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GIRIŞ
Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler şeklinde ifade edilen 
“Kamu Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi 
hâline gelmiştir.

Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde 24.12.2003 tarihinde 
yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden 
düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. 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 “2017 
Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
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1. OCAK–HAZIRAN 2017 DÖNEMI BÜTÇE UYGULAMA 
SONUÇLARI
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ 

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 5.834.586.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.669.066.309 TL harcanmış olup bu 
miktar ödeneğin  %  45 ’ ine tekabül etmektedir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi 
ve harcama oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 2016 yılı verileri ile karşılaştırma 
yapılmasına olanak sağlayacak şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2016-2017 Yılı Haziran Ayı Karşılaştırmalı Bütçe Gerçekleşmeleri

Bütçe 
Tertibi

2016 Başlangıç 
Ödeneği

2016 Haziran 
Sonu Harcama

Harcama 
Oranı

%

2017 
Başlangıç 
Ödeneği

2017 Haziran 
Sonu 

Harcama

Harcama 
Oranı

%

01-Personel 
Giderleri 2.875.365.000 1.460.368.484 51 3.469.709.000 1.570.880.423 45

02-SGK 
Devlet Primi 
Giderleri

233.700.000 119.154.466 51 248.564.000 169.960.786 68

03-Mal ve 
Hizmet 
Alımı 
Giderleri

837.254.000 199.018.813 24 561.709.000 189.097.130 34

05-Cari 
Transferler 155.997.000 84.051.430 54 641.072.000 419.147.000 65

06-Sermaye 
Giderleri* 583.916.000 1.256.601.233 215 779.386.000 249.184.794 32

07-Sermaye 
Transferleri 98.024.000 100.823.442 102 134.146.000 70.796.176 53

08-Borç 
Verme 10.000.000 8.298.079 82 0 0 0

TOPLAM 4.794.246.000 3.228.315.948 67 5.834.586.000 2.669.066.309 45

*  2016 yılında sermaye giderlerindeki harcamaların artışının nedeni; 6360 sayılı Kanun ile kurulan ve 3152 
sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesi gereğince diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının 30 ilde (büyükşehir belediyesi) yapacakları yatırım ödenekleri Bakanlığımız bütçesinden 
karşılanması olup, 674 sayılı KHK ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları(YİKOB) tüzel kişilik 
kazanmış ve söz konusu yatırım ödenekleri 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden 

karşılanmaya başlanmıştır.



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3

01-PERSONEL GİDERLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden personel giderleri için 3.469.709.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.570.880.423 TL harcanmış olup bu miktar 
ödeneğin % 45’ine tekabül etmektedir.

Bir önceki yıl Bakanlığın bütçesinden personel giderleri için ayrılan ödenek 2.875.365.000 
TL’dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.460.368.484 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin 
% 51’ine tekabül etmektedir.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
giderine 248.564.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 169.960.786 
TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 68’ine tekabül etmektedir.

Bir önceki yıl Bakanlığın bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderine 
ayrılan ödenek 233.700.000 TL’dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 119.154.466 TL harcanmış 
olup bu miktar ödeneğin  % 51’ine tekabül etmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ   

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden mal ve hizmet alım giderleri için 561.709.000 
TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 189.097.130 TL harcanmış olup 
bu miktar ödeneğin % 34’üne tekabül etmektedir.

Bir önceki yıl Bakanlığın bütçesinden mal ve hizmet alım giderleri için 837.254.000 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde 199.018.813 TL harcanmış olup bu miktar 
ödeneğin % 24’üne tekabül etmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden cari transferler için 641.072.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 419.147.000 TL harcanmış olup bu miktar 
ödeneğin % 65’ine tekabül etmektedir.

Bir önceki yıl Bakanlığın bütçesinden cari transferler için 155.997.000 TL ödenek tahsis 
edilmiştir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 84.0521.430 TL harcanmış olup bu miktar 
ödeneğin % 54’üne tekabül etmektedir.

06-SERMAYE GİDERLERİ 

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden sermaye giderleri için 779.386.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 249.184.794 TL harcanmış olup bu miktar 
ödeneğin % 32’sine tekabül etmektedir.
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Bir önceki yıl Bakanlığın bütçesinden sermaye giderleri için 583.906.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 6.365.181.362 TL ödenek eklenmiştir. 
Toplam ödenek (eklenen ve düşülen ödenekler dâhil) 6.213.918.326 TL’dir. Ödeneğin 
1.256.601.233 TL’si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 215’ine 
tekabül etmektedir.

2016 yılında sermaye giderlerindeki harcamaların artışının nedeni; 6360 sayılı Kanun 
ile kurulan ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A 
maddesi gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 30 ilde (büyükşehir belediyesi) 
yapacakları yatırım ödenekleri Bakanlığımız bütçesinden karşılanması olup, 674 sayılı 
KHK ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları(YİKOB) tüzel kişilik kazanmış 
ve söz konusu yatırım ödenekleri 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi 
bütçelerinden karşılanmaya başlanmıştır.

07-SERMAYE TRANSFERLERİ 

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden sermaye transferleri için 134.146.000 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 70.796.176 TL harcanmış olup bu 
miktar ödeneğin % 53’üne tekabül etmektedir. 

Bir önceki yıl Bakanlığın bütçesinden sermaye transferleri için 98.024.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 104.719.065TL ödenek eklenmiştir. 
Toplam ödenek (eklenen ve düşülen ödenekler dâhil) 199.056.338 TL’dir. Ödeneğin 
100.823.442TL’ si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  %  102’ sine 
tekabül etmektedir.

08- BORÇ VERME

Büyükşehir Statüsündeki 30 İl Valiliğine Organize Sanayi Bölgesi İştirak Payları (Ortaklık 
Payları) kapsamında 08 Borç Verme bütçe kaleminde haziran sonu itibari ile 8.298.079 
TL harcama yapılmışken, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının tüzel kişilik 
kazanması ile Organize Sanayi Bölgesi İştirak Payları söz konusu Başkanlıkların kendi 
bütçelerinden karşılanmaktadır.
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2. OCAK-HAZIRAN 2017 DÖNEMINDE YÜRÜTÜLEN 
FAALIYETLER
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
24.808.000 TL’dir. Müdürlüğün bütçesine 6.535.000 TL eklenmiş ve 35.000 TL ödenekten 
düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 19.481.276 TL harcanmış olup bu miktar 
kesintili başlangıç ödeneğinin  % 78’ine tekabül etmektedir. 

Özel Kalem Müdürlüğü’nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 24.855.000 TL’dir. 
Söz konusu harcama birimi bütçesine 12.600.000 TL ödenek eklenmiş ve 100.000 TL 
ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 24.975.431 TL harcanmıştır. 
Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 101’ ine tekabül etmektedir.

MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç 
ödeneği 33.770.000 TL’dir. Ödeneğin 9.166.133 TL’si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu 
miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 27’ sine tekabül etmektedir.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 32.063.000 
TL’dir. Ödeneğin 11.885.525 TL’si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu miktar kesintili 
başlangıç ödeneğinin % 37’ sine tekabül etmektedir.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
91.500.000 TL’dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 64.773.000 TL ödenek eklenmiş 
ve 11.002.270 TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 22.343.830 
TL harcanmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 24’ ine tekabül etmektedir.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
55.142.000 TL’dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 63.619.650 TL ödenek eklenmiş 
ve 20.000 TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 20.713.025 TL 
harcanmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 38’ ine tekabül etmektedir.

2017 yılı için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında yürütülen 
projelere ilişkin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

• Hizmet kalitesinin arttırılması için ihtiyaç duyulan yerlere hükümet konağı yapılmasına 
yönelik 29 adet hükümet konağı için 64.780.550 TL gönderilmiştir.
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• Bakım onarım ihtiyacı olan 213 adet hükümet konağının onarılmasına yönelik sermaye 
giderlerinden 17.300.444 TL gönderilmiştir.

•     Bakım ve onarım ihtiyacı olan 102 adet Vali konağı, Kaymakam evleri ile Valilik ve 
Kaymakamlık lojmanlarının onarılmasına yönelik 4.925.537 TL gönderilmiştir.

• Jeneratör ihtiyacı olan hükümet konaklarına 47 adet jeneratör alımı yapılmasına 
yönelik 1.358.424 TL ödenek gönderilmiştir.

• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere 7 adet taşıt alımı yapılmış 
olup, bu iş için 4.793.829 TL ödenecektir.

• Bakanlık merkez, ek hizmet binaları ve lojmanların onarımı için cari ve sermaye 
giderlerinden 2.333.538 TL harcanmıştır.

• Bakanlık taşra teşkilatından gelen taleplere göre x-ray cihazı alımı vb. güvenlik 
önlemleri için 4.290.043 TL ödenek gönderilmiştir.

• Arazi kamulaştırılması için 3.207.820 TL ödenek gönderilmiştir. 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Genel Müdürlüğü’nün 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 23.416.000 
TL’dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 5.061.337 TL harcanmış olup bu miktar kesintili 
başlangıç ödeneğinin % 21’ ine tekabül etmektedir.

Personel Genel Müdürlüğü’nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 24.232.000 
TL’dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 8.595.751 TL harcanmış olup bu miktar kesintili 
başlangıç ödeneğinin % 35’ ine tekabül etmektedir.

 Mülki İdare Amirlerinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitimi, bilgilerinin 
artırılması, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılması amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından 
2015 ve 2016 yılları içinde yurt dışına gönderilen 59 Kaymakam adaylığı eğitimi için, 6’sı 
doktora eğitimi için, toplam 65 personele ödeme yapılmıştır.

2017 mali yılının ilk altı ayında; (geçmiş yıllarda yurtdışına gönderilen personel dâhil)

Yurtdışı Maaşı                      : 371.302 TL

Okul Ücreti (Eğitim Gideri)   : 876.083 TL

Harcırah (Yurtdışı Yolluk) : 39.615 TL olmak üzere toplam, 1.287.001 TL ödeme 
yapılmıştır.

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 7.363.000 TL’dir. 
Başkanlığımız yolluklar harcama kaleminden 417.600 TL ödenek, 102. ve 103. Dönem 
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Kaymakamlarının kaymakamlık kurs sürelerinin kısa olması nedeniyle yapılamayan 
Balkan Ülkeleri İnceleme Gezisinin yapılabilmesi için illere aktarılmıştır. Mali yılın ilk altı 
aylık döneminde 2.867.650 TL harcanmış olup bu miktar başlangıç ödeneğinin  % 38’ine 
tekabül etmektedir.

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 7.308.000 TL’dir. 
Yılın ilk altı aylık döneminde 3.109.539 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 43’ üne 
tekabül etmektedir.

Bilgi Yönetim Sistemleri Yetkilendirme, e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi, 103. 
Dönem Kaymakamlık Kursu ve İl Planlama ve Koordinasyon eğitimi gibi yıl içerisinde 32 
eğitim düzenlenmiş olup bu eğitimlere toplamda 3175 kişi katılmıştır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 57.990.000 
TL’dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 25.139.521 TL ödenek eklenmiş ve 3.870.000 
TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 16.472.670 TL harcanmış 
olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 28’ine tekabül etmektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 59.892.000 
TL’dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 1.000.000 TL ödenek eklenmiş ve 1.192.448 
TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 11.189.650 TL harcanmış 
olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 19’una tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın yürütmüş olduğu 
projeler;

e-İçişleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

e-İçişleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Bakanlığımız merkez birimleri, valilik ve 
kaymakamlıklar ile il özel idarelerinin temel ihtiyaçları doğrultusunda Resmî Yazışmalarda 
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak geliştirilmiş, resmi 
yazışma süreçlerinin tümünü (evrak hazırlama, paraf, imza, posta vb.) barındıran, e-İmza 
ve mobil imza entegrasyonu sağlanmış, ortak bir modüldür. EBYS Ocak- Haziran tasarrufu 
3.048.738 TL’dir.(iç birimlere dijital ortamda giden dağıtım Ocak-Mart 2017: 750.391 adet)

e-Yazışma Projesi

İçişleri Bakanlığı’nın tüm birimleri Dışişleri Bakanlığı’nın dış misyonlar dahil tüm birimleri 
ile elektronik ortamda yazışmasının sağlanması projesidir.. Dışişleri Bakanlığına birebir 
entegrasyon ile elektronik ortamda Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında 3.065 adet 
dağıtımlı evrak gönderilmiştir.
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e-Otoban Projesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarının bütün yazışmalarını elektronik ortamda 
yapmalarına imkan veren, temelini EBYS arasındaki entegrasyonların oluşturduğu bir 
platform, bağımsız bir sistemdir. e-Otoban Projesi, uygulama yaşam döngüsü içerisinde 
mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılması hedeflenerek, İçişleri Bakanlığı EBYS ile 
entegre olarak Bakanlığımızın kendi kaynakları kullanılarak geliştirilmiştir.

e-İçişleri İş Zekası Projesi

İş zekâsı çalışmaları, yöneticilerin mevcut ve geçmiş işleyişi daha kolay analiz edebilmeleri 
ve gelecek ile ilgili kararlara yön verebilmeleri için; İçişleri Bakanlığı’nda uygulamalar 
aracılığı ile depolanan operasyonel verilerin gerekli düzenleme ve zenginleştirme 
çalışmaları sonucunda, Karar Destek Sistemine aktarılması ve yüksel görsellikteki İş 
Zekası Raporlarına dönüştürme süreçlerinin tamamını kapsamaktadır.

Muhtar Bilgi Sistemi

Muhtarların görüş, istek ve önerileri elektronik ortamda toplanmakta, bu veriler 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek çözümü amacıyla ilgili birimlere 
iletilmektedir. Diğer kamusal tasarruflar dikkate alınmadan muhtarların sistem üzerinden 
yaptıkları başvurular dikkate alınarak yapılmış olan evrak tasarrufu 685.600 TL olarak 
gerçekleşmiş bulunmaktadır.

İçişleri Portal Projesi

Kullanıcıların kurumsal ve kişisel bilgi ile dokümanlarını saklayabilmelerini, 
düzenleyebilmelerini ayrıca paylaşabilmeleri amaçlanmıştır. Bakanlığımızın iç ağında 
web tabanlı bir ortak çalışma ve bilgi paylaşımı ortamı sağlayan bir projedir. 2017 yılı 
sonu itibariyle Portal Projesine Bakanlık merkez birimlerin hepsi dâhil edilecektir.

Bulut Belediye Projesi

Bilişim altyapısı olmayan küçük ve orta büyüklükteki yerel yönetimlerin sundukları 
hizmetler için uygulamaların geliştirilmesi amacıyla Bulut Belediye Projesi hazırlanmıştır. 
2017 yılı için Bulut Belediye Projesi’nin %20’lik kısmının tamamlanması planlanmaktadır.

Merkez-Taşra Donanım ve Ağ Altyapısı Projesi

Merkez Taşra ve Donanım ve Ağ Altyapısı Projesi kapsamında Ocak-Haziran ayları 
döneminde 57 adet dizüstü bilgisayar alımı yapılmıştır. Ayrıca 100 adet güvenlik duvarı ve 
156 adet güvenlik duvarı lisansı alınmış olup kurulum ve lisanslama işlemleri yılın ikinci 
yarısında devam edecektir. Ocak-Haziran döneminde proje kapsamında merkeze 90 adet 
ve taşraya 90 adet kablosuz cihaz alımı ve kurulumu tamamlanmıştır.
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Kapalı Vpn Ağı Projesi

İçişleri Bakanlığı birimleri arasında internet ağından yalıtılmış ve siber saldırılara karşı 
güvenli kapalı bir ağ altyapısı üzerinden iletişimin sağlanması amacıyla 08.11.2016 tarihi 
itibariyle 80 valilik 23 YİKOB’da VPN Sistemine geçilmiştir. 100 büyük kaymakamlıkta 
2018 yılı içerisinde VPN’e dâhil edilecektir.

Güvenli Ses ve Veri İletişimi Projesi

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra birimleri arasında daha güvenli bir haberleşme 
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ASELSAN’a ihale edilen kripto cihazlarının 
kurulumu tamamlanmış olup yılın ikinci yarısında testleri tamamlanarak kabul işi 
yapılacaktır.

İnternet Standardizasyon Projesi

Valilikler ve kaymakamlıkların personel sayıları ve işlem hacimlerine göre internet 
bağlantısı bant genişlikleri tespit edilmiştir. Her lokasyon için uygun olan internet 
bağlantısı türü ve bant genişliğine yönelik teknik standartlar belirlenmiştir. Kota sorunları 
aşılmış, kurumsal destek gibi ek hizmetlerden yararlanılmıştır. 

Voip Projesi

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlığımız ile Valilikler arasında canlı olarak görüşme 
imkânı sağlayan projedir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 7.306.000 
TL’dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 2.000 TL ödenek eklenmiş ve aynı miktar 
ödenekten düşülmüştür Yılın ilk altı aylık döneminde 5.225.391 TL harcanmış olup bu 
miktar ödeneğin % 71’ine tekabül etmektedir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 5.923.000 
TL’dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 4.612.540 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin % 
78’ine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yürütmüş olduğu ana 
faaliyetler;

• 2016 Yılı İdari Faaliyet Raporu, 

• 2016 Yılı Kesin Hesabı,

• 2017 Performans Programı, 

• 2018-2020 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları, 

• Türk İdare Dergisi’nin hazırlanması ve dağıtılması,
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• Yerel Yatırım Planlama Projesi,

• Bakanlık birimlerinin mevzuat hazırlama kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik 
eğitim programı düzenlenmesi,

• Bakanlık kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının güncellenmesi, 
onaylanması ve uygulanması sürecine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesidir.

İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES)

İnsan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı çerçevesinde, 
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki tüm iş, işlem ve faaliyetlerinin 
yerinde gözlemlenmesi, raporlanması ve bunlara yönelik bir izleme-değerlendirme 
sistemi oluşturulması amacıyla hazırlanmış bir projedir.

İZDES saha çalışmalarının ilk bölümü, 23-27 Mayıs 2017 tarihlerinde 17 ilde eş zamanlı 
olarak başlatılarak, başarıyla tamamlanmıştır. İlerleyen aşamalarda ise «İZDES Modülü» 
yazılım çalışmalarının tamamlanmasını müteakip hem rapor hem de kontrol listelerinde 
yer alan veri ve bilgilerin sistem girişleri gerçekleştirilecektir.

Yatırım Takip Sistemi: İl düzeyinde yürütülen kamu yatırımlarının; yatırımlara ilişkin 
güncel verileri içeren, coğrafi tabanlı ve görsel bilgilerle desteklenmiş bir web tabanlı 
yazılım aracılığıyla Bakanlığımız ve Valilikler tarafından takip edilmesi amacıyla İl Yatırım 
Takip Sistemi çalışmaları başlatılmıştır. Gelinen aşamada söz konusu sistemin analiz 
çalışmaları tamamlanmış olup, yazılım çalışmalarına devam edilmektedir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği 2017 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 12.047.000 TL’dir. 
Müşavirlik bütçesine 31.200.000 TL ödenek eklenmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 
ödeneğin 13.295.794 TL’si harcanmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 
110’una tekabül etmektedir.

Hukuk Müşavirliği 2016 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 11.075.000 TL’dir. 
Müşavirlik bütçesine 11.000.000 TL ödenek eklenmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 
ödeneğin 15.811.104 TL’si harcanmıştır. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 
143’üne tekabül etmektedir.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2017 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 
828.000 TL’dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 370.653 TL harcanmış olup bu miktar kesintili 
başlangıç ödeneğinin  % 44’üne tekabül etmektedir.
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Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2016 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 
753.000 TL’dir. Yılın ilk altı aylık döneminde 370.903 TL harcanmış olup bu miktar kesintili 
başlangıç ödeneğinin  % 49’una tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde Müşavirliğin yürütmüş olduğu ana faaliyetler;

• Medya Takibi hizmet alımı,

• Anadolu Ajansı Haberleri hizmet alımıdır.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR

Valilik ve Kaymakamlıklar 2017 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 2.538.387.000 
TL’dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 445.581.860 TL ödenek eklenmiş ve 57.722.000 TL 
ödenekten düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.226.767.045 TL harcanmış olup 
bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 48’ine tekabül etmektedir.

Valilik ve Kaymakamlıklar 2016 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 1.652.158.000 
TL’dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 557.509.883 TL ödenek eklenmiş ve 98.191.001 TL 
ödenekten düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.000.440.158 TL harcanmış olup 
bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 61’ine tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde;

Hizmet kalitesinin arttırılması için ihtiyaç duyulan yerlere hükümet konağı yapılması,

Bakım onarım ihtiyacı olan hükümet konağı, vali konağı, kaymakam evleri ile valilik ve 
kaymakamlık lojmanlarının onarımlarının yapılması faaliyetleri yürütülmüştür.

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 807.782.000 
TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 513.165.294 TL ödenek eklenmiş ve 45.183.552 TL 
ödenekten düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 484.918.650 TL harcanmış olup bu 
miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 60’ına tekabül etmektedir.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 980.526.000 
TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 230.000 TL ödenek eklenmiş ve 3.869.441 TL ödenekten 
düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 221.683.751 TL harcanmış olup bu miktar 
kesintili başlangıç ödeneğinin  % 23’üne tekabül etmektedir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu 
projelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

• 2017 yılı ödeneği 110.000.000 TL olarak belirlenen Acil Çağrı Sistemi Projesi kapsamında 
24.670.513 TL ödenek illere gönderilmiştir.
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• 2017 yılı ödeneği 500.000 TL olarak belirlenen Coğrafi Adlarda Standardizasyonun 
Sağlanması Çalışması Pilot Uygulama kapsamında harcama olmamıştır.

• 2017 yılı ödeneği 1.600.000 olarak belirlenen Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan 
Arasında Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Projesi  “Aşama 2” kapsamında 
Hazine Müsteşarlığına 1.600.000 TL ödenek gönderilmiştir.

• 2017 yılı ödeneği 540.000 TL olarak belirlenen Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk 
Analizi Merkezi Kurulması İle Entegre Sınır Yönetimi Ortak Veri Tabanının Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında Hazine Müsteşarlığına 240.000 TL ödenek gönderilmiştir.

• 2017 yılı ödeneği 2.000.000 olarak belirlenen İdari Sınırların Güncellenmesi ve 
Sayısallaştırılması Projesi Fizibilitesi ve Pilot Uygulaması kapsamında harcama 
olmamıştır.

• 2017 yılı ödeneği 72.460.000 TL olarak belirlenen Sınır Fiziki Güvenlik Projesi 
kapsamında Suriye sınırına 32 km yüksek güvenlikli tel çit yapım işi için 28.681.552 TL 
ödenek Hatay Valiliğine gönderilmek üzere ayrılmış bu ödeneğin 8.229.556 TL’si Hatay 
Valiliğine gönderilmiştir. Bu proje ödeneğinden Tunceli iline Tunceli-Elazığ karayolu 
lazer sistemli güvenlik kamerası yapım işi için 2.800.000 TL ödenek gönderilmiştir.

• 2017 yılı ödeneği 620.000 TL olarak belirlenen Sınır Yönetimi Konusunda İdari 
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında harcama olmamıştır.

Ocak-Haziran 2017 döneminde İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu 
projeler dışındaki faaliyetler;

• 5233 sayılı Terör ve Terörden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 
gereğince “Hane Halkına Yapılan Transferler” kapsamında illere 249.827.786 TL 
ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneğin 249.537.200 TL’si harcanmıştır.

• 6749 sayılı Kanunun 7. maddesine tabi giderler (15 Temmuz darbe girişiminde şehit 
olan ve yaralananlar) gereğince “Hane Halkına Yapılan Transferler” kapsamında 
2017 yılında söz konusu tertibe 30.000.000 TL eklenmiş, bunun 27.229.170 TL’si illere 
gönderilmiş ve 26.984.845 TL’si harcanmıştır.

• Geçici ve Gönüllü Köy Korucularının maaşları ile ilgili olarak illere 375.053.517 TL 
ödenek gönderilmiş bunun 375.764.410 TL’si harcanmıştır.

• Geçici ve Gönüllü Köy Korucularına İlişkin Yolluk Giderleri kapsamında KBÖ’sü 
11.000.000 TL olarak belirlenen bütçe tertibine 55.000.000 TL eklenmiş toplam 
66.000.000 TL ödenekten illere 65.141.378 TL ödenek gönderilmiş bunun 42.865.742 
TL’si harcanmıştır.
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• Geçici ve Gönüllü Köy Korucularına İlişkin Görev Giderleri kapsamında illere 5.595.306 
TL ödenek gönderilmiş bunun 4.864.726 TL’si harcanmıştır.

Sınır Fiziki Güvenlik Projesi

Sınır fiziki güvenlik sistemleri konularında mevzuatla İller İdaresi Genel Müdürlüğüne 
verilen görevler kapsamında, özellikle Suriye sınırında yer alan illerin acil sınır güvenliği 
ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla ödenek aktarılmaktadır.

Bu çerçevede terörle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, düzensiz göçmen geçişlerinin 
engellenmesi ve hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla Ağrı ve Iğdır illerinde yapılacak 
olan güvenlik duvarı, yol, kule, sanat yapıları vb. bileşenlerden oluşan Acil Sınır Fiziki 
Güvenlik Sistemlerinin (Acil SFGS) tesis edilmesine ilişkin Bakanlığımız ile Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı arasında “Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri Yapılmasına Dair 
Protokol” imzalanmıştır. 5 etap halinde gerçekleştirilmesi planlanan işin sözleşme 
bedeli 157.297.699 TL olup, inşa faaliyetinin başlamasından itibaren 120-150 gün içinde 
faaliyetin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığından 
200.000.000 TL ödenek talep edilmiştir.

112 Acil Çağrı Sistemi Projesi: Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için (yangın, sağlık, 
güvenlik-asayiş)  hâlihazırda farklı hizmet numaraları kullanılmaktadır. Birden fazla olan 
acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanmasını sağlamak üzere 112 Acil 
Çağrı Merkezlerinin kurulum çalışmaları Bakanlığımız koordinesinde yürütülmektedir.

Ayrıca birçok ilimize çağrı merkezi binalarının yapımında kullanılmak üzere ödenek 
aktarılmıştır. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 457.148.807 TL harcama 
yapılmıştır.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç 
ödeneği 1.076.362.000 TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 25.890.000 TL ödenek eklenmiş 
ve 4.821.285 TL ödenekten düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 316.447.384 TL 
harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin   % 29’una tekabül etmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
955.912.000 TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 51.860.000 TL ödenek eklenmiş ve 2.860.000 
TL ödenekten düşülmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 301.162.113 TL harcanmış olup 
bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin   % 32’sine tekabül etmektedir.

Pasaport Ve Sürücü Belgesi Projesi

Kalkınma Bakanlığı’nın yazısı ile Pasaport ve Sürücü Belgesi Projesi’nin 55.615.000 
TL proje tutarı ve 15.000.000 TL yılı ödeneği ile 2017 Yılı Yatırım Programına yeni proje 
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olarak alındığı bildirilmiştir. İlk altı ayda pasaport ve sürücü belgesi projesi kapsamında 
harcama yapılmamıştır. Pasaport ve Sürücü Belgelerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
genel Müdürlüğüne devir iş ve işlemleri ile yazılım, donanım ve bakım şartnameleri 
hazırlanmıştır. İlgili Bakanlıklarla yapılacak protokoller ile WEB servislerinin hazırlanması, 
Kişiselleştirilmiş Pasaport ve Sürücü Belgelerinin basım ve dağıtımın yapılacağı hizmet 
binasının uygun hale getirilmesi, enerji alt yapısının kurulması sağlanmıştır. Proje 
kapsamında ihtiyaç duyulacak ödenek talepleri ve bütçe maliyetleri hesaplanmıştır. 
Pasaport ve pasaport yerine geçen belgelerin basımına ait endüstriyel makinaların 
kurulumu tamamlanmıştır.

T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi

02 Ocak 2017 tarihi itibari ile tüm Türkiye’de yeni kimlik kartlarının başvuru alımı ve 
dağıtımına başlanmıştır. Kimlik kartı başvuruları internetten ya da çağrı merkezinden 
randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine yapılmaktadır. Nüfus 
müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları Gezici Kayıt 
Terminalleri ile alınmaktadır. Başvurusu alınan vatandaşların kimlik kartları Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kişiselleştirildikten sonra posta ile vatandaşın 
belirttiği adrese teslim edilmektedir.

• T.C. Kimlik Kartı yaygınlaştırma Projesi kapsamında sermaye giderlerinden 2017 yılı 
için 2.000.000 TL tahsis edilmiş olup 32.000 TL’si harcanmıştır. 

• İlgili Proje kapsamında ilk altı ayda cari giderlerden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 
pin zarfları ve imza-fotoğraf formlarının sevk ve teslimine ilişkin olarak, Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile PTT A.Ş. arasında 02.01.2017 tarihinde, 6.500.000 
adet Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, 20.000 adet pin zarfı (koli) ve 3.500 adet imza-
fotoğraf formu (paket/koli) gönderisi için 30.817.894 TL’lik sözleşme imzalanmıştır. Söz 
konusu posta dağıtım sözleşmesinde iş artışına gidilmiş olup 6.163.578 TL tutarında 
sözleşme imzalanmıştır. 

Dijital Arşiv Projesi

Dijital Arşiv Projesi Teknik Şartnamesi hazırlanmış, 30.05.2017 tarihinde revize edilmiştir. 
31.05.2017 tarihinde yaklaşık maliyete esas fiyat teklifi firmalardan istenmiş, 05.06.2017 
tarihinde firmalardan gelen teknik şartname değişiklik önerileri kabul edilmemiştir. 
Dijital Arşiv Projesi ile ilgili ihale süreci ilk altı ayda tamamlanmadığından herhangi bir 
harcama yapılmamıştır.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırması Projesi

2017 yılında 31 ilde coğrafi adres veri üretimi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 
yetkili idarelerin katılımıyla 26-27 Ocak 2017 tarihinde bilgilendirme toplantısı 



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15

gerçekleştirilmiştir. Yetkili idareleri yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 02-05 Mayıs ve 15-18 Mayıs 2017 
tarihlerinde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı itibariyle sahadan kontrol 
çalışmalarına başlanmıştır. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma 
Hizmet Alımı Sözleşmesi kapsamında 2017 yılında 2. çalıştaya ilişkin olarak 4.400.000 TL 
tutarında ödeme yapılmıştır. 

Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi Projesi

MERNİS, AKS ve KPS’nin kesintisiz, verimli çalışmalarını sağlamak için yazılım ve donanım 
bakım anlaşmaları yapılmış olup bu kapsamda Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi 
Projesinden ilk altı ayda 9.336.878 TL harcanmıştır. 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
1.063.277.000 TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 52.594.468 TL ödenek eklenmiştir. Yılın 
ilk altı aylık döneminde ödeneğin 518.883.571 TL’si harcanmış olup bu miktar kesintili 
başlangıç ödeneğinin   % 48’ine tekabül etmektir.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
896.873.000 TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 104.885.000 TL ödenek eklenmiş ve 
3.686.727 TL ödenekten düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde sermaye 
transferlerine il özel idarelerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden 
103.885.000 TL ödenek eklenmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde ödeneğin 487.743.725 
TL’si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin   % 54’üne tekabül etmektir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde yürütülen faaliyetler;  

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi

Atık su sektöründe toplam 139 adet proje ile 175 ünitede toplam 48.082 vatandaşımıza 
hizmet götürülmesi planlanmaktadır.

Yerel Yönetim Reformlarına Destek Projesi (LAR-III)

Türkiye’de etkin, kapsayıcı, hesap verilebilir ve katılımcı yerel yönetim anlayışının, yerel 
yönetim reformlarının kurumsallaştırılmasına destek verilerek tesis edilmesine yönelik 
olarak LAR III Projesi yürütülmektedir. Proje Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından 
onaylanmış olup Merkezi Finans ve İhale Birimi ile sözleşme imzalanma aşamasındadır.



Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu16

Büyükşehir Belediyelerinin Kırsal Alanda Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi 
Projesi

6360 sayılı Büyükşehir Kanunu sonrası yetki alanları, görevleri ve sorumlulukları 
artan Büyükşehir Belediyelerinin üzerine yüklenen misyona uygun olarak gösterdiği 
faaliyetlerin tespiti ve eksik yönlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT HAREKÂT VE BİLGİ TOPLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili 
başlangıç ödeneği 943.000 TL’dir. Daire Başkanlığı bütçesine 45.000 TL eklenmiş ve aynı 
miktar ödenekten düşülmüştür.  Mali yılın ilk altı aylık döneminde 456.618 TL harcanmış 
olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 48’ine tekabül etmektedir.

Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’nın 2016 mali yılı kesintili 
başlangıç ödeneği 820.000 TL’dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 396.992 TL harcanmış 
olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 48’ine tekabül etmektedir.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 82.973.000 
TL’dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 24.749.800 TL harcanmış olup bu miktar kesintili 
başlangıç ödeneğinin  % 29’una tekabül etmektedir.

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 81.173.000 
TL’dir. Daire Başkanlığı bütçesine 809.952 TL eklenmiş ve aynı miktar ödenekten 
düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 26.663.299 TL harcanmış olup bu miktar 
kesintili başlangıç ödeneğinin  % 33’üne tekabül etmektedir.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu 
maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri 
Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım 
Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan “İçişleri 
Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge”  kapsamında 
derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır. 

“İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” gereğince 
“Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” kapsamında 2017 yılında söz 
konusu tertipten KBÖ olarak 24.000.000 TL tahsis edilmiş olup, 2017 Haziran sonuna 
kadar harcama gerçekleşmemiştir. 2016 yılında ise aynı tertipten KBÖ olarak 22.515.000 
TL tahsis edilmiş ve yıl sonunda 13.607.352 TL harcama gerçekleşmiştir.
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Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Geliştirme ve İdame Projesi

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) veri tabanında, Başkanlığımızın belirlediği 21 ana nevi 
(faaliyet alanı) ile ana nevilere bağlı 71 alt nevi altında gruplandırılan derneklerin ayrıca 
ICNPO sınıflamasında yer alan başlıklar altında gruplandırılması amaçlanmıştır. 

2017 yılında KBÖ olarak 2.700.000 TL tahsis edilmiş olup, 2017 Haziran sonuna kadar 
675.314 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 25’ine 
tekabül etmektedir. 2016 yılında ise KBÖ olarak 4.525.000 TL tahsis edilmiş olup, yıl 
sonunda 2.424.021 TL harcama olmuştur.

STK’lar ile İşbirliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Projesi

Sivil toplum alanında faaliyette bulunan kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşları ile 
ilişkilerinin ulusal ve yerel düzeyde güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ilgili 
politika alanları içerisinde işleyen etkin STK’ların varlığını temel almaktadır. 

Projenin bütçesi 3.000.000 Euro olup AB katkısı 2.700.000 (Yaklaşık 10.700.000 TL) 
Euro’dur. Eş finansman olarak Dernekler Dairesi Başkanlığı 300.000 Euro (1 Euro = 3.962 
TL hesabıyla ve enflasyon katkısıyla)  1.200.000 TL katkı sağlamak durumundadır.

2017 yılında söz konusu tertipten KBÖ olarak 1.017.000 TL tahsis edilmiş olup, 2017 
Haziran sonuna kadar harcama gerçekleşmemiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 2017 mali yılı başlangıç ödeneği 
5.834.000 TL’dir. Başkanlık bütçesine 15.000 TL eklenmiş ve aynı miktar ödenekten 
düşülmüştür. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 2.558.502 TL harcanmış olup bu miktar 
başlangıç ödeneğinin % 44’üne tekabül etmektedir. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı’nın 2016 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
5.541.000 TL’dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 2.659.239 TL harcanmış olup bu miktar 
kesintili başlangıç ödeneğinin % 48’ine tekabül etmektedir.

2017 yılı içerisinde;  

• Avrupa Birliği süreci ile ilgili İnsan hakları konularında İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilatı personeline yönelik olarak eğitim almalarının sağlanması,

• AB Projelerinden daha etkin yararlanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,

• İçişleri Alt Sektörü ile ilgili olarak Bakanlığımız birimlerince yürütülen projelerin 
Avrupa Birliği tarafından ayrılan fonun kullanım miktarının izlenmesi,
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• Bakanlığımız birimlerince IPA II Dönemi “İçişleri Alt Sektöründe”  yürütülen projelerin 
izlenmesi,

• Bakanlığın görev alanına giren konularda, diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla 
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

• Bakanlığımızda ağırlanan heyetlere ilişkin ve diğer ülkelere gönderilen heyetlerin 
sekretarya faaliyetlerinin yapılması, temsil ve ağırlama işlemlerinin takip edilmesi,

• Bakanlığımızca diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla imzalanan protokol, antlaşma 
ve diğer belgelerin takip edilerek sekretarya faaliyetlerinin yapılması.
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3. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMINE ILIŞKIN BEKLENTI 
VE HEDEFLER
3.1. BÜTÇE GİDERLERİ 

2017 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 5.834.586.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 6.353.788.468 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş 
olup bu miktar ödeneğimizin  %  108’ine tekabül etmektedir.

2016 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 4.794.246.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 5.266.820.473 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş 
olup bu miktar ödeneğimizin  %  110’ una tekabül etmektedir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 yılı kesintili başlangıç ödeneği, yıl sonu harcama 
tahmini ve tahmini harcama oranı 2016 yılı verileri ile karşılaştırma yapılmasına olanak 
sağlayacak şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2016-2017 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve Yıl Sonu Harcama Tahmini

Bütçe 
Tertibi

2016 
Başlangıç 
Ödeneği

2016
Yıl Sonu 

Harcama 

Harcama 
Oranı

%

2017 Başlangıç 
Ödeneği

2017 Yıl Sonu 
Harcama 
Tahmini

Harcama 
Oranı

%

01-Personel 
Giderleri 2.875.365.000 2.892.480.169 100 3.469.709.000 3.676.049.515 105

02-SGK 
Devlet Primi 
Giderleri

233.700.000 226.380.796
96

248.564.000 261.320.670 105

03-Mal ve 
Hizmet 
Alımı 
Giderleri

837.254.000 685.160.221

81

561.709.000 761.127.283 135

05-Cari 
Transferler 155.997.000 587.790.211 376 641.072.000 640.350.000 99

06-Sermaye 
Giderleri 583.916.000 3.494.511.562 598 779.386.000 830.795.000 106

07-Sermaye 
Transferleri 98.024.000 444.848.082 453 134.146.000 184.146.000 137

08-Borç 
Verme 10.000.000 11.844.285 118 0 0 0

TOPLAM 4.794.246.000 8.373.015.327 174 5.834.586.000 6.353.788.468 108
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01-PERSONEL GİDERLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden personel giderleri için 3.469.709.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 3.676.049.515TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş 
olup bu miktar ödeneğin % 105’ine tekabül etmektedir.

 Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinden personel giderleri için 2.875.365.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 3.109.588.456 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş 
olup bu miktar ödeneğin % 108’ine tekabül etmektedir. 

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi 
giderine 248.564.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 261.320.670 TL harcama 
gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin  % 105’ine tekabül etmektedir

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 
için 233.700.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 254.325.506 TL harcama 
gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin  % 109’una tekabül etmektedir.

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ      

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden mal ve hizmet alım giderleri için 561.709.000 
TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 761.127.283 TL harcama gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 135’ine tekabül etmektedir.

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinden mal ve hizmet alım giderleri için 837.254.000 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 855.634.366 TL harcama gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin % 102’ine tekabül etmektedir

05-CARİ TRANSFERLER

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden cari transferler için 641.072.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 640.350.000TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup 
bu miktar ödeneğin % 99’una tekabül etmektedir.

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinden cari transferler için 155.997.000 TL tahsis edilmiştir. 
Yıl sonunda 231.246.642 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar 
ödeneğin % 148’ine tekabül etmektedir. 

06-SERMAYE GİDERLERİ 

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden sermaye giderleri için 779.386.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 830.795.000TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup 
bu miktar ödeneğin % 106’sına tekabül etmektedir.
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Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinde sermaye giderleri kesintili başlangıç ödeneği 
583.906.000 TL’dir. Yıl sonunda 702.826.503 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş 
olup bu miktar ödeneğin % 120’sine tekabül etmektedir. 

 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinden sermaye transferleri için 134.146.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 184.146.000TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup 
bu miktar ödeneğin % 137’sine tekabül etmektedir.

Bakanlığın 2016 mali yılı bütçesinde sermaye transferleri için 98.024.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Yıl sonunda 97.199.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup 
bu miktar ödeneğin % 99’una tekabül etmektedir.
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4. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMINDE YÜRÜTÜLECEK
FAALIYETLER
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
24.808.000 TL’dir. Müdürlüğün bütçesine 6.535.000 TL eklenmiş ve 35.000 TL ödenekten 
düşülmüştür. Yıl sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç 
ödeneği 33.770.000 TL’dir. Yıl sonunda 24.636.050 TL harcama gerçekleşeceği tahmin 
edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 72’sine tekabül etmektedir.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
91.500.000 TL’dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 64.773.000 TL ödenek eklenmiş 
ve 11.002.270 TL ödenekten düşülmüştür. Yıl sonunda mevcut ödeneğin tamamının 
harcanacağı tahmin edilmektedir.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Genel Müdürlüğü’nün 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 23.416.000 
TL’dir. Yıl sonunda 17.826.280 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar 
ödeneğin % 76’sına tekabül etmektedir.

Mülki İdare Amirlerinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitimi, bilgilerinin 
artırılması, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılması amacı ile Bakanlığımız tarafından 
2017 yılı ikinci 6 aylık döneminde ise yurtdışına gönderilecek; 60 kişi kaymakam adaylığı 
eğitimi için, 5 kişi doktora eğitimi için, 20 kişi yüksek lisans eğitimi için,70 kişi kısa dönem 
programı için, toplam 155 personele ödeme yapılması beklenmektedir.

2017 mali yılının ikinci altı ayında ise; (geçmiş yıllarda yurtdışına gönderilen personel ile 
2017 yılı içinde yurtdışına gönderilecek personel dâhil)

Yurtdışı Maaşı       :   6.975.000 TL

Okul Ücreti (Eğitim Gideri)     :   3.487.000 TL             

Harcırah (Yurtdışı Yolluk) :  2.060.000 TL olmak üzere toplam 12.522.000 TL harcama 
yapılacağı tahmin edilmektedir. 
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2017 yılı için İçişleri Bakanlığı Performans Programı çerçevesinde Personel Genel 
Müdürlüğüne verilen faaliyetler kapsamında, Bakanlık çalışanlarının Bakanlıktan 
beklentileri ve sorunları konusunda anket yapılması ve anket sonuçlarının 
değerlendirilmesi kapsamında enformasyon ve raporlama giderleri harcama kodundan 
tahsis edilen 72.000 TL ödeneğin, ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır.     

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 7.363.000 TL’dir. Yıl 
sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe ödenekleri doğrultusunda 2017 yılının ikinci altı ayında da eğitim planı ve performans 
programı gereğince eğitim faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam hedeflenmektedir.

104. Dönem Kaymakamlık Kursunun sonbahar döneminde yapılması planlanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Stratejisi: Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, 
eğitim programlarını günün koşullarına uygun olarak güncellemek ve yeni eğitim 
programları oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları yaparak 
İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Stratejisi belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 57.990.000 
TL’dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 25.139.521 TL ödenek eklenmiş ve 3.870.000 
TL ödenekten düşülmüştür. Yıl sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı 
tahmin edilmektedir. 2017 yılının ikinci altı ayında yılın ilk 6 aylık döneminde sürdürülen 
projelere devam edilecektir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 7.306.000 
TL’dir. Söz konusu Daire Başkanlığı bütçesine 2.000 TL ödenek eklenmiş ve aynı miktar 
ödenekten düşülmüştür. Yıl sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin 
edilmektedir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 Hukuk Müşavirliği 2017 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 12.047.000 TL’dir. 
Müşavirlik bütçesine 31.200.000 TL ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda 115.839.400 TL 
harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 961’ine tekabül 
etmektedir. Kesintili başlangıç ödeneği ile harcama arsındaki farkın nedeni mahkeme 
harç ve giderleri kalemindeki artışlardır.
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BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2017 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 
828.000 TL’dir. Yıl sonunda 887.000 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu 
miktar ödeneğin % 107’sine tekabül etmektedir. 

Temmuz-Aralık 2017 döneminde Medya Takibi hizmet alımı ve Anadolu Ajansı Haberleri 
hizmet alımına devam edecektir.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR

Valilik ve Kaymakamlıklar 2017 mali yılı bütçesi kesintili başlangıç ödeneği 2.538.387.000 
TL’dir. Mali yılın ilk altı aylık döneminde 445.581.860 TL ödenek eklenmiş ve 57.722.000 
TL ödenekten düşülmüştür. Yıl sonunda 2.780.127.750 TL harcama gerçekleşmesi tahmin 
edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 109’una tekabül etmektedir. 

a)  Yapımına daha önce başlanan 42 adet Hükümet Konağının tamamlanması 
hedeflenmekte olup, 123.786.000 TL harcanması planlanmaktadır.

b)  Bakım onarım ihtiyacı olan 100 adet Hükümet Konağında yapılacak olan onarımlar 
için sermaye giderlerinden 32.499.000 TL harcanması planlanmaktadır.

c)  Jeneratör ihtiyacı olan Hükümet Konaklarına 15 adet jeneratör alımı yapılması 
hedeflenmekte olup, 1.200.000 TL harcanması planlanmaktadır.

d)  Valilik ve Kaymakamlık Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 55 adet aracın 
alınması işlemlerine devam edilecek olup, bu iş için 75.572.682 TL harcanması 
planlanmaktadır.

f)  Valilik ve Kaymakamlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 40 adet araç kiralanacak 
olup, bu iş için 566.400 TL harcanması planlanmaktadır.

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 807.782.000 
TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 513.165.294 TL ödenek eklenmiş ve 45.183.552 TL 
ödenekten düşülmüştür. Yıl sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin 
edilmektedir.

Ocak-Haziran 2017 döneminde yürütülen proje ve faaliyetler Temmuz-Aralık döneminde 
de sürdürülecektir.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 mali yılı kesintili başlangıç 
ödeneği 1.076.362.000 TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 25.890.000 TL ödenek eklenmiş 
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ve 4.821.285 TL ödenekten düşülmüştür. Yılsonunda 1.154.311.485 TL harcama 
gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin % 107’sine tekabül etmektedir.

Pasaport ve Sürücü Belgesi Projesi

Pasaport ve Sürücü Belgelerine ait mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Enerji, Data 
ve Basınçlı hava alt çalışmaları devam etmektedir. Kişiselleştirilmiş Pasaport ve Sürücü 
Belgelerinin basım ve dağıtımın yapılacağı hizmet binasının uygun hale getirilmesi 
çalışmaları devam etmektedir.

T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi: Bu güne kadar 8.046.017 kişinin kimlik kartı 
başvurusu alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Sarf Malzemeleri İle Donanım 
Alımı Teknik Şartnamesi çalışmaları devam etmektedir. T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma 
Projesi kapsamında 06-Sermaye Giderlerinden tahsis edilen 1.968.000 TL ile 03-Tüketime 
Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarından tahsis edilen 185.000.000 TL’nin tamamının 
harcanması planlanmaktadır.

Dijital Arşiv Projesi

Mevcut şartname ile 03.07.2017 tarihinde firmalardan tekrar yaklaşık maliyete esas fiyat 
teklifi istenmiş olup ihale süreci devam etmektedir. Temmuz-Aralık 2017 döneminde Dijital 
Arşiv Projesinin ihalesinin tamamlanıp projenin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırması Projesi

31 ilde coğrafi adres veri üretimi, sahadan kontrolü ve MAKS’a entegrasyonuna ilişkin 
çalışmalar sürdürülmektedir. 2015 Yılı Yatırım Programında 2015K010350 nolu Mekânsal 
Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi’ne 53.000.000 TL ödenek tahsis 
edilmiştir. Söz konusu ödenekten 49.000.000 TL’si, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 35 inci maddesine istinaden bütçe dışı avans kullanılmış ve ilgili 
avans artıkları 2016 yılına devredilmiştir. 2016 ödenek miktarı 99.000.000 TL olmuştur. 
Ancak 2016 yılı iş kaleminden “10 ilin Veri Toplama, Düzenleme, Kontrol ve MAKS’a 
entegrasyonu ile ilgili eğitim” başlığına ilişkin ödenek miktarı tenkis olmuştur. Bu 
kapsamda 2018 yılı için 261.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç bulunmakta olup 2017 yılı için 
tahsis edilen 130.000.000 TL ödeneğin harcanması planlanmaktadır.

Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi Projesi

Söz konusu proje 2017 yılında 60.000.000 TL tahsis edilmiş olup Temmuz-Aralık 2017 
döneminde tamamının harcanması planlanmaktadır.
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MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 
1.063.277.000 TL’dir. Genel Müdürlük bütçesine 52.594.468 TL ödenek eklenmiştir. Yıl 
sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatıyla ilgili iş ve işlemlerin mevzuatta öngörülen şartlar 
altında kolay ulaşılabilir, şeffaf, verimli ve hızlı yerine getirilebilmesi için kısa adı RUBİS 
olan ruhsat bilgi sisteminin kurulması ve konuyla ilgili gerekli mevzuat çalışmalarının 
yapılması planlanmaktadır. Sistem bir işyeriyle ilgili; bilgi edinme, açılış işlemleri, 
başvuru, evrak teslimi, faaliyet,  kapanış işlemleri, istatistiki veriler gibi konular üzerine 
merkezi bir elektronik sisteminin İçişleri Bakanlığınca kurulup yetkili idareler tarafından 
kullanılmasını öngörmektedir.

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi

Atık su sektöründe toplam 139 adet proje ile 175 ünitede toplam 48.082 vatandaşımıza 
hizmet götürülmesi planlanmaktadır.

Yerel Yönetim Reformlarına Destek Projesi (LAR-III)

Türkiye’de etkin, kapsayıcı, hesap verilebilir ve katılımcı yerel yönetim anlayışının, yerel 
yönetim reformlarının kurumsallaştırılmasına destek verilerek tesis edilmesine yönelik 
olarak LAR III Projesi yürütülmektedir. Proje Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından 
onaylanmış olup Merkezi Finans ve İhale Birimi ile sözleşme imzalanma aşamasındadır.

Büyükşehir Belediyelerinin Kırsal Alanda Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi 
Projesi

6360 sayılı Büyükşehir Kanunu sonrası yetki alanları, görevleri ve sorumlulukları 
artan Büyükşehir Belediyelerinin üzerine yüklenen misyona uygun olarak gösterdiği 
faaliyetlerin tespiti ve eksik yönlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

KİHBİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili 
başlangıç ödeneği 943.000 TL’dir. Yıl sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı 
tahmin edilmektedir.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı kesintili başlangıç ödeneği 82.973.000 
TL’dir. Yıl sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. 

• Başkanlığımız DERBİS verilerinin paylaşımına ilişkin 15.06.2017 tarihinde Başbakanlık 
- AFAD, 02.01.2017 Tarihinde jandarma, arasında yapılan entegrasyon protokolleri 
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imzalanarak yazılım ve donanım alt yapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmış 
olup verilerin canlı ortamda paylaşımının gerçekleşmesi planlanmaktadır. Diğer 
kamu kurumları ile yapılmış mevcut entegrasyonların iyileştirme ve güncelleme 
çalışmalarına devam edilecektir.

• 2010 yılında 19 proje, 2011 yılında 77 proje, 2012 yılında 217 proje, 2013 yılında 242 
proje, 2014 yılında 280 proje, 2015 yılında 353 proje, 2016 yılında 221 proje mali olarak 
desteklenmiştir. 2017 yılı 1. döneminde başvuru yapıp ilk dönem için yardım almaya 
hak kazanan 80 derneğe proje karşılığında 5.723.704 TL nakdi yardım yapılması 
planlanmaktadır.

• e-DEVLET, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Başbakanlık, Ulusal 
Adres Veri Tabanı(UAVT) ile entegrasyon yapılması planlanmakta olup ilgili çalışmalar 
başlatılmıştır.

• Başkanlığımız mobil uygulamalarının ihtiyaçlar ve yapılan tespitler doğrultusunda 
güncellenmesi planlanmaktadır.

• Dernekler Denetçileri ve taşra personeli tarafından gerekli görülen derneklerin 
denetimleri gerçekleşmektedir ve devam edilecektir.

• Sivil oluşumlara hizmet veren kurumsal yapıyı güçlendirmek ve yeniden 
teşkilatlandırmak için mevzuat çalışmaları devam edecektir.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 2017 mali yılı başlangıç ödeneği 5.834.000 
TL’dir. Başkanlık bütçesine 15.000 TL eklenmiş ve aynı miktar ödenekten düşülmüştür. Yıl 
sonunda mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

İnsan hakları kurullarında kullanılmak üzere tüketime yönelik mal ve malzeme 
alımları, telefon, internet, uydu haberleşme abonelik işlemleri, menkul mal, gayri 
maddi hak alım, bakım ve onarım işlemlerinde kullanılmak üzere Valiliklerden gelen 
talepler doğrultusunda ödenekler gönderilecektir. Söz konusu ödeneklerin tamamının 
harcanacağı tahmin edilmektedir.
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