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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 

gerçekleştirilmesinin sağlanması 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 beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2013 Yılı 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine 

sunulmuştur. 
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            I. OCAK –HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

    BÜTÇE GİDERLERİ  

 

Bakanlığımıza 2013 yılında kullanılmak üzere toplam 2.888.763.000 TL ödenek tahsis 

edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.289.155.052 TL harcanmış olup bu miktar 

ödeneğimizin  % 44,6 ’ sına tekabül etmektedir.  

 

2013 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Tertibi 
2013 2013 

Harcama 

Oranı 

Başlangıç Ödeneği Haziran Sonu Harcama % 

01-Personel Giderleri 1.647.775.000 848.014.806 51,4 

02-SGK Devlet Primi Giderleri 141.586.000 70.894.681 50,7 

03-Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 
171.000.000 51.162.114 29,9 

05-Cari Transferler 416.252.000 52.829.002 12,6 

06-Sermaye Giderleri 406.150.000 95.782.340 23,5 

07-Sermaye Transferleri 106.000.000 170.472.106 160,8 

TOPLAM 2.888.763.000 1.289.155.052 44,6 

 

 
            01-PERSONEL GİDERLERİ 

            Bütçe başlangıç ödeneği 1.647.775.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 848.014.806 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğimizin %51,4’üne tekabül etmektedir.  

            02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

    Bütçe başlangıç ödeneği 141.586.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 70.894.681 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğimizin  %50,7’sine tekabül etmektedir.  

           03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ       

           Bütçe başlangıç ödeneği 171.000.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 51.162.114 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğimizin %29,9’una tekabül etmektedir.  

 

           05-CARİ TRANSFERLER 
 

           Bütçe başlangıç ödeneği 416.252.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 52.829.002 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğimizin %12,6’sına tekabül etmektedir.  
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   06-SERMAYE GİDERLERİ  
 

           Bütçe başlangıç ödeneği 406.150.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 95.782.340 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğimizin %23,5’ine tekabül etmektedir.  

 

           07-SERMAYE TRANSFERLERİ  

 

           Bütçe başlangıç ödeneği 106.000.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 210.082.030 TL 

ödenek eklenmiştir. Toplam 316.082.030 TL ödeneğin 170.472.106 TL’ si harcanmış olup bu 

miktar ödeneğimizin  % 53,9’ una tekabül etmektedir.  

         

  II. OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 Özel Kalem Müdürlüğüne,  22.445.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 11.059.254 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %49,2’ sine tekabül 

etmektedir. 

 

  Teftiş Kurulu Başkanlığına,  22.001.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 9.483.796 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %43,1’ ine tekabül etmektedir. 

       

  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,  31.894.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 

altı aylık döneminde 10.343.079 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %32,4 üne tekabül 

etmektedir. 

 

Bakanlığa gazete - dergi alımı; Bakanlık hastanesi için tıbbi malzeme alımı; Bakanlık 

merkez binası, Bakan ve müsteşarlık konutunun elektrik giderleri; Bakanlık merkez 

hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt giderleri; Bakanlık santrali, Afet Acil Durum 

Yönetim Merkezi ve Tanık Koruma Kurulu ve Başkanlığın sabit ve makam hizmetlerinde 

kullanılan GSM ödemeleri;  Uydu haberleşme giderleri; Bakanlık merkez personel servisinde, 

araç sigortalarında ve Bakanlık merkezinde kullanılan kiralık araçların giderleri; Bakanlık 

merkezindeki araçların bakım onarım giderleri; Başkanlığın, Tanık Koruma ve Afet Acil 

Yönetim Merkezinin ihtiyacı olan sehpa, koltuk, klima, baskı makinası ve fotokopi makinası 

gibi malzemelerin alınması;  Bakanlığa bağlı lojmanların bakım onarım giderleri; Bakanlık 

merkez binada çalışan personelin öğle yemeği giderleri söz konusu Birim tarafından 

karşılanmaktadır. 

 

Bakanlık makam ve merkez hizmetlerinde çalıştırılmak üzere muhtelif cinsi olan, 

sürücülü ve sürücüsüz olmak üzere toplam 13 adet araç kiralanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımızın 

çeşitli birimleri kendi bütçelerinden araç kiralamış olup, bu taşıtların yakıt gideri de 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre yapılan ihale sonucu yüklenici firmaya 

ödenen akaryakıt maliyeti de söz konusu Birim bütçesinden karşılanmaktadır. 

 

Personel Genel Müdürlüğüne,  20.333.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 8.102.211 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %39,8’ ine tekabül etmektedir. 

 

2013 mali yılı içinde; yurt dışına gönderilecek personel için Bakanlığımıza 145 kişilik 

yurtdışı kontenjanı tahsis edilmiştir. 
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Bu kontenjanlardan; 

  

- 61 101 inci dönem Kaymakam Adayları (bir yıl) için, 

- 5 DOKTORA (3 yıl) için,  

- 9 YÜKSEK LİSANS (1 yıl) için,  

- 60 MİA (kısa süre) için,  

- 10 GİH (Kısa süreli) için 2013 yılı içerisinde ödeme yapılacaktır. Bununla birlikte 

2012 yılında yurt dışına gönderilen 166 personelden ödemeleri 2013 yılında yapılacaklar da 

dikkate alındığında; 

 

Yurtdışı Maaşı                     : 3.814.415,60 TL 

Okul Ücreti (Eğitim Gideri)  : 1.309.789,23 TL               

Harcırah (Yurtdışı Yolluk)      : 154.501,55 TL olmak üzere toplam 5.278.706,38 TL 

ödeme yapılmıştır. 

 

Eğitim Dairesi Başkanlığına,  6.450.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 2.192.655 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %33,9’ una tekabül etmektedir. 

 

         Kaymakamlık kursu ve yabancı dil kursları olmak üzere yurtiçinde düzenlenen kurs ve 

seminerlere ve yurt dışı görevlendirmeler başta olmak üzere yolluklar kaleminde 1.001.677,00 

TL harcanmıştır.  

         Kaymakamlık Kurs Programı kapsamında Kişisel Gelişim Semineri faaliyeti için 

yapılan giderler başta olmak üzere hizmet alımları kaleminde 198.951 TL harcanmıştır. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına,  42.808.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı 

aylık döneminde 6.682.932 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %15,6’sına tekabül 

etmektedir. 

Merkez ve Taşra Ağ Altyapısı Projesi kapsamında valiliklere gönderilen ödenekler ve 

alımlar için 78.270,00 TL harcanmıştır.  

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

geliştirme, güncelleme ve bakımına ilişkin sözleşme kapsamındaki hizmet alımı için 

3.761.514,00 TL harcanmıştır. 

Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında 240.760,00 TL 

harcanmıştır.        

Strateji Geliştirme Başkanlığına,  3.828.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 1.147.507 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %29,9’una tekabül etmektedir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013 yılının ilk 6 aylık döneminde Bakanlığımızın mali 

nitelikli işlemlerin koordinasyon ve rehberlik faaliyetlerini yürütmeye devam etmiştir. Bütçe 

ödeneklerinin mali uygunluk denetimini, bu dönemde de yerine getirmektedir. Ayrıca, ilk 6 

aylık dönemde, yürütülen faaliyetlerin raporlanması ile ilgili İçişleri Bakanlığı 2012 yılı İdari 

Faaliyet Raporu ve İçişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı da hazırlanmıştır. Henüz 

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan yayımlanmamasına rağmen 2014-2016 

dönemini kapsayan bütçe hazırlık çalışmaları da yasal sürece uygun olarak taslak şeklinde 

hazırlanmaya başlamıştır. 
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“İç Kontrol ve İçişleri Bakanlığı Uygulamaları” isimli kitapçık Strateji Geliştirme 

Başkanlığı tarafından hazırlanarak Başkanlık web sayfasında kullanıcıların hizmetine 

sunulmuştur. Söz konusu kitapçıkta iç kontrol sisteminin genel bir tanıtımı, konuya ilişkin 

tanımlamalar, İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen uygulamalar ve Eylem Planı yer 

almaktadır. 

Eylem Planının ilk izleme dönemi olan Haziran-Aralık 2012 dönemini değerlendirmek 

ve hazırlanan İzleme Raporu taslağını görüşmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulu 19 Şubat 2013 tarihinde toplanmış, iç kontrol sistemi kurma çalışmalarına ilişkin bazı 

kararlar alınmış ve Eylem Planı İzleme Raporuna son şekli verilmiş ve Üst Yöneticiye 

sunulmuştur. 

Türk İdare Dergisi’nin 2013 yılı ilk 3 aylık dönem itibariyle; Haziran 2013 sayısı olan 

476. sayı yayımlanmış olup,  Aralık 2013 sayısı olan 477. sayısının hazırlıkları devam 

etmektedir. Bakanlığın haber değeri taşıyan faaliyet, proje ve etkinliklerini tanıtmaya yönelik 

üç ayda bir çıkarılmaya başlanan İçişleri Dergisi 2013 yılının ilk 6 aylık dönemi itibariyle; 2 

adet çıkarılmış olup, son olarak Nisan-Mayıs-Haziran 2013 dönemine ait 26. sayı 

yayımlanmıştır.  

2013 yılının ikinci altı aylık döneminde, Devlet Teşkilatı Veri Tabanında yer alan Bakanlık 

merkez ve taşra teşkilatına ait “Birim Haberleşme Kodları”, “İdari Birim Kimlik Kodları” na 

dönüştürülmüş ve uygulamaya geçirilmiştir.  

 

2013 yılı içerisinde, Strateji Geliştirme Başkanlığında hizmet aracı olarak kullanılacak 

olan 1 adet sürücülü, yakıtı firmaya ait, 1 adet sürücüsüz yakıtı İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı’na ait olmak üzere 2 adet binek tipi araç 11 ay süreyle kiralanmıştır.   

Bürokrasinin azaltılması, Bakanlık Yayın Planının hazırlanması ve genel yayın 

numarası verilmesi, genelgelere numara verilmesi, İl Planlama Uzmanları tez konularının 

belirlenerek konu verilmesi ve uzmanlığın kazanılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin 

yürütülmesi, birim haberleşme kodlarının verilmesi ve bilgi edinme başvurularının 

cevaplandırılması konularında çalışmalara da devam etmektedir. 

Bakanlık Merkez ve Bağlı Kuruluşlarının mevzuat çalışmaları, bunun yanı sıra diğer 

Bakanlıklarca hazırlanan mevzuat taslaklarına ilişkin Bakanlık görüşünün oluşturulması 

görevi Mevzuat Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Hukuk Müşavirliğine,  8.011.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 

görev giderleri kalemine 10.506.600 TL eklenmiştir. Toplam 18.517.600 TL ödeneğin 

7.754.495 TL’si harcanmış olup bu miktar ekleme sonrasında ödeneğin %41,8’ine tekabül 

etmektedir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine,  475.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı 

aylık döneminde 157.175 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %33’üne tekabül 

etmektedir. 

Valilik ve Kaymakamlıklara,  1.235.603.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 596.700.874 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %48,2’sine tekabül 

etmektedir. 

Hükümet konaklarının yapımına 108.382.000 TL, onarımına 30.000.000 TL, 

kamulaştırma bedeline 20.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. İlk 6 aylık dönemde yapımı devam 

etmekte olan 3 hükümet konağında kullanılmak üzere; Valilik ve Kaymakamlıklar bütçesinin 

06,5 tertibinden 1.927.607,00 TL ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
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Müdürlüğü bütçesine, 70 Hükümet Konağı için de 75.711.815,00 TL İl Özel İdaresi bütçesine 

aktarılmıştır. 

 

442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesi gereğince Bakanlığımızca geçici köy korucusu 

teşkil olmuştur. Bölgede 48.232 geçici köy korucusu görev yapmakta, gerekli teçhizat, giyim 

masrafları karşılanmaktadır. 

 

İller İdaresi Genel Müdürlüğüne,  460.882.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı 

aylık döneminde 64.957.659 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %14,1’ine tekabül 

etmektedir. 

 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi için tahsis edilen 31.500.000 TL ödenekten 

11.513.008 TL; 5233 sayılı Kanun kapsamında tahsis edilen 399.828.000 TL ödenekten 

70.000.000 TL harcanmış olmakla birlikte, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi için tahsis 

edilen 25.000.000 TL ödenekten harcama yapılmamıştır. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, 581.092.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Yılın ilk altı aylık döneminde 221.550.612 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %38,1’ine 

tekabül etmektedir. 

 Nüfus Hizmetleri Sistemlerin İdamesinin alt projeleri olan MERNİS, KPS, AKS ve e-

Vatandaşlık Hizmetleri 1. Adım uygulama yazılımı geliştirme, güncellemesi, bilgisayar 

sistemleri bakım ve onarımları periyodik olarak yapılmaktadır. T.C. Kimlik Kartı 

Yaygınlaştırma Projesi kapsamında donanım, yazılım alımı ve hizmet binası yapımı faaliyeti 

devam etmektedir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne,  393.818.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 

altı aylık döneminde sermaye transferlerine il özel idarelerinde kullanılmak üzere Maliye 

Bakanlığı yedek ödeneğinden 210.082.030 TL eklenmiştir. Toplam 604.100.030 TL ödeneğin 

328.202.504 TL’si harcanmış olup bu miktar ekleme sonrasında ödeneğin %54,3’üne tekabül 

etmektedir. 

KİHBİ Dairesi Başkanlığına,  586.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 215.905 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %36,8’ine tekabül etmektedir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığına,  51.648.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 

döneminde 18.518.569 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %35,8’ine tekabül etmektedir. 

Dernekler denetçi ve denetçi yardımcılarının eğitim ve denetime ilişkin giderleri başta 

olmak üzere yolluklar kaleminde 275.919 TL harcanmıştır. 

Taşrada derneklere ait denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için toplamda 42 

araç için ihale izni verilmiş olup bu kapsamda hizmet alımları kaleminde 254.381TL 

harcanmıştır. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge 

kapsamında Bakanlık Oluru ile belirlenen desteklenecek projeler için cari transferler 

kaleminde 90.000 TL harcanmıştır. 

Dernekler Bilgi Sistemi Projesi; Sistem uygulamaya konmuş olup, yeni modüllerin 

eklenmesine devam edilmektedir. 2013 yılında KBÖ olarak 1.200.000 TL tahsis edilmiş olup, 

2013 Haziran sonuna kadar 303.383 TL harcama gerçekleşmiştir.  
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Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığına,  6.888.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın 

ilk altı aylık döneminde 2.058.816 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %29,9’una tekabül 

etmektedir. 

 

lll. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER 

    BÜTÇE GİDERLERİ  

 

Bakanlığımıza 2013 yılında kullanılmak üzere toplam 2.888.763.000 TL ödenek tahsis 

edilmiş olup yıl içinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden eklenen ve eklenecek olan 

ödenekler de göz önüne alındığında yılsonunda 3.320.479.163 TL harcama gerçekleşeceği 

tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin  % 114,9 ’ una tekabül etmektedir.  

     

01-PERSONEL GİDERLERİ 

            Bütçe başlangıç ödeneği 1.647.775.000 TL dir. Yılsonunda 1.690.173.732 TL 

harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin %102,5’ine tekabül 

etmektedir.  

            02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

    Bütçe başlangıç ödeneği 141.586.000 TL dir. Yılsonunda 144.387.197 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin  %101,9’una tekabül etmektedir.  

           03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ       

           Bütçe başlangıç ödeneği 171.000.000 TL dir. Yılsonunda 336.352.573 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin %204,5’ine tekabül etmektedir.  

2013 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği 

Bütçe Tertibi 

2013 2013 
Harcama 

Oranı 

Başlangıç Ödeneği 
Yıl Sonu Harcama 

Tahmini 
% 

01-Personel Giderleri 1.647.775.000 1.690.173.732 102,5 

02-SGK Devlet Primi Giderleri 141.586.000 144.387.197 101,9 

03-Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 
171.000.000 349.794.534 204,5 

05-Cari Transferler 416.252.000 416.139.132 99,9 

06-Sermaye Giderleri 406.150.000 403.902.538 99,4 

07-Sermaye Transferleri 106.000.000 316.082.030 298,1 

TOPLAM 2.888.763.000 3.320.479.163 114,9 
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           05-CARİ TRANSFERLER 
 

           Bütçe başlangıç ödeneği 416.252.000 TL dir. Yılsonunda 416.139.132 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin %99,9’una tekabül etmektedir.  

 

 

   06-SERMAYE GİDERLERİ  
 

           Bütçe başlangıç ödeneği 406.150.000 TL dir. Yılsonunda 403.902.538 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin %99,4’üne tekabül etmektedir.  

 

           07-SERMAYE TRANSFERLERİ  

 

Bütçe başlangıç ödeneği 106.000.000 TL dir. Temmuz sonu itibari ile 210.082.030 TL 

ödenek eklenmiştir. Söz konusu eklemeler kapsamında ödeneğin tamamının kullanılması 

tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin % 298,2’ine tekabül etmektedir.  

 

Özel Kalem Müdürlüğüne,   22.445.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari ile 

20.465.798 TL harcama yapılması beklenmektedir. 

 Teftiş Kurulu Başkanlığına, 22.001.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari ile 

personel giderleri kaleminde beklenen artıştan dolayı 23.125.200 TL harcama yapılması 

beklenmektedir.   

Yurt dışına gönderilecek müfettişlerin görev sürelerinin 1 yıla çıkartılması sebebiyle 

yolluklar kelaminde ödenek yetersizliği ile karşılaşılacağı beklenmektedir.  

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, 31.894.500 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu 

itibari ile mal ve hizmet alımları kaleminde beklenen artıştan dolayı 32.233.000 TL harcama 

yapılması beklenmektedir. 

Personel Genel Müdürlüğüne,   20.333.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari ile 

17.835.132 TL harcama yapılması beklenmektedir. 

2013 mali yılının ikinci altı aylık döneminde, geçmiş yıllarda yurtdışına gönderilen 

personel ve 2013 yılında yurtdışına gönderilecek personel için; 
 

Yurtdışı Maaşı                      :   2.219.404,17 TL 

Okul Ücreti (Eğitim Gideri)  :    3.069.849,65 TL              

Harcırah (Yurtdışı Yolluk)      :   1.380.243,89 TL olmak üzere,   6.669.497,71 TL 

harcama olacağı tahmin edilmektedir.  

 

Eğitim Dairesi Başkanlığına, 6.450.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari ile 

6.306.000 TL harcama yapılması beklenmektedir. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, 42.808.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari 

ile 42.717.510 TL harcama yapılması beklenmektedir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3.828.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari ile 

ödeneklerin tamamı üzerinden harcama yapılması beklenmektedir. 

Hukuk Müşavirliğine, 8.011.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup görev giderleri kalemine ilk 

altı aylık dönemde 10.500.000 TL ödenek eklenmiştir. Temmuz ayı sonuna kadar 10.288.466 
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TL harcama yapılmış, kalan ödeneğin yeterli gelmeyeceği tahmin edilmekle birlikte 

3.396.961 TL ödeneğe daha ihtiyaç duyulacağı beklenmektedir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, 475.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu 

itibari ile mal ve hizmet alım giderleri kaleminde beklenen artıştan dolayı 503.000 TL 

harcama yapılması beklenmektedir. 

Valilik ve Kaymakamlıklara, 1.235.603.500 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari 

ile personel giderleri kaleminde beklenen artıştan dolayı 1.268.696.500 TL harcama yapılması 

beklenmektedir. 

İller İdaresi Genel Müdürlüğüne,   460.882.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu 

itibari ile mal ve hizmet alım giderleri kaleminde beklenen artıştan dolayı 462.692.000 TL 

harcama yapılması beklenmektedir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne,   581.092.000 TL ödenek tahsis edilmiş 

olup yılsonu itibari ile 760.164.632 TL harcama yapılması beklenmektedir. 

e- devlete geçiş sürecinde, T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi 

kapsamında mevcut nüfus cüzdanları yerine, vatandaşlık kartının verilmesine başlanacak ve 

yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda mal ve hizmet alım giderleri kaleminde 170.000.000.-TL 

ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, 393.818.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu 

itibari ile yedek ödenekten il özel idarelerine aktarılan ödeneklerle birlikte 604.004.030 TL 

harcama yapılması beklenmektedir. 

KİHBİ Dairesi Başkanlığına, 586.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari ile 

570.400 TL harcama yapılması beklenmektedir. 

Dernekler Dairesi Başkanlığına, 51.648.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibari 

ile mal ve hizmet alım giderleri kaleminde beklenen artıştan dolayı 51.798.000 TL harcama 

yapılması beklenmektedir. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına, 6.888.000 TL ödenek tahsis edilmiş 

olup yılsonu itibari ile 5.633.000 TL harcama yapılması beklenmektedir. 

 

            IV.TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 

       

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Temmuz – Aralık 2013 döneminde personel giderleri 

ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dışında mal ve hizmet alımları gider 

tertibi altında bulunan yolluk ödemeleri, kira, yurtdışında anlaşmalı üniversiteye ödeme vd. 

harcamalar yapılacaktır. 

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, merkez teşkilatının gayrimenkullerinin bakım ve 

onarımı, yemek, temizlik, ulaşım gibi hizmetlere devam edilecektir. 

 

Personel Genel Müdürlüğünce, çalışanların beklentileri ve sorunları konusunda bir anket 

çalışması yapılacaktır. 

 

Eğitim Dairesi Başkanlığınca, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde su ve doğalgaz 

alınmamış olup Eylül ayı içerisinde gerekli alımlar yapılacaktır. 
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Kaymakam adaylarına verilen yabancı dil eğitimi 12 Temmuz 2013 tarihinde 

biteceğinden ödemeleri ikinci altı ayda yapılacaktır. 

Başbakanlıktan gerekli harcama izni alınmış olup 02 Temmuz 2013 tarihinde yapılan 

Kaymakamlık Kursu kapanış töreni için 9.950,00 TL’lik ödeme Temmuz ayı içerisinde 

yapılacaktır.  

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, Merkez ve Taşra Ağ Altyapısı Projesi kapsamında 

Temmuz-Aralık döneminde Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerinin ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik alımlar yapılacaktır. 

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. 

 

Temmuz-Aralık döneminde Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme 

Projesi kapsamında Bakanlık merkez ve taşra birimlerimize güçlendirme, kablolama, 

müteahhitlik hizmetleri ve teçhizat alımı ile taşra birimlerimize güçlendirme ile ilgili ağ 

altyapısı çalışmalarına yılsonuna kadar devam edilecektir.  

 

Strateji Geliştirme Başkanlığınca, ikinci altı aylık dönemde Bakanlığımızın mali nitelikli iş 

ve işlemlerinden Başkanlığın görev alanına giren faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yerine 

getirilmesi için gerekli çalışmalar devam edecektir. 

 

“Hata, Usulsüzlük, Yolsuzluk ve Ayrımcılığın Önlenmesi” konulu Genelge 

doğrultusunda “Şikayet ve Öneri Sistemi” ile ilgili yazılımlar hazırlanarak Merkez 

Birimlerinin web sitelerinde yayınlanacaktır. 

Eylem Planının 13 numaralı eylemi gereğince Bakanlık birimlerinin birim çalışma 

yönergesi hazırlık çalışmalarında yol gösterici olması amacıyla “Birim Çalışma Yönergesi 

Hazırlama Rehberi” yayınlanacaktır. Birim Çalışma Yönergesi Hazırlama Rehberi 

doğrultusunda bütün birimler birim çalışma yönergesi hazırlayacak ve internet sitelerinde 

yayınlayacaklardır.  

İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, 

bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlemek üzere 

ihtiyaca göre İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantılarının yapılmasına, İç 

Kontrol Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarının, altı 

ayda bir olmak üzere izlenerek Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulunca 

değerlendirilerek üst yöneticiye sunulmasına devam edilecektir. 

Türk İdare Dergisi’nin Aralık 2013’e ait 477. sayısının hazırlık çalışmaları 

yapılacaktır. Temmuz - Ağustos ayı haberlerini ihtiva eden İçişleri Dergisi’nin 27. sayısının 

hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, Ekim –Kasım –Aralık 2013 dönemine ait 28. sayının 

çıkarılması planlanmaktadır. Valilikler, Kaymakamlıklar ve Yerel Yönetimlerce hazırlanan 

haberlerden yayımlanması uygun görülenler İçişleri Dergisinin bahsedilen sayısında yer 

verilecektir.  

İdari Birim Kimlik Kodlarına dönüştürülen Birim Haberleşme Kodları kapsamında 

ikinci altı aylık dönemde birimlerden gelen talepler doğrultusunda Devlet Teşkilatı Veri 

Tabanına yeni birimlerin entegre edilme işlemleri devam edecektir.  
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Kamu Hizmet Envanteri veri girişlerine, Bakanlık Genel Yayın numarası verilmesine, 

genelgelere sayı verilmesine ve uzmanlık tezlerinin incelenmesine devam edilecektir. 

 

11 adet bilgi edinme başvurusunun 5 tanesi cevaplandırılmış, 5 tanesi diğer kurum ve 

kuruluşlara yönlendirilmiş ve 1 tanesi de dosyasına kaldırılmıştır. 

 

Valilik ve Kaymakamlıklarca, 2013 yılı sonu itibariyle 18 Hükümet Konağının yapımının 

bitirilmesi hedeflenmiş olup, çalışmaları hızla devam etmektedir. 

 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünce, yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi kapsamında 

faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezlerinin cari giderlerinin karşılanabilmesi için yeni bir 

bütçe kaleminin açılarak 2013 yılı bütçesine 5.756.500,00 TL ödenek tahsisi için çalışmalar 

devam etmektedir. 

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon projesi kapsamında tahsis edilen 25.000.000 TL 

ödenek yılsonuna kadar kullanılacaktır. 

 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma 

Projesi kapsamında mevcut nüfus cüzdanları yerine, vatandaşlık kartının verilmesine 

başlanacak ve yaygınlaştırılacaktır. 

 e-Öğrenme Projesi ile merkez ve taşra personeline bilgisayarlarından eş yada farklı 

zamanlı ve etkileşimli hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacak; ayrıca Dijital Arşiv Projesi ile 

Genel Müdürlüğümüz arşiv belgeleri elektronik ortama aktarılarak hızlı ve güvenli bir şekilde 

ulaşımı sağlanacaktır. 

 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce, Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden aktarılan 

ödenekler k il özel idareleri kapsamında kullanılmaya devam edecektir. 

 

Dernekler Dairesi Başkanlığınca, bilgisayar alımları kapsamında 2013 yılının ilk altı aylık 

döneminde henüz bir harcama gerçekleşmemiş olup yılsonuna kadar gerekli alımlar 

yapılacaktır.  

Temmuz ayı içinde Bakanlık Makamı Olurları ile 134 adet derneğe toplam 5.691.216 

TL ödeme daha yapılacaktır.  

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, Temmuz ayı içinde, gayrimenkul 

büyük onarım giderleri kaleminde müteahhitlik çalışmalarına devam edilecek olup bu 

kapsamında tahsis edilen ödeneğin yeterli geleceği planlanmaktadır. 
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