yürütülerek kalkınma ajansları ve baĢta Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı
olmak üzere ilgili kurumlarla değerlendirilmektedir. BGUS hazırlık çalıĢmaları, kurumsal
ve hukuki alternatiflerle birlikte, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca yürütülen KENTGES
Projesi, kalkınma ajanslarıyla ilgili düzenlemeler ve ajansların planlama ve programlama
faaliyetleriyle birlikte ele alınmaktadır.
Bölge planlarının hazırlanma yöntemi ve süreçleri yeniden tanımlanacak, stratejik
planlama ve yönetim anlayışı esas alınarak bütün bölgelerin bölge planları
tamamlanacaktır.



Bölge planlamaya iliĢkin usulleri belirtmek üzere bir kılavuz taslağı hazırlanmıĢtır. 2010
sonu itibarıyla 26 bölgeden 24‟inde bölge planlama çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Bunların
bazıları ön bölgesel geliĢme planı niteliğindedir. 2011 yılında Ankara ve TR 82 Düzey 2
Kuzey Anadolu Bölgesinde de plan çalıĢmalarının tamamlanmasıyla tüm bölgelerde
planlama çalıĢmaları tamamlanacaktır.
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Bölge planlarının, yerel ve merkezî kuruluşların politika ve uygulama önceliklerinin
tespitindeki etkisi, önemi ve ağırlığı artırılacaktır.


Bölge planlarının bölgedeki kuruluĢların faaliyet önceliklerinin belirlenmesinde
yönlendirici bir rol üstlenmesi, bu alanda hazırlıklarına baĢlanan mevzuat çalıĢmaları
kapsamında üzerinde durulan önemli hususlar arasında yer almaktadır. Mevzuat
çalıĢmalarının tamamlanmasının ardından, uygulamada iĢlevselliğin sağlanabilmesi için
Bölgesel GeliĢme Komitesinin ve BGUS‟un yönlendirici rolünden yararlanılacak ve
bölgesel geliĢme alanındaki uygulamalar bu doğrultuda yönlendirilecektir.
Bölgesel ve mekânsal nitelikli analizler için gerekli veri altyapısı geliştirilecektir.



2011 yılında yenilenecek Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Endeksi (SEGE) çalıĢmasına
yönelik hazırlıklar yürütülmüĢtür.



Ajanslarda bölgesel analiz ve modelleme kapasitesinin geliĢtirilmesi stratejik hedeflerden
birisidir. Bu doğrultuda bölgesel geliĢmenin ölçülmesi konusunda Bursa-EskiĢehir-Bilecik
ajansı ile, bölgesel girdi-çıktı tablosu konusunda da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansıyla
çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.

Performans Göstergeleri:
Mevcut Durum
(2009)
Bölgesel GeliĢme Ulusal Stratejisinin
hazırlanması
Hazırlanan/güncellenen bölge planı
sayısı
Bölge planlarına dayalı olarak
operasyonel bölge programlarının
hazırlanması
Kalkınma ajansları koordinasyonunda
geliĢtirilerek merkeze sunulan
program/proje sayısı (hibe programları
dahil)
Sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik endeksi
çalıĢmasının yenilenmesi ve yıllık
olarak yayımlanması
Yıllık yayımlanan Bölgesel GeliĢmede
Durum Raporu

7
-
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2010
Hedefi
Raporun
Hazırlanması

GerçekleĢme

8

24

Program
hazırlanması

Hazırlanmadı

Hazırlanmadı

9

30

52

-

-

-

-

Raporun
Hazırlanması

Hazırlanmadı

H6.3: Bölgesel geliĢmede uygulama araçları çeĢitlendirilecek, yenilikçi yöntemler
geliĢtirilecek, uygulama daha etkin Ģekilde yönlendirilecek ve sistematik bir izlemedeğerlendirme altyapısı kurulacaktır.
1.1.19- Hedef 6.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
Bölgesel kalkınmaya ve bölge planlarının hayata geçirilmesine yönelik kaynak
planlamasının daha etkin yapılması, kaynakların programlama, izleme ve
değerlendirme döngüsü içinde etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.


Kalkınma ajanslarının kurumsallaĢma süreçlerinin tamamlanarak faaliyetlerine tam olarak
baĢlamasının ardından ajanslar arası kaynak dağılımının performans esaslarına göre
yapılabilmesi için altyapı oluĢturma çabaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda ajansların
kaynak dağılımının etkinleĢtirilmesi için merkezi yönetim bütçesinden ödenek tahsisinde
performans göstergelerinden yararlanıldığı gibi, proje ve faaliyet desteklerinde bulunma
bakımından da kalkınma ajansları denetim yönetmeliğinde belirtilen mali yönetim
yeterliği üzerinden bir değerlendirme çalıĢması baĢlamıĢtır.



Kalkınma Ajansları‟nın Mali Yönetim Yeterliğinin incelenmesi amacıyla, Kalkınma
Ajansları Denetim Yönetmeliği‟nin 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen
kriterlere iliĢkin esas ve usullerin belirlenmesi için MüsteĢarlığımız, ĠçiĢleri Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı ve Hazine MüsteĢarlığı temsilcilerinden oluĢan Yeterlilik Komisyonu
oluĢturulmuĢ ve söz konusu Komisyon 25.09.2009-12.11.2009 tarihleri arasında yaptığı
toplantılar sonucunda Mali Yönetim Yeterliliğinin tespitine iliĢkin saha çalıĢmalarına esas
teĢkil edecek kontrol listesini belirlemiĢtir.



Söz konusu kontrol listesinde yer alan kriterlerin karĢılanıp karĢılanmadığının, ilgili
mevzuat gereği yapılması zorunlu iĢler ile Ajansın çalıĢmalarını kiĢilere bağlı olmadan;
zamanında, eksiksiz, kaliteli ve sürdürülebilir bir Ģekilde yapabilmesi için gerekli
hususların bilgi, bulgu, belgeler üzerinden yapılan incelemeler ve yerinde yapılacak
gözlemlerle test edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Ġzmir Kalkınma Ajansı
(ĠZKA)‟nın Mali Yönetim Yeterlik Denetimi 29/11/2010 – 3/12/2010 tarihleri arasında
Ġzmir‟de, Çukurova Kalkınma Ajansı (CKA)‟nın Mali Yönetim Yeterlik Denetimi 13-17
Aralık 2010 tarihlerinde Adana ve Mersin‟de yapılmıĢtır. Söz konusu denetim
komisyonuna Maliye Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Hazine MüsteĢarlığı‟ndan birer,
MüsteĢarlığımızdan ise 2‟Ģer temsilci katılmıĢtır. Kalkınma Ajansları Denetim
Yönetmeliğinin Geçici 3. maddesine göre; 2006/10550 Sayılı BKK ile kurulan Ġzmir ve
Çukurova Kalkınma Ajanslarının 1/7/2011 tarihine kadar, diğer Kalkınma Ajanslarının
1/7/2012 tarihine kadar Mali Yönetim Yeterliği alması gerekmektedir.
Belirlenen cazibe merkezleri, kendine özgü dinamikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları göz
önüne alınarak, merkezî ve yerel kuruluşlar ile işbirliği içinde oluşturulacak özel
programlar ile desteklenecektir.



Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 2010 yılında; Diyarbakır Pilot
Uygulamasına devam edilmiĢtir. Bu faaliyetler için 2010 yılı bütçesinde ayrılan 77,5
milyon TL‟lik konsolide ödeneğin Diyarbakır için ayrılan 17.685.785,95 TL‟si tamamıyla
tahsis edilmiĢtir.
o Toplum Destekli Polislik Projesi ile Terörle Mücadele Bilinçlendirme Projesinin
uygulanması Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi ve Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2011
yılında uygulanacaktır.
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o KOSGEB tarafından yürütülen; GiriĢimciliğin GeliĢtirilmesi ve Desteklenmesi,
Kurumsal Kapasitelerin GeliĢtirilmesi, Diyarbakır‟ın Kümelenme Haritasının
Çıkartılması ve Diyarbakır‟a yeni yatırımların çekilmesi ile KOBĠ‟lere yönelik destek
programlarına iliĢkin çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. KOSGEB sorumluluğunda yürütülen
iĢletme sermayesini destekleme kredisi kapsamında kredi faizi desteği olarak
8.564.000TL 2020 adet KOBĠ‟ye kullandırılmıĢ; KOBĠ‟lere kullandırılan kredi hacmi
60 milyon‟u geçmiĢtir. 2010 yılında aktarılan 3.250.000 TL. ile kredi programları
uygulamasına devam edilmektedir. Ayrıca KOSGEB, Diyarbakır Valiliği ve Dicle
Üniversitesinin iĢbirliği ile Uluslararası Mermercilik Sempozyumu düzenlenmiĢtir.
o ĠġKUR tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Programlarının uygulaması kapsamında
2204 kursiyere mesleki eğitim verilmiĢtir.
o Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda yürütülen Ġpek Üretim Merkezi Projesinin
uygulamasına devam edilmiĢtir. 2010 yılı içerisinde proje kapsamında Ġpek Üretim
Merkezi Tesisi, Kuru Koza Deposu, Örnek Besleme Evleri, Koza Kurutma Ünitesi ve
Ġnficar evi geçici kabul aĢamasına gelmiĢtir. Proje kapsamında Ġpek Ġplik Çekim,
Büküm, Boyahane ve Koza Kurutma Ünitesi makineleri alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
o Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda yürütülen Ġstihdam Amaçlı Sosyal Faaliyetler
Proje kapsamında 409 kiĢi geçici olarak istihdam edilmiĢtir. Proje kapsamında yer
alan faaliyetler hedeflerine ulaĢarak tamamlanma aĢamasına gelmiĢtir.


MTA Genel Müdürlüğü tarafından baĢlanan “Diyarbakır Ġli Mermer Potansiyel Alanları
Belirleme Projesi”nin uygulaması kapsamında 50 km2‟lik alanda maden jeolojisi etüdü
çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢ, mineralojik örnek alımı ve analizi tamamlanmıĢtır. Proje
2010 yılı sonunda tamamlanmıĢtır.



ġanlıurfa ilinde kültür temelli turizmin geliĢtirilmesi amacı çerçevesinde Kale Eteğinin
Turizme Kazandırılması Projesi ile Sokak Cephe ĠyileĢtirme ve Kültür Adası Projesinin
uygulanması öngörülmektedir. Söz konusu projelerin uygulanmasından ġanlıurfa Ġl Özel
Ġdaresi sorumlu olup, proje uygulamalarının 2012 yılı sonunda tamamlanması
planlanmaktadır. Toplam bütçesi 19.522.944 TL olan Kale Eteğinin Turizme
Kazandırılması Projesi için 17.155.782 TL; toplam bütçesi 21.021.200 TL olan Sokak
Cephe ĠyileĢtirme ve Kültür Adası Projesi için ise 10.878.200 TL 2010 yılı bütçesinden
aktarılmıĢtır.



Erzurum ilinde kültür turizminin cazibesini ve sürdürülebilirliğinin artırılması
doğrultusunda “Üç Kümbetler Çevresinin Yenilenmesi ve ĠyileĢtirilmesi Projesi” ile
“Kültür Yolu Projesi Analitik Etüt ve Fizibilite ÇalıĢmaları” projelerinin CMDP
kapsamında uygulanması öngörülmektedir. Erzurum Ġl Özel Ġdaresi tarafından
uygulanacak olan söz konusu projelerden toplam bütçesi 16.986.894 TL olan “Üç
Kümbetler Çevresinin Yenilenmesi ve ĠyileĢtirilmesi Projesi” için 12.691.718 TL 2010
yılı bütçesinden aktarılmıĢtır. Bu projenin 2012 yılı sonunda tamamlanması
öngörülmektedir. 5 aylık bir proje olan “Kültür Yolu Projesi Analitik Etüt ve Fizibilite
ÇalıĢmaları”nın ise toplam bütçesi 500.000 TL‟dir ve bu tutarın tamamı 2010 yılı
bütçesinden aktarılmıĢtır. CMDP Erzurum Ġli Uygulaması kapsamında uygulanması
öngörülen bir diğer proje de KOSGEB tarafından uygulanacak olan “Turizm Sektöründe
Faaliyet Gösteren KOBĠ‟lere Yönelik Kredi Destek Programı”dır. 2012 yılı sonunda
tamamlanması öngörülen bu projenin toplam bütçesi 7.100.000 TL olup bu tutarın
3.400.000 TL‟lik kısmı 2010 yılı bütçesinden aktarılmıĢtır.



Van ili uygulaması kapsamında, Urartu Müzesi Projesi, Abalı Kayak Tesisi Projesi ve
Van Gölü Ġnci Tur Gemi Alımı Projesinin Van Ġl Özel Ġdaresi tarafından uygulanması
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öngörülmektedir. Ġleri müze iĢletme yöntemleriyle idare edilen, modern bir Urartu
Müzesinin kurulmasını amaçlayan Projelerin bütçesi 7.897.644 TL olup projenin 24 ayda
tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu proje için 2010 yılı bütçesinden 7.797.644
TL kaynak aktarılmıĢtır. Abalı Kayak Tesisi Projesi ile GevaĢ Ġlçesi Abalı Köyü
yakınlarında bulunan alanın kıĢ turizmine olanak sağlayacak Ģekilde 2. etap telesiyej
tesisinin düzenlenip turizme ve ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bütçesi
4.874.420 TL olan ve 24 ayda tamamlanması hedeflenen projeye 2010 yılı bütçesinden
4.427.620 TL kaynak aktarılmıĢtır. Van‟da göl turizmini canlandırmayı amaçlayan Van
Gölü Ġnci Tur Gemi Alımı Projesinin bütçesi 2.672.000 TL olup, projenin 12 ayda
tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu proje için 2010 yılı bütçesinden 2.513.250
TL kaynak aktarılmıĢtır.


DAP Ana Planının operasyonel hale getirilmesi amacıyla DAP Önceliklendirme ve
Güncelleme ÇalıĢması hazırlıkları baĢlatılmıĢtır. ÇalıĢmaya çerçeve oluĢturmak üzere
taslak mahiyetteki amaç ve hedefler belirlenmiĢtir. Belirlenen amaç ve hedeflere yönelik
olarak kamu idarelerinin görev alanına giren ve 2013 yılına kadar bitirilmesi öngörülen
proje ve faaliyetlerin tespit edilmesi için 118 kamu kurumundan proje/faaliyet önerileri
talep edilmiĢtir. Ayrıca özel sektör örgütlenmelerinin ve sivil toplum kuruluĢlarının
bölgesel geliĢme alanında fikirlerini ve önerilerini ilgili çalıĢmaya yansıtabilmek amacıyla
44 kuruluĢtan bölgenin kalkınması açısından önemli gördükleri hususları ve bölgede
yürüttükleri ve yürütecekleri projeler ile ilgili bilgi talep edilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında
proje/faaliyet önceliklendirmesine iliĢkin önerileri değerlendirmek maksadıyla 12
Ağustos‟ta Van, 18 Ağustos‟ta Erzurum, 19 Ağustos‟ta Kars ve 23 Ağustos 2010
tarihinde de Malatya‟da kamu idareleri, sivil toplum kuruluĢları ile özel sektör
temsilcilerinin katılımıyla toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir.
Proje tekliflerinin
değerlendirilmesi devam etmektedir.
Yerleşim yapısına uygun şekilde, kırsal kalkınmaya yerel ve bölgesel bakış açısı
kazandıracak politikalar geliştirilecek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon
güçlendirilerek gerekli yönlendirme yapılacaktır.



“Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi” esas alınmak suretiyle Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı
tarafından MüsteĢarlığımızla iĢbirliği içerisinde sürdürülen Kırsal Kalkınma Planı hazırlık
çalıĢmaları MüsteĢarlığımızın aktif koordinasyonunda tamamlanmıĢtır.



KÖYDES Projesi 2010 yılı uygulaması kapsamında; iller bazında toplam 1.550 milyon
TL tutarında kaynak tahsisi öngören 2010/2, 2010/30 ve 2010/40 sayılı YPK karar
taslaklarının hazırlıkları için ilgili bakanlıklarla birlikte yürütülen çalıĢmalara teknik
destek sağlanmıĢtır.



2010 yılı KÖYDES ve 2007-2008 yılı BELDES uygulamalarına iliĢkin olarak merkezi ve
yerel kuruluĢlardan gönderilen yazılar hakkında MüsteĢarlığımız görüĢü oluĢturulmuĢtur.



KÖYDES Projesinin izleme bilgileri ve altyapı sayımları konusunda ĠçiĢleri Bakanlığına
destek verilmiĢtir.
Bölgesel gelişmelerin izlenebilmesi ve merkez-yerel arasında etkin bilgi akışının
sağlanabilmesi için merkezde kurulan izleme sistemi geliştirilecektir.



Bu konuda ĠKĠS ve KAYS sistemleri ile ilgili çalıĢmalar genel olarak bölgesel geliĢme
alanındaki faaliyetlerin izlenmesi bakımından bir bütünlük oluĢturmaktadır. Zira il
bazında alınan yatırım bilgileri ve sektörel geliĢmeler, kalkınma ajanslarının bölge
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çapında ve bölge planı kapsamında yürüteceği, proje ve faaliyet destekleri ve diğer
çalıĢmalarla izlendiğinden bölgesel geliĢme alanında merkezi düzeyde bütüncül
değerlendirme yapma imkanı önemli ölçüde sağlanmıĢ olacaktır. Bu bakımdan ĠKĠS‟in
yeni tasarımı ile birlikte KAYS‟ın proje desteklerine dair modüllerin hayat geçirilmesi,
önümüzdeki dönemde bu alanda önemli bir ilerleme sağlayacaktır.
İller bazında yatırımların etkinliğinin ve yatırım eğilimlerinin belirlenmesine imkan
veren bir altyapı oluşturulacaktır.


ĠKĠS kapsamında elde edilecek verilerle yatırımların etkinliği ve yatırım ihtiyaç ve
eğilimlerinin tespiti bakımından sistem üzerinden otomatik raporlar üretilmesi ve
karĢılaĢtırmalı değerlendirme çalıĢmalarının yapılması, önümüzdeki dönemde
hazırlanacak sürümlerin temel öncelikleri arasında yer almaktadır.
Kalkınma ajanslarının etkinliğini artıracak iletişim platformları oluşturulacaktır.



2009 yılı itibariyle kuruluĢları tamamlanıp, faaliyete baĢlayan kalkınma ajanslarının takip
edecekleri süreçlerin analizi, tasarlanması ve bu süreçlerle uyumlu ortak yazılımların
geliĢtirilmesi, KAYS‟ın oluĢturulması ve diğer ajanslara yaygınlaĢtırılması amacıyla Ġzmir
Kalkınma Ajansı ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile MüsteĢarlığımız 2009 yılında bir
protokol imzalamıĢtır. Bu protokol çerçevesinde KAYS için yürütülecek çalıĢmalarda;
Çukurova Kalkınma Ajansı süreçlerin analizi ve tasarımı, Ġzmir Kalkınma Ajansı bu
tasarımla uyumlu yazılımların geliĢtirilmesi, MüsteĢarlığımız ise ajanslar arası iĢbirliği ve
koordinasyonun sağlanması ile sorumlu tutulmuĢtur.



Söz konusu protokol çerçevesinde ajanslara yönelik süreç ve yazılım çalıĢmaları yapılacak
alanlar Ģu Ģekildedir:
o Proje ve faaliyet desteği,
o ÇalıĢma programı, bütçe ve muhasebe,
o Ġnsan kaynakları,
o PaydaĢ veri tabanı ve bilgi sistemi,
o Yatırım destek ofisleri,
o ArĢiv ve belge yönetim sistemleri,
o Performans yönetimi,
o Planlama ve programlama (uygulayımsal programlar, bölge planları),



Belirtilen modüllerin tamamına iliĢkin süreç çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, model gözden
geçirme prosedürleri devam etmektedir.



ÇalıĢma Programı ve Bütçe Modülünün yazılım ve teslim süreçleri tamamlanmıĢ, sistemin
ajansların ortak kullanımına açılarak yaygınlaĢtırılması kapsamında kullanıcı eğitimleri
verilmiĢtir. 2011 yılı ilk çeyreğinde ise uygulama resmi olarak devreye alınacaktır.



Proje ve faaliyet desteği, Ġnsan kaynakları, PaydaĢ veri tabanı ve bilgi sistemi ile
Performans yönetimi modüllerinin yazılım ve destek çalıĢmaları baĢlatılmıĢ olup 2011 yılı
içinde bitirilmeleri beklenmektedir.
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Performans Göstergeleri:
Mevcut Durum
(2009)
Yeni bölgesel kalkınma araçları konusunda
üretilen araĢtırma ve strateji raporu sayısı
Desteklenen cazibe merkezi sayısı
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında
desteklenen proje sayısı (Adet)
Cazibe Merkezleri Programına ayrılan
kaynak (Milyon TL)
ĠĢler hale getirilen izleme sistemleri (ĠBS,
ĠKĠS, KÖYDES, vb.) kullanıcı sayısı
Değerlendirme çalıĢmalarının sayısı

2010
Hedefi

GerçekleĢme

-

2

-

1

8

1

8

17

17

18

77,5

77,5

6.000

7.000

6.876

1

10

-

H7.1: AB'ye katılım sürecine ve üyelik sonrasına iliĢkin politikaların geliĢtirilmesi
sağlanacaktır.
1.1.20- Hedef 7.1 kapsamında yürütülen faaliyetler


2010 Yılı Düzenli Ġlerleme Raporu Türkiye Katkısı – Ekonomik Kriterler Bölümüne katkı
verilmiĢtir.



AB Stratejisi II. Platform Taslak 2010-2011 Eylem Planı hakkında görüĢ bildirilmiĢtir.



AB´ye katılım sürecinde, ilgili komisyon ve alt komisyon toplantılarına iĢtirak edilmiĢ ve
bu konularda hazırlanan nihai raporlara katkı sağlanmıĢtır.



AB´ye katılım süreci kapsamında MüsteĢarlığımızca koordine edilen IPA, TINA ve
Sürdürülebilir Kalkınma çalıĢmalarına iĢtirak edilmiĢ ve bu çerçevede hazırlanan raporlara
katkı sağlanmıĢtır.



AB fonlarından finanse edilmesi programlanan ve ilgili kuruluĢlarca MüsteĢarlığımıza
intikal ettirilen Twinning ve/veya yatırım projelerinin hazırlanması sürecine iĢtirak
edilmiĢ ve bu konuyla ilgili nihai aĢamanın ikmal edilmesine katkı sağlanmıĢtır.



Avrupa Birliğine aday ülkelere yönelik olarak 2001 yılında baĢlatılan Katılım Öncesi Mali
Ġzleme Süreci çerçevesinde her yıl yenilenerek Avrupa Komisyonuna iletilmesi öngörülen
Katılım Öncesi Ekonomik Programın dokuzuncusunu oluĢturan “2009 Yılı Katılım Öncesi
Ekonomik Programı”, ilgili kamu kurum ve kuruluĢların katılımıyla hazırlanmıĢ ve
Yüksek Planlama Kurulunca onaylanarak ġubat ayında Avrupa Komisyonuna iletilmiĢtir.



Sanayi Bakanlığı tarafından AB Komisyonunun görüĢleri de alınarak nihai hale getirilen
“Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2010-2013 (AB Üyeliğine Doğru)” incelenerek görüĢ
oluĢturulmuĢtur.



Avrupa Birliği ve Türk kamuoylarındaki önyargı ve bilgi eksikliğini gidermek ve
kamuoyları arasında diyalogu artırmak amacıyla ABGS tarafından hazırlık çalıĢmaları
yürütülen” Türkiye‟nin AB ĠletiĢim Stratejisi (ABĠS)” hakkında görüĢ oluĢturulmuĢtur.



ABGS tarafından gönderilen “AB ĠletiĢim Stratejisi” taslağı incelenmiĢ ve görüĢ
hazırlanmıĢtır.



4 Nolu Alt Komite toplantısına katılım sağlanmıĢ ve sunum yapılmıĢtır.
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Brüksel‟de düzenlenen AB-Türkiye Ortaklık Komitesi 118. dönem toplantısı için
Ekonomik Kriterler konusunda konuĢma notu hazırlanmıĢ ve toplantıya katılım
sağlanmıĢtır.



Brüksel'de gerçekleĢtirilen Bahar dönemi Uzmanlar Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Brüksel'de gerçekleĢtirilen EFC Bakanlararası Diyolağa Hazırlık Toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.



Brüksel‟de düzenlenen 118. AB – Türkiye Ortaklık Komitesi toplantısı için Ekonomik
Kriterler konusunda konuĢma notu hazırlanmıĢ ve toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



Brüksel‟de düzenlenen AB-Türkiye 4 No.lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye
Hareketleri ve Ġstatistik Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmıĢ, toplantıda
Makroekonomik Çerçeve sunumu yapılmıĢtır.



AB Ġlerleme Raporu Türkiye Katkısı raporuna katkı sağlanmıĢtır.



Brüksel‟de gerçekleĢtirilen Sonbahar Dönemi DGECFIN Uzmanlar toplantısına katılım
sağlanmıĢ ve Türkiye ekonomisine iliĢkin tahmin ve öngörüler tartıĢılmıĢtır.

H7.2: MüsteĢarlığın koordinatör ve eĢ-koordinatör olduğu müzakere fasılları baĢta
olmak üzere tüm fasıllara iliĢkin çalıĢmalar etkin Ģekilde yürütülecektir.
1.1.21- Hedef 7.2 kapsamında yürütülen faaliyetler
Müsteşarlığın koordinatör ve eş-koordinatör olduğu müzakere fasılları başta olmak
üzere tüm fasıllara ilişkin çalışmalar etkin şekilde yürütülecektir.


AB ile üyelik müzakereleri kapsamında 22 no‟lu “Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu” faslına iliĢkin tarama sonu raporu henüz resmi olarak Türk tarafına
iletilmediğinden, söz konusu fasla iliĢkin önemli bir ilerleme sağlanamamıĢtır. Bununla
birlikte, Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının da dahil olduğu
ABGS koordinasyonunda gerçekleĢen müzakerelere açılmamıĢ fasıllara iliĢkin toplantılara
katılım sağlanmıĢtır.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)

2010
Hedefi

-

4

-

-

18

-

-

-

-

-

2

-

Hazırlanan/katkı verilen müzakere
pozisyon belgesi sayısı *
Koordinatörlüğü ve eĢkoordinatörlüğü yürütülen fasıllarda
düzenlenen koordinasyon toplantısı
sayısı **
Etki Analizi Rehberi hazırlanması ve
etki analizi yapılacak alanların tespit
edilmesi
Yapılan etki analizi sayısı
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GerçekleĢme

H7.3: Mali iĢbirliği süreci yönlendirilecektir.
1.1.22- Hedef 7.3 kapsamında yürütülen faaliyetler
Müsteşarlığımız koordinasyonunda verilecek eğitimlerle ilgili tarafların proje
hazırlama, izleme ve değerlendirme alanlarında kurumsal kapasiteleri geliştirilecektir.


2007-2008 yıllarında MüsteĢarlığımız bünyesinde yürütülmüĢ bulunan AB Ekonomik ve
Sosyal Uyum Alanında Kapasite GeliĢtirme Projesinin ikinci aĢamasına iliĢkin olarak
2009 yılında hazırlanan “AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite
GeliĢtirme Projesi (II) ile ilgili ihale süreci 2010 yılında baĢlatılmıĢtır. Kısa liste aĢaması
20 Ocak 2011‟de tamamlanan projenin 2011 yılının 2. yarısında uygulamaya geçmesi
öngörülmektedir. Proje kapsamında ilgili kurum ve kuruluĢlara programlama, izleme ve
değerlendirme alanlarında eğitimler verilerek kurumsal kapasitelerinin geliĢtirilmesine
katkıda bulunulacaktır.



Bunun yanı sıra, IPA‟nın 3. ve 4. bileĢenlerine iliĢkin izleme faaliyetlerini gerçekleĢtirmek
amacıyla oluĢturulan IMIS‟in etkili kullanılabilmesi için Program Otoritesi Bakanlıklar ve
potansiyel faydalanıcılara yönelik eğitim programları düzenlenmiĢtir.
Toplumun ilgili kesimleri Türkiye-AB mali işbirliği süreci konusunda bilgilendirilerek
AB’den sağlanacak kaynakların etkin kullanımı geliştirilecektir.



AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite GeliĢtirme Projesi (II)
kapsamında düzenlenecek eğitim, seminer ve konferanslarla, merkezi ve bölgesel düzeyde
ilgili taraflar Türkiye-AB mali iĢbirliği süreci ve IPA‟nın 3. ve 4. bileĢenleri çerçevesinde
kullanılabilecek AB fonları konusunda bilgilendirilecektir.
Operasyonel Programların uygulama sonuçları izlenecek ve yenileme çalışmaları
koordine edilecektir.



IPA 3. ve 4. BileĢenleri kapsamındaki Operasyonel Programların 2010-2011 dönemi
tahsisatlarına uygun olarak revize edilmesi çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Bu kapsamda
Operasyonel Programların revizyonu talebi Avrupa Komisyonuna iletilmiĢ ve revize
Operasyonel Programlar Komisyon tarafından onaylanmıĢtır.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
Bölgesel GeliĢme ve insan
Kaynaklarının GeliĢtirilmesi
BileĢenlerine iliĢkin izleme ve
değerlendirme sisteminin kurulması
IPA‟nın diğer bileĢenlerinde
programlama çalıĢmaları
toplantılarına katılım sayısı

-

Kapasite geliĢtirme çalıĢmaları
kapsamında verilen eğitim ve
eğitilen kiĢi sayısı (kiĢi-gün)
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2010
Hedefi

GerçekleĢme

Sistemin
kurulması

Kuruldu

3

3

3

300

575

180

H7.4: Üyelik sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik hazırlık
yapılacaktır.
1.1.23- Hedef 7.4 kapsamında yürütülen faaliyetler
Yapısal Fonlara ve Uyum Fonuna hazırlık stratejisi ilgili kurumlarla işbirliği içinde
hazırlanacak ve uygulanacaktır.


AB ile üyelik müzakereleri kapsamında 22 no‟lu “Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu” faslına iliĢkin tarama sonu raporu henüz resmi olarak Türk tarafına
iletilmediğinden dolayı söz konusu strateji belgesi hazırlanamamıĢtır. Bununla birlikte AB
Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite GeliĢtirme Projesi (II)
kapsamında, AB Uyum Politikasına yönelik yasal çerçeve ve kurumsal yapılanmaya
iliĢkin ihtiyaç analizinin 2012 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması öngörülmektedir.
İlgili kamu kurumlarında gerekli kapasite oluşturulacaktır.



AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite GeliĢtirme Projesinin (II)
uygulamaya geçmesi ile birlikte, ilgili kurumlarda görev yapan personele AB Uyum
Politikasına iliĢkin verilecek eğitimlerle gerekli kapasitenin oluĢturulmasına da katkı
sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)

2010
Hedefi

-

-

-

√

-

%50

Strateji belgesi ve uygulama planının
üretilmesi
Strateji belgesinde belirlenecek gerekli
yapıların oluĢturulması
Strateji belgesi ve uygulama planında
belirlenecek kapasite geliĢtirme ve
eğitim faaliyetlerinin gerçekleĢme
oranı

GerçekleĢme
OluĢturuldu

-

H8.1: Bölgesel ekonomik iĢbirliği teĢkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır.
1.1.24- Hedef 8.1 kapsamında yürütülen faaliyetler


Özbekistan, Ukrayna ve Ġran Heyetlerine MüsteĢarlığımızı ziyaretlerinde Heyetlere brifing
verilmiĢtir.



Yürütülmekte olan ekonomik politikaların uygulanmasıyla ilgili olarak uluslararası
kuruluĢlar ile temas ve müzakerelerde bulunulmuĢ ve söz konusu kuruluĢ temsilcileriyle
yapılan toplantılara iĢtirak edilmiĢtir.



OECD‟nin hazırladığı Türkiye konulu taslak rapor incelenmiĢ ve görüĢ oluĢturulmuĢtur.



OECD-EDRC raporu incelenmiĢ, rapora görüĢ ve katkı sağlanmıĢtır,



Kalkınma ve Planlama Süreci hakkında, Ġran Ekonomi Bakanlığı uzmanlarına Nisan
ayında sunuĢ yapılmıĢtır.



Planlama alanında teknik iĢbirliğine yönelik olarak Azerbaycan heyeti ile görüĢmeler
gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Kenya Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanlığı heyeti ağırlanmıĢ ve heyete “Planlama
YaklaĢımı ve Süreçleri” ile “Devlet Planlama TeĢkilatının Kamu Yönetimi Ġçindeki Yeri
ve Görevleri” konulu sunumlar yapılmıĢtır.



Kenya hakkında ekonomik ve sosyal durumu içeren bir bilgi notu hazırlanmıĢtır.



Pakistan ve Irak i heyetine, “Türk Planlama Deneyimi ve Devlet Planlama TeĢkilatı”
konulu sunum yapılmıĢtır.

H8.2: Ġkili ve çok taraflı ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesine ve teknik iĢbirliği
faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar desteklenecektir.
1.1.25- Hedef 8.2 kapsamında yürütülen faaliyetler

ĠSEDAK(*) Projesi Kapsamında;


Antalya‟da EĠT Proje, AraĢtırma, Ekonomik
Koordinasyon Toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.



Antalya‟da ECO Bölgesel Planlama Konseyi 20. Toplantısı düzenlenmiĢtir.



Antalya‟da ĠSEDAK Ġzleme Komitesi 26. Toplantısı düzenlenmiĢtir.



Ġstanbul‟da ĠSEDAK 26. Toplantısı düzenlenmiĢtir.



ĠKB ile iĢbirliği içerisinde ĠKT üyesi ülkelerin proje hazırlama ve değerlendirme
konusunda insani kapasitelerinin artırılması amacıyla “Proje Döngüsü Yönetimi” kursu
düzenlenmiĢtir.



COMCEC.org web sitesinin dört (4) dilde güncellenmesi ve devamlılığı sağlanmıĢtır.

AraĢtırma-Ġstatistik

ÇalıĢtay

ve

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
Çok Taraflı Ekonomik ĠliĢkiler Kapsamında
bizzat gerçekleĢtirilen Uluslararası Toplantı
sayısı (ĠSEDAK, ĠSEDAK Ġzleme, EĠT)
Çok Taraflı Ekonomik ĠliĢkiler Kapsamında
koordinasyonu yapılan Uluslararası
Toplantı sayısı
Çok taraflı ĠĢbirliği kapsamında üç dilde
(Ġngilizce, Arapça, Fransızca) üretilen
yayınlar, raporlar
ĠKT Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret
Sistemi (TPS-OIC) kapsamında üç dilde
(Ġngilizce, Arapça, Fransızca) üretilen
yayınlar, raporlar
Çok Taraflı Ekonomik ĠliĢkiler kapsamında
gerçekleĢtirilen araĢtırma projeleri
Diğer ülkelerin ekonomik/sosyal kalkınma
birimleri ve planlama yapan kurumlarıyla
yapılan iĢbirliği anlaĢması sayısı
Diğer ülkelerin ekonomik/sosyal kalkınma
birimleri ve planlama yapan kurumlarıyla
ortaklaĢa uygulanan iĢbirliği program sayısı
ĠĢbirliği Programları kapsamında uygulanan
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2010
Hedefi

GerçekleĢme

61

3

3

42

4

6

150

7

7

10

2

2

-

1

1

1

2

2

1

1

0
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30

12

bölgelerarası iĢbirliği projesi sayısı
Program/proje kapsamında gerçekleĢtirilen
karĢılıklı resmi ziyaret sayısı
Teknik ĠĢbirliği kapsamında düzenlenen
eğitim programı sayısı

6

6

4

6

8

4

H9.1: MüsteĢarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar alma ve iĢ süreçleri
geliĢtirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili
mevzuat güncellenecektir.
1.1.26- Hedef 9.1 kapsamında yürütülen faaliyetler












Esnek ve yatay organizasyona sahip; proje bazında ve ihtiyaçlar doğrultusunda matris
örgütlenme ve esnek çalıĢma grupları yoluyla çalıĢan ve öğrenen kurum olma yolunda
çaba sarf edilmesi hedeflenmektedir.
Maliye Bakanlığınca (MYK-MUB) yürütülen ve MüsteĢarlığımızın da pilot kuruluĢ
olduğu “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” konulu eĢleĢtirme
projesi çerçevesindeki faaliyetlere bu amaç doğrultusunda tüm Mali Hizmetler
Uzmanlarının katılımı sağlanmaktadır.
Bu kapsamda;
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali sistemde yapılan
değiĢikliklere ve düzenlemelere uygun bir yapının kurulmasını ve sorunsuz bir Ģekilde
iĢlemesini sağlamak,
Bütçe kaynaklarının dağıtımını, harcama birimleri arasında faaliyet amaçlarına uygun
olarak sağlamak,
BaĢkanlığımızca yürütülen eğitim, bilgilendirme, danıĢmanlık ve koordinasyon
faaliyetlerini etkili bir Ģekilde sürdürmek,
Hizmet sunulan birimlerin memnuniyetini artırmak,
Diğer mali hizmetler birimleri ve ilgili kurum ve kuruluĢlarla bilgi paylaĢımı ve
koordinasyon için gerekli sistemin oluĢturulmasına katkı sağlamak,
Ġç kontrol amaçlı mali iĢlem süreçlerini belirleme sorumlulukları bulunan harcama
birimlerine, bu süreçlerin belirlenmesi konusunda yol gösterici nitelikte çalıĢmalar
yapmaktır
Ġç Kontrol Sistemine iliĢkin farkındalık eğitimleri 125 personele verilmiĢtir.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
ĠĢ süreçleri çıkarılan harcama birimi sayısı
(kümülatif)
Ġç Kontrol Sistemi farkındalık eğitimlerine
katılan personel sayısı
Eğiticiler Eğitimi alan personel sayısı

23

55

2010
Hedefi

GerçekleĢme

13

-

250

125

3

8

H9.2: Ġnsan kaynakları ve yönetimi, MüsteĢarlığın misyonunu gerçekleĢtirme yönünde
geliĢtirilecektir.
1.1.28- Hedef 9.2 kapsamında yürütülen faaliyetler


IMF‟nin Avusturya‟daki BirleĢik Viyana Enstitüsü tarafından verilen Makroekonomik
Tanılama Kursu‟na katılım sağlanmıĢtır.



Hizmet içi Eğitim Programlarına katılan personel sayısı (10) kiĢi olmuĢtur. (10) Memur
yeni göreve baĢlamıĢ, Ġntibak Eğitim Programı düzenlenmiĢtir.



TeĢkilatımıza 2010 Yılı kapsamında YurtdıĢı lisans üstü eğitimine (20) kiĢilik kontenjan
tanınmıĢtır. Ancak YurtdıĢı lisan üstü eğitimi için gerekli belgeleri tamamlayarak
baĢvuran (12) kiĢi eğitime gönderilmiĢtir. (8) kiĢilik kontenjan kullanılamamıĢtır.



MüsteĢarlığımıza; ÖSYM BaĢkanlığı‟nca yapılan KPSS sonuçlarının istatistik bilgileri
alınarak belirlenmiĢtir.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
Hizmet içi eğitim programlarına katılan
personel sayısı
Yurt dıĢı lisansüstü eğitime gönderilen
çalıĢan sayısı
ĠĢe alınan uzman yardımcılarının
ortalama KPSS puanı

2010
Hedefi

GerçekleĢme

51

10

10

11

20

11

90,33

90

90



MüsteĢarlığımızda, kamu kurum ve kuruluĢlarında, üniversitelerde ve sivil toplum
kuruluĢlarında kullanılması gerekli; plan, program, kitap, dergi, tez, rapor v.b. yayınların
basımı yaptırılmıĢtır.



Kitap ve rapor olarak 2010 yılında 46 adet (Grafik-10) MüsteĢarlığımız yayınından 7.055
sayfa olmak üzere 32.020 kitaptan (Grafik-11) toplam 5.763.770 adet baskı yapılmıĢtır

Grafik-10. Basılan Kitap Sayısı (2006-2010)
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Grafik-11. Kitap Baskı Adedi (2006-2010)

Performans Göstergeleri

MüsteĢarlık çalıĢanlarınca yayımlanan
kitap, rapor ve makale sayısı

Mevcut durum
(2009)

2010
Hedefi

GerçekleĢme

52 kitap

40 kitap

46 Kitap

H9.3: MüsteĢarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuĢturulacaktır.
1.1.29- Hedef 9.3 kapsamında yürütülen faaliyetler


MüsteĢarlığımız içinde verilen hizmetlerin kalitesi hakkında görüĢ almak için Anket
Uygulama Programı tasarlanmıĢtır. Daireler kendi anketlerini hazırlayıp sonuçlarını
değerlendirebilmektedir. MüsteĢarlığımızın 2009/2013 Stratejik Planında belirtilen
“MüsteĢarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuĢturulacaktır” Hedefine (Hedef 9.3)
ulaĢabilmek için, YBM Memnuniyet Anketi hazırlanmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 2010
yılında kullanıcı memnuniyetinde %3,36‟lık bir artıĢ sağlanmıĢtır.



Bilgi Haritasının OluĢturulması: Proje Ģartnamesi bir kısım Kurum içi paydaĢın katkısı ile
tamamlanmıĢtır. Projenin ar-ge niteliği taĢıması nedeniyle DPT Sosyal ve Ġktisadi
AraĢtırmalar Programından yararlanarak yapılması süreçlerinin iĢletilmesine baĢlanmıĢtır.



Bilgi Stratejisi ve Politikasının OluĢturulması: Proje Ģartnamesi hazırlanmıĢtır. Bilgi
Haritası Projesinin tamamlanması akabinde danıĢmalık hizmet alımı yolu ile oluĢturulması
planlanmaktadır.



MüsteĢarlığımızın çok çeĢitli alanlarda faaliyet göstermesi nedeniyle halen kullanılmakta
olan pek çok bilgi sistemi bulunmakta ve bunlarla ilgili geliĢtirme faaliyetleri
yürütülmektedir. Dairemiz tarafından geliĢtirilen baĢlıca bilgi sistemleri arasında IPA
Proje Ġzleme Bilgi Sistemi, Kalkınma Ajansı Faaliyetlerini Ġzleme Sistemi, SODES
Bağımsız DıĢ Uzman BaĢvuru Sistemi, Sağlık Harcamaları Ġzleme ve Değerlendirme Veri
Sistemi, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi, Yıllık Program Ġzleme Sistemi, Ġstanbul
Uluslararası Finans Merkezi Eylem Takip Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi,
ArĢiv ve Belge Yönetim Sistemi, DPT Teknoloji Ve AraĢtırma Projeleri Sistemi ve
ithalat-ihracat bilgi sistemi öncelikli olarak sayılabilir.



GeliĢtirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemine elektronik imza entegre edilmiĢtir.



Bilgi ve karar destek sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Matbu ve süreli yayınlar ile
BusinessWeek, Economist, Financial Times, International Herald Tribune, Newsweek,
Time ve Wall Street Journal gibi yayınlar satın alınmıĢtır. Bu kapsamda MüsteĢarlığımıza
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derleme ve bağıĢ yoluyla gelen 1924 adet yayın ile satın alınan 422 adet yayın okuyucu
hizmetlerine sunulmuĢtur.


Kütüphane Komisyon kararları ile;
o 135 adet yabancı süreli yayına (84 adedine on-line olarak tam metin eriĢim
sağlanmıĢtır.), 3 adet yabancı gazeteye, 2 adet Türkçe süreli yayına ve 10 adet on-line
bağlantıya abone olunmuĢtur.
o 43 adet Türkçe kitap, 100 adet Yabancı dilde kitap alınmıĢtır.



AraĢtırmacıları MüsteĢarlığımız yayınlarından haberdar etmek amacıyla 2009 Yılı Yayın
Katalogu hazırlanmıĢtır.



Kütüphane Memnuniyet Anketi düzenlenmiĢtir. Anket katılımcıları sunduğumuz
hizmetleri %71 oranında olumlu, %22 oranında orta, %7 oranında olumsuz
değerlendirmiĢlerdir (Grafik-12).

Grafik-12. Kütüphane Memnuniyet anket sonuçları



2545 MüsteĢarlığımız mensubu ve 1790 MüsteĢarlık dıĢı okuyucu kütüphaneden
yararlanmıĢ, 4240 adet kitap ve 3345 adet süreli yayın ödünç verilmiĢ, 3715 adet kitap ve
2865 adet süreli yayın kullanılmıĢtır (Grafik-13 ).

Grafik-13. Kütüphane Okuyucu Ġstatistikleri (2005-2010)
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Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)
Kütüphane Memnuniyet Anketi
Kütüphane kitap koleksiyonu büyüklüğü
Kütüphane CD-ROM koleksiyonu
Kütüphanenin abone olduğu çevrimiçi veri
tabanlarına ve süreli yayınlara çalışanlar
tarafından erişim sayısı

2010
Hedefi

GerçekleĢme

%98

%98

%93

63.286

63.000

65.496

51

100

185

50.000

55.000

55.483



MüsteĢarlık stratejik plan ve performans programı izleme sistemi kurulmasına dair
çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Sharepoint üzerinde uygulama geliĢtirme ve Maliye Bakanlığı
SGB.net sisteminin incelenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır.



MüsteĢarlık Bilgi Haritası Projesinin oluĢturulmasına katkı sağlanmıĢtır.



Sharepoint yazılımının MüsteĢarlığımızda kullanım imkanlarına yönelik olarak diğer
birimlerinin katılımıyla toplantılar düzenlenmiĢtir.

H9.5: MüsteĢarlığın paydaĢ iliĢkileri iyileĢtirilecek, koordinasyon görevini etkin yapması
sağlanacak, kurumun ve ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacaktır.
1.1.30- Hedef 9.5 kapsamında yürütülen faaliyetler


6. Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansına kurumsal destek sağlanmıĢtır. Bildiriler
kitabının basımı sağlanmıĢtır.



Süleyman Demirel Üniversitesinde “Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik
Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme” konulu Hukuk ve Ġktisat Forumuna panelist
olarak katılım sağlanmıĢtır.



Afyonkarahisar‟da gerçekleĢtirilen “Bütçe Sürecinde Parlamentoların DeğiĢen Rolü:
ĠKÖPAB ve AB Üyesi Ülke Deneyimleri” baĢlıklı bir sempozyuma katılım sağlanmıĢtır.



Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde “Stratejik Planlamanın Anlamı ve ĠĢ Hayatındaki
Önemi” konusunda düzenlenen konferansta sunum yapılmıĢtır.



Kurumsal A.ġ. tarafından Antalya‟da düzenlenen “Yerel Yönetimler Ġçin Yerel ve
Uluslararası Finansman Çözümleri” isimli sempozyumda “Yatırımlar-Stratejik Plan
ĠliĢkisi ve Yatırım Projeleri Açısından Stratejik Planın Önemi” baĢlıklı konuda sunum
yapılmıĢtır.



Kurumun ürün ve hizmetleri; kurum internet sayfasından gününde ve sayfa
kullanıcılarının ürün ve hizmete veya ürün ve hizmet hakkında bilgiye sayfanın en etkin
alanlarından kesintisiz eriĢim imkanı verilmiĢtir.



2010 yılı baĢında 951 olan DPT web portalı üyesi sayısı 2.001 üye artıĢıyla 2010 yılı
sonunda 2.952 üye sayısına ulaĢmıĢtır. DPT portal içinde toplam ziyaret edilen sayfa
sayısı 2010 yılı itibariyle 5.680.301 olmuĢtur.



Ulusal yazılı basın günlük taranarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve güncel konularla
(Avrupa Birliği, Ġslam Konferansı TeĢkilatı, ĠSEDAK, IMF, Dünya Bankası, DTÖ, G8,
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G20, uluslararası derecelendirme vb.) ilgili haberler gazete kupürü haline getirilmiĢ ve
intranet sayfası ile kütüphane okuyucu salonunda hizmete sunulmuĢtur. Bu kapsamda
basında çıkan DPT haberlerinin sayısı 6 681 adettir (Grafik-14).
Grafik.-14- Basında DPT Haberlerinin Aylara Göre Dağılımı (2010)



ĠSEDAK ve ĠKÖ toplantılarıyla ilgili haberler derlenerek özel kupür dosyası haline
getirilmiĢtir. 2010 yılında düzenlenen bu toplantıyla ilgili haberlerin toplamı 215 adettir.



Kamu kurum ve kuruluĢları ile üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda tanıtım
amaçlı konferanslar ve seminerler gerçekleĢtirilmiĢtir.



Sivil toplum kuruluĢları, kamu kurumları ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme
ve tanıtım faaliyetleri yürütülmüĢtür.



MüsteĢarlığımıza gelen bilgi edinme talepleri zamanında cevaplanmıĢtır.
o MüsteĢarlığımız yayınları kitap dağıtım biriminde hizmete sunulmuĢ ve teslim alınan
32.360 adet kitabın dağıtımı düzenli olarak yapılmıĢtır.

Performans Göstergeleri
Mevcut durum
(2009)
Basın toplantısı ve açıklaması sayısı

2010
Hedefi

GerçekleĢme

12

20

17

MüsteĢarlığa ve ürün ve hizmetlerine
iliĢkin olarak bir yıl içinde yayımlanan
haber, köĢe yazısı ve makale sayısı

1 633

5 000

6 680

Tanıtım için düzenlenen toplantı sayısı

13

20

19

Yayınların TeĢkilat içi ve yurt içi dağıtımı

31.307

-

31.302

MüsteĢarlık evrak giriĢ ve çıkıĢ sayısı

22.584

-

22.344

1.012

-

1.014

MüsteĢarlığa gelen bilgi edinme talepleri
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H9.6: Destek hizmetleri ve sosyal imkanlar geliĢtirilecektir.
1.1.31- Hedef 9.6 kapsamında yürütülen faaliyetler


Kurum çalıĢanları arasındaki iliĢkileri pekiĢtirmek üzere, personele yönelik sosyal
faaliyetler desteklenmiĢtir.



50. KuruluĢ yıldönümü kutlamaları çerçevesinde çeĢitli aktiviteler gerçekleĢtirilmiĢtir.

Performans Göstergeleri:
Mevcut durum
(2009)

2010
Hedefi

GerçekleĢme

Personele yönelik sosyal aktivite sayısı

-

10

9

Personele yönelik sosyal duyuru sayısı

-

-

46
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1.2 - Ana Hizmet Birimleri Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyet ve Projeler Bilgileri
1.2.1 - Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanunlarla MüsteĢarlığımıza
verilen görevlere iliĢkin faaliyetler


2010 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program metinlerinde görev alanımıza iliĢkin
bölümler hazırlanmıĢtır.



Uluslararası finansal krizin Türkiye ekonomisine etkilerini en aza indirmek amacıyla
alınan önemlerin maliyet boyutunun izlenmesi sağlanmıĢ ve alternatif politika önerileri
getirilmiĢtir.



Resmi Ġstatistik Programı çerçevesinde yayımlanmakta olan Ulusal Veri Yayımlama
Takvimi kapsamında, MüsteĢarlığımız sorumluluk alanına giren konular güncellenmiĢ ve
resmi sitemizde yayımlanmıĢtır.



Kamu kesimi ve genel devlet sektörüne iliĢkin veriler derlenerek program çalıĢmalarında
ve diğer yayınlarda kullanılmıĢtır.



Kamu maliyesine iliĢkin gerçekleĢmeler yakından takip edilerek, harcama gelir dengesi ve
finansman durumu hakkında bilgi ve politika notları hazırlanmıĢtır.



Üretim ve harcamalar yönüyle GSYH‟nın alt bileĢenlerinin tahminleri yapılmıĢ,
geliĢmeler izlenmiĢ, değerlendirilmiĢ ve ekonomik konjonktüre iliĢkin raporlar
hazırlanmıĢtır.



DPT Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen toplantılara
aktif olarak katılım sağlanarak Genel Müdürlüğümüzün temel faaliyetlerini içine alan
detaylı iĢ süreçleri tanımlanmıĢtır.



KĠT‟lerin iç kontrol eylem planı hazırlamalarına yönelik olarak bilgilendirme toplantısı
yapılmıĢtır.



YPK Kararlarının oluĢturulmasına katkı sağlanmıĢtır.



Ġlgili kurumların Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının ibra edilmesine iliĢkin TBMM
KĠT Komisyonunun alt ve üst komisyon toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Ekonomik konjonktüre iliĢkin raporlar hazırlanmıĢtır.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu‟na sunulmak üzere, MüsteĢarlığımızca hazırlanan, 2009
yılı geliĢmeleri ve 2010 yılına iliĢkin öngörüler ve 2011 yılı hedefleri ile asgari ücreti
ilgilendiren diğer geliĢmelerin yer aldığı rapor hazırlanmıĢtır.



Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Ödeme Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Devlete Ait Üniversite Döner Sermaye ĠĢletmeleri Sağlık Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi Birimlerine Yapılacak Yardımlara ĠliĢkin Usul ve Esaslarda yer alan Ġzleme ve
Değerlendirme Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği hazırlık çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.
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Ġstihdamın artırılmasına yönelik olarak alınacak önlemlerin tespitine iliĢkin toplantılara
katılım sağlanmıĢtır.



KĠT‟lerle ilgili olarak sermaye artırımı talepleri, ana statülerinde ve yapılarında değiĢiklik
yapılmasına, yatırım ödeneğinin artırılması, gayrimenkullerin ve iĢletme birimlerinin
devirleri, sözleĢmeli ve kapsam dıĢı personelinin ücretleri gibi konularda görüĢ
bildirilmiĢtir.
Periyodik faaliyetler



3 Aylık Ekonomik GeliĢmeler Raporu hazırlanmıĢtır.



Temel Ekonomik Göstergeler Raporu hazırlanmıĢtır.



Mali Piyasalarda GeliĢmeler Raporu hazırlanmıĢtır.



Türkiye Ekonomisinde Son GeliĢmeler sunumu haftalık olarak hazırlanmıĢtır.



Ödemeler Dengesi, DıĢ Ticaret Ġstatistikleri ve DıĢ Ticaret Fiyat Endeksi raporları aylık
olarak hazırlanarak yöneticilere sunulmuĢtur.
Mevzuat ÇalıĢmaları



Mali Kural Kanun Tasarısı Taslağına görüĢ verilmiĢtir.



2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı metnine iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Kamu idarelerinin teĢkilat yapısında değiĢiklik getiren ve mali etki yaratan kurumsal
düzenlemelere görüĢ verilmiĢtir.



Devlet Memurları Kanunu Ġle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına iliĢkin bilgilendirme notu hazırlanmıĢtır.



Kamu TaĢıtları Kanunu Tasarısı Taslağı hakkında görüĢ bildirilmiĢtir.



Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 657 sayılı Kanunda
yaptığı değiĢiklikler kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu görüĢmelerine katılım
sağlanmıĢtır



KĠT‟lere iliĢkin Yatırım ve Finansman Kararnamesinin hazırlanmasına katkı sağlanmıĢtır.



KĠT‟lerin faaliyetleri ile ilgili düzenlemelerde bulunan kanun tasarıları hakkında görüĢ
verilmiĢtir. (“Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu”, “Ereğli ġirketinden Alınan
Liman, Demiryolu ve Madenlerle Kozlu ve Kilimli Demiryollarının ĠĢletilmesi ve
Havzadaki Deniz ĠĢlerinin Ġnhisar Altına Alınması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”)



Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Stratejik Planlarının Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile
Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar Taslağı hazırlanmıĢtır.



Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı Taslağına görüĢ verilmiĢtir.



Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ġdari Yapılanmasına ĠliĢkin BaĢbakanlık Genelgesi
Taslağı hazırlanmıĢtır.



Banka ve finans sektörüne yönelik mali mevzuat çalıĢmalarına görüĢ verilmiĢtir.
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Basel-II çerçevesinde hazırlanan:
o Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve
Dipnotlar Hakkında Tebliğ Taslağına,
o Bankaların Özkaynaklarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Taslağına,
o Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin
Yönetmelik Taslağına,
o Yapısal Pozisyona ĠliĢkin Tebliğ Taslağına,
o Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm
Modellerinin Değerlendirilmesine ĠliĢkin Tebliğ Taslağına,
o Menkul KıymetleĢtirmeye ĠliĢkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında
Tebliğ Taslağına,
o Kredi Riski Azaltım Tekniklerine ĠliĢkin Tebliğ Taslağına,
o Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Taslağına,
o Derecelendirme KuruluĢlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine ĠliĢkin Esaslar
Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına görüĢ
verilmiĢtir.
GörüĢ Bildirilen Konular



IMF tarafından hazırlanan “G-20 ülkelerinde Bütçe Süreci ve Stratejik Mali Planlama”
raporu hakkında görüĢ bildirilmiĢtir.



Dünya Bankası ile yürütülmekte olan Ülke ĠĢbirliği Stratejisi (CPS) kapsamında yer alan
Program Amaçlı Kamu Harcamaları ve Mali Yönetim ÇalıĢması (PPER) çerçevesinde
hazırlanan Kamu Mali Yönetim Performans Raporuna görüĢ verilmiĢtir.



Milletvekilleri, sivil toplum kuruluĢları ve reel sektör firmaları tarafından muhtelif
zamanlarda Hükümete iletilen sorular yazılı olarak cevaplanmıĢtır.



OECD bünyesinde EDRC Komitesi (Economic Development Research Committee)
tarafından hazırlanan Türkiye raporunun oluĢturulması çalıĢmalarına aktif katılım
sağlanmıĢ ve söz konusu rapora iliĢkin görüĢlerimiz Komiteye sunulmuĢtur.



OECD 2011-2012 dönemi önceliklerinin belirlenmesi çalıĢması kapsamında görüĢ
verilmiĢtir.



2005-2009 dönemi mali politikalarının etkilerine iliĢkin çalıĢma yapılmıĢtır.



Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine katkı verilmiĢtir.



Kamu Ġhale Kurumu tarafından altyapısı sağlanan EKAP Platformuna iliĢkin bilgi notları
hazırlanmıĢtır.



Ülkemiz dıĢ finansman ihtiyacının karĢılanması amacıyla Amerikan tahvil piyasasında
halka arz yoluyla tahvil ihracı gerçekleĢtirilmesini teminen, Türkiye'deki ekonomik ve
politik geliĢmelere iliĢkin bilgileri içeren "Ġzahname‟nin (Prospectus)" MüsteĢarlığımız
görev alanına giren konuları güncellenmiĢtir.



Çin ile ticarette TL-Yuan kullanımının ekonomik etkileri üzerine bilgi notu hazırlanmıĢtır.
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“Pazar AraĢtırması ve Pazara GiriĢ Desteği Hakkında Karar” Taslağına iliĢkin görüĢ
bildirilmiĢtir.



Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Ġstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı” taslağı
hakkında görüĢ bildirilmiĢtir.



Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret AnlaĢması (STA) müzakereleri çerçevesinde,
G.Kore tarafınca sunulan mali hizmetler sektörüne iliĢkin taahhütler incelenerek bu
kapsamda eklenmesi öngörülen hususlar bildirilmiĢtir.



Paris‟de gerçekleĢtirilen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısının “Fiscal Consolidation
and Employment”, “Sources of Growth-Innovation, Green Growth and Trade” baĢlıklı
gündem maddeleri için hazırlanan tartıĢma kağıtları hakkında toplantı öncesi hazırlık
görüĢleri oluĢturulmuĢtur.



OECD Bakanlar Konseyi toplantısında tartıĢılan “Küresel Ekonomik ĠĢbirliği” konusunda
not hazırlanmıĢtır.



Dünya Ekonomisinde Son GeliĢmeler hakkında not hazırlanmıĢtır.



KayıtdıĢı ekonomi hakkında bilgi notu hazırlanmıĢtır.



Ekonomik Durgunluk KarĢısında Hane Halkının Refah Düzeyi: Türkiye‟deki Kentsel BeĢ
ġehir Merkezinden Sonuçlar Konulu Dünya Bankası Rapor Taslağına iliĢkin bilgi notu
hazırlanmıĢtır.



TĠGEM Yeniden Yapılandırma ve Faaliyet Programlaması Raporuna iliĢkin bilgi notları
hazırlanmıĢ ve görüĢ bildirilmiĢtir.



KĠT‟lerde atıl gayrimenkullerin değerlendirilmesine iliĢkin çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ ve
bilgi notları hazırlanmıĢtır.



Dünya Bankası ve MüsteĢarlığımız tarafından yürütülen Tasarruf ÇalıĢması kapsamında
KĠT‟lere iliĢkin verilerle ilgili olarak katkı sağlanmıĢtır.



ÇeĢitli kanun ve yönetmelik taslaklarına görüĢ verilmiĢtir.



Tarım Stratejisi ve Eylem Planı taslağına görüĢ verilmiĢtir.



Üretim teĢvik primine iliĢkin açılan davalara iliĢkin Hukuk MüĢavirliğine görüĢ
verilmiĢtir.



2005 yılında hazırlanmıĢ mikro finansman kuruluĢlarına iliĢkin kanun teklifi ve kanun
taslağına iliĢkin MüsteĢarlığımız içinde koordinasyon yapılmıĢ ve bir bilgi notu
hazırlanmıĢtır.



“Avrupa Birliği ile Mali ĠliĢkiler Çerçevesinde Uygulama ve Denetim Birimlerinin
Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağına
iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla ilgili bilgi notu hazırlanmıĢtır.



Mali piyasalarımızda yabancı faaliyetlerinin
değerlendirilmesine iliĢkin bilgi notu hazırlanmıĢtır.



Bankalardaki “fazla” likiditeye iliĢkin bilgi notu hazırlanmıĢtır.



Kamu kesimi performans yönetimi konferansına iliĢkin mali piyasalarla ilgili katkı
verilmiĢtir.
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ekonomik

güvenlik

açısından



Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı Ortak Yatırım Fonu kurulması hususunda görüĢ verilmiĢtir.



OECD Türkiye incelemesi 2010 yılı raporunun mali piyasalarla ilgili hususlarında görüĢ
verilmiĢtir.



Türkiye ve Güney Kore arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret AnlaĢması imzalanması
amacıyla gerçekleĢtirilen ikinci tur müzakereler çerçevesinde Güney Kore tarafına Türk
finans ve mali sistemini anlatan bilgi notuna ĠFM projesini ve kredi garanti sistemini
anlatan bir bölüm eklenmiĢtir.



DPT Tanıtım Kitabında yer almak üzere “Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi
ÇalıĢmaları” konulu bir bölüm yazılmıĢtır.



“2000 Yılı Sonrası Türkiye‟de Uygulanan Kamu Sektörü Reformlarının Mali Disiplin ve
Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi” konulu sunum ve rapora katkı verilmiĢtir.
Toplantı, Komisyon ve Kurul ÇalıĢmaları



Devlet muhasebesi standartlarının oluĢturulmasına yönelik alt çalıĢma grubu toplantılarına
katılım sağlanmıĢtır.



“Mali ve Bütçesel Hükümler”, “Mali Kontrol” ile “Vergilendirme” fasıl baĢlıkları altında
düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıĢ ve görüĢ bildirilmiĢtir.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢlarıyla yapılan toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Orta Vadeli Program, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Gelir ve Harcamaları konularına
iliĢkin IMF ile yapılan toplantılara (PPM Toplantıları) katılım sağlanmıĢtır.



OECD-SIGMA Kamu Ġç Mali Kontrolü Değerlendirme Ziyareti kapsamında gelen
yabancı heyet ile görüĢme yapılmıĢtır.



Vergi Konseyi, toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Yatırım Ortamını ĠyileĢtirme Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Vergi ve TeĢvikler Teknik Komitesi toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



KKTC teknik heyet toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



KKTC ile 210-2012 yıllarını kapsayan “Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet
Gücünün Artırılması Programı”nın uygulanması çerçevesinde KKTC‟ye Mayıs ve Eylül
aylarında çalıĢma ziyaretleri gerçekleĢtirilmiĢtir.



Paris‟te düzenlenen OECD Kısa Dönemli Ekonomik Tahminler ÇalıĢma Grubu (STEP)
toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



2010 yılında Hazine MüsteĢarlığı ve TCMB uzmanlarıyla yapılan “büyüme” toplantılarına
katılım sağlanmıĢtır.



2010 yılı Mayıs ayında yapılan IMF ve ilgili diğer kamu kuruluĢlarıyla birlikte “Makro”
toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Resmi Ġstatistik Programı çerçevesinde yayımlanmakta olan Ulusal Veri Yayımlama
Takvimi kapsamında, MüsteĢarlığımız sorumluluk alanına giren konular Türkçe ve
Ġngilizce olarak güncellenmiĢ ve resmi sitemizde yayımlanmıĢtır.



Resmi Ġstatistik Programı kapsamında düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıĢ kurum
görüĢleri ilgililere iletilmiĢtir.
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ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleĢtirilen Ulusal Ġstihdam
Stratejisi ÇalıĢtayı‟na aktif katılım sağlanmıĢtır.



Ġstanbul‟da düzenlenen Ġstanbul Finans Zirvesi‟nde “Financial Centres: Experiences and
Challenges” konulu, ĠFM Koordinatörü Kemal Madenoğlu‟nun moderatör olarak yer
aldığı ve uluslararası finans merkezlerinden konuĢmacıların bulunduğu bir panel
düzenlenmiĢtir. Bu panelde yer alacak konuĢmacıların seçimi ve daveti gerçekleĢtirilmiĢ,
konaklama ve ulaĢımına iliĢkin organizasyonlar yapılmıĢtır. Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen
ADFIMI Kalkınma Forumu‟nda “The Role of Financial Centers in Development Finance”
konulu ve YPKGM Genel Müdürü Salih Köse‟nin moderatör olarak yer aldığı bir panel
düzenlenmiĢtir. Panelle ilgili olarak kalkınma finansmanı ve finans merkezleriyle
iliĢkisine yönelik bir bilgi notu hazırlanmıĢtır.



ĠMKB‟nin ev sahipliğinde Ġstanbul‟da düzenlenen “Ġslam Konferansı Üye Ülke Borsaları
Forumu‟nun IV. Toplantısı” için MüsteĢar Yardımcısı Ahmet Yaman‟a açılıĢ konuĢması
notları hazırlanmıĢtır.



ĠMKB‟nin 25.Yıl Konferansında yer alan “Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi” paneline
konuĢmacı olarak katılan ĠFM Koordinatörü Kemal Madenoğlu‟na konuĢma notları
hazırlanmıĢtır.



YOĠKK Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı Teknik Komitesi çalıĢmalarına katılım
sağlanmıĢtır.



Ulusal Ġstihdam Stratejisi hazırlıkları çerçevesinde Finans Sektörü Atölye ÇalıĢmasına
katılım sağlanmıĢtır.
Eğitim ve Seminerler



KKTC ile MüsteĢarlığımızın planlama ve programlama alanında iĢbirliğini geliĢtirmek
amacıyla KKTC ile MüsteĢarlığımız arasında imzalanan mutabakat metni çerçevesinde
KKTC uzmanlarına eğitim verilmiĢtir.



TCMB AraĢtırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü ve IMF tarafından düzenlenen
“Türkiye için Mali Kural” konulu seminere katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Bankası tarafından düzenlenen Kamu Harcamaları Eğitim Programına katılım
sağlanmıĢtır.



Kamu Mali Yönetiminin Güçlendirilmesi AB EĢleĢtirme Projesi kapsamında verilen
eğitim seminerlerine katılım sağlanmıĢtır.



Viyana‟da gerçekleĢtirilen Makroekonomik Yönetim ve Finansal Sektör konulu IMF
Kurslarına katılım sağlanmıĢtır.



Kurum DıĢında Ġç denetçiler için yapılan eğitim programlarında Temel Politika
Dokümanları ve Uygulaması konulu seminer verilmiĢtir.



Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA- European Free Trade Association) tarafından,
Brüksel‟de “Uluslararası Ġstatistik Sistemleri, Avrupa Ġstatistik Sistemi ve AB Ġstatistik
Uygulama Esasları” konulu eğitim programına katılım sağlanmıĢtır.



Viyana‟da GerçekleĢtirilen Macroeconomic Diagnostics Konulu Eğitim ÇalıĢmasına
katılım sağlanmıĢtır.



Denizli Pamukkale Üniversite tarafından sağlanan Panel Veri Analizi Konulu eğitim
çalıĢmasına katılım sağlanmıĢtır.
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Erzurum ve Kars illerimizde Bölgesel Kalkınma Ajansı personeline temel politika
dokümanları ve planlama süreci konularında eğitim verilmiĢtir.



Mesleki Yeterlilik Kurumuna temel politika dokümanları ve planlama süreci konularında
eğitim verilmiĢtir.
AB Uyum Sürecine Katılım



2010 Yılı Düzenli Ġlerleme Raporu Türkiye Katkısı raporunun Ekonomik Kriterler
Bölümüne katkı verilmiĢtir.



AB uyum müzakereleri çerçevesinde; “Mali ve Bütçesel Hükümler”, “Mali Kontrol” ile
“Vergilendirme” fasıl baĢlıkları altında düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıĢ ve görüĢ
bildirilmiĢtir.



Ulusal Programın Ġzlenmesine iliĢkin tablolarda ilgili olduğumuz kısımlar çeyrek (üçer
aylık) dönemler itibarıyla doldurulmuĢ ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine
gönderilmiĢtir.
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1.2.2 - Ġktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanunlarla MüsteĢarlığımıza
verilen görevlere iliĢkin faaliyetler


2011 Yılı KĠT Yatırım ve Finansman Kararnamesinin hazırlanmasına katkı sağlanmıĢtır.



2010 Yılı Yatırım Programının uygulanması ve gerektiğinde güncellenmesi ile ilgili
değerlendirmeler yapılmıĢ ve kuruluĢlardan MüsteĢarlığımıza intikal ettirilen bu yöndeki
talepler yıl içinde sonuçlandırılmıĢtır.



2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesine iliĢkin çalıĢmalar
koordine edilerek gerekli katkı ve katılım sağlanmıĢtır.



Kurumların yatırım teklifleri baz alınarak yapılan toplantı/görüĢmeler neticesinde 2011
yılı yatırımlarının proje bazında dağılımı tespit edilerek 2011 Yılı Yatırım Programının
hazırlanmasına katkı sağlanmıĢtır.



2011-2013 dönemini kapsayan OVP metinlerinin Türkçe ve Ġngilizce olarak
hazırlanmasına katkı sağlanmıĢtır.



2011–2013 dönemini kapsayan ve 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca
hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararının hazırlanması koordine edilmiĢ ve katkı sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Programının Türkçe ve Ġngilizce olarak hazırlanmasına katkı sağlanmıĢtır.



2010 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanmasına katkı sağlanmıĢtır.



Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi kapsamında YOĠKK çalıĢmalarına katkı verilmiĢtir.



Ġstatistik veri tabanı oluĢturulması çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
Periyodik Faaliyetler



2010 Yılı Programının Ġzlenmesi ve ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi
çalıĢmaları yapılmıĢ, Programda yer alan tedbirlere iliĢkin kaydedilen geliĢmeler sorumlu
kuruluĢlar tarafından gönderilen izleme ve değerlendirme raporları incelenerek MartHaziran-Eylül ve Aralık sonu itibarıyla takip edilmiĢtir.
GörüĢ Bildirilen Konular ve Mevzuat ÇalıĢmaları



BaĢta KĠT‟lerle ilgili konularda olmak üzere yapılan/yapılması düĢünülen çeĢitli
düzenlemeler için Kurullar Sekreteryasına ve Bakanlar Kuruluna görüĢler verilmiĢtir.



Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı TeĢkilat Kanunu Tasarısı ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



YurtdıĢı Müteahhitlik Hizmetleri 2008/1 Sayılı Tebliğ ile ilgili olarak DıĢ Ticaret
MüsteĢarlığına görüĢ verilmiĢtir.



Türk Ticaret Kanun ve Borçlar Kanunu Tasarısı Taslakları ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



DıĢ ekonomik iliĢkiler çerçevesinde, çeĢitli ülkelerle yapılan ekonomik iĢbirliği
çalıĢmaları ve serbest ticaret anlaĢmaları ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.
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Hizmetler Sektörüne Yönelik TeĢvikler Eylem Planı Taslağı ile ilgili görüĢ verilmiĢtir



Türkiye Ġhracatçılar Meclisinin “2023 Türkiye Ġhracat Stratejisinin Uygulamaya
Aktarılması ve Sektörel Kırılımı Projesi” raporu ve Eylem Planını ilkeleri ile ilgili görüĢ
verilmiĢtir.



Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Uygulama Planı (BTYP-UP) 2011-2016‟nın
hazırlık çalıĢmaları kapsamında hazırlanan stratejik çerçeve çalıĢmasına görüĢ verilmiĢtir.



Çukurova Bölge Planı Hakkında görüĢ verilmiĢtir.



DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından koordine edilen Ġhracata Dönük Üretim Stratejisi
çalıĢmaları kapsamında demir çelik ve otomotiv sektörleri ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



TEMSAN Genel Müdürlüğünün Ana Statü değiĢiklik teklifine görüĢ verilmiĢtir.



DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları AnlaĢması‟na taraf
olunması konusunda görüĢ verilmiĢtir.



"Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin
ĠĢletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının Ġadesini Düzenleyen Kanunda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" taslağına iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Kamu TaĢıtları Kanunu Tasarısı Taslağı hakkında görüĢ verilmiĢtir.



OSB Kanunu DeğiĢiklik Tasarısı Taslağına görüĢ verilmiĢtir.



Hazine MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan yatırım destek mevzuatında değiĢiklik
yapılmasının öngören taslak mevzuata görüĢ verilmiĢtir.



KOSGEB tarafından hazırlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Taslağına
görüĢ verilmiĢtir.



Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik Taslağına görüĢ
verilmiĢtir.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Madencilik Faaliyetleri
Uygulama Yönetmeliği”ne görüĢ verilmiĢtir.



DTM‟nin “CE ĠĢaretinin Ürüne ĠliĢtirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ve
“Uygunluk Değerlendirme KuruluĢları ve OnaylanmıĢ KuruluĢlara Dair Yönetmelik”
Taslakları hakkında nihai görüĢ verilmiĢtir.



DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca hazırlanan “DüzenlenmemiĢ Alanda KarĢılıklı Tanıma
Yönetmeliği Taslağı” hakkında görüĢ verilmiĢtir.



Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki
Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile Ġlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
taslağına görüĢ verilmiĢtir.



Atık Elektrikli ve Elektronik EĢyaların (AEEE) Kontrolüne Dair Yönetmelik Taslağına
görüĢ verilmiĢtir.



Denizcilik MüsteĢarlığınca yürütülen Liman Yönetim Modeli OluĢturulmasına ĠliĢkin
çalıĢmaya görüĢ verilmiĢtir.



Denizcilik MüsteĢarlığı bünyesinde kurulacak Gemi Sicil Müdürlükleri ile ilgili BKK‟ya
görüĢ verilmiĢtir.
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UlaĢtırma Bakanlığı tarafından yürütülen Çandarlı, Mersin Konteyner ve Filyos Liman
projelerine iliĢkin „Fizibilite, ÇED ve Ġhale Dokümanlarının AB standardına getirilmesi,
AB/uluslararası inĢaat ihalesi prosedürüne uygun olarak ihale dosyası ve iĢ tanımının
hazırlanması‟ projesine aktif katılım sağlanmıĢ, görüĢ verilmiĢtir.



UNDP tarafından yürütülmekte olan “Türkiye‟nin Ġklim DeğiĢikliği Ulusal Eylem
Planı‟nın GeliĢtirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanan “Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı”
taslağına görüĢ verilmiĢ ve yapılan çalıĢtaylara katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Ticaret Örgütü Kurallar Müzakere Grubu çerçevesindeki balıkçılık sübvansiyonları
müzakereleri çerçevesinde ülkeler tarafından yayınlanan belgelere görüĢ verilerek ülke
pozisyonumuzun belirlenmesine katkıda bulunulmuĢtur.



5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu kapsamında hazırlanan "Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ
Organizmaların Deneysel Amaçlı Serbest Bırakılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve
“Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Mikroorganizmaların Kapalı Alanda Kullanımı Hakkında
Yönetmelik Taslağı”na görüĢ verilmiĢtir.



Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı” ve yine
Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Türkiye Su Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun
Tasarısı” taslaklarına görüĢ verilmiĢtir.



AyaĢ Organik Tarım Destekleme ve GeliĢtirme Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun
Teklifi‟ne görüĢ verilmiĢtir.



Avrupa Birliği (AB)'nin Organik Tarım'la ilgili 2092/91 sayılı Konsey Regülasyonu‟nun
yürürlükten kaldırılması ile 834/2007, 889/2008 ve 710/2009 sayılı Komisyon
Regülasyonları ve değiĢikliklerinin uygulamaya girmesinden hareketle, Organik Tarımın
Esasları ve Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliği AB‟nin yeni mevzuatına uyumlu hale
getirmek amacıyla hazırlanan “Organik Tarım Yönetmelik Taslağı”na görüĢ verilmiĢtir.



Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün (TĠGEM) Yeniden Yapılanma ve Faaliyet
Programlaması Raporu‟na görüĢ verilmiĢtir.



“Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür ĠĢlerinde Birim Fiyat Usulü Ġle Hizmet
Alımlarına Dair Yönetmelik Taslağı”na görüĢ verilmiĢtir.



Su Havzaları Yönetimi Stratejisi: Sektör Notu (Ulusal Havza Yönetim Stratejisi-Sektör
Notu)'na görüĢ verilmiĢtir.



Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Taslağı ve bu Kanun
yasalaĢtıktan sonra hazırlanan ilgili yönetmelik taslaklarına görüĢ verilmiĢtir.



OECD Tarım Komitesi tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Raporuna görüĢ verilmiĢtir.



Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Et Konseyi KuruluĢ ve
ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı” na görüĢ verilmiĢtir.



Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “3083 Sayılı Sulama Alanlarında
Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı
Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik Taslağı”na görüĢ verilmiĢtir.
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Kurul, Toplantı ve Komisyon ÇalıĢmaları


Ġlgili sektörlerdeki Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin TBMM KĠT Alt ve Üst Komisyon
denetleme toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



TOBB Sektör Meclisleri toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



TOBB Sektörel Ekonomi ġurası toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



YOĠKK kapsamında yer alan eylemlerle ilgili toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



OECD tarafından yürütülen “Kıtalararası Altyapı Ġhtiyaçları 2030/2050 Projesi” ile ilgili
Paris‟te yapılan toplantıya iĢtirak edilmiĢtir.



OECD Turizm Komitesi‟nin “85th Session of the Tourism Committee” toplantısı ile
“Workshop On Sustainable Development Sector Strategies and Tourism” çalıĢtayına
katılım sağlanmıĢtır.



DAP Önceliklendirme ve Güncelleme ÇalıĢmasına (2010-2013) katılım sağlanmıĢtır.



ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye‟de ĠĢyerlerinde ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Projesi” toplantılarına katılım
sağlanmıĢtır.



Her yıl Ġstanbul‟da düzenlenen OSD Genel Kurulu toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Uluslararası Enerji Ajansı tarafından Paris‟te düzenlenen Uluslararası Acil Durumlar
Sürekli Grubu ile Petrol Piyasaları Sürekli Grubu ortak toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



“Türkiye‟nin Ġklim DeğiĢikliği Ulusal
ÇalıĢtayları”na katılım sağlanmıĢtır.



DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından koordine edilen “Demir-Çelik Sektörü Girdi Tedarik
Stratejisi” çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.



YOĠKK Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi çalıĢmaları kapsamında Teknik Komite
toplantıları düzenlenmiĢtir.



Paris‟te OECD “Measuring Support to Fossil Fuels” ÇalıĢtayına ve Uluslararası Enerji
Ajansı (UEA) Acil Durumlar Sürekli Grubu (SEQ) ile SEQ/SOM (Petrol Piyasaları
Sürekli Grubu) ortak toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



TĠM tarafından organize edilen, “Türkiye‟nin 2023 Ġhracat Stratejisinin Uygulamaya
Aktarılması ve Performans Yönetimi Projesi” kapsamında Madencilik Sektörü ÇalıĢtayına
katılım sağlanmıĢtır.



Elektrikli Araçlar hakkında Ar-Ge, yatırım ve tüketim teĢviklerine yönelik görüĢ
oluĢturmak amacıyla Hazine MüsteĢarlığında ilgili kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin
de bulunduğu toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planının görüĢüldüğü EKK
toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



UNDP Türkiye Ülke Programı Dokümanı ve Eylem Planı (2011-15) kapsamında Çevre ve
Sürdürülebilir Kalkınma ÇalıĢma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



TĠM‟in “Türkiye‟nin 2023 Ġhracat Strateji Haritası ve Performans Programı – Makine ve
Aksamları Sektörü Strateji Haritası OluĢturulması” çalıĢtayına katılım sağlanmıĢtır.
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Eylem

Planı‟nın

GeliĢtirilmesi

Projesi



Güney Koreli iĢadamları ve yatırımcılar için rehber niteliği taĢıyacak bir rapor hazırlamak
ve “Türkiye Ülke Ekonomi Raporu”nu yenilemek amacıyla ülkemizi ziyaret eden Kore
Eximbank DenizaĢırı Ülkeler AraĢtırma Enstitüsü Avrupa ÇalıĢma Takımı Direktörü Prof.
Yang Hyeon-Jo ile yapılan toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına yönelik
olarak baĢlanan çalıĢmalara katılım sağlanmıĢtır.



2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı çalıĢmaları çerçevesinde Ġstanbul‟da
düzenlenen ortak akıl çalıĢtayına katılım sağlanmıĢtır.



UlaĢtırma Bakanlığı tarafından yürütülen Kıyı Yapıları Master Planı hazırlama sürecinde
yönlendirme komitesi toplantılarına katılım sağlanmıĢ, görüĢ verilmiĢtir.



Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili toplantılara aktif katılım sağlanmıĢtır.



Adana‟da „„Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Projesi‟‟
kapsamında, yer alan „„Toprak ĠĢlemesiz Tarım‟‟ konularında düzenlenen toplantıya
katılım sağlanmıĢtır.



Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planını temel alan 2010–2013 dönemi proje ve faaliyet
önceliklendirme ve güncelleme çalıĢması amacıyla düzenlenen toplantılara katılım
sağlanmıĢtır.



Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi Toplantısı‟na katılım sağlanmıĢtır.



Brüksel‟de Avrupa Komisyonu ile 12 numaralı Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı
Faslının teknik kapanıĢ kriterlerinin ele alındığı teknik toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



TÜBĠTAK koordinasyonunda yürütülen Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi
ÇalıĢma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Paris-Fransa'da yapılan OECD Tarım Komitesi Tarımsal Politikalar ve Piyasalar (APM)
ÇalıĢma Grubu toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



GAP Bölgesinde sulamaya açılan ve açılacak alanlarda gerçekleĢtirilecek olan sulama ve
diğer tarımla ilgili konulara iliĢkin eğitim ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesine iliĢkin
“GAP Eğitim-Yayım ve Ġzleme Programı”nın hazırlanması çalıĢmaları kapsamında
Antalya‟da düzenlenen çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.



Hollanda Hükümeti ile G2G kapsamında baĢlatılan “IPARD Kapsamında Tarım-Çevre
Programı Hazırlıklarında Koordinasyon ve ĠletiĢim Yoluyla Tarım ve KöyiĢleri
Bakanlığını Destekleme Projesi” çerçevesinde Bolu-Abant‟da düzenlenen seminere
katılım sağlanmıĢtır.



Almanya Dresden‟de Alman Teknik ĠĢbirliği KuruluĢu tarafından düzenlenen “Tarım
Politikaları Forumu 2010” adlı toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Projesi kapsamında
gerçekleĢtiren Üst Düzey ÇalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.



TÜĠK BaĢkanlığı tarafından düzenlenen ve RĠP kapsamında modüler eğitimlerin ikincisi
olan “Modül 3: Tarım AraĢtırmaları Eğitim Programı” ile “Rekolte Tahmin ÇalıĢtayı”na
katılım sağlanmıĢtır.



Çevre ve Orman Bakanlığı ile Dünya Bankası‟nın 03 Mart 2010 tarihinde Ankara‟da
düzenlediği “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi” konulu çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.
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Çevre ve Orman Bakanlığı ile MDG-F tarafından düzenlenen “Türkiye‟nin Ġklim
DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi BirleĢmiĢ Milletler Ortak Programı”
kapsamında düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TÜSĠAB) tarafından Antalya‟da düzenlenen
tohumculuk sektöründeki geliĢmelerin değerlendirilmesine yönelik toplantıya katılım
sağlanmıĢtır.
Eğitim ve Seminerler



JICA tarafından Japonya‟da gerçekleĢtirilen “KOBĠ GeliĢtirme Politikaları” konulu eğitim
programı ile “Genç Liderler Programı”na ve aynı program kapsamında düzenlenen
Tarım/Kırsal Kalkınma Kursuna katılım sağlanmıĢtır.



TEPAV tarafından organize edilen eğitim faaliyeti kapsamında Özbekistan kamu
görevlilerine “Kamu-Özel ĠĢbirliği Uygulamaları” konusunda eğitim verilmiĢtir.



Uluslarararası Logitrans Lojistik Konferansına katılım sağlanarak “Gümrük Altyapısının
ĠyileĢtirilmesi ve Demiryolu Yatırımları” ve “2020 UlaĢtırma Çekirdek Ağı, Türk
Denizcilik Politikası ve Denizyolu Altyapı Projeleri” konulu sunuĢlar yapılmıĢtır.



Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen “Logitrans Logicity Fuarına” katılım sağlanmıĢ ve “UlaĢtırma,
Lojistik ve Gümrük Altyapısının ĠyileĢtirilmesi” konulu bir sunum yapılmıĢtır.



Ġslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Ulusal Kalkınma Finansmanı Kurumları
Birliği‟nin (ADFIMI) Ġstanbul‟da düzenlediği 2010 Kalkınma Forumu‟na konuĢmacı
olarak katılım sağlanmıĢ, “PPPs in Turkey” konulu bir sunum yapılmıĢtır.



MENA-OECD Yatırım Programı Irak‟ta Altyapı Finansmanı ÇalıĢma Grubunun Paris‟te
düzenlediği “Reinforcing Infrastructure Development in Iraq” konulu 3. Toplantısına
konuĢmacı olarak katılım sağlanmıĢ, “Implementing Key Features of PPPs: Case Studies
From Turkey” konulu bir sunum yapılmıĢtır.



Girdi Tedarik Stratejisi hazırlıkları kapsamında, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından
Ankara‟da düzenlenen Girdi Tedarik Stratejisi ve Rekabet Gücünün Artırılması
ÇalıĢtayında “Türkiye‟nin Hurda Ġhtiyacı ve Ortak Alım Stratejisi” konulu sunuĢ
yapılmıĢtır.



Ġstanbul‟da düzenlenen “Steel Market Strategies” konferansında “Restructuring of the
Turkish Steel Industry: Flat Steel Investments and What is Next?” konulu sunuĢ
gerçekleĢtirilmiĢtir.



Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen II. Gıda Güvenliği Kongresi kapsamında düzenlenen “Fasıl 12
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları “ adlı panele panelist olarak
katılım sağlanmıĢtır.



“Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımının Toprak ve Su Kaynaklarına Etkileri ve Türkiye
Değerlendirmesi” baĢlıklı Planlama Uzmanlığı Tezi tamamlanmıĢtır.



“Tarımsal Destekleme Politikalarında Son Dönem GeliĢmeleri” isimli makale
hazırlanmıĢ ve Türktarım dergisinin Eylül-Ekim 2010 dönemi 195. sayısında
yayımlanmıĢtır.



Ġstanbul‟da düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 2010‟da
“Dünyada Biyoyakıtlara ĠliĢkin Kamu Politikaları” konulu bir bildiri sunulmuĢtur.
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Ġstanbul‟da Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı kapsamında “Türkiye‟de
Biyoyakıt Politikalarının GeliĢimi” baĢlıklı bir sunum yapılmıĢtır.



“Biyoyakıt Politikalarının Tarım Sektörüne Etkileri” baĢlıklı uzmanlık tezi 2010 yılı
Ekim ayında yayımlanmıĢtır.
AB Uyum Sürecine Katılım



AB Müktesebatına uyumu öngören Ulusal Program hazırlıklarına katılım sağlanmıĢtır.



AB üyelik sürecinde Kamu Alımları Faslının müzakereye açılabilmesi çalıĢmaları
çerçevesinde, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve Komisyona danıĢmanlık hizmeti veren
OECD-SIGMA ile toplantılar ve çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.



Kamu Alımları Faslı Strateji Belgesi‟nin hazırlanmasında etkin rol üstlenilerek katkı
sağlanmıĢtır.



3 Numaralı ĠĢ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestîsi Faslı Strateji Belgesi ile ilgili
görüĢ bildirilmiĢ, ABGS tarafından yapılan toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Hazine MüsteĢarlığı tarafından koordine edilen, Dünya Bankası‟ndan sağlanan Program
Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi
kapsamında Çimento Sektörünün AB çevre müktesebatının uygulanması konusunda
incelenmesi çalıĢmalarına katkı verilmiĢtir.



Rekabet Faslının açılıĢ kriteri olan “Türk Çelik Sanayi Ulusal Yeniden Yapılandırma
Planı”na görüĢ verilmiĢ ve bu konudaki toplantılara aktif katılım sağlanmıĢtır.



AB 3 No‟lu Sanayi, Ticaret ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesinin Ankara‟da
gerçekleĢtirilen 10. Tur toplantısında “Recent developments in the industry and progress
with implementation of industrial policy priorities stemming from the 9th Development
Plan (2007-2013)” konulu bir sunuĢ yapılmıĢtır.



Brüksel‟de düzenlenen Türkiye-AB Çelik Temas Grubu toplantısında “The Need for
Improving Iron Ore Production and Enrichment Capacity in Turkey” konulu sunuĢ
gerçekleĢtirilmiĢtir.



Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Konseyi‟nde alınan karar gereği gerçekleĢtirilen
Tarım ve Balıkçılık Alt-Komitesi 9‟uncu toplantısı yanı sıra, 11 no‟lu Tarım ve Kırsal
Kalkınma faslına iliĢkin olarak 12 no‟lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
Politikası faslına iliĢkin olarak düzenlenen teknik toplantılara katılım sağlanmıĢtır.
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1.2.3 - Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
540 Sayılı KHK Kapsamındaki Diğer Faaliyetler


2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanmıĢ, Türkçe ve
Ġngilizce olarak yayımlanmıĢtır.



2011 Yılı Programı ve Yatırım Programı hazırlanarak yayımlanmıĢtır.



TBMM Genel Kurulda, Plan ve Bütçe ve diğer KĠT Komisyonlarında yapılan bütçe ve
görev alanına giren diğer konulardaki görüĢmelere katılım sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Yatırım Programına iliĢkin olarak Yatırım Programına yeni proje alınması, 2010
Yılı Yatırım Programına iliĢkin olarak da projeler arası ödenek aktarması yapılması, proje
revizyonları ile projelere ek ödenek tahsis edilmesine iliĢkin talepler değerlendirilmiĢ ve
kuruluĢlarla toplantılar yapılmıĢtır.



TBMM Genel Kurulunda 2011 Yılı Bütçesi ile ilgili görüĢmelere katılım sağlanmıĢtır.



AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından (IPA) yararlanmak amacıyla hazırlanması
gereken Stratejik Çerçeve Belgesinin (SÇB) hazırlıkları tamamlanmıĢtır. Ayrıca
Operasyonel Program taslakları ile ilgili yazıĢmalar yapılmıĢtır.



Orta Vadeli Program ve yıllık programda yer alan tedbirlere iliĢkin ilgili kuruluĢlarla
toplantılar düzenlenmiĢtir.



KuruluĢların bütçe tavanları belirlendikten sonra analitik bütçe bazında ödenekler tespit
edilmiĢ ve vize edilmiĢtir.



ĠSMEP (Ġstanbul Sismik Riskin Etkilerinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi)
Projesinin 3 ayda bir yapılan yönlendirme komitesi toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



MüsteĢarlığımızın komisyon üyesi olduğu ve yılda en az 3 kez toplanan Ġstihdam ve
Mesleki Eğitim ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi Eylem Planı Ġzleme Değerlendirme Kuruluna
katılım sağlanmıĢtır.



MüsteĢarlığımızın komisyon üyesi olduğu ve 4 ayda bir toplanan Deprem DanıĢma
Kurulu (DDK) Toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Ġller Bankası KĠT Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



GAP bölgesinde bulunan 9 ile yönelik uygulanan Sosyal Destek Programı (SODES)‟in
kapsamı geniĢletilerek DAP illerini de içerecek Ģekilde 25 ile çıkartılmıĢtır.



Sosyal Yardım Sisteminin Ġstihdamla Bağlantısının Kurulması ve EtkinleĢtirilmesi Eylem
Planı”, ilgili kuruluĢlarla koordinasyon içerinde hazırlanmıĢ ve uygulamaya konmuĢtur.
Mevzuat ÇalıĢmaları



MüsteĢarlığımızın yürüteceği Sosyal ve Ġktisadi AraĢtırmalara iliĢkin Esas ve Usuler
Kamu Ġhale Kanunu 3 maddesi (f) bend kapsamında hazırlanmıĢ ve Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe girmiĢtir.



Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projelerini Desteklemek Amacıyla
Devlet Planlama TeĢkilatı Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul
ve Esasları MüsteĢarlık Olur‟u ile hazırlanmıĢtır.



Kamu-Özel ĠĢbirliği yasasının hazırlama komisyonuna katılım sağlanmıĢtır.
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Sağlık Tesislerinin, Kiralama KarĢılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları
DıĢındaki Hizmet ve Alanların ĠĢletilmesi KarĢılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte
değiĢiklik yapılmasına iliĢkin komisyona katılım sağlanmıĢtır.



“Ġmar ve Kıyı Kanunlarında DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”, “112
Acil Çağrı Merkezleri Hakkında Kanun Tasarısı ”, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma
Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat Kanunu Tasarısı, Türkiye Gençlik Ajansının KuruluĢ ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, “Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun
Tasarısı” taslakları hakkında görüĢ verilmiĢtir.



Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Teknik AraĢtırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün
görevlerinde değiĢiklik önerisi ile ilgili yasa hazırlığına iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



4749 sayılı Kanun Kapsamında DıĢ Finansman Sağlanmasına ĠliĢkin Esas ve Usullere
Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



“Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Hizmetleri Kanun Tasarısı”, Döner Sermayeli
ĠĢletmeler Kanun Tasarısı Taslağı ile TaĢıt Kanunu Tasarısı, ile ilgili görüĢ bildirilmiĢtir.



Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Denetim Hizmetleri
Yönetmelik Taslağı”na iliĢkin görüĢ bildirilmiĢtir.



Ömrünü TamamlamıĢ TaĢıtların Kontrolü Yönetmeliğine, Atık Elektrikli ve Elektronik
EĢyaların Kontrolü Yönetmeliğine, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan
değiĢikliğe iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Avrupa Birliği ile Mali ĠliĢkiler Çerçevesinde Uygulama ve Denetim Birimlerinin
Kurulmasına Dair Kanun Taslağına görüĢ verilmiĢtir.



Ġlk defa 2009 yılında Yatırım Programına alınan “Kamu Eliyle Yapılan Kültür
Yatırımlarına Destek Projesi”nin Harcama Esas ve Usulleri yeni ihtiyaçlara göre
güncellenmiĢtir.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Ek Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı Taslağına ve Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına görüĢ
verilmiĢtir.
GörüĢ Bildirilen Diğer Konular



2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Karar Taslağına
iliĢkin görüĢ bildirilmiĢtir.



Kamu-Özel ĠĢbirliği kapsamında yapılacak olan projelerin fizibilitelerine görüĢ verilerek
YPK süreci baĢlatılmıĢtır.



Sağlık Bakanlığının Yatırım Planlama Rehberi taslağına, Türkiye Kronik Havayolu
Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (GARD), Diyabet Kontrol Programına görüĢ
verilmiĢtir.



JICA tarafından desteklenmesi planlanan “binalarda yıkılmayı engelleyen yapı
elemanlarının geliĢtirilmesi projesi” ne ve JICA tarafından desteklenmesi planlanan ve
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmesi planlanan “okullarda afet eğitimi” konulu projeye
görüĢ verilmiĢtir.
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Afet Azaltma ve Yeniden Yapılanma Küresel Fonu‟nca (Global Facility for Disaster
Reduction and Recovery - GFDRR) hibe desteği sağlanması planlanan Yüksek Riskli
ġehirlerin ve Güçlendirilecek Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi Konusunda
DanıĢmanlık Hizmetleri Projesinin hazırlık çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢ olup
Türkiye‟de Konutların Güçlendirilmesi Ġçin Ġdari ve Mali Bir Yapının GeliĢtirilmesi
Konusunda DanıĢmanlık Hizmetleri ile ilgili projenin hazırlık çalıĢmalarına iliĢkin
toplantılara katılım sağlanmıĢ ve konuyla ilgiligörüĢ bildirilmiĢtir.



Ülke Ortaklık Stratejisi (CPS) Ara Dönem Değerlendirmesi ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



“Türkiye‟de SEVESO II Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Kapasite GeliĢtirilmesi
Projesi” ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



Taslak Avrupa Birliği ĠletiĢim Stratejisi‟ne (ABĠS) iliĢkin görüĢ bildirilmiĢtir.



Dünya Bankası tarafından finansmanı sağlanan “Ġstanbul Belediye Altyapı Projesi” ile
iliĢkin toplantıya katılım sağlanmıĢ ve konuyla ilgili görüĢ bildirilmiĢtir.



ÇeĢitli illerin Bölge GeliĢme ve Çevre Düzeni Planı ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



KKTC Sosyal Uyum Projesi‟ne görüĢ bildirilmiĢtir.



Ġslam Kalkınma Bankası tarafından ülkemiz için hazırlanan Üye Ülke Ortaklık Strateji
Belgesi‟ne (MPCS) görüĢ bildirilmiĢtir.



Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “TaĢkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Fizibilite
ÇalıĢması” Projesine iliĢkin görüĢ bildirilmiĢtir.



Avrupa Sosyal ġartı 3. Ulusal Raporun hazırlanmasına katkı sağlanmıĢtır.



BM Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesine sunulacak rapora iliĢkin görüĢ
verilmiĢtir.



Ġller Bankası Kanununda değiĢiklik yapılması hakkında kanun tasarısı hakkında görüĢ
verilmiĢtir.



DSĠ tarafından 2011 Yılı Yatırım Programına alınmasına yönelik teklif edilen 12 adet
projeye iliĢkin fizibilite raporları değerlendirilmiĢ, görüĢ verilmiĢ ve Projeler Yatırım
Programı ile iliĢkilendirilmiĢtir.



Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaĢanan içmesuyu ve
kanalizasyon projelerinin belirlenmesi, bu projelerin önceliklendirilmesi için kriter
setlerinin oluĢturulması, kriter setlerinin puanlandırılarak öncelikli proje listesinin
oluĢturulması ve finansman modellerinin oluĢturulması çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.



Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Türkiye 2010 Raporu BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ile iĢbirliği içinde hazırlanmıĢtır.



Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Taslağı, Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM)
ġartında yapılması planlanan değiĢiklikler ile BÇM‟nin yasal statüsü belirlemeye yönelik
hazırlanan uluslararası anlaĢma taslağına görüĢ verilmiĢtir.



Türkiye‟de Çevresel Bilgi DeğiĢim Ağının Kurulması (TEIEN) Projesi kapsamında veri
ve bilgi paylaĢımının sağlanmasına yönelik MüsteĢarlığımız ile Çevre ve Orman
Bakanlığı arasında imzalanması öngörülen Protokol Taslağına görüĢ verilmiĢtir.



Türkiye‟nin Kalıcı Organik Kirletici Maddelere (POP‟ler) ĠliĢkin Stockholm SözleĢmesi
için Taslak Ulusal Uygulama Planına (UUP) görüĢ verilmiĢtir.
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BM Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi kapsamında
Mutabakatına yönelik ülke tutum kâğıdımıza görüĢ verilmiĢtir.



Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Strateji Belgesine (2010-2020) görüĢ verilmiĢtir.



BM Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi altındaki müzakere dokümanlarına görüĢ
verilmiĢtir.



UNDP tarafından yürütülen Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planının Hazırlanması Projesi taslak
çıktıları, Ġklim DeğiĢikliği Alanında Kapasite GeliĢtirme Projesi çıktıları, Türkiye‟nin
Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Projesi taslak çıktıları ile
Türkiye‟nin Ġklim DeğiĢikliği Ġkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi hazırlık
dokümanlarına görüĢ verilmiĢtir.



Bölgesel Çevre Merkezi tarafından yürütülen Çevre Alanında Kapasite GeliĢtirme Projesi
çerçevesinde Yaban KuĢlarının Korunmasına ĠliĢkin 79/409/AET Sayılı Direktif (KuĢ
Direktifi) ve Tehlikeli Maddeler ile Ġlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne ĠliĢkin
96/82/AT Sayılı Konsey Direktifi (Seveso II Direktifi) için hazırlanan Düzenleyici Etki
Analizi (DEA) Ön Raporları ve DEA sürecine iliĢkin Eylem Planı ve otomotiv, akü ve pil
ile boya sektörlerine iliĢkin olarak yürütülecek sektörel etki analizi (SEA) çalıĢmalarına
yönelik taslak SEA Eylem Planına görüĢ verilmiĢtir.



BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanmakta olan Uluslararası
Düzeyde Kabul EdilmiĢ Çevresel Amaç ve Hedeflerin Derlenmesi baĢlıklı belgenin
hazırlıkları kapsamında, 29-31 Mart 2010 tarihinde düzenlenen Açık Uçlu Uzmanlar
Toplantısının taslak raporuna görüĢ verilmiĢtir.



ÇölleĢme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı kapsamında 2009 yılı Nisan ayı itibarıyla
yapılan ve yapılması planlanan çalıĢmalarda kaydedilen geliĢmelere iliĢkin görüĢ
verilmiĢtir.



Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Türkiye‟de Temiz Sanayiye Doğru: Politika
Yapıcılar Ġçin Araçlar” raporu, “Kalkınma, Sektör Rekabetçiliği ve Avrupa Birliği Çevre
Müktesebatı ile UyumlaĢma Zorluklarının Dengelenmesi” konulu Çimento Sektörü
notuna iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2010-2013 (AB Üyeliğine Doğru) ve Kimya Sanayi 3D
Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağına, Rio SözleĢmeleri Kapsamında Türkiye‟nin
Ulusal Kapasitesinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan “Rio SözleĢmeleri
Ulusal Kapasite Eylem Planına (UKEP)” görüĢ verilmiĢtir.



Mesleki eğitim sektörüyle iliĢkili, OECD, Dünya Bankası, UNDP, UNESCAP, UNEP,
UNICEF, ILO, BM ve diğer kuruluĢlar tarafından hazırlanan çok sayıda ortaklık
anlaĢması, değerlendirme raporu, proje dokümanı, strateji belgesi, eylem planı ve benzeri
belgelere görüĢ bildirilmiĢtir.



Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde
hazırlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi” çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢ ve
görüĢ verilmiĢtir.



UNICEF ile kamu kuruluĢlarının 2011-2015 döneminde ortaklaĢa yapacakları faaliyetlerin
ulusal önceliklerle uyumlu olması ve kalkınmaya katkı yapması için beĢ yıllık Ülke
Programının hazırlık çalıĢmaları koordine edilerek taslak metin hazırlanmıĢtır.
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hazırlanan

Kopenhag



Türkiye‟de faaliyet gösteren BM KuruluĢlarının 2011-2015 döneminde yapacakları
faaliyetlerinin çerçevesini çizen BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma ĠĢbirliği Stratejisi (UNDCS)
belgesinin hazırlıklarına aktif katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Bankası tarafından hazırlanan Türkiye‟de Temel Eğitim‟de Kalite ve EĢitliğin
GeliĢtirilmesi raporuna görüĢ verilmiĢtir.



Ülke Ortaklık Stratejisi (CPS) Ara Dönem Değerlendirmesi ile ilgili görüĢ verilmiĢtir.



Ġstanbul Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına görüĢ verilmiĢtir.



TRT 2011 Genel Yayın Planına görüĢ bildirilmiĢ diğer dairelerden gelen görüĢler
koordine edilmiĢtir.



Asgari Ücret Komisyonu Toplantısına MüsteĢarlığın görüĢü sunulmuĢtur.



Ekonomik ve Sosyal Konsey‟in yeniden yapılandırılmasına yönelik çalıĢmalara katkıda
bulunulmuĢtur.



Gözden GeçirilmiĢ Avrupa Sosyal ġartı 3. Ulusal raporumuza görüĢ verilmiĢtir.



Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet
EĢitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)” çalıĢmalarına, “Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle
Mücadele Ulusal Eylem Planı (2011-2013)” çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢ ve görüĢ
verilmiĢtir.



Küresel Sürdürülebilirlik Paneli‟nin nihai raporuna katkı olarak, Panelin “Pazar Araçları
ve Yatırım TeĢviklerinin Kullanımı” çalıĢma grubuna, yoksullukla mücadelede
kullanılabilecek Pazar mekanizmaları ve yatırım seçenekleri hakkında görüĢ verilmiĢtir.



Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016)‟ya görüĢ verilmiĢ ve ilgili
toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Bilim ve Teknoloji Ġnsan Kaynakları Stratejisi ve Eylem Planına (2011-2016) görüĢ
verilmiĢ ve çalıĢma grubu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Çok taraflı ve ikili teknik iĢbirliği kapsamında kamu, sivil toplum ve özel sektör
kuruluĢları tarafından yürütülmesi önerilen birçok kalkınma önceliklerimiz doğrultusunda
değerlendirilmiĢ ve görüĢ verilmiĢtir.
AB Uyum Sürecine Katılım ÇalıĢmaları



Brüksel‟de gerçekleĢtirilen 6 No.lu “UlaĢtırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Ağları”
Alt Komitesinin 9. tur toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Mali ĠĢbirliği Komitesinin toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Sektörel Ġzleme Komitesi ile Bölgesel GeliĢme ve Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi
Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Türkiye-AB Karma ĠstiĢare Komitesi toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında hazırlanan projelere katkı
verilerek ve toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Katılım Öncesi Mali Yardım Ortak Ġzleme Komitesi ile GeçiĢ Dönemi Yardımı ve
Kurumsal GeliĢme Ġzleme Komitesi, Sektörel Ġzleme Komitesi toplantılarına katılım
sağlanmıĢtır.
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“Taslak 2011-2013 Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi”ne görüĢ verilmiĢtir.



AB Stratejisi kapsamında hazırlanan “II. Platform 2010 Taslak Eylem Planı”na görüĢ
verilmiĢtir.



IPA 1. BileĢeni 2010 Yılı Programlaması Stratejik Çevresel Değerlendirme Proje
Önerisine görüĢ verilmiĢtir.



Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine iliĢkin Türkiye Ulusal Programının
izlenmesi çalıĢmaları kapsamında Ulusal Programın izlenmesi çalıĢmasına katkı
sağlanmıĢtır.



3 no‟lu ĠĢ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi ile ilgili olarak yapılan toplantılara
katılım sağlanmıĢtır.
Kurul, Toplantı ve Komisyon ÇalıĢmaları



Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK) Koordinasyon ve
DanıĢma Kurulu (KDK) toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



KĠT Komisyonu ve KĠT Alt Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonuna Kimyasal Maddeler,
Madencilik, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ġablonları Hakkında 10 Yıllık Program
Çerçeveleri ve Atık Yönetimi konularında sunulan Ulusal Raporların hazırlıkları koordine
edilmiĢtir.



18. Milli Eğitim ġurasına katılım sağlanmıĢtır.



Mesleki Yeterlilik Kurumu V. Genel Kurulu‟na katılım sağlanmıĢtır.



Ġstihdam DanıĢma Kurulu Alt Komite (Sağlık Komitesi) ÇalıĢtayı‟na katılım sağlanmıĢtır.



Meslek DanıĢma Komisyonu‟na, GAP Yüksek Kurulu toplantısına ve Mesleki Eğitim
Kurulu ve Ġl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Bölgesel GeliĢme ve Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Komitesi toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.



ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Sektörlerarası Çocuk Kurulu, Kadının Statüsü DanıĢma
Kurulu, Aile ve Sosyal AraĢtırmalar DanıĢma Kuruluna, Sosyal Hizmetler DanıĢma
Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü tarafından oluĢturulan “Aile Odaklı Medya
Değerlendirme Platformu”na katılım sağlanmıĢtır.



Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinin ortak kullanımına iliĢkin esasların
belirlendiği komisyon oluĢturulmuĢtur.



Sağlık Bakanlığının Planlama ve Ġstihdam Komisyonuna, Sağlıkta DönüĢüm Projesi
Ġzleme ve Değerlendirme Toplantılarına ve Sağlık Harcamaları Ġzleme ve Değerlendirme
Komisyonuna katılım sağlanmıĢtır.



Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile birlikte Türkiye Sağlık Eğitimi ve Sağlık Ġnsangücü Durum
Raporu hazırlanmıĢtır.



OECD‟nin Devlet Özel Sektör Ortaklıkları 3. Yıllık Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
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63. Dünya Sağlık Asamblesine katılım sağlanmıĢtır.



Ġlaç ve sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması ve fiyat değerlendirme komisyonu
toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı‟na iliĢkin çalıĢma toplantılarına katılım
sağlanmıĢtır.



OECD tarafından gerçekleĢtirilen “Su Ekonomisi ve Finansmanı (Water Economics and
Financing)” konulu toplantıya, UNESCO tarafından yürütülen “Kuzeydoğu Atlantik,
Akdeniz ve Bağlantılı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı ve Etki Azaltma” projesi için
düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



Ġstanbul Depreme Hazırlık ÇalıĢmaları ile ilgili toplantıya katılım sağlanmıĢtır. BütünleĢik
Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlık çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.



Sürdürülebilir Kentler‟e iliĢkin olarak Dünya Bankası yetkilileri ile toplantı yapılmıĢtır.



Tehlikeli Madde içeren Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Kontrolü (Seveso II)
Direktifine iliĢkin Düzenleyici Etki Analizi DanıĢma ÇalıĢtayı‟na katılım sağlanmıĢtır.



“Afet Eğitiminde Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi” çalıĢtayına katılım sağlanmıĢtır.



Birinci Ulusal Uygulanabilirlik Koordinasyon ÇalıĢtayı‟na katılım sağlanmıĢtır.



Yerel Yönetimler Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi II‟nin yönlendirme
komitesine katılım sağlanmıĢtır.



Yerel Yönetimlerin Hizmetlerinin GeliĢtirilmesi Projesine yönelik TODAĠE‟de yapılan
toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Bankası Projeleri kapsamında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile yapılan
toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının Planlama Sürecinin Yenilenmesi Projesine Ait Etüt ve
TeĢhis aĢaması, Tasarım AĢaması Süreci, Bilecik Pilot Projesi ve Mekansal Stratejik
Planlama yaklaĢımına iliĢkin bilgi-değerlendirme-ve görüĢ alıĢ veriĢinin yapıldığı
toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Bankası, AFD, AYB, KfW ve JBIC temsilcileri ile dıĢ kredili projeler hakkında
görüĢmeler yapılmıĢtır.



Ġstihdam ve Mesleki Eğitim ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi Eylem Planı hazırlama, izleme ve
değerlendirme toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulama ve takip toplantılarına
katılım sağlanmıĢtır.



Üstün Zekalılar Strateji Belgesi hazırlama toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



ĠġKUR tarafından düzenlenen “Kadın Ġstihdamının Artırılmasına Yönelik Strateji
GeliĢtirme Projesi” toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



GAP Eylem Planı Ġzleme değerlendirme çalıĢmalarına iliĢkin toplantılara katılım
sağlanmıĢtır.



Hacattepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkiye Nüfus ve
Sağlık AraĢtırması Ġleri Analiz” konferansına katılım sağlanmıĢtır.
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Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı kapsamında YÖK bünyesinde kurulan komisyon
çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır.



Ġstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yer alan Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi
Komitesinin toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



TÜSSĠDE‟de düzenlenen “Yabancı Öğrenci Strateji Belgesi Hazırlama ÇalıĢtayı”na
katılım sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Yatırım Programı çalıĢmalarına esas olmak üzere 94 devlet üniversitesinin yanı
sıra, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi
BaĢkanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Türkiye Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü ile yatırım görüĢmesi
yapılmıĢtır.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Spordan sorumlu Devlet
Bakanı‟nın baĢkanlığında yapılan “Erzurum KıĢ Oyunları- ÜNĠVERSĠAD” ve “Trabzon
Avrupa Gençlik Oyunları” toplantı ve çalıĢtaylarına katılım sağlanmıĢtır.



Kayıp Çocuklar BaĢta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların AraĢtırılarak
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması
Komisyonu” çalıĢmalarına Komisyon uzmanı olarak katkıda bulunulmuĢtur.



Çocuğa Yönelik ġiddetin Önlenmesi Eylem Planı hazırlanmasına iliĢkin çalıĢmalara
katılım sağlanmıĢtır.



Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan çalıĢmalara ve
toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından yürütülmekte olan “GAP Bölgesinde
Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi Yönlendirme Komitesi”ne katılım
sağlanmıĢtır.



ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve IPA-I 2008 yılı
programlaması kapsamında yürütülecek olan “ÇalıĢma Hayatında Cinsiyet EĢitliğinin
GeliĢtirilmesi Projesi” nin toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kadın GiriĢimciler Ġçin Finans Kaynaklarına
EriĢim ve Yatırıma Hazırlık” konulu çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.



BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli
Komisyonu baĢlığı altında MüsteĢarlığımız, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa
Kadın Lobisi (EWL) Yönetim Kurulu Üyesi, BaĢkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı
ve Aile Planlaması AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ve temsilcilerinden oluĢan “Kadın
Ġhtisas Komitesi” toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Aile Eğitimi
Müfredatı GeliĢtirme Projesi” kapsamında düzenlenen çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.



“Ġnsana YakıĢır ĠĢ: Antalya‟da Gençlik Ġstihdamı Programı” kapsamında düzenlenen
“BirleĢmiĢ Milletler Ortak Programı Ulusal Teknik Ekip Toplantılarına katılım
sağlanmıĢtır.



Ġsveç Hükümetinin BirleĢmiĢ Milletler aracılığı ile Türkiye ye sağlamıĢ olduğu fon
kapsamında Gençlik Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülen projeler
kapsamında yapılan toplantılara katılım sağlanmıĢtır.
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Ulusal Ajans tarafından “Gençlik Bilgilendirmesi” hakkında toplantıya katılım
sağlanmıĢtır.



BirleĢmiĢ Milletler kuruluĢları tarafından yürütülen teknik iĢbirliği projelerinin
değerlendirme kurulu ve yürütme kurulu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Arap Ligi tarafından Tunus‟ta “Sosyal Kalkınma ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması”
konusunda yapılması planlanan çalıĢtayla ilgili olarak, organizasyon, mali konular, katılım
düzeyi ve medya konularının ele alınmasına imkan sağlayacak bir Türkiye-Arap Ligi
hazırlık ve eĢgüdüm toplantısına katılım sağlanmıĢtır



26 ülkeden 300 üst düzey katılımcının yer aldığı Binyıl Kalkınma Hedefleri +10 Bölgesel
Konferansı UNDP ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu ile ortaklaĢa 9-10 Haziran 2010
tarihlerinde Ġstanbul‟da düzenlenmiĢtir.



KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.
Uygulanan Projeler



Küresel Isınma Alanında Rasyonel Adımların Tespiti Projesi çalıĢmaları yürütülmüĢtür.



Çevre sektörünün pilot sektör olduğu Dünya Bankası destekli Kalkınma Plan ve
Programlarının Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesinin çalıĢmalarına aktif katılım
sağlanmıĢtır.



Yükseköğretim ile ĠĢ Piyasası Arasındaki Uyum Düzeyinin Analizi ve Arz-Talep
Projeksiyonları: MüsteĢarlığımız tarafından uygulanan Sosyal ve Ġktisadi AraĢtırmalar
Programı kapsamında 2009 yılında etüt çalıĢması yapılan projenin ana ihalesi
tamamlanmıĢtır. Yürütücü firmalara iliĢkin değerlendirmeler tamamlanma aĢamasındadır.
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1.2.4 - Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Ġle Ġlgili Faaliyetler


IPA 3. BileĢeni Bölgesel GeliĢme kapsamında yer alan Operasyonel Programlara (OP)
iliĢkin koordinasyon toplantısı, IPA 3. ve 4. BileĢenleri Bölgesel GeliĢme ve Ġnsan
Kaynaklarının GeliĢtirilmesi koordinasyon toplantıları düzenlenmiĢtir.



2010-2011 dönemi için IPA 3. bileĢeni kapsamındaki OP arası tahsisat oranlarının
belirlenmesine yönelik olarak bir değerlendirme çalıĢması yapılmıĢ ve Avrupa
Komisyonuna iletilmiĢtir. Buna göre Çevre OP‟si için 282,4 Milyon Avro (%40),
Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP‟si için 211,8 Milyon Avro (%30), UlaĢtırma OP‟si için
ise 211,8 Milyon Avro (%30) tahsis edilmesi öngörülmüĢtür.



IPA‟nın 3. ve 4. bileĢenleri kapsamındaki OP‟de yer alan performans göstergelerinin
Stratejik Çerçeve Belgesi ile uyumlu olması amacıyla çalıĢmalar yürütülmüĢtür.



IPA‟nın 3. ve 4. bileĢenleri kapsamında tahsis edilen fonların kullanılabilmesine yönelik
olarak OP‟den sorumlu Program Otoritesi Bakanlıkların Avrupa Komisyonu tarafından
akredite edilmesine yönelik çalıĢmalara katkı sağlanmıĢtır.



IPA‟nın 3. ve 4. bileĢenleri kapsamında IMIS‟in kurulmasına yönelik çalıĢmalar ilgili
kurumların katılımıyla oluĢturulan çalıĢma grubu tarafından yürütülmüĢtür.



IMIS‟in kullanımına yönelik olarak Program Otoritesi Bakanlıklarda eğitici havuzu
oluĢturulmasına yönelik olarak bir eğitim programı ve çeĢitli bakanlıkların IPA birimi
personeli ve potansiyel faydalanıcılarına yönelik bir eğitim programları düzenlenmiĢtir.



AB Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite GeliĢtirme Projesine (II)
iliĢkin ihale sürecinin ilk aĢaması olan kısa liste oluĢturulmasına iliĢkin değerlendirme
süreci tamamlanmıĢtır.



Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde 7 nolu “Bölgesel GeliĢme, Sosyal Politika ve
Ġstihdam” alt komite toplantısına katılım sağlanmıĢ ve Bölgesel GeliĢme alanında
ülkemizin kaydettiği geliĢmelerle ilgili sunuĢlar gerçekleĢtirilmiĢtir.



IPA Sınır Ötesi ĠĢbirliği BileĢeni Yönlendirme Komitesinin üyesi olarak, Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından yürütülen 2007-2013 Türkiye-Bulgaristan Sınır
Ötesi ĠĢbirliği Programı ve 2007-2013 Karadeniz Havzası Sınır Ötesi ĠĢbirliği Programı
kapsamında; programların Ortak Ġzleme Komitesi ve ilgili teknik toplantılara aktif katılım
sağlamıĢ, programlar kapsamında hazırlanan her türlü teknik dokümanın oluĢturulmasına
iliĢkin hazırlık çalıĢmalarına destek vermiĢtir.
Kümelenme ÇalıĢmaları



DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ve Hazine MüsteĢarlığı ile kümelenme yönetiĢim modeli
konusunda toplantı düzenlenmiĢtir.



MüsteĢarlık bünyesinde kümelenme çalıĢma grubu oluĢturulmuĢ, kümelenme yönetiĢim
modeli üzerinde çalıĢmalar yapılmıĢtır.



ÇeĢitli illerdeki kümelenme çalıĢmaları ve konferanslarına konuĢmacı olarak katılım
sağlanmıĢtır.



Kalkınma ajansi genel sekreterlerine “Rekabet Analizi ve Kümelenme” konusunda
bilgilendirme yapılmıĢtır.
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Kalkınma ajansları eğitim programları kapsamında Ajans personeline “Küme Analizi,
Yönetimi, Desteklenmesi” konulu eğitim verilmiĢtir.



Bölge Planlama Kılavuzuna Kümelenme konulu bir bölüm eklenmiĢ, bölge planlarında
kümelenme analizi yapan Ajanslarla toplantılar düzenlenerek daha önce yapılmıĢ analizler
kapsamında kümelenme konulu raporlar değerlendirilmiĢtir.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Kümelenme Kapasite GeliĢtirme Projesi
ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanmıĢtır. Proje kapsamında
oluĢturulan rapor ve analizlere görüĢ verilmiĢtir. Proje ortağı UNDP ile kümelenme
yönetiĢim modeli hakkında sürekli toplantılar yapılmaktadır. Aynı proje kapsamında 12
Ajans bölgesinde düzenlenen analiz çalıĢmalarına ajans personelinin katılımı sağlanmıĢ,
toplantılar MüsteĢarlığımızca da takip edilmiĢtir.



DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ile “Uluslararası Rekabet Edebilirliğin GeliĢtirilmesi Konulu
Tebliğ” ile ilgili olarak kümelenme konulu toplantılar düzenlenmiĢ, Tebliğ uygulamada
Kalkınma Ajansları ile iĢbirliği unsurlarını içerecek Ģekilde geliĢtirilmiĢtir.



TEPAV tarafından düzenlenen Bölgesel Kalkınma‟nın YönetiĢimi Sempozyumu
Kümelenme Paneline panelist olarak katılım sağlanmıĢtır.



Anadolu Kümeleri ĠĢbirliği Platformu‟nun Yönlendirme Kurulu Toplantısına Kurul Üyesi
olarak katılım sağlanmıĢ, MüsteĢarlığımızın Kümelenme YaklaĢımı hakkında sunuĢ
yapılmıĢtır.



Bursa-EskiĢehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZKA)
bölgelerinde faaliyet gösteren EskiĢehir, Bilecik, Kütahya Seramik Kümelenmesi
faaliyetlerini sürekli olarak izleyecek bir raporlama sistemi kurulmuĢ, Ajans yetkililerinin
küme toplantılarına katılımı sağlanmıĢtır. Kümenin “küme hükmi Ģahsiyeti” konusunda
yaptığı çalıĢmaya görüĢ verilmiĢtir. Küme ile MüsteĢarlık düzeyinde sürekli irtibat tesis
edilmiĢtir.
2010 yılında iĢtirak edilen seminer, toplantı ve diğer faaliyetler



MüsteĢarlığımız koordinasyonunda 9 Bakan, merkezi ve mahalli kamu idarelerinin,
üniversitelerin, sivil toplum kuruluĢlarının, özel sektörün, meslek örgütlerinin ve diğer
ilgili tarafların temsilcilerinin katıldığı EKK toplantısına,



Brüksel‟de gerçekleĢtirilen 7 no'lu Bölgesel GeliĢme, Sosyal Politika ve Ġstihdamı Alt
Komitesi toplantısına,



Saraybosna‟da gerçekleĢtirilen AB Entegrasyonu Kapsamında Sektörel YaklaĢımlar
ÇalıĢtayına,



Kırsal Kalkınma Planı kapsamında Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından Nisan
2010‟da düzenlenen ve Planın son taslağının görüĢüldüğü üst düzey toplantısına,



Organize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluĢu (OSBÜK) tarafından Mardin‟de düzenlenen
Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge toplantısına,



Türkiye-Avrupa Birliği KPK 64. toplantısına,



Kalkınma Ajansları ve Cazibe Merkezleri ile ilgili çeĢitli toplantılar,17 Temmuz 2010
tarihinde Tokat ilinde gerçekleĢtirilen Orta Karadeniz Kalkınma BaĢarılı Projelerin Ġlanı
toplantısına,
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Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çalıĢmaları, KOBĠ Stratejisi Eylem Planı Ortak
Akıl ÇalıĢtayına,



MüsteĢarlığımızda gerçekleĢen az geliĢmiĢ ülkelerin kamu görevlilerine yönelik olarak
verilen Proje Döngüsü Yönetimi Kursuna,



Türkiye- Suriye Yüksek Düzeyli ĠĢbirliği Ġkinci Bakanlar toplantısına,



22-26 Kasım 2010 tarihleri arasında KOSGEB ile imzalanan protokol çerçevesinde yerine
getirilen faaliyetleri değerlendiren ve dönemlik olarak planlamaları yapan Yönlendirme
Komitesi toplantılarına,



OECD Bölgesel GeliĢme Komitesi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kalkınma Ajansları
Birliği EURADA tarafından düzenlenen toplantılarına,



Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ve MüsteĢarlığımız iĢbirliği ile yürütülen Kentsel GeliĢme
Stratejisi çalıĢmalarına,



IPARD Programı Eksen-2 kapsamında Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı koordinasyonunda
yürütülen eĢleĢtirme projelerine,



AB ile yürütülen müzakere süreci kapsamında “Tarım ve Kırsal Kalkınma” faslına
yönelik çalıĢmalara katkı vermek üzere düzenlenen Brüksel toplantılarına,



Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri tarafından düzenlenen “ABĠGEM‟lere Yönelik
Devlet Destekleri Eğitim ve Değerlendirme Programı” konulu eğitim programına katılım
sağlanmıĢtır.

.
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1.2.5 - DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü
540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Kanunlarla MüsteĢarlığımıza
verilen görevlere iliĢkin faaliyetler:


EĠT Planlama Konseyi 20. Toplantısı Antalya‟da gerçekleĢtirilmiĢtir.



ĠSEDAK Ġzleme Komitesi'nin 26. Toplantısı düzenlenmiĢtir. Söz konusu toplantıda, 25.
ĠSEDAK Toplantısı ve ĠSEDAK Ekonomi Zirvesinde alınmıĢ olan kararların uygulanma
durumu ele alınmıĢ ve 26. ĠSEDAK Toplantısının taslak gündemi hazırlanmıĢtır.



26. ĠSEDAK Toplantısı düzenlenmiĢtir.



EĠT Proje, AraĢtırma, Ekonomik AraĢtırma-Ġstatisik ÇalıĢtay ve Koordinasyon Toplantısı
EĠT Sekreteryasıyla birlikte gerçekleĢtirilmiĢtir.



Gerekli onay sayısına ulaĢan ve ĠSEDAK‟ın önemli projelerinden birisi olan Ġslam
Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)‟in ilk Genel Kurul Toplantısı Ağustos
2010‟da yapılmıĢtır.



Ġslam Konferansı TeĢkilatı (ĠKT) Üyesi Ülkelere yönelik olarak Ġslam Kalkınma Bankası
(ĠKB) ile iĢbirliği halinde ticaret müzakereleri konusunda üye ülkelerin insani
kapasitelerinin artırılması amacıyla “Ticaret Müzakereleri” konusunda Ġstanbul‟da bir
çalıĢtay düzenlenmiĢtir.



ĠKB ile iĢbirliği içerisinde ĠKT üyesi ülkelerin proje hazırlama ve değerlendirme
konusunda insani kapasitelerinin artırılması amacına dönük “Proje Döngüsü Yönetimi”
Kursu düzenlenmiĢtir.



Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanlığı‟ndan uzmanlara Makro
Ekonomik Modelleme konusunda, Pakistan ve Özbekistan ekonomi bakanlıklarından
uzmanlara ise Türkiye‟nin ekonomik yapısı ve Makro Ekonomik Politikaları konularında
teknik iĢbirliği programları düzenlenmiĢtir.



Gıda güvenliği alanında Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısı Tarım ve KöyiĢleri
Bakanlığı ile birlikte koordine edilmiĢtir. Anılan toplantıya bazı Ġslam ülkelerinden bakan
düzeyinde katılım olmuĢtur.



ĠKT Ġçi Turizmin GeliĢtirilmesi Ġçin Özel Sektör ĠĢbirliği ÇalıĢtayı koordine edilmiĢtir.
Katılım Sağlanan Toplantılar:



Singapur Hükümeti tarafından Katar‟ın baĢkenti Doha‟da düzenlenen “Singapur‟da
Ekonomik GeliĢmeler” kursuna katılım sağlanmıĢtır.



Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen “ĠKT Üyesi Ülkelerde
Turizm Sektörünün GeliĢimi ve ĠĢbirliği Çerçevesi” belgesi ve Kısa Vadeli Plan ve
Programın uygulama durumunun gözden geçirildiği 2. Koordinasyon Komitesi
Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



“Ġslam Konferansı TeĢkilatı (ĠKT) 10 Yıllık Eylem Programının Uygulanmasının Gözden
Geçirilmesi” amacıyla ĠKT KuruluĢlarının katılımı ile yapılan 5. Koordinasyon
Toplantısına ve Ġslam Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ĠĢler Komisyonunun 33. Toplantısına
katılım sağlanmıĢtır.



“Güneydoğu Avrupa Ülkeleri ĠĢbirliği Sürecinde (GDAÜ) DıĢ Ticaret Bakanları
Toplantısı ve ĠĢ Forumu” na katılım sağlanmıĢtır.
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ĠKT Ülkeleri DıĢiĢleri Bakanları Toplantısına, ĠKT kuruluĢlarının katılımıyla
gerçekleĢtirilen 2. DanıĢma Toplantısına katılım sağlanmıĢtır. Söz konusu toplantıda, Yol
haritasının icra programında yer alan proje ve faaliyetler ele alınarak görüĢ alıĢ veriĢinde
bulunulmuĢtur.



Fas'ın Kazablanka kentinde yapılan ve üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılmasına
yönelik kabul edilen yol haritasının icra programını gözden geçirmek üzere Türk Asya
Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (TASAM) tarafından Ġstanbul‟da düzenlenen “Asya‟da
Güvenliğin ĠnĢası ve CICA” konulu Uluslararası Türk-Asya Kongresine katılım
sağlanmıĢtır.



Ġslam Kalkınma Bankası (ĠKB)‟nin düzenlediği “Kapasite GeliĢtirme Programı” çalıĢtayı
ile Yürütme Komitesi Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



ĠSEDAK'ın gündeminde yer alan “Fakirliğin Önlenmesi” konusunda, 10 Yıllık Eylem
Programı doğrultusunda oluĢturulmuĢ olan Afrika'nın Kalkınmasına Yönelik Özel
Program çerçevesinde yapılan Bakanlar Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Bakü‟de "Ticareti GeliĢtirmeye Yönelik Yol Haritasının ĠyileĢtirilmesi" Toplantısı ve
Stratejik Ortaklık Forumu Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Ġslam Kalkınma Bankası (ĠKB) Guvernörler Kurulu‟nun 35.Yıllık Toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.



ĠKT – BM Ġki Yıllık ĠĢbirliği Toplantısına katılım sağlanmıĢ, ĠSEDAK Gündemindeki
Ticaretin geliĢtirilmesi, gıda güvenliği gibi konular ele alınmıĢtır.



ĠKT Genel Sekreterliği ve diğer ilgili ĠKT KuruluĢlarının katılımı ile düzenlenen “10
Yıllık Eylem Programı Ara Dönem Değerlendirme” Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
Türkiye Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı Kapsamında GerçekleĢtirilen
Faaliyetler:



Programın Ortak Ġzleme ve Yönlendirme Komitesi toplantısı Gaziantep‟te
gerçekleĢtirilerek Program kapsamına yeni dahil olan Türkiye tarafında Mardin ve
ġanlıurfa illeri ile Suriye tarafında Al Raqqa ve Al Haseke illerinde proje teklif çağrısına
çıkılması kararı alınmıĢtır (Kasım 2010). Toplantıda ayrıca Gaziantep ve Kilis illeri için
çıkılan 4. Proje Teklif Çağrısı kapsamında mali destek sağlanmak üzere seçilen 12 proje
onaylanmıĢtır.



1, 2 ve 3. Çağrılar kapsamında yürütülen projelere (3. Teklif Çağrısı projeleri için) izleme
ziyaretleri yapılmıĢtır.



1, 2 ve 3. Çağrılar kapsamında yürütülen projelere iliĢkin sunulan zeyilname, ara rapor ve
nihai raporlar incelenerek, uygun olanlar onaylanmıĢtır (Yıl boyunca).



Programa uluslar arası düzeyde tanıtımına yönelik olarak, Ġngilizce, Fransızca, Arapça ve
Türkçe dillerinde Özel Haber Bülteni hazırlanmıĢtır.



Program‟ın Türkiye‟de ġanlıurfa ve Mardin, Suriye‟de ise El Rakka ve El Haseke
vilayetlerine geniĢletilmesi ve uygulamasının Kalkınma Ajansları aracılığıyla
yürütülebilmesini teminen Program Uygulama Rehberi revize edilmiĢ ve değiĢik haliyle
Ortak Ġzleme ve Yönlendirme Komitesi Toplantısında kabul edilmiĢtir (Kasım 2010).



Programın kapsamında ve yönetiminde yapılan değiĢikliklere uygun olarak Program
Harcama Yönetmeliği güncellenmiĢ ve 22 Eylül 2010 tarih ve 27707 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
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Diğer Faaliyetler:


ĠSEDAK‟ın önemli projelerinden olan Ġslam Konferansı TeĢkilatı (ĠKT) Üyesi Ülkeler
Arasında Tercihli Ticaret Sisteminin (TPS-OIC) 2010 yılında yürürlüğe girmesi için
çabalar sürdürülmekte, uygulama için gerekli hazırlıklar konusunda Üye Devletler
bilgilendirilmektedir. TPS-OIC Çerçeve AnlaĢması Ekim 2002‟de, Tercihli Tarifeler
Protokolü ġubat 2010‟da yürürlüğe girmiĢtir. Halihazırda 9 ĠKT Üyesi Devlet tarafından
onaylanan MenĢe Kuralları‟nın onay sayısının 10‟a ulaĢmasının ardından TPS-OIC
yürürlüğe girecektir. Ülkemiz, Çerçeve AnlaĢma‟yı 1992 yılında, PRETAS‟ı 2008 yılında,
MenĢe Kurallarını ise 2009 yılında onaylamıĢtır.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Ġslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Planlama Alanında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Mutabakat Zaptı imzalanmıĢtır.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğol Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Planlama ve Kalkınma Alanlarında ĠĢbirliğine ĠliĢkin Mutabakat Zaptı TürkiyeMoğolistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı sırasında imzalanmıĢtır.



“Türkiye – Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik ĠstiĢare Konseyi Bakanlar Toplantısı” ve
“Türkiye – Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik ĠstiĢare Konseyi BaĢbakanlar II.
Toplantısı”na katılım sağlanmıĢ ve Suriyeli yetkililer ile bir Niyet Beyanı imzalanmıĢtır.



Ġran‟da düzenlenen Türkiye – Ġran Sınır Ġlleri Ekonomik ĠĢbirliği Üçüncü Toplantısı‟na
katılım sağlanmıĢtır.
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1.2.6 - Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı
Temel Faaliyetler


OVP ve yıllık program için kurumlar tarafından iletilen tedbir önerileri değerlendirilmiĢ,
Dairemiz OVP çalıĢmalarına katkı sağlamıĢtır.



2011 Yılı Programında yer alan Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin YaygınlaĢtırılması
bölümleri hazırlanmıĢtır.



2011 Yılı Yatırım Programının Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) Genel Ġdare Sektöründe
yer alan kuruluĢların Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri (BĠT) yatırım teklifleri
değerlendirilmiĢtir.



OECD-ICCP Komitesi‟nin çalıĢmalarına iliĢkin koordinasyon faaliyetleri yürütülmüĢ, bu
kapsamda çeĢitli tarihlerde OECD‟nin talep ettiği bilgiler, ilgili kurumlardan da destek
alınarak, OECD‟ye iletilmiĢtir.



e-DönüĢüm Türkiye Ġcra Kurulunda verilen talimatlar doğrultusunda Bilgi Toplumu
Stratejisi Eylem Planının izleme ve yönlendirmesi konusunda çalıĢmalar yapılmıĢtır.



Birlikte ÇalıĢabilirlik Esasları Rehberi 2. Sürümü hazırlık çalıĢmaları koordine edilerek,
Rehbere yönelik güncelleme faaliyetleri yürütülmüĢtür.



AB 20 temel kamu hizmeti bazında “elektronik ortamda gerçekleĢen iĢlemlerin toplam
iĢlemlere oranını” hesaplaması için, ilgili kuruluĢlardan 2009 yılına ait yıllık iĢlem
hacimleri ile bunlardan elektronik ortamda gerçekleĢenlere ait iĢlem hacminin tespit
edilerek bildirilmesi talep edilmiĢtir.



Eurospace Group s.r.l. tarafından Avrupa Birliği için hazırlanan rapora Türkiye‟den
uygun içerik sağlanması konusunda koordinasyon yürütülmüĢ ve iki adet makale ilgili
kiĢilere iletilmiĢtir.



Avrupa Komisyonuna gerçekleĢtirilen ziyarette Avrupa Birliğinin IDABC Programı
kapsamında hayata geçirdiği, vatandaĢlar ve iĢletmeler için gerekli bilgilerin Avrupa
çapında ve üye ülkeler düzeyinde verildiği Your Europe Citizen ve Your Europe Business
portallarına Türkiye içeriğinin dahil edilmesi ile ilgili değerlendirmede bulunulmuĢtur.



Bilgi Toplumu Stratejisinde, Kamu Yönetiminde Modernizasyon önceliği altında takibi
öngörülen göstergelerin ölçülmesi amacıyla çalıĢma baĢlatılmıĢtır.



Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının güncellenmesine iliĢkin çalıĢma yapılmıĢ ve Ġcra
Kurulu karar taslakları oluĢturulmuĢtur.



ICT-PSP Programına iliĢkin bilgileri içeren internet sayfasının geliĢtirilmesine yönelik
çalıĢmalar yürütülmüĢ, Programın tanıtımına yönelik olarak 7.500 adet broĢür bastırılmıĢ
ve ayrıca kamuoyuna duyurulması amacıyla basın duyurusu hazırlanarak 1 ġubat 2010
tarihi itibarıyla MüsteĢarlığımız tarafından basın kurumlarına iletilmiĢtir. Bu kapsamda
Programın, 2010 yılı Çağrısına iliĢkin 500‟e yakın kamu ve özel sektör kuruluĢu, sivil
toplum örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler resmi dıĢ yazı ile bilgilendirilmiĢtir. Çağrı
dönemi boyunca yurtdıĢından Ulusal Ġrtibat Noktalarına iletilen ortaklık talepleri ilgili
taraflara iletilmiĢ, yurtiçinden gelen talepler ülkelerin Ulusal Ġrtibat Noktaları ile
paylaĢılmıĢtır. Ġlgili kesimlerden gelen talepler yanıtlanmıĢ, tanıtıcı ve yönlendirici
toplantılar düzenlenmiĢ, çağrıya ilgi duyan kesimler birebir iletiĢim kurularak teĢvik
edilmiĢtir.
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IDABC kapsamında hazırlanan Türkiye e-Devlet Durum Raporunun 7. Basımı Türkçe‟ye
çevrilmiĢ; 8. basımına katkı sağlanmıĢtır.



Yatırım Programı hazırlama döneminde ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile çeĢitli
koordinasyon toplantıları ve görüĢmeler yapılmıĢtır.



2010 Yılı Kamu BĠT Yatırımları yayını hazırlanmıĢtır.



2011 Yılı Kamu BĠT Projeleri Hazırlama Kılavuzu güncellenmiĢtir.



Orta Vadeli Programda (2010–2012) yer alan Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin
YaygınlaĢtırılması ve e-Devlet Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması bölümleri
hazırlanmıĢtır.



2010 Yılı Programında yer alan Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin YaygınlaĢtırılması ve eDevlet Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması ve EtkinleĢtirilmesi bölümleri hazırlanmıĢtır.
Ayrıca, ĠĢ Ortamının ĠyileĢtirilmesi bölümüne katkı sağlanmıĢtır.



2010 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programda yer alması planlanan Telekomünikasyon
ve Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri bölümleri hazırlanmıĢtır.



Bilgi Toplumu Ġstatistikleri yayını hazırlanmıĢ, basımı yaptırılmıĢ ve dağıtımı
gerçekleĢtirilmiĢtir.



Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulama döneminin tamamlanması nedeniyle, önümüzdeki
dönemde bilgi toplumu politika ve stratejilerinin yenilenmesine iliĢkin çalıĢmalar
baĢlatılmıĢtır.



e-YazıĢma Projesi ile ilgili çalıĢmalar yürütülmüĢtür.



Kamu kesimi bilgisinin paylaĢımı ve ticari amaçlı olarak yeniden kullanımına iliĢkin
yürütülecek çalıĢma için takvim oluĢturulmuĢ ve çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.



Bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan baĢvurular dahil olmak üzere vatandaĢlardan
gelen soru ve taleplere yanıt verilmiĢtir.



MüsteĢarlığımız Standart Dosya Planının oluĢturulması çalıĢmaları için katkı verilmiĢtir.



Performans Programının oluĢturulmasına yönelik olarak katkı verilmiĢtir.



Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (DBTZ) Anketi konusunda e-Devlet projesi yürüten
kurumlar bilgilendirilmiĢ, anketin doldurulması talep edilmiĢtir.



Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının koordinasyonuna devam edilmiĢtir. Bu kapsamda
Mart ayında tamamlanan V. Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur.



Bilgi toplumuna dönüĢümün ölçümlenmesi amacıyla belirlenen göstergelerden
MüsteĢarlığın sorumluluğunda olan göstergelere ait değerler TÜĠK‟e iletilmiĢtir.



MüsteĢarlığımızda, biliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler hakkında farkındalık düzeyinin
artırılması amacıyla MüsteĢarlığımız personelinin katılacağı ve uygulamalı örneklerin
paylaĢılmasını hedefleyen BiliĢim BuluĢmaları adı altında üç etkinlik düzenlenmiĢtir.



Bilgi Toplumu Stratejisinin yenilenmesine iliĢkin Teknik ġartname Taslağı dokümanı
hazırlanmıĢtır.
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GörüĢ Bildirilen Diğer Konular


AB 2010 IPA programlaması kapsamında kurumlarımız tarafından önerilen projelere
görüĢ verilmiĢtir.



Ulusal Sanayi Stratejisi Belgesi için görüĢ verilmiĢtir.



Orman Genel Müdürlüğüne ait Orman Bilgi Sistemi (ORBĠS) projesine görüĢ verilmiĢtir.



TÜSĠAD tarafından Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulan raporda yer alan bilgi
toplumuna yönelik önerilere iliĢkin görüĢ bildirilmiĢtir.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‟nün, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi
Değerlendirme Raporuna görüĢ verilmiĢtir.



Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Teknik AraĢtırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
tarafından teklif edilen “Onaylı Kıyı Yapısı Ġmar Planlarının SayısallaĢtırılması ve Coğrafi
Bilgi Sistemlerine Aktarılması” projesine görüĢ verilmiĢtir.



Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın 2010 yılı yatırım programında harcama yapılması
MüsteĢarlığımız onayına tabi tutulan projeler değerlendirilmiĢ, 2010 yılı yatırım programı
yeni proje teklifleri incelenmiĢ ve görüĢ verilmiĢtir.



Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda BirleĢmiĢ Milletler tarafından yürütülmekte
olan Türkiye‟nin Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Projesi
kapsamında hazırlanan dokümana görüĢ verilmiĢtir.



Çevre ve Orman Bakanlığı sahipliğindeki Çevresel Bilgi DeğiĢim Ağı (TEIEN) için
MüsteĢarlığımızdan talep edilen verilere iliĢkin protokole görüĢ verilmiĢtir.



Orman Genel Müdürlüğünün Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim ġube Müdürlüğünün
Kurulması talebine görüĢ verilmiĢtir.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen e-Spor projesine görüĢ
verilmiĢtir.



Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Taslak Kırsal Kalkınma Planına görüĢ
verilmiĢtir.



MüsteĢarlığımız koordinasyonunda yürütülen “Ġl Koordinasyon ve Ġzleme Sistemi
Projesi”ne iliĢkin Operasyonel Konsept Dokümanına görüĢ verilmiĢtir.



AB 11. Fasıl 5 nolu AçılıĢ Kriteri olduğu belirtilen ve AB‟de tarımsal amaçlı doğrudan
yardımların idaresinde kullanılan Entegre Ġdare ve Kontrol Sistemi unsurlarından olan
Arazi Parseli Tanımlama Sisteminin ülkemizde kurulması yönünde Tarım ve KöyiĢleri
Bakanlığı tarafından hazırlanan Strateji Belgesine görüĢ verilmiĢtir.



Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Ġçin
BütünleĢtirilmiĢ Kentsel GeliĢme Stratejisi (KENTGES) ve Eylem Planı Hazırlanması
Projesi” kapsamında hazırlanan Taslak Strateji Belgesine görüĢ verilmiĢtir.



AVEA tarafından desteklenmesi planlanan, doğu ve güneydoğuda istihdam yaratmak ve
mobil yazılım sektörünü geliĢtirmek amaçlı UNDP proje taslağına görüĢ verilmiĢtir.



KÖYDES projesi kapsamında kırsal altyapının izlenmesi amacıyla kurulması düĢünülen
coğrafi bazlı bilgi sistemi için ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Sayısal Tabanlı
KÖYDES Uygulama Esasları çalıĢmasına görüĢ verilmiĢtir.
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Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi BaĢkanlığına, MüsteĢarlığımız ArĢiv ve Belge Yönetimi
ihale dokümanında yer alması gerekli standart ve diğer konulara iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının Türkiye ile Hindistan arasında imzalanması muhtemel
“Kapsamlı Ekonomik Ortaklık AnlaĢması” hazırlık çalıĢmaları kapsamında “Mal Ticareti,
Hizmetler Ticareti, Yatırımlar ve Ġkili Ekonomik ĠĢbirliği” raporu “Hizmet Ticareti”
bölümüne yönelik katkı talebi doğrultusunda görüĢ ve Ġngilizce bilgi notları verilmiĢtir.



OECD-ICCP Komitesi‟nin çalıĢmalarına iliĢkin olarak ülkemizde yürütülen faaliyetler
raporlanarak iletilmiĢtir.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığının BiliĢim Vadisi Projesi Fizibilite Raporuna iliĢkin görüĢ
verilmiĢtir.



AB Stratejisi ve 2010 Taslak Eylem Planı hakkında görüĢ verilmiĢtir.



DıĢiĢleri Bakanlığının talebi doğrultusunda AB 2020 Stratejisine iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Dünya Bankası tarafından hazırlanan üye ülkeler için iki yıllık dönemler itibarıyla
ekonomik geliĢmelere iliĢkin kapsamlı analizlere yer veren ve 2010-2012 mali yılları için
hazırlanacak olan Ülke Ekonomik Değerlendirme Raporunun konusunun belirlenmesine
iliĢkin görüĢ verilmiĢtir.



Yatırım Ortamını ĠyileĢtirme Koordinasyon Kurulu (YOĠKK) ve Dünya Bankası
iĢbirliğiyle hazırlanan Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporuna iliĢkin görüĢ
verilmiĢtir.



“Türkiye Sanayi Stratejisi (2010-2013)” belgesine iliĢkin olarak görüĢ verilmiĢtir.



Ġhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu‟nun ilk toplantısı için hazırlanan
MüsteĢar konuĢmasına katkı verilmiĢtir.
Kurum DıĢı Verilen GörüĢler



Teknik AraĢtırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü (TAU) Mekansal Veri ArĢiv Sistemi
Altyapısının GeliĢtirilmesi Projesi 2010 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiĢtir.



CISCO tarafından hazırlanan Ulusal GeniĢbant Ajandası GeliĢtirilmesi Projesi raporuna
görüĢ verilmiĢtir.



2010 Hanehalkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım Anketinde yer verilecek sorulara görüĢ
verilmiĢtir.



OECD tarafından hazırlanan Tamamlayıcı ĠĢ Programına görüĢ verilmiĢ, Türkiye‟nin bu
kapsamda yürütülecek faaliyetlere katkıda bulunabileceği bildirilmiĢtir.



OECD Kıdemli e-Devlet Yetkilileri ÇalıĢma Ağı Sekretaryasından alınarak, OECD
Nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği‟nin yazısı ile iletilen OECD Anketine verilen cevaplar
ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının da katkılarıyla derlenerek Daimi Temsilciliğe ve
ayrıca BaĢbakanlık DıĢ ĠliĢkiler BaĢkanlığına iletilmiĢtir.



BaĢbakanlık tarafından hazırlanan “Resmi YazıĢmalarda uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik Taslağı” konusunda görüĢ verilmiĢtir.



Adalet Bakanlığının hazırladığı e-Ticaret Kanun Tasarısı Taslağına görüĢ verilmiĢtir.



ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 2010 Yılı Yatırım Programında sosyal
güvenlik ve istihdam sektöründe yer alan Türkiye‟de ÇalıĢma Hayatının ĠyileĢtirilmesi
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Projesinden genel idare sektöründe yer alan ÇalıĢma Hayatı ve Denetimi Otomasyonu
Projesine görüĢ verilmiĢtir.


Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından hazırlanan “Sayısal Kentlere DönüĢüm”
baĢlıklı rapora iliĢkin soru formu cevaplandırılmıĢtır.



Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından hazırlanan “Ortak YerleĢim ve Tesis
PaylaĢımına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” ve “Numaralandırma
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” konusunda görüĢ
verilmiĢtir.



Nitelikli BiliĢim ÇalıĢanları YetiĢtirilmesi Programı‟na iliĢkin olarak Türkiye ĠĢ Kurumu
Genel Müdürlüğü tarafından geliĢtirilen program içeriği konusunda görüĢ bildirilmiĢtir.
Toplantılar ve Komisyon ÇalıĢmaları
i- Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) Toplantıları



Türkiye BiliĢim Derneği Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BĠB)
tarafından “Kamu BiliĢim Projelerini Tanıtıyor / Değerlendiriyor” baĢlığı altında kamu
kurumlarınca biliĢim alanında yürütülen projelerin tanıtımı amacıyla düzenlenen
organizasyonlar çerçevesinde MüsteĢarlığımız ev sahipliğinde “Bilgi Toplumu
Stratejisinde Neredeyiz?” konulu toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.



59 nolu Ulusal UlaĢtırma Portalı ve 61 nolu Talep Yönetim Sistemi eylemlerine iliĢkin
düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı 75 nolu eylemi kapsamında danıĢmanlık hizmeti
yüklenicisi TÜRKSAT A.ġ. yetkililerine MüsteĢarlığımız ve Kalkınma Ajanslarında CBS
kullanımı ihtiyacına iliĢkin sunum yapılmıĢtır.



Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı 75 nolu eylemi kapsamında düzenlenen çalıĢtaya
katılım sağlanmıĢtır.



e-Ġçerme konusunda Avrupa Komisyonunda yapılan toplantıya ülkemiz adına katılan
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden konu hakkında bilgi almak ve ülkemizde bu
alanda yapılacakları tartıĢmak amacıyla MEB ve UlaĢtırma Bakanlığı yetkilileri ile
MüsteĢarlığımızda toplantı yapılmıĢtır.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın Merkezi Tüzel KiĢilik Bilgi Sistemi (MTK) projesine
iliĢkin koordinasyon toplantıları düzenlenmiĢtir.



VatandaĢlık Kartı Projesi ile ilgili çeĢitli toplantılara katılım sağlanmıĢtır. Ayrıca,
VatandaĢlık Kartı üzerinde sağlık ve sosyal güvenliğe iliĢkin dinamik bilgilerin tutulması
yaklaĢımının fayda-maliyet analizi çalıĢmalarının koordinasyonu yürütülmüĢtür.



Elektronik araç tescil ve sürücü belgeleri üretilmesi konusundaki çalıĢmalara iliĢkin olarak
düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Kamu Güvenliği ve Acil Yardım HaberleĢme Sistemi‟ne iliĢkin olarak UlaĢtırma
Bakanlığı‟nda düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıĢtır.
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ii- Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslararası Toplantılar


OECD bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi, Bilgisayar ve ĠletiĢim Politikaları (ICCP)
Komitesi tarafından gerçekleĢtirilen 59. Komite Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Belçika-Brüksel‟de düzenlenen OECD bünyesinde faaliyet gösteren e-Government
Network (e-Devlet Üst Düzey Temsilcileri Grubu) toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Belçika-Antwerp‟te düzenlenen “GovIT 2010-Government Information Technology 2010
Business Summit-Managing eGovernment with Trust and Productivity” etkinliğine
katılım sağlanmıĢtır.



Amsterdam‟da gerçekleĢtirilen “Bilgi Teknolojileri Dünya Kongresi (World Congress on
Information Technology) – WCIT 2010” etkinliğine katılım sağlanmıĢtır.



Avrupa Birliğinin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) kapsamında
Avrupa Komisyonu tarafından Belçika-Brüksel‟de düzenlenen ICT PSP Komite
toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Avrupa Birliğinin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) kapsamında
Avrupa Komisyonu tarafından Belçika-Brüksel‟de düzenlenen e-Beceriler Yönlendirme
Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Avrupa Birliği i2010 Üst Düzey Temsilciler Grubu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Avrupa Komisyonuna destek amaçlı çalıĢmalar yürütülen e-Devlet Alt ÇalıĢma
Grubu‟nun Mart ve Kasım aylarında yapılan toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



Brüksel‟de düzenlenen ICT 2010 konferansı, CIP-ICT Ulusal Ġrtibat Noktaları toplantısı
ve atölye çalıĢmasına katılım sağlanmıĢtır.



Brüksel‟de düzenlenen Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP)
Komite toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



ICT PSP Programının tanıtımına yönelik olarak Kıbrıs‟ta düzenlenen 1. BiliĢim Kentleri
Sempozyumunda, EskiĢehir‟de düzenlenen IV. Kobiler ve BiliĢim Zirvesinde, Ġstanbul‟da
düzenlenen ve uluslararası nitelikte olan SMART CITIES toplantısında, BiliĢim
Kurultayında sunumlar yapılmıĢtır ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile toplantı
gerçekleĢtirilmiĢtir.



ICT PSP Programının 2010 yılı Çağrısı kapsamında konsorsiyum oluĢturmaya yönelik
olarak, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı iki adet toplantı düzenlenmiĢtir.



ICT PSP Programının tanıtımı ve 2011 yılı iĢ programı hazırlıklarına iliĢkin bilgi vermek
amacıyla, Ankara'da Cyberpark, ODTÜ Teknokent, Gazi Teknopark ve Hacettepe
Teknokent'te; Ġstanbul'da Sabancı Üniversitesi, GOSB Teknopark, Koç Üniversitesi ve
ĠTÜ Arı Teknokent'te çeĢtli toplantılar düzenlenmiĢtir.



ICT PSP Programı kapsamında konsorsiyum oluĢturmaya yönelik ilki Ġstanbul‟da ikincisi
ise Ankara‟da olmak üzere, Turkcell Teknoloji ve Koç Üniversitesi ile iki adet toplantı
düzenlenmiĢtir.



Avrupa Komisyonu‟nun yürütmekte olduğu “Katılım Sürecindeki Ülkelerde Elektronik
HaberleĢme ve Bilgi Toplumu Hizmetleri Ġzleme Projesi” kapsamında Makedonya‟da ve
Bosna Hersek‟te düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Berlin‟de, Dünya Bankası tarafından düzenlenen 9. Bilgi Ekonomisi forumuna katılım
sağlanmıĢtır.
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Slovenya‟da, e-YönetiĢim GeliĢtirme Merkezi tarafından akademi, iĢ dünyası ve kamu
kesimi yetkililerinin katılımıyla düzenlenen Güneydoğu Avrupa‟da e-YönetiĢimin
Geleceği konulu organizasyona katılım sağlanmıĢtır.



Cenevre‟de düzenlenen “Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi” toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Ülkemize farklı tarihlerde resmi ziyarette bulunan Sudan, Çin, Tayland ve Ġran heyetlerine
ülkemizdeki bilgi toplumu ve e-devlet çalıĢmaları hakkında bilgi verilmiĢtir.



TÜBĠSAD ve Intel iĢbirliğiyle düzenlenen Uluslararası BiliĢim Sanayi Zirvesi: BiliĢim
Ekonomisi Ġstihdam ve Yatırım Politikaları konulu etkinliğe katılım sağlanmıĢtır.



TÜRKSAT tarafından düzenlenen II. Uluslararası e-Devlet Konferansına katılım
sağlanmıĢ ve Türkiye‟deki e-devlet çalıĢmalarının anlatıldığı bir sunum yapılmıĢtır.



IBM firmasının Türkiye Ofisi ile DPT ve IBM arasında bilgi toplumuna yönelik olarak
iĢbirliği imkanlarının değerlendirildiği toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir.



Mobil Devlet Konsorsiyumu tarafından düzenlenen 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansına
katılım sağlanmıĢtır.



Küresel krizle birlikte ortaya çıkan iĢsizlik sorununun çözümüne yönelik çalıĢmalar
kapsamında hizmetler sektörüne yönelik teĢvikler konusunda Hazine MüsteĢarlığı
koordinasyonunda yapılan toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi çalıĢmalarına katılım sağlanmıĢtır.



Genç GiriĢimciler ve Liderler Derneği tarafından düzenlenen Klavyede Liderlik konulu
organizasyona konuĢmacı olarak katılım sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Yatırım Programı teklifleri kapsamında kamu kurum ve kuruluĢlarının
temsilcileriyle toplantılar yapılmıĢtır.



2010 Yılı Yatırım Programına yeni proje teklifine yönelik olarak kamu kurum ve
kuruluĢlarının temsilcileriyle Genel Ġdare sektörü içerisinde yer alan bilgi ve iletiĢim
teknolojileri projelerinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yürütülmüĢtür.



Mekansal Adres Kayıt Sisteminin OluĢturulması projesinin amacı, kapsamı ve projenin
geneline iliĢkin ilgili kurumların temsilcileriyle bir bilgilendirme ve değerlendirme
toplantısı yapılmıĢtır.



Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBĠS) iliĢkin yapılan toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT A.ġ tarafından düzenlenen Ulusal
Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu eylemi kapsamında Antalya‟da düzenlenen
çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.



Orman Genel Müdürlüğü tarafından Orman Bilgi Sistemi (ORBĠS) projesine iliĢkin
düzenlenen toplantı ve çalıĢtaylara katılım sağlanmıĢtır.



CBS-A kurulumu projesi yürütme kurulu ve teknik kurul toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Kalkınma Ajansları için coğrafi bilgi sistemi altyapısı ihtiyacının tartıĢıldığı toplantıya
katılım sağlanmıĢtır.



Planların coğrafi bilgi sistemleri ile hazırlanılması ve lejantlarının belirlenmesi çalıĢtayına
katılım sağlanmıĢtır.



Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı Kurulumu Projesi Almanya ve Hollanda‟da düzenlenen
Yurt DıĢı Teknik Gezisine katılım sağlanmıĢtır.
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Bakanlıklararası Harita ĠĢlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHĠKPK) Olağan
Genel Kuruluna ve BHĠKPK bünyesindeki Bilimsel AraĢtırma ve Koordinasyon
Komisyonunun çalıĢma toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



MüsteĢarlığımız koordinasyonunda yürütülen “Ġl Koordinasyon ve Ġzleme Sistemi
Projesi”nin yürütme grubu toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.



MüsteĢarlığımız koordinasyonunda yürütülen “Ġl Koordinasyon ve Ġzleme Sistemi
Projesi”nde kullanılacak verilerin değerlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ayrı ayrı yapılan toplantılara
katılım sağlanmıĢtır.



KÖYDES projesi kapsamında kırsal altyapının izlenmesi amacıyla kurulması düĢünülen
coğrafi bazlı bilgi sistemi için ĠçiĢleri Bakanlığı ve Ġl Özel Ġdareleri yetkilileri ile yapılan
toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



2012-2016 yıllarına iliĢkin ikinci dönem Resmi Ġstatistik Programının hazırlanması
amacıyla TÜĠK tarafından düzenlenen çalıĢma grubu toplantılarından eğitim ve
bilim&teknoloji baĢlıklarındaki toplantılara katılım sağlanmıĢtır.



Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Kentsel GeliĢme Ġçin
BütünleĢtirilmiĢ Kentsel GeliĢme Stratejisi (KENTGES) ve Eylem Planı Hazırlanması
Projesi” kapsamında hazırlanan Taslak Strateji Belgesi değerlendirme toplantısına katılım
sağlanmıĢtır.



TÜĠK tarafından 2011 yılında yapılacak olan Nüfus ve Konut AraĢtırmasında derlenecek
değiĢkenlere iliĢkin toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



Ülkemizde CBS alanında yapılması gereken konular için bir tartıĢma platformu
oluĢturmayı amaçlayan Mekansal BiliĢim Ġnisiyatifinin toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gayrimenkul Değerinin
Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması konulu toplantıya katılım sağlanmıĢtır.



IBM EriĢilebilirlik Merkezi‟nin çalıĢmalarını ilgililerle birlikte paylaĢmak üzere Özürlüler
Ġdaresi BaĢkanlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı yetkililerinin de katılımını içeren toplantı
düzenlenmiĢtir.



Bill&Melinda Gates Vakfı‟nın “Sayısal Kütüphaneler” baĢlığına Türkiye‟nin dahil
edilmesi, iĢin projelendirilmesi ve vakıftan fon sağlanması konusunda vakıf ve danıĢman
firma temsilcileri ile toplantı yapılmıĢtır.



Ġstanbul‟da düzenlenen CeBIT BiliĢim Eurasia 2010 etkinliğine katılım sağlanmıĢtır.
iii- Kitaplar ve ÇalıĢma Raporları



Bilgi toplumuna dönüĢüm sürecini irdeleyen “Bilgi Toplumu Ġstatistikleri 2010” yayını ve
basın bilgilendirmesi hazırlanmıĢ ve yayımlanmıĢtır.



ICT PSP Programının tanıtımı kapsamında içerinde program hakkında genel bilginin ve
2010 yılında baĢarılı olan tarafların baĢarı hikayelerinin yer aldığı ICT PSP Tanıtım
Kitapçığı hazırlanmıĢ ve 300‟e yakın kuruma resmi yazıyla gönderilmiĢtir.



e-YazıĢma Projesi hakkında çalıĢma raporu hazırlanmıĢtır.
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Katılınan Eğitim, Seminer ve Konferanslar


Bill&Melinda Gates Vakfı‟nın “Sayısal Kütüphaneler” baĢlığına Türkiye‟nin dahil
edilmesi, iĢin projelendirilmesi ve vakıftan fon sağlanması konusunda Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıĢtaylara katılım sağlanmıĢtır.



Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri için, ulusal düzeyde bilgi toplumu ve Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) çalıĢmaları, ülkemizde baĢlıca CBS uygulamaları/projeleri, uygulamalarda
yaĢanan sorunlar ve kalkınma ajanslarında CBS yatırımlarında dikkat edilmesi gereken
hususlar konusunda bilgilendirme sunumu yapılmıĢtır.



Ulusal e-Kapasite GeliĢtirme Zirvesine konuĢmacı olarak katılım sağlanmıĢtır.



UNDP, MüsteĢarlığımız, Microsoft ve Habitat Ġçin Gençlik Derneği ortaklığında
yürütülen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesinin Ulusal Koordinasyon
Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Paris‟te düzenlenen e-Devlet Göstergeleri ÇalıĢtayına katılım sağlanmıĢtır.



TÜĠK tarafından düzenlenen “Uzaktan Algılama Uygulamaları ile Bitkisel Üretim
Rekolte Tahmini” konulu çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.



UNDP, DPT ve Intel tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı sahipliğinde yapılan “Kırsalın
Güçlendirilmesi: Teknoloji Köyleri” projesi açılıĢ toplantısı organizasyonunda görev
alınmıĢ ve açılıĢa katılım sağlanmıĢtır.



2. Mobil Devlet Konferansına katılım sağlanmıĢtır.



Türkiye BiliĢim Derneği tarafından düzenlenen BiliĢim Kurultayında “Bilgi Toplumu
Stratejisinde Sosyal DönüĢümde Neredeyiz” adlı panel tertiplenmiĢ, aynı panele panelist
olarak katılım sağlanmıĢtır.



Türkiye BiliĢim Derneği tarafından düzenlenen BiliĢim Kurultayında “Bilenler
Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” adlı panele panelist olarak katılım sağlanmıĢtır.



Dünya Küresel Yer Gözlem Grubu Sistem Mimarisi ve Veri Komitesinin Ankara‟da
TÜBĠTAK BaĢkanlığında düzenlenen toplantısına katılım sağlanmıĢtır.



Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından düzenlenen “Planların CBS Standardizasyonu”
adlı çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır.



Türkiye BiliĢim Derneği tarafından Ġzmir‟de düzenlenen “Ġzmir BiliĢim Hukuku
Kurultayı”na konuĢmacı olarak katılım sağlanmıĢtır.



BT Haber Dergisi tarafından Ankara‟da düzenlenen “Kamuda BT Yönetimi” etkinliğine
konuĢmacı olarak katılım sağlanmıĢtır.
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1.2.7 – Yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi BaĢkanlığı


2010 Yılı Yatırım Programının izlenmesi yapılmıĢ ve ek ödenek talepleri ile ilgili süreç
koordine edilmiĢtir.



2010 Yılı Yatırım Programı kapsamında “Kamu Yatırımlarının Ġllere Göre Dağılımı”
kitabı hazırlanmıĢ ve yayımlanmıĢtır.



2010 Yılı Yatırım Programı YanlıĢ-Doğru Cetveli hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı
olarak Resmi Gazete‟de yayımlanması temin edilmiĢtir. 2010 Yılı Programının Ġzlenmesi
ve ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi çalıĢmaları yapılmıĢ, Programda yer alan
tedbirlere iliĢkin kaydedilen geliĢmeler sorumlu kuruluĢlar tarafından gönderilen izleme
değerlendirme raporlarıyla Mart-Haziran-Eylül ve Aralık sonu itibarıyla takip edilmiĢtir.



2011-2013 dönemini kapsayan OVP‟nin ve Ġngilizce metinlerinin hazırlanmasına katkı
sağlanmıĢtır.



2011-2013 Dönemi Yatırım Genelgesi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberine iliĢkin
çalıĢmalar koordine edilerek söz konusu dokümanlar yayımlanmıĢtır.



2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararının hazırlanması koordine edilmiĢ ve katkı sağlanarak Resmi Gazete‟de
yayımlanması sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Programının hazırlanmasına ve Ġngilizceye çevrilmesine katkı sağlanmıĢtır.



2011 Yılı Yatırım Programı hazırlık çalıĢmaları koordine edilmiĢ ve Resmi Gazete‟ de
yayımlanması sağlanmıĢtır.



Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar kitapçığının Kamu Yatırımları kısmı
hazırlanmıĢtır.



Kamu yatırımları ile ilgili olarak bilgi notları ve raporlar hazırlanmıĢtır.



Soru önergeleri ve bilgi talepleri cevaplandırılmıĢtır.



ÇeĢitli ulusal ve uluslararası toplantı, kongre ve seminerlere katılım sağlanmıĢtır.



MüsteĢarlığımızda staj yapan stajyerlere, ülkemize gelen yabancı heyetlere ülkemizdeki
Proje Döngüsü Yönetimi ve Kamu Yatırım Programı Süreci konusunda sunumlar
yapılmıĢtır.
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1.2.8 - Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi BaĢkanlığı
Temel Faaliyetler
Bilgi Sistemleri:



Yatırım Programı hazırlama döneminde ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile çeĢitli
koordinasyon toplantıları ve görüĢmeler yapılmıĢtır.



IPA Proje Ġzleme Bilgi Sistemi: 2007-2013 döneminde Avrupa Birliği tarafından
ülkemize sağlanan fonlar kapsamında Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) Bölgesel
Kalkınma ve Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi bileĢenleri kapsamında finanse edilecek
projelerin izlenmesi için MüsteĢarlığımız koordinasyonunda bir Ġzleme Bilgi Sistemi
kurulmuĢtur. Bilgi sistemi eğitimleri verilerek 2010 Eylül itibariyle kullanıma açılmıĢtır.
Bilgi sistemi MüsteĢarlığımız ve 4 Bakanlık (UlaĢtırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Bakanlığı) tarafından
kullanılmaktadır. Gelen ek talepler doğrultusunda geliĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmaları
sürmektedir.



Kalkınma Ajansı Faaliyetlerini Ġzleme Sistemi: Kalkınma Ajanslarına ait bilgilerinin
(ajans genel bilgileri, personel bilgileri, mali destek programı ve ödenek aktarım bilgileri,
faaliyet bilgileri) ortak bir havuzda toplanarak güncel olarak izlenebilmesini sağlamak için
Kalkınma Ajansı Faaliyetlerini Ġzleme Sistemi geliĢtirilmiĢtir.



SODES Bağımsız DıĢ Uzman BaĢvuru Sistemi: SODES kapsamında proje
değerlendirme faaliyeti yürütmek üzere talepte bulunan bağımsız dıĢ uzmanların
baĢvurularının Ġnternet üzerinden yurt çapında kısa sürede alınıp değerlendirilmesi
amacıyla geliĢtirilmiĢtir.



Sağlık Harcamaları Ġzleme ve Değerlendirme Veri Sistemi: Sağlık harcamaların ilgili
kamu kurum ve kuruluĢlarınca giriĢinin yapıldığı ve MüsteĢarlığımız uzmanlarınca
sistemden alınan raporlarla izlendiği sistemdir. Kamu kesimi sağlık harcamaları bölümü
tamamlanmıĢ olup, ilaç, hastalar, eczane v.b. ile ilgili bölümleri geliĢtirme aĢamasındadır.



Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi: Yatırım Programı kapsamındaki projelerinin
izlenmesini sağlayan Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sisteminin (KYPBS) geliĢtirilmesi
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir. Proje çalıĢmalarına ek olarak MüsteĢarlığımız görev
kapsamına giren yatırım bütçesi hazırlıkları için de uygulama geliĢtirilmiĢtir. Bilgi
sisteminde bulunan veriler iĢ zekası raporları ile sunulmaktadır. Ayrıca, yatırım
projelerinin amacı, hedefi, zaman içinde geliĢim bilgileri (resim, film, tablo vs.) kamu
kurum ve kuruluĢlar tarafından sisteme girilebilmektedir.



Yıllık Program Ġzleme Sistemi: 2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının "Ġzleme raporları" baĢlıklı
27/a maddesi gereğince kuruluĢların 2009 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları
tedbirlerin uygulama durumları ile ilgili bilgiler, geliĢtirilecek formlara uygun olarak,
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem
sonunu izleyen 10 gün içinde MüsteĢarlığımıza bildirecekleri hükmü yer almaktadır.



Yıllık Program Ġzleme Sistemi: Ġzleme ve değerlendirmenin etkin bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmesi amaçlanarak oluĢturulmuĢ bir bilgi sistemidir.Veriler Eylem Planında
görevlendirilen kamu kurum ve kuruluĢları tarafından internet ortamında girilmektedir.
MüsteĢarlığımız uzmanları girilen bilgileri incelenmekte ve değerlendirilerek nihai
görüĢlerini bilgi sistemine aktarmaktadır.
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Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Eylem Takip Sistemi: Veriler Eylem Takip
Sistemine görevlendirilen kamu kurum ve kuruluĢları tarafından internet ortamında
girilmektedir. MüsteĢarlığımız uzmanları girilen bilgileri incelenmekte ve
değerlendirmektedir.



Elektronik Belge Yönetim Sistemi (DPT-eb): Elektronik Belge Yönetim Sistemi (DPTeb) ile gelen ve giden dıĢ ve iç yazıların dağıtım, takip, kapatma ve arĢivleme iĢlemlerinin
yapılması, yazıların belirli aĢamalarında kullanıcıların e-posta ile bilgilendirilmesi,
standart raporların alınması, evrakların künye bilgileri yanında içeriklerinin de
kaydedilmesi, evrakın birbirleriyle iliĢkisinin kurulabilmesi, kurumsal hafızanın
oluĢturulması, kurum dıĢından evraklara ulaĢılıp, iĢlem yapılabilmesi (güvenli elektronik
imza dahil), yer ve zaman bağımlılığının kaldırılması, Ġnternetin olduğu her yerden
iĢlemlerin yürütülebilmesi, iĢ süreçlerinin otokontrol sürecinde hiyerarĢik takibi, tam
güvenliği sağlanmıĢ e-imzalı belge transferi, evrakın hazırlanma aĢamalarının kolayca
izlenebilmesi (evrakın kimde olduğu, ne sürede iĢi tamamladığı, kimin hangi düzeltmeleri
yaptığı), sağlıklı arĢivleme ile hızlı kolay eriĢimi sağlanmaktadır.



ArĢiv ve Belge Yönetim Sistemi: MüsteĢarlığımızın elektronik ortamdaki bilgi ve belge
paylaĢımını sağlamak, kurumsal hafıza ve belge havuzunu oluĢturmak amacıyla ArĢiv ve
Belge Yönetim Sistemi (AVBYS) yeni yerel web sayfamız DPT-Net üzerinden
http://dptnet.dpt.gov.tr adresinde geliĢmiĢ özellikleri ile kullanıma açılmıĢtır.



DPT Teknoloji ve AraĢtırma Projeleri Sistemi: MüsteĢarlığımız tarafından üniversite
ve kamu kurum ve kuruluĢlarının büyük ölçekli araĢtırma altyapıları ile araĢtırmacı insan
gücü yetiĢtirme programlarına destek sağlanmaktadır. Desteklenen teknoloji ve araĢtırma
projelerine ait bilgilerin elektronik ortamda yönetilmesi amaçlanmıĢtır. 2010 yılında
kullanıma açılan sistem gerekli ilave ve iyileĢtirmeler yapılarak etkin Ģekilde
kullanılmaktadır.



Ġthalat - Ġhracat Bilgi Sistemi: TÜĠK‟den aylık olarak alınan ülkemize ait ithalat ve
ihracat verileri, her ay sisteme aktarılarak MüsteĢarlık kullanıcılarının web tabanlı
uygulama yardımıyla sektörel, ISIC3, GTIP ve ülke bazında raporlar alması
sağlanmaktadır.

Kurum İçi Bilgi Sunum Faaliyetleri



MüsteĢarlığımız yeni yerel web sitesi (DPTNET) hizmete açılmıĢtır.



e-Pano: MüsteĢarlığımız personeli ve diğer kurumlardan gelen misafirlerin daha etkin,
hızlı ve doğru bilgilendirilmesi ve hizmet binamız zemin katında yaĢanılan görüntü
kirliliğinin giderilmesi amaçlarıyla görsel hizmet sunulmuĢtur.

Kurum Dışı Bilgi Sunum Faaliyetleri



MüsteĢarlığımız internet sitesi (www.dpt.gov.tr) ile veritabanına dayalı web siteleri ile
dinamik bilgi bankalarından bilgi sunulan, tarayıcı tabanlı, forum alanları, kataloglar,
canlı haberler, e-posta ve kiĢiselleĢme gibi birçok özelliği ve etkinliği kapsayan, hızlı ve
güvenli olarak bilgiye ve hizmete eriĢimi ve bilginin entegrasyonunu sağlayan web
hizmeti sunulmasına devam edilmiĢtir.



Ġnternet sitesinde yayımlanması talep edilen yayınlar (Yıllık Program, Katılım Öncesi
Ekonomik Program, Orta Vadeli Program, Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar Ekonomik GeliĢmeler - Mali Piyasalardaki GeliĢmeler - Temel Ekonomik Göstergeler
gibi aylık raporlar, kitap, broĢür, uzmanlık tezi, sektörle ilgili yayınlar, Özel Ġhtisas
Komisyonu Raporları, haber, duyuru, basın duyurusu) elektronik dosyaları temin edilerek
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(elektronik dosyaları olmayanlar, tarayıcıdan geçirilerek elektronik dosyaları oluĢturulmak
suretiyle basılı metne uygun hale getirilmiĢtir), MüsteĢarlığımız e-Kapısı aracılığıyla
kullanıcıların eriĢimine sunulmuĢtur.


Ġnternet sitesi altyapısı kullanılarak Sosyal Destek Programı (SODES), Sonuç Odaklı
Ġzleme ve Değerlendirme (ĠveD) alt portal sayfaları hazırlanılmıĢ olup, sayfaların
yönetilmesiyle ilgili teknik destek verilmiĢtir. Kamu Yatırımları internet sayfasının portal
yapısında yeniden hazırlanması çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, ilgili birimin onayı
sonrasında 2011 yılı içinde eriĢime sunulması hedeflenmektedir. Bölgesel GeliĢme
internet sayfasının portal yapısında yeniden hazırlanması çalıĢmalarına ilgili birim ile
koordineli olarak devam edilmektedir.

Bilgi Teknolojileri Altyapı Faaliyetleri:



SanallaĢtırma Projesi: Bilgi Teknolojileri kaynaklarından maksimum faydalanma,
esneklik, iĢ sürekliliği, düĢük maliyet, enerji tasarrufu gibi hususlar göz önünde
bulundurularak sanallaĢtırma projesi baĢlatılmıĢ olup, yönetmekte olduğumuz 50 adet
sunucudan 30 adeti baĢarı ile sanal ortama taĢınmıĢtır. SanallaĢtırma çalıĢmaları devam
etmektedir.



Kablosuz Ağ Projesi: MüsteĢarlıkta halen kullanılmakta olan kablolu ağ altyapısına ilave
olarak taĢınabilir bilgi ve iletiĢim donanımlarının kullanımının yaygınlaĢtırılması, resmi
amaçlı ziyaretçilerin internet eriĢiminin sağlanması, çalıĢanlarının Kurum içindeki toplantı
vb. ortak çalıĢmaları kapsamında ağa eriĢiminin sağlanması için kablosuz ağ altyapısı
kurulmuĢtur.



Ġleti Sunucusu (MS Exchange) Kurulumu ve GeçiĢ Projesi: e-Postaların, takvimlerin
(randevu ve toplantıların) ve kontak kiĢilerin Outlook programından ve mobil cihazlardan
takip edilmesi ve senkronize edilmesi amacıyla MS Exchange sunucusu kurulmuĢ ve
posta kutuları yeni sunucuya taĢınmıĢtır.



Antivirüs-Antispam Sistemleri Kurulumu: MüsteĢarlıktaki sunucular, kiĢisel
bilgisayarlar, sanallaĢtırma ortamı ve uygulamalarımızın güvenliğini sağlamak üzere
kurumsal ürünler içerisinden, bağımsız uluslararası otoriteler tarafından açıklanan raporlar
da dikkate alınarak bütünleĢik bir çözüm üretilmiĢ ve MüsteĢarlığımız bünyesinde
uygulanmıĢtır.



Ağ Güvenliği Projesi: 5651 sayılı "Ġnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi
ve bu yayınlar yoluyla iĢlenen suçlarla mücadele edilmesi” Kanunun amacı; Ġnternet'in
önemli faktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, eriĢim sağlayıcı ve toplu
kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek ve Ġnternet ortamında
iĢlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriĢim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye iliĢkin esas
ve usülleri düzenlemektir. Kanunun BaĢkanlığımıza getirdiği ”Konusu suç oluĢturan
içeriklere eriĢimi önleyici tedbirler alma” yükümlülüğü nedeniyle 1(Bir) Adet Güvenlik
Duvarı ile 1 (Bir) Adet Ġçerik Filtreleme ve Vekil (Proxy) Sunucu alımı yapılmıĢ ve
MüsteĢarlık bünyesinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır.



MGSDOMAIN ile DPTDOMAIN Etki Alanlarının BirleĢtirilmesi: MGSDOMAIN
bünyesinde bulunan bilgisayarların DPTDOMAIN üzerinden hizmet alabilir duruma
gelmesi için öncelikle 80 uçluk ağ alt yapı kablolaması yapılmıĢtır. Halen MGSDOMAIN
de çalıĢmakta olan programların güncellenmesi, veritabanlarının aktarılması ile proje
sonuçlandırılacaktır.
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Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinin Sürdürülmesi: Sunulan hizmetlerin iyileĢtirilmesi
amacıyla WSUS, NTP (zaman sunucusu), olası kesintilerin algılanması amacıyla izleme
ve uyarı sistemi (Nagios), MüsteĢarlık sistemlerine güvenli olarak internetten ulaĢıp
müdahale edebilmek amacıyla SSL VPN (OpenVPN) sunucuları kurulmuĢtur. Yerel ağ
altyapısı, internet servisleri (web eriĢimi, eposta, web sunumu, DNS vb.), veri tabanı
yönetim sistemleri, bilgi güvenliği sistemlerinin kurulması, iyileĢtirilmesi ve kesintisiz
çalıĢması için gerekli çalıĢmalar yapılmaktadır. Sistem odamızda konumlandırılmıĢ olan
50 adet sunucunun ve 15 adet alan adının yönetimi yapılmaktadır.



Kurum dıĢında yapılan bazı toplantılarda teknik destek sağlanmıĢtır. Ayrıca, video
konferans sistemi ile uluslararası bazı toplantıların hizmet binamızda yapılması sağlanmıĢ
ve bu altyapı diğer Bakanlıkların da kullanımına sunulmuĢtur. Yapılan toplantıların
görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınması sağlanmıĢtır.
Diğer Faaliyetler



DPT E-Kapı Üstveri Projesi: Proje Ģartnamesi hazırlanarak hizmet alımı ihalesi
yapılmıĢtır. Üstveri Ģeması revizyonu ve e-kapıda yer alan elektronik belgelere iliĢkin
üstveri giriĢ çalıĢmaları sürdürülmüĢtür.



Teknik servis hizmetlerinin de takip edildiği Yardım Masasına gelen 1543 adet talep
kapsamında donanım ve sisteme hizmet verilmiĢtir.
Katılınan Eğitim, Seminer ve Konferanslar



4. Uluslar arası Bilgi güvenliği ve Kriptoloji konferansı, Ankara Bilge Adam Eğitim
Merkezinde gerçekleĢtirilen, Websense Tanıtım Semineri, Kurumsal Veritabanı ve
Kurumsal Zeka Stratejisi Seminerine, Tübitak da gerçekleĢtirilen, 5.Kamu Kurumları
Bilgi Teknolojileri güvenlik Konferansı ve Ankara Bilgi Güvenliği Konferansına, Oracle
11g konferansına, Red Hat SanallaĢtırma konferansına katılım sağlanmıĢtır.



Ankara Rixos Hotel de gerçekleĢtirilen BiliĢim Kurultayına katılım sağlanmıĢtır.



Trend Micro Antivürüs Programı Eğitimine, Microsoft Exchange 2007 eğitimine,
Windows 2008 R2 Network eğitimine katılım sağlanmıĢtır.



Ġnterpromedya tarafından gerçekleĢtirilen BTVizyon Toplantılarına, Microsoft tarafından
gerçekleĢtirilen Microsoft Visual Studio 2010 tanıtım toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
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1.3 - DanıĢma Birimleri Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Projeler Bilgileri
1.3.1 - MüsteĢarlık MüĢavirliği
MüĢavirler tarafından birimlerin faaliyetlerine katkı sağlanmıĢ, özel önem ve öncelik
taĢıyan konularda MüsteĢara ve diğer birimlere yardımcı olunmuĢ, danıĢma hizmetlerinin
yanında araĢtırma ve tanıtım faaliyetlerinde de bulunulmuĢtur.
1.3.2 - Hukuk MüĢavirliği
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Hukuk MüĢavirliğinin 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟nin 21. maddesinde
sayılan görevlere iliĢkin faaliyetler aĢağıda açıklanmıĢtır.
Ġdari Davalar
MüsteĢarlığımız ve Yüksek Planlama Kurulunu temsilen BaĢbakanlık aleyhine 2010
yılı içerisinde 47 adet yeni idari dava açılmıĢ olup, MüĢavirliğimizce bu davaların takibi
yapılmaktadır. Buna ilaveten, geçmiĢ yıllarda açılıp halen devam edenlerle birlikte toplam
idari dava sayısı 278‟dir.
Adli Davalar
Bu tür davaların evrakları Hukuk MüĢavirliğimizce hazırlanmasına karĢın, davaların
Mahkemelerdeki temsili ve buna iliĢkin iĢlemler Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğüne bağlı Muhakemat Müdürlükleri ile Hazine Avukatlığınca
yürütülmektedir. Bu kapsamda Hukuk MüĢavirliğince takibi yapılan adli dava sayısı 51‟dir.
GörüĢ ve Mütalaalar
MüsteĢarlığımız birimlerince sorulan konulara yürürlükteki mevzuat ve yargı
içtihatları çerçevesinde hukuki görüĢler verilerek çeĢitli öneriler sunulmaktadır. Hukuki
görüĢlerde hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde uyuĢmazlıkları önlemek, yapıcı ve olumlu
katkıda bulunmak anlayıĢı benimsenerek çalıĢmalar yürütülmektedir. Yargıya intikal etmiĢ iĢ
ve iĢlemlere iliĢkin konularda görüĢ ve mütalaa verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bunun yanı sıra;


Yüksek Denetleme Kurulu Personel Ödemeleri,



Türkiye Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı,



TĠGEM ĠĢtirakine ait hisse devri,



KKTC ile iĢbirliği protokolü,



Türkiye‟de Çevre veri ağı‟nın kurulması projesi protokolü,



Kalkınma Ajansları‟nda imza yetkisi,



25.ĠSEDAK Toplantısı ihalesi hakkında görüĢ verilmiĢtir.



Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitim, aday memur temel hazırlık,
stajyer eğitim ve memur intibak kursları ile ilgili hukuk derslerinde eğitmenlik ve
öğretmenlik yapmak suretiyle destek olunmuĢtur.



Etik Komisyonu, Kurum Ġdari Kurul ve Disiplin iĢleri ile diğer ilgili toplantı ve
çalıĢmalara katılın sağlanmıĢtır.
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1.3.3 - Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar


MüsteĢarlığımız 2010 yılı bütçe iĢlemleri ve gerçekleĢmeleri ile kesin hesap verileri
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel
Müdürlüğü verileri ile karĢılaĢtırılarak uygunluk sağlanmıĢtır.



Harcama gerekçelerine iliĢkin açıklamalar kesin hesaba eklenmiĢtir.



MüsteĢarlık 2010 yılı kesin hesabı, Maliye Bakanlığı ve TBMM‟ne gönderilmek üzere
oluĢturulmuĢtur.
1.1-

2010 Yılı Bütçe Uygulanması

1.1.1- MüsteĢarlık Bütçesinin Hazırlanması
MüsteĢarlığımız 2011-2013 Dönemi Bütçesi hazırlık çalıĢmaları kapsamında;


2011-2013 Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen ilke ve
esaslara göre bütçe tekliflerinin hazırlanması konusunda harcama birimleri ile gerekli
yazıĢmalar yapılmıĢtır.



Harcama birimlerinden cari ve yatırım teklifleri alınmıĢtır. Harcama birimleriyle yapılan
toplantılar sonucunda MüsteĢarlığımız cari ve yatırım bütçe teklifleri oluĢturulmuĢtur.



Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile MüsteĢarlığımız cari bütçe teklifleri üzerinde
görüĢmeler yapılmıĢtır.



MüsteĢarlık bünyesinde Yatırım Programı görüĢmeleri yapılmıĢtır.



GörüĢmeler sonucunda
hazırlanmıĢtır.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan bütçe görüĢmelerine katılım
sağlanmıĢtır.

teklifler

değerlendirilerek

MüsteĢarlık

Bütçe

Tasarısı

1.1.2- MüsteĢarlık Bütçesinin Uygulanması


MüsteĢarlığımız 2010 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin tertipler itibariyle dağılımı
yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı oluĢturulmuĢtur.



2010 yılına iliĢkin ToplulaĢtırılmıĢ Projelerin dağılımı yapılarak Yatırım Detay onayı
alınmıĢtır.



2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10/2 ve 10/3 maddeleri çerçevesinde toplam
37 adet aktarma gerçekleĢtirilmiĢtir.



Birimlerin 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10/2 maddesinde belirtilen yüzde
yirmi oranının üzerindeki aktarma talepleri, Maliye Bakanlığına (BÜMKO) iletilmiĢ ve
sonuçlandırılmıĢtır.



5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi hükmü
çerçevesinde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) 32 adet AHP revize talebinde bulunulmuĢ ve
sonuçlandırılmıĢtır.
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1.1.3- 2011 Yılı Performans Programının Hazırlanması
MüsteĢarlığımız 2011 yılı Performans Programı hazırlık çalıĢmaları kapsamında;


Stratejik Planda yer alan 2011 yılı faaliyetlerine iliĢkin öncelikli stratejik amaç ve
hedeflerin tespiti ile baĢlamıĢtır.



Faaliyetlerden sorumlu birimlerce faaliyetler maliyetlendirilmiĢ, faaliyetlerle doğrudan
iliĢkilendirilemeyen giderler Genel Yönetim Giderlerine dahil edilmiĢ olup, diğer
idarelere transfer edilecek kaynaklar tespit edilerek, BaĢkanlığımıza gelen bilgiler
doğrultusunda konsolide edilerek 2011 yılı performans programı (Teklif) hazırlanmıĢ,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdürlüğü ile MüsteĢarlığımız Kurumsal
ve Stratejik Yönetim Daire BaĢkanlığına gönderilmiĢtir.



MüsteĢarlığımız 2011 Yılı Performans Programı (Tasarı), Merkezi Yönetim Bütçe Kanun
Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına müteakiben büyüklüklere göre
revize edilerek, MüsteĢarlığımız bütçe tasarısının görüĢülmesinden üç gün önce Plan ve
Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulmuĢtur. Plan Bütçe Komisyonundaki görüĢmeler
sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulda Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai halini almıĢtır.

2010 yılı Performans Programında BaĢkanlığımıza ait “Toplam Kaynak Ġhtiyacı
Tablosu” aĢağıdaki gibidir.
TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU
07.81.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

189.834,00

GENEL
YÖNETĠM
GĠDERLERĠ
TOPLAMI
33.666,00

0,00

223.500,00

SGK Devlet Primi Giderleri

29.388,00

612,00

0,00

30.000,00

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

10.000,00

13.000,00

0,00

23.000,00

Faiz Giderleri

0,00

0,00

0,00

0,00

Cari Transferler

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

0,00

0,00

Borç verme

0,00

0,00

0,00

0,00

Yedek Ödenek

0,00

0,00

0,00

0,00

329.222,00

47.278,00

0,00

376.500,00

Döner Sermaye

0,00

0,00

0,00

Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

Yurt DıĢı Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı

0,00

0,00

0,00

329.222,00

47.278,00

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Personel Giderleri

Sermaye Giderleri

Bütçe Ödeneği Toplamı

Toplam Kaynak Ġhtiyacı

FALĠYET
TOPLAMI
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DĠĞER ĠDARELERE
TRANSFER EDĠLECEK
KAYNAKLAR TOPLAMI

0,00

GENEL
TOPLAM

376.500,00

1.1.4- Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri
Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri Yönergesinde belirtilen ön mali kontrol iĢlemlerine ilave
olarak, ön ödeme dahil olmak üzere MüsteĢarlığımızın harcamalarına iliĢkin miktar
sınırlamasına bakılmaksızın 2640 adet taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları, ödeme emri ve
eki belgeler, mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen süreler içinde ön mali kontrolleri
yapılmıĢtır.
1.1.5- Ġç Kontrol Faaliyetleri
2010 yılında öncelikle BaĢkanlığımız personeli tarafından diğer harcama birimlerine
yönelik olarak Ġç Kontrol Bilgilendirme / Farkındalık toplantıları düzenlenmiĢtir. Toplantılara
iliĢkin detay bilgi aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
Birim

Katılımcı
Sayısı

Tarih

1 DEĠGM

24.02.2010

32

2 Gen.Sek.

26.02.2010

30

3 BTD

03.03.2010

13

4 ĠSKGM

09.03.2010

10

5 EMSAGM

11.03.2010

10

TOPLAM

95

16.07.2010 tarihinde yapılan proje ekibi toplantısında proje ekibinin bilgi düzeyinin
eĢitlenmesi amacıyla çalıĢma yapılması istenmiĢ ve bu bağlamda 2 ayrı toplantı
düzenlenmiĢtir. Toplantılara iliĢkin detay bilgi aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tarih

Katılımcı Sayısı

1

30.07.2010

20

2

25.08.2010

13

TOPLAM

33
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Diğer taraftan Maliye Bakanlığı Merkezi UyumlaĢtırma Birimi ile BirleĢik Krallık
SayıĢtayı arasında yürütülen ve MüsteĢarlığımızın da pilot kuruluĢ olarak katıldığı
“Türkiye‟de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” konulu eĢleĢtirme
projesi çerçevesinde aĢağıda dökümü yapılan eğitim ve çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Konu

Süre
2 Gün

Katılımcı Sayısı
22

2 Temel Düzey Eğitim

5 Gün/4 Grup

19

3 Ġleri Düzey Eğitim

10 Gün/3 Grup

12

4 Eğiticilerin Eğitimi

5 Gün/2 Grup

8

5 ÇalıĢma Ziyaretleri

5 Gün/4 Ülke

4

6 Staj (Devam Ediyor)

1 Ay/3 Ülke

3

7 Rehber Hazırlık ÇalıĢmaları

ġubat 2010 –
Mart 2011

4

1 Bilgilendirme Toplantısı

Hazırlanan Raporlar


MüsteĢarlık bünyesindeki harcama birimlerinden gelen 2010 yılının ilk altı ayına iliĢkin
Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıĢtır.



5018 sayılı Kanunun 41‟inci maddesi ile Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik gereği harcama birimlerince hazırlanan birim faaliyet
raporlarına istinaden MüsteĢarlığımızın 2009 yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp
www.dpt.gov.tr adresinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur



MüsteĢarlık bünyesindeki harcama birimleri ile yazıĢmalar yapılmıĢ ve rapor için gerekli
veriler birimlerden temin edilmeye çalıĢılmıĢ, 2010 yılının ilk altı ayına iliĢkin bütçe
verileri ve birimlerden temin edilen diğer veriler ıĢığında hazırlanan rapor MüsteĢarlık
web sayfasında yayımlanmıĢtır.



Yatırım izleme ve değerlendirme raporu hazırlanmıĢ ve ilgili kurumlara gönderilmiĢtir.
Kamu Zararları

19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının
Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, tespit
edilerek MüsteĢarlığımıza bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için
BaĢkanlığımızca alacak takip dosyası açılmaktadır.
2009 yılından 16 adet KiĢilerden Alacaklar dosyası devredilmiĢ, 2010 yılında ise 47
dosya açılmıĢ ve bunlardan toplamda 56 adedinin takip iĢlemi yapılarak tahsilatı sağlanmıĢtır.
2010 yılından 7 adet, KiĢilerden Alacaklar dosyası 2011 yılına devredilmiĢtir.
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1.4 - Yardımcı Birimler Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Projeler Bilgileri
1.4.1 - Personel Dairesi BaĢkanlığı


Bakanlıklar ve Bağlı KuruluĢların Atama Usulüne ĠliĢkin Kanun gereğince yapılan
MüĢterek Atama Kararnameleri hazırlanmıĢ, vekâleten yapılan atamalar, baĢka
kurumlardan nakil yoluyla yapılan atama iĢlemleri yapılmıĢtır.



Personelin yer değiĢikliği onayları, istifa, ücretsiz izine ayrılma ve iĢe baĢlama iĢlemleri,
varsa sözleĢmelerinin hazırlanması, terfi tarihlerinin yeniden belirlenmesi, yurtdıĢı eğitim
dönüĢü, askerlik sonrası göreve baĢlama iĢlemleri, vefat ve her türlü izin iĢlemleri
yapılmıĢtır.



MüsteĢarlık personelinin sicil iĢlemleri, hizmet cetvellerinin hazırlanması ve bilgisayar
ortamında iĢlenmesi, emeklilik iĢlemleri, askerlik sevk iĢlemleri, 540/34 ve 35‟inci
maddelerine göre görevlendirme iĢlemleri yapılmıĢtır.



Personelin Güvenlik SoruĢturmalarının yapılması, aday personelin Asalet Tasdik ĠĢlemleri
yapılmıĢ, naklen veya açıktan yapılan iĢ talepleri değerlendirilmiĢtir.



Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre Nisan ve Ekim aylarında yapılan Kamu
Ġdare Kurulu toplantılarının hazırlık çalıĢmaları yapılmıĢ, tutulan tutanaklar ilgili
kuruluĢlara gönderilmiĢ, Sendika üyeliğine giriĢ ve çıkıĢ iĢlemleri yapılmıĢ değiĢiklikleri
takip edilmiĢtir.



MüsteĢarlığa yeni atanan, unvanı değiĢen veya kimliğini kaybeden personele kimlikleri ve
yöneticilerin tanıtım kartları hazırlanmıĢtır.



MüsteĢarlık kadrolarının dolu ve boĢ durumları tespit edilerek Maliye Bakanlığı ve Devlet
Personel BaĢkanlığı yetkilileri ile yapılan toplantı sonucunda iptal ve ihdas iĢlemleri
gerçekleĢmiĢ ve gerekli vize iĢlemlerini müteakip ilgili personele dağılımı yapılmıĢ,
MüsteĢarlık kadrolarının dolu ve boĢ pozisyonları üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Devlet
Personel BaĢkanlığına bildirilmiĢtir.



MüsteĢarlık personelinin aylar itibarıyla derece, kademe ve kıdem terfileri yapılmıĢ, son
altı yıllık sicil notu ortalamaları alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37.
maddesi gereğince 23 personele kademe ilerlemesi verilmiĢtir.



2010 Yılı içerisinde (4) Genel Müdür, (2) Daire BaĢkanı MüĢterek Kararla atanmıĢtır.
Planlama Uzmanlığı sınavında baĢarılı olan (15) Planlama Uzman Yardımcısı Planlama
Uzmanlığı Kadrosuna atanmıĢ ve Planlama Uzmanlığına atanan (15) personele ayrı ayrı
onay alınarak 657 sayılı Kanunun 36/A 11.maddesi gereğince intibak iĢlemleri
yapılmıĢtır.



IMF, ENA, JICA, Jean Monnet, Singapur, Malezya ve Humphrey Burs Programlarının
duyuruları yapılmıĢtır. Singapur için (6), Malezya için (1), IMF için (9) ve JICA için (1)
kiĢinin adaylığı ilgili yerlere bildirilmiĢtir.



Göreve yeni baĢlayan 31 uzman yardımcısı ile 19 memur için Ġntibak Eğitim Programı
düzenlenmiĢtir.



YurtdıĢı eğitime 12 personel gönderilmiĢ, 1 personelin süre uzatım talebi, Eğitim
Kurulunda görüĢülerek uygun görülmüĢ, Kurul Kararı ilgililere bildirilmiĢtir.



Ocak, ġubat, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Stajyer Bilgilendirme Programı
düzenlenmiĢ, her dönem için 50‟Ģer öğrenci 1 hafta süreyle bu programa katılmıĢ ve
katılım belgeleri verilmiĢtir.
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1.4.2 - Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı


BaĢkanlıkça, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi
bağlamında MüsteĢarlığımız bünyesinde bulunan harcama birimi yetkililerinin yazılı
taleplerine istinaden sadece harcama yetkililiği görevi uhdelerinde kalmak kaydıyla,
harcamalarla ilgili tüm iĢ ve/veya iĢlemleri yürütülmüĢtür.



MüsteĢarlığın temizlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım, onarım ve personel taĢıma,
fotokopi, özel güvenlik gibi hizmet iĢleri karĢılanmıĢtır.



MüsteĢarlık ambarına giren ve çıkan mal ve/veya malzemelerin kaydı tutulmuĢ, taĢınır
kayıt iĢlemleri belgeleri hazırlanmıĢ ve kayıt dıĢı olarak kullanılması önlenmiĢtir.



MüsteĢarlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetler ve hizmet
binasının bakım-onarım iĢleri yürütülmüĢtür.



MüsteĢarlığın sosyal iĢleri koordine edilmiĢtir.

1.4.3 - Yayın ve Temsil Dairesi BaĢkanlığı


Gazete ve hazırlanan kupürlerin dosyalama ve arĢivleme iĢlemleri düzenli olarak
yapılmıĢtır.



Kurum, kuruluĢ, üniversite ve kiĢilerden gelen kitap isteklerine cevap verilmiĢtir.



TeĢkilatımız hakkında yayımlanan gerçek dıĢı haberlere iliĢkin cevap ve düzeltme hakkı
kullanılmıĢ ve doğru haberin yayınlanması sağlanmıĢtır.



DPT Tanıtım kitabı basılmıĢtır.



“Devlet Planlama TeĢkilatının Sözlü Tarih ArĢivi ve Kurum Tarihi Hazırlanması”
projesine iliĢkin çalıĢmalara devam edilmiĢtir.



Plan ve Program tanıtım vcd ve cd‟si hazırlama çalıĢmaları bitirilmiĢ, çoğaltmaya ve
yayımlamaya hazır hale getirilmiĢtir.



MüsteĢarlığın tanıtımı ile ilgili kitapçık ve broĢürler hazırlanmıĢtır.



50. KuruluĢ Yıldönümü kapsamında; 4. Kolordu Komutanlığı ile gerekli yazıĢmalar
yapılarak Anıtkabir Töreni için organizasyon yapılmıĢ ve çeĢitli etkinlikler
düzenlenmiĢtir.



2980 adet süreli yayın kataloglanarak barkodlanmıĢ, ciltlenmiĢ ve bilgisayar ortamına
aktarılmıĢtır.



1250 adet 1980 öncesi kitap Bliss kataloglama programına kayıt edilmiĢtir.



518 adet süreli yayın cilde hazırlanmıĢtır.



Financial Times, International Herald Tribune, Wall Street Journal, Time, Economist,
BusinessWeek, Newsweek gibi günlük ve haftalık yabancı gazete ve dergilerden Türkiye
ve ekonomi ile ilgili 1100 adet haber, haftalık dıĢ basın kupürü haline getirilerek,
MüsteĢarlık mensuplarının hizmetine sunulmuĢtur. Ayrıca Intranet sayfasına aktarılmıĢtır.



Kütüphaneye yeni gelen 960 adet kitabın tanıtımı amacıyla, aylık olarak “Kütüphane ve
Dokümantasyon Bülteni” hazırlanmıĢ ve TeĢkilatımız Intranet sayfasında duyurulmuĢtur.
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Kütüphaneye yeni gelen 474 adet süreli yayındaki makalelerin tanıtımı amacıyla aylık
olarak “Makale Duyuru Bülteni” hazırlanmıĢ ve Intranet sayfasında yer alması
sağlanmıĢtır.



Duyuru, Genelge, Antetli Kağıt, Evrak AkıĢ FiĢi, Hasta Kağıdı, BroĢür, Bülten, Gelen,
Giden Evrak, Kupür vb. olmak üzere toplam 121.320 sayfa baskı yapılmıĢtır.



Evrak dağıtım ve posta iĢleri düzenli olarak yürütülmüĢtür.



Standart Dosya Planı ile ilgili çalıĢmalar devam etmekte olup Devlet ArĢivleri Genel
Müdürlüğünün revize ettiği ortak alanlara ait “Standart Dosya Plan”ı ve MüsteĢarlığın ana
hizmet birimleri “Standart Dosya Plan”ı taslağı birimlere gönderilmiĢ olup görüĢ
beklenmektedir.



ArĢiv hizmetleri düzenli olarak yürütülmüĢtür.

2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
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IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A – Üstünlükler


ÇalıĢanlarda olaylara makro perspektiften bütüncül bir bakıĢ açısıyla, tarafsız olarak
bakabilme kapasitesinin bulunması



Farklı disiplinler arası çalıĢma yeteneğini geliĢtirme imkanının bulunması



Üst düzey yöneticilerin yeniliğe, değiĢime ve eleĢtirilere açık olması



Ġlgili mevzuat kapsamında makro dengelerin oluĢturulması ve yıllık programın çıkarılması



Olaylara makroekonomik perspektiften tarafsız olarak bakabilme kapasitesi



Makroekonomik değiĢkenlere ait geliĢmeleri sürekli izleyip değerlendirerek ekonomik
konjonktürdeki geliĢim ve değiĢimlere karĢı alternatif politikalar üretebilme yetisi



Ġyi yetiĢmiĢ, yeniliklere açık, genelde tabancı dil bilen genç ve dinamik bir kadronun
olması



Üst düzey yöneticilerin yeniliğe, değiĢime ve eleĢtirilere açık olması



Bölgesel politikalar konusunda uluslararası düzeyde bilgi birikimi



Kamuda genel olarak eksik düzeyde olan izleme ve değerlendirme konusunda edinilen
tecrübe ve bilgi birikimi olması



Uluslararası iliĢki kurma ve müzakere kapasitesinin yüksek olması



Ekonomik ve sosyal yaĢamın hemen her yönünü bütüncül bir Ģekilde çok disiplinli
değerlendirme ve politika oluĢturma fırsatının bulunması



Nitelikli, bütüncül bakıĢ açısına sahip, birlikte çalıĢma kültürü geliĢmiĢ bir insan gücünün
bulunması, iĢ yapma biçiminde analitik bir yaklaĢıma hakim olan bu insan gücünün esnek
bir çalıĢma ortamında, yeterli teknik ve fiziki altyapıyla gerçekleĢtirdiği iĢler sonucunda
konusunda öncü ve güçlü konuma sahip olması

B – Zayıflıklar


Çıkarılan temel dokümanların ve yapılan çalıĢmaların kamuoyuna yeterince tanıtılmaması
ve kamuoyu desteğinin yeterince sağlanamaması ve gerçekleĢtirilen iĢlerin yeterince
tanıtılamaması



Kamu yatırım projeleri için etkin bir izleme değerlendirme sisteminin oluĢturulmamıĢ
olması



Günlük iĢlerin yoğunluğundan dolayı makro konulara, araĢtırmalara, bilimsel yayın
takibine ve politika belirleme çalıĢmalarına yeterli zaman ayrılamaması



Bilimsel araĢtırma yapılmasına yönelik yeterince teĢvik olmaması. AraĢtırmalara, bilimsel
yayın takibine ve politika belirleme çalıĢmalarına çalıĢanların yeterli zaman ayrılamaması



Kurum içi ve kurum dıĢı iletiĢimin güçlendirilememesi



ÇalıĢanlar için etkin bir performans değerlendirme sistemi
iyileĢtirilmesine yönelik geri bildirim sistemlerinin olmaması
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performansın

V-ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
MüsteĢarlığın görevlerini daha etkin bir Ģekilde yerine getirebilmesini teminen;


Temel politika belgelerinin ilgili kesimlerin geniĢ ve aktif katılımı ile bürokratik ve siyasi
sahipliği artırıcı, politikaların mali etkilerini dikkate alan, dinamik ve stratejik bir
yaklaĢımla hazırlanması,



Plan, program, temel strateji ve politika belgelerindeki hedeflere iliĢkin gerçekleĢmelerin,
kamuoyu ile düzenli olarak paylaĢılması tüm kesimlerin bilgilendirilmesi ve uygulamadan
sorumlu kuruluĢların sürece aktif katılımının sağlanması,



Kamu yatırım programının, proje döngüsü yönetimi ilkeleri doğrultusunda sistematik
olarak yönetilmesi,



Büyüme, istihdam, cari açık ve kamu kesimi genel dengesi gibi konularda daha detaylı
kurumsal çalıĢma raporları çıkarılmasına öncelik verilmesi,
Söz konusu öneri ve tedbirlerin gerçekleĢebilmesi için;



Sektörlerle ilgili gerekli bilgi ve istatistiklerin, ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından daha
kolay ve hızlı bir Ģekilde edinilebilmesi için gerekli çalıĢmalar yapılmalıdır.



Takip edilen proje ve programlara iliĢkin izleme ve değerlendirme kapasitesi
iyileĢtirilmelidir.



Uzmanların kendi konularıyla ilgili araĢtırma yapması ve bunları paylaĢması teĢvik
edilmelidir.



Ġnsan kaynağı politikasının oluĢturulması, MüsteĢarlığımızın güçlü yanlarından
faydalanılmasını azami seviyeye çıkartmak amacıyla, nitelikli yeni personel alınmalı ve
yetiĢtirilmelidir.



Planlama Uzmanlarının kendi konularıyla ilgili araĢtırma yapması ve bunları paylaĢması
daha fazla teĢvik edilmelidir.



Personelin bilgi ve donanımının artırılması amacıyla hizmet içi eğitimlere daha çok zaman
ve kaynak ayrılmalıdır.



MüsteĢarlığımızdaki bilgi birikiminin, dıĢarıdaki kurum ve kuruluĢlara yönelik olarak
düzenlenecek eğitim, seminer gibi organizasyonlarla çevreye yayılması çalıĢmalarına
ağırlık verilmelidir.



Tahmin, model ve bunlara yönelik programlar hakkında eğitimler ver(dir)ilmesi ve
kurumsal kapasite geliĢtirilmelidir.



Yapılan çalıĢmalar ve çıkarılan temel dokümanların kamuoyu ile daha etkin bir Ģekilde
paylaĢılmalıdır.



Büyüme, istihdam, cari açık ve kamu kesimi genel dengesi gibi konularda daha detaylı
kurumsal çalıĢma raporları çıkarılmasına öncelik verilmelidir. ĠĢ tanımlarının ve alt
birimleri arasındaki iĢ bölümlerinin gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir.



ÇalıĢanların motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak, çalıĢma koĢullarının ihtiyaçlar
doğrultusunda iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi, uygun fiziki koĢulların üst düzeyde
sağlanması ve sürdürülebilir kılınması, destek hizmetleri, sosyal imkanlar ve özlük
haklarının da değiĢen Ģartlara uygun olarak iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi sağlanmalıdır.
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EK-1: Ġç Kontrol Güvence Beyanı5

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 edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları 6 gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara, Nisan 2011)

Kemal MADENOĞLU
MüsteĢar

5

Bu beyan için, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete‟ de yayımlanan “Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in ekinde (Ek-2) yer alan örnek esas alınmıĢtır.
6
MüsteĢarlığımızda 2009 yılında SayıĢtay denetimi ve iç denetim yapılmamıĢtır. Bu husus, mezkûr
Yönetmeliğin ekinde yer alan 5 numaralı dipnot gereğince belirtilmekte olup Ġç Kontrol Güvence Beyanı bu
husus göz önünde bulundurularak dikkate alınmalıdır.
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EK-2: Malî Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı7

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.8
Ġdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara, Nisan 2011)

Hasan GÖLCÜK
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı

7

Bu beyan için, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete‟ de yayımlanan “Kamu Ġdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” in ekinde (Ek-4) yer alan örnek esas alınmıĢtır.
8
26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete‟ de yayımlanan “Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği”
uyarınca kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerini anılan Tebliğ hükümleri ile uyumlu hâle getirmeleri için eylem
planlarını 31/12/2008 tarihine kadar hazırlamaları öngörülmüĢ, bu süre Maliye Bakanlığının ilgili yazısıyla
30/6/2009 tarihine kadar uzatılmıĢtır. MüsteĢarlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması çalıĢmaları devam
ettiğinden Güvence Beyanı, bu hususun dikkate alınması kaydıyla geçerlidir. Açıklamaya mezkûr Yönetmeliğin
5 numaralı dipnotu gereğince yer verilmiĢtir.
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