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GİRİŞ 
 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya 

ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna 

açıklayacakları hükme bağlanmıştır.  

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe 

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu 

idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde 

gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan 

Bakanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı 

aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2015 

Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
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I.OCAK –HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

 

BÜTÇE GİDERLERİ  

 

Bakanlığımıza 2015 mali yılında 3.898.467.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 

altı aylık döneminde 3.210.407.865 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin  % 82’sine 

tekabül etmektedir.  

 

2015 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2015 Yılı Gerçekleşmeleri 

Bütçe Tertibi 
2015 2015 

Harcama 

Oranı 

Başlangıç Ödeneği Haziran Sonu Harcama % 

01-Personel Giderleri 2.214.856.000 1.173.229.695 53 

02-SGK Devlet Primi Giderleri 177.195.000 101.388.429 57 

03-Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 
783.945.000 134.157.543 17 

05-Cari Transferler 103.560.000 47.679.134 46 

06-Sermaye Giderleri* 507.900.000 1.095.149.118 216 

07-Sermaye Transferleri 111.011.000 658.803.947 593 

TOPLAM 3.898.467.000 3.210.407.865 82 

 

 

            01-PERSONEL GİDERLERİ 

            Kesintili başlangıç ödeneği 2.214.856.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 

1.173.229.695  TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %53’üne tekabül etmektedir.  

            02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

    Kesintili başlangıç ödeneği 177.195.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 101.388.429 

TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin  %57’sine tekabül etmektedir.  

           03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ       

           Kesintili başlangıç ödeneği 783.945.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 134.157.543 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %17’sine tekabül etmektedir.  
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           05-CARİ TRANSFERLER 

           Kesintili başlangıç ödeneği 103.560.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 47.679.134 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin % 46’sına tekabül etmektedir.  

 06-SERMAYE GİDERLERİ  

           Kesintili başlangıç ödeneği 507.900.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 6.048.197.634 

TL ödenek eklenmiştir. Toplam (eklenen ve düşülen ödenekler dahil) 6.556.097.634 TL 

ödeneğin 1.095.149.118 TL’si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin         

% 17’sine tekabül etmektedir. 

*Sermaye giderlerindeki artışın nedeni; 6360 sayılı Kanun ile kurulan ve 3152 sayılı 

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesi ile görevleri sayılan 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının bu görevleri yerine getirebilmesi için 

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından gönderilen ödenekler yıl içerisinde ilgili 

idarece aktarılmak suretiyle Bakanlığımız bütçesine eklenmesidir. Bu ödenekleri kullanma 

yetkisi Bakanlığımızda olmayıp, ilgili idarenin talebi üzerine ilgili Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığına gönderilmektedir. 

           07-SERMAYE TRANSFERLERİ  

           Kesintili başlangıç ödeneği 111.011.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 647.225.000 TL 

ödenek eklenmiştir. Toplam (eklenen ve düşülen ödenekler dahil) 758.236.000 TL ödeneğin 

658.803.947 TL’ si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 87’ sine 

tekabül etmektedir.  

 

II. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ   
 

 21.939.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 11.387.148 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %52’ sine tekabül etmektedir. 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

  27.313.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 11.443.830 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %42’ sine tekabül etmektedir. 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

 50.718.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 16.502.892 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %33’ üne tekabül etmektedir. Bakanlık bünyesinde; 

 Su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri; akaryakıt, periyodik yayın, bahçe 

malzemesi, temizlik ve aşçı - garson hizmet alımı; posta ve telgraf işlemleri; taşıt, 
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hizmet binası ve personel servisi kiralama; taşıtların bakım, onarım, sigorta ve resim, 

harç ve benzeri ödemeleri; Bakanlık ana ve ek hizmet binaları ile lojmanlarına ait 

bakım ve onarım çalışmaları, 

 Tanık Koruma Kurulu ve Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi’ne ait tüketime yönelik 

mal ve malzeme alımları; telefon, internet, uydu haberleşme abonelik işlemleri; 

menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarımı yürütülen faaliyetler, 

Valilik ve Kaymakamlıklarda ihtiyaç duyulan jeneratör alımına yönelik ödenek 

gönderme faaliyetleri yürütülmüştür. 

 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   

           21.360.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 5.520.183 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %26’ sına tekabül etmektedir. 

 2014 yılı için; Mülki İdare Amirlerinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, 

eğitimi, bilgilerinin artırılması, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılması amacı ile yurt dışına 

gönderilmesi için Bakanlığımıza 165 kişilik yurt dışı kontenjanı tahsis edilmiş olup; 

      Bu kontenjanlardan;  

 

- 4’ü  DOKTORA için,  

- 4’ü YÜKSEK LİSANS için, ödeme yapılmaktadır. 

 

- 10’u  GİH (kısa süreli) için, 

- 54’ü   MİA (kısa süreli) için,  ödeme yapılmıştır.   

 

2015 mali yılı içinde ise; aynı amaçla yurt dışına gönderilecek personel için 

Bakanlığımıza 160 kişilik yurtdışı kontenjanı tahsis edilmiştir. 

      Bu kontenjanlardan; 
  
- 60’ı     Kaymakam Adayları (bir yıl) için, 

- 5’i       DOKTORA (3 yıl) için,  

- 20’si   YÜKSEK LİSANS (1 yıl) için,  

- 50’si   MİA (kısa süreli) için,  

- 25’i    GİH (kısa süreli) için   2015 Yılı içerisinde ödeme yapılacaktır. 

     

2015 mali yılının ilk altı ayında (geçmiş yıllarda yurtdışına gönderilen personel dahil); 

 

Yurtdışı Maaşı                       :    982.766,01 TL 

Okul Ücreti (Eğitim Gideri)  :    567.890,01 TL               

Harcırah (Yurtdışı Yolluk)    :   775.286,78 TL   
 

            olmak üzere toplam,   2.325.942,80 TL ödeme yapılmıştır. 
 

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 6.332.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 3.561.695 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin % 56’ sına tekabül etmektedir. 
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Kaymakamlık kursu ve yabancı dil kursları olmak üzere yurtiçinde düzenlenen kurs ve 

seminerlere ve yurt dışı görevlendirmeler başta olmak üzere, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

kaleminden toplam 2.563.470  TL harcanmıştır. 

 

   BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

56.634.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 7.075.629 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %12’sine tekabül etmektedir. 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 149.000 TL ödeneğin 26.199,54 TL si 

bürolarımızda gerekli olan malzemelerinin alımı için kullanılmıştır. 

Yolluklar: 174.000 TL ödeneğin 50.252,68 TL si Başkanlığımızda görevli personellere 

ilgili mevzuat çerçevesinde ödenen yurtiçi ve yurt dışı geçici veya sürekli görev 

yollukları ile yolluk tazminatları ödemeleri için kullanılmıştır.  

Hizmet Alımları: 1.517.000 TL ödeneğin 412.765,81 TL si  Başkanlığımızın telefon ve  

internet ödemeleri, ulaşım hizmetleri, personellerimizin görevleri ile ilgili Kurslara 

Katılma ve Eğitim Giderleri ödemeleri için kullanılmıştır. 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 20.000 TL ödenekten 

herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

Menkul Mal, Gayrimaddi hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 344.000 TL ödeneğin 

87.302,65 TL si taşınır mallarla ilgili bakım ve onarım harcamaları için kullanılmıştır.  

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: 42.000 TL ödenekten herhangi bir 

harcama yapılmamıştır. 

 

 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

4.590.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 3.376.869 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin % 74’üne tekabül etmektedir. 

Bakanlığımız 2014 Yılı İdari Faaliyet Raporu ve 2014 Yılı Kesin Hesabı ve 2015-

2019 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. 2016-2018 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları 

devam etmekte olup, iç kontrol eylem planının izlenmesine ve Türk İdare Dergisi’nin 

hazırlanmasına ve dağıtılmasına devam edilmiştir.  

       HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

9.311.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde görev giderleri 

kalemine 7.500.000 TL ödenek eklenmiştir. Toplam (eklenen ve düşülen ödenekler dahil) 

16.811.000 TL ödeneğin 10.912.956 TL’si harcanmış olup bu miktar toplam ödeneğin 

%65’ine tekabül etmektedir. 

       BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

640.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 319.631 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %50’sine tekabül etmektedir. 
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VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR 

1.357.003.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 445.341.815 TL’si harcanmış olup, bu 

miktar, toplam ödeneğin %33’üne tekabül etmektedir. 

81 il valiliği ve 919 ilçe Kaymakamlığı için; 

 

 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden 59.110.947,58 TL, 

 Cari Transferlerden 3.993.323 TL, 

 Sermaye Giderlerinden 68.727.545,84 TL ödenek gönderilmiştir. 

Hükümet konaklarının yapımına 165.000.000 TL, onarımına 48.110.000 TL, 

kamulaştırma bedeline 21.200.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk 6 aylık dönemde yapımı devam 

etmekte olan 55 Hükümet Konağı için 53.700.000,00 TL İl Özel İdaresi bütçesine, 75 

Hükümet Konağı için de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bütçesine 

25.500.000,00 TL aktarılmıştır. 

 

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

774.431.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 313.472.319 

TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %40’ına tekabül etmektedir. 

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi için tahsis edilen 57.551.000 TL ödenekten haziran 

sonu itibariyle harcama yapılmamıştır. 

5233 sayılı Kanun kapsamında tahsis edilen 75.000.000 TL ödenekten haziran sonu 

itibariyle 50.663.139 TL harcama yapılmıştır. 

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi için tahsis edilen 20.000.000 TL ödenekten 

haziran sonu itibariyle 3.542.033 TL harcama yapılmıştır. 

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

822.140.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 252.454.000 

TL harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin %31’ine tekabül etmektedir. 

Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi: MERNİS, KPS, AKS ve e-Vatandaşlı yazılımı 

bakım, geliştirme ve güncellenmesi ve merkez ve ilçe Nüfus Müdürlükleri için yeni 

Bilgisayar, sunucu, kesintisiz güç kaynağı, teknik malzeme ve cihaz alımı yapılmıştır. 

T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında; 2012 yılında ihale edilen Kimlik 

Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, Konya 

İlinde yapımı tamamlanmak üzere olan FKM binasının teslim alınması akabinde kesin 

kabulün gerçekleştirilmesi ve 2014 Mali Yılında iptal edilen T.C. Kimlik Kartı ilave 

donanım alımlarının yapılabilmesi için Kalkınma Bakanlığı’ndan ek ödenek talebinde 

bulunulmuştur. 

Genel Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlere ilişkin yurtiçi ve yurtdışından gelen 

başvuru, soru, sorun ve görüşlerin etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanması 

amacıyla Çağrı Merkezi Hizmet satın alınmış olup, yüklenici firmayla 15.09.2014 

tarihinde sözleşme imzalanmış ve 24.09.2014 tarihinde işbaşı yapmıştır. 

T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yeni hizmet yerlerinin ve mevcut 

hizmet yürütülen binaların uygun hale getirilebilmesi çalışması devam etmektedir. 
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Dijital Arşiv ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma projesi 

ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 

 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

671.090.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye 

transferlerine İl Özel İdarelerinde ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında  

kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden 627.225.000 TL ödenek eklenmiştir. 

Toplam 1.298.315.000 TL ödeneğin, 933.164.535 TL’si harcanmış olup bu miktar toplam 

ödeneğin % 72’sine tekabül etmektedir. 

 

KİHBİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

691.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 356.226 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %52’sine tekabül etmektedir. 

 

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 69.522.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 24.134.253 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 35’ine tekabül etmektedir. 

   Dernekler denetçi ve denetçi yardımcılarının eğitim ve denetime ilişkin giderleri başta 

olmak üzere yolluklar kaleminde 330.970 TL harcanmıştır. 

   Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge gereğince “Kar Amacı Gütmeyen 

Kuruluşlara Yapılan Transferler” kapsamında 2015 yılında 21.200.000 TL ödenek 

tahsis edilmiş olup, 2015 Haziran ayı sonuna kadar bu kapsamda herhangi bir harcama 

gerçekleşmemiştir.  

   Derneklerin DERBİS’ te yer alan bilgilerine yönelik kamu kurumları ile entegrasyon 

çalışmaları devam etmekte olup 2015 yıl sonu itibariyle tamamlanması 

planlanmaktadır. 2015 yılında KBÖ olarak 4.000.000 TL tahsis edilmiş olup, 2015 

Haziran sonuna kadar 1.945.041 TL harcama gerçekleşmiştir. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI 

4.752.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.371.551 TL 

harcanmış olup, bu miktar, ödeneğin % 50’sine tekabül etmektedir. 
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III.TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER 

 

 

    BÜTÇE GİDERLERİ  

 

Bakanlığımıza 2015 yılında kullanılmak üzere 3.898.467.000 TL ödenek tahsis 

edilmiştir. Yılsonunda 4.071.944.178 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu 

miktar ödeneğimizin  % 104’ üne tekabül etmektedir.  

 

 

01-PERSONEL GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 2.214.856.000 TL dir. Yılsonunda 2.399.547.937 TL 

harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %108’ine tekabül 

etmektedir.  

            02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

    Kesintili başlangıç ödeneği 177.195.000 TL dir. Yılsonunda 249.509.463 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin  %141’ine tekabül etmektedir. 

           03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ       

           Kesintili başlangıç ödeneği 783.945.000 TL dir. Yılsonunda 720.900.778 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin  %92’sine tekabül etmektedir. 

2015 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2015 Yılı Gerçekleştirmeleri  

Bütçe Tertibi 

2015 2015 
Harcama 

Oranı 

Başlangıç Ödeneği 
Yıl Sonu Harcama 

Tahmini 
% 

01-Personel Giderleri 2.214.856.000 2.399.547.937 108 

02-SGK Devlet Primi Giderleri 177.195.000 249.509.463 141 

03-Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 
783.945.000 720.900.778 92 

05-Cari Transferler 103.560.000 78.559.000 76 

06-Sermaye Giderleri 507.900.000 513.416.000 101 

07-Sermaye Transferleri 111.011.000 110.011.000 100 

TOPLAM 3.898.467.000 4.071.944.178 104 
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          05-CARİ TRANSFERLER 

           Kesintili başlangıç ödeneği 103.560.000 TL dir. Yılsonunda 78.559.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %76’sına tekabül etmektedir.  

06-SERMAYE GİDERLERİ  

           Kesintili başlangıç ödeneği 507.900.000 TL dir. Yılsonunda 513.416.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin %101’ine tekabül etmektedir.  

          07-SERMAYE TRANSFERLERİ  

 Kesintili başlangıç ödeneği 111.011.000 TL dir. Yılsonunda mevcut ödeneğin 

tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.  

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 21.939.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 21.939.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %100’üne tekabül etmektedir. 

 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

27.313.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 24.176.921 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %89’una tekabül etmektedir. 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

50.718.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda mal ve hizmet alımlarında 

beklenen artıştan dolayı 51.793.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu 

miktar, ödeneğin %102’sine tekabül etmektedir. 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

21.360.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 24.042.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 113’üne tekabül etmektedir. 

2015 Mali Yılının İkinci Altı Aylık Maliyeti; (Geçmiş Yıllarda Yurtdışına Gönderilen 

Personel ile 2015 Yılında Yurtdışına Gönderilecek Personel dahil) 
 

Yurtdışı Maaşı                      :   7.500.000,00 TL 

Okul Ücreti (Eğitim Gideri) :   5.220.000,00 TL              

Harcırah (Yurtdışı Yolluk)   :   2.000.000,00 TL  
 

           olmak üzere,   14.720.000  TL harcama olacağı tahmin edilmektedir.  
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EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

6.332.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 6.839.720 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %108’ine tekabül etmektedir. 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

56.634.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 62.245.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, bu miktar, ödeneğin %110’una tekabül etmektedir. 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

4.590.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 mali yılı içinde kadrosu Başkanlığımızda 

bulunan 40 İçişleri Uzman Yardımcısına ödenen personel giderleri ve sosyal güvenlik 

kurumlarına devlet primi giderleri nedeniyle yılsonunda 7.702.950 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %168’ine tekabül etmektedir. 

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

9.311.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Görev giderleri tertibinde duyulan ihtiyaç göz 

önünde bulundurulduğunda yılsonunda 14.507.500 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş 

olup bu miktar ödeneğin %156’sına tekabül etmektedir. 

 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

640.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 640.000 TL harcama gerçekleşmesi 

tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %100’üne tekabül etmektedir.  

 

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR 

1.357.003.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda personel giderleri tertibinde 

beklenen artıştan dolayı 1.532.037.518 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu 

miktar ödeneğin %113’üne tekabül etmektedir. 

 

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

774.431.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda mal ve hizmet alım giderleri 

tertibindeki olası artıştan dolayı 742.741.000 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup 

bu miktar ödeneğin %96’sına tekabül etmektedir. 
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NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   

 822.140.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik 

kurumlarına devlet primi giderlerinde beklenen artıştan dolayı yılsonunda 828.095.069 TL 

harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %101’ine tekabül etmektedir. 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

671.090.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 680.190.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %101’ine tekabül etmektedir. 

 

KİHBİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

691.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 720.000 TL harcama gerçekleşeceği 

tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %104’üne tekabül etmektedir. 

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

69.522.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda mevcut ödeneğin tamamının 

harcanacağı tahmin edilmektedir.  

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

4.752.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda mevcut ödeneğin tamamının 

harcanacağı tahmin edilmektedir. 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 

       

MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

Temmuz – Aralık 2015 döneminde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına 

devlet primi giderleri dışında mal ve hizmet alım giderleri tertibinde yer alan yolluk 

ödemeleri, kira, yurtdışında anlaşmalı üniversiteye ödemeler vd. harcamalar yapılacaktır.  

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2015 mali yılının ilk altı aylık döneminde yürütülen çalışmalara devam edilecektir.  

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

          2015 yılı için Bakanlığımız Performans Programı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze 

verilen faaliyetler kapsamında, çalışanların beklentileri ve sorunları konusunda anket 

çalışması yapılması ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi öngörülmüş olup, Enformasyon 

ve Raporlama Giderleri kalemine tahsis edilen 70.000 TL. ödeneğin, ikinci altı aylık dönemde 

harcanması planlanmaktadır. 
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EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2015 Yılı Eğitim Planı ve Performans Programı gereğince eğitim faaliyetlerine ikinci altı ayda 

da yoğun bir şekilde devam edilecektir. Ancak Yolluklar harcama kaleminde ikinci altı ay için 

kalan tutar olan 194.139,00 TL kurs ve seminer ödemelerimizi karşılayamayacağından ek 

ödenek talebinde bulunulacaktır. 

Aylık rutin ödemelerimizin dışında; 

Hizmet binamızda bulunan konferans salonu ve dersliklerden bir kısmının tadilatı 

yapılacaktır.  

2015 yılının ilk altı aylık döneminde 103. Dönem Kaymakam Adayları Yabancı Dil Kursu 

yapılmamış olup, ikinci altı ayda yapılacağı düşünüldüğünden hizmet satın alımı yapılacaktır.  

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında Bakanlık 

merkez ve taşra birimlerine güçlendirme, kablolama, müteahhitlik hizmetleri ve teçhizat 

alımına; taşra birimlerinde güçlendirme ile ilgili ağ altyapısı çalışmalarına devam edilecektir. 

e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi Projesi (AR-GE) kapsamında uygulanan 

geliştirme, güncelleme ve bakım faaliyetlerine ilişkin hizmet alım sözleşmesi Aralık ayı 

sonuna kadar süreceğinden, Temmuz-Aralık döneminde bu hizmet alımı ile ilgili yapılacak 

ödemelere devam edilecektir. 

Merkez ve Taşra Birimleri İnternet Bağlantıları Standardizasyonu Projesi kapsamında 

yapılması planlanan çalışmalara devam edilecektir.  

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

 İkinci altı aylık dönemde Bakanlığımızın mali nitelikli iş ve işlemlerinden 

Başkanlığımızın görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi 

için gerekli çalışmalara devam edilecektir. 

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR 

2015 yılı sonu itibariyle 17 Hükümet Konağının bitirilmesi hedeflenmektedir. 

 

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

112 Acil Çağrı Merkezleri için tahsis edilen 57.551.000 TL'lik ödenekten henüz 

harcama yapılmamış olup yılsonuna kadar tamamının kullanılacağı öngörülmektedir. 

5233 sayılı Kanun kapsamında tahsis edilen 75.000.000 TL ödenek, yılsonuna kadar 

kullanılacağı öngörülmektedir. 
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Köye Dönüş ve Rehabilitasyon projesi kapsamında tahsis edilen 20.000.000 TL ödenek, 

yılsonuna kadar kullanılacağı öngörülmektedir. 
 

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi: MERNİS, KPS, AKS ve e-Vatandaşlık yazılımı 

bakım, geliştirme ve güncellenmesi ve merkez ve ilçe Nüfus Müdürlükleri için yeni 

bilgisayar, sunucu, kesintisiz güç kaynağı, teknik malzeme ve cihaz alımı devam 

edecektir.             

        Dijital Arşiv Projesi: Eski nüfus aile kütükleri, sicil defteri, müsvedde defteri, vukuat 

defteri, yersel yazım defteri ve özel kütüklerin elektronik ortama aktarılması ile arşiv 

belgelerinin çağdaş bir anlayışla daha güvenli bir biçimde muhafaza etmek ve vatandaşlık iş 

ve işlemlerinin yürütülmesinde hızlı ve etkin bir biçimde hizmet verilmesini sağlanacaktır. 

        Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma projesi: Projeyi ülke 

çapında yaygınlaştırılması ve faydanın arttırılması hedeflenmektedir. 2015 yılı 

Yatırım   Programında yer alan MAKS Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırma Projesi’ne ilişkin 

dipnotun kaldırılmasının akabinde MAKS’a entegre olması öngörülen yetkili idare sayısı 

belirlenecektir.  

         Bu kapsamda 2015 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerin yılsonuna kadar yeterli 

gelmeyeceği anlaşıldığından 01 (Personel Giderleri) ekonomik kodundan 11.500.000.-TL, 02 

(Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri) ekonomik kodundan 2.500.000.-TL ve 06 

(Sermaye Giderlerinden) 76.635.830-TL olmak üzere toplam 90.635.830.-TL ek ödeneğe 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

DERBİS Projesinin  geliştirilmesine 2016  yılı sonuna kadar devam edilecek olup, 

projenin e-arşiv sistemi ile entegrasyonunun sağlanması planlanmaktadır.  

Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

için ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesine devam edilecektir. Bu bağlamda sivil toplum 

kuruluşlarına ziyaretler yapılacak, web de dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından öneriler 

alınacaktır.  

Türk sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet 

göstermelerini teşvik etmek amacıyla ve AB kriterlerine uygun hizmet sunabilmek amacıyla, 

ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımlar sağlanacaktır. 

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) yazılımının geliştirilmesi ve daha iyi yönetilebilmesi 

için Başkanlığımıza veri tabanı, tasarımcı, yazılımcı, donanımcı ve sistemci olmak üzere 15 adet 

mühendis kadrosuyla, yabancı sivil toplum kuruluşlarına ve yurt dışı faaliyetlere yönelik 

hizmetleri yürütmek için 5 mütercim kadrosunun tahsisinin uygun olacağı ayrıca Genel Müdürlük 

olması halinde tüm kadrolarda genişlemenin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  
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