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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 “2014 

Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
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I.OCAK –HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

 

BÜTÇE GİDERLERİ  

 

Bakanlığımıza 2014 mali yılında 3.550.923.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk 

altı aylık döneminde 2.371.283.692 TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin  % 67 ’ sine 

tekabül etmektedir.  

 

2014 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2014 Yılı Gerçekleşmeleri 

Bütçe Tertibi 
2014 2014 

Harcama 

Oranı 

Başlangıç Ödeneği Haziran Sonu Harcama % 

01-Personel Giderleri 2.085.133.000 1.084.214.691 52 

02-SGK Devlet Primi Giderleri 155.658.000 87.164.306 56 

03-Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 
656.130.000 66.909.864 10 

05-Cari Transferler 76.624.000 26.421.165 35 

06-Sermaye Giderleri* 472.518.000 864.041.963 183 

07-Sermaye Transferleri 104.860.000 242.531.704 231 

TOPLAM 3.550.923.000 2.371.283.692 67 

 

 

            01-PERSONEL GİDERLERİ 

            Kesintili başlangıç ödeneği 2.085.133.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 

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

            02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

    Kesintili başlangıç ödeneği 155.658.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 87.164.306 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin  %56’sına tekabül etmektedir.  

           03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ       

           Kesintili başlangıç ödeneği 656.130.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 66.909.864 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %10’una tekabül etmektedir.  
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           05-CARİ TRANSFERLER 

           Kesintili başlangıç ödeneği 76.624.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 26.421.165 TL 

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

 06-SERMAYE GİDERLERİ  

           Kesintili başlangıç ödeneği 472.518.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 4.260.477.291 

TL ödenek eklenmiştir. Toplam (eklenen ve düşülen ödenekler dahil) 4.694.556.544 TL 

ödeneğin 864.041.963 TL’si harcanmış olup bu miktar kesintili başlangıç ödeneğinin 

%183’üne 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 104.860.000 TL dir. İlk altı aylık dönemde 285.599.204 TL 

ödenek eklenmiştir. Toplam 390.459.204 TL ödeneğin 242.531.704 TL’ si harcanmış olup bu 

miktar kesintili başlangıç ödeneğinin  % 231’ ine tekabül etmektedir.  

 

II. OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ   
 

 20.743.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 11.035.146 TL 

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

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

  25.783.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 10.813.021 TL 

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

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

 43.471.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 14.034.819 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %32’ sine 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, 

hizmet binası ve personel servisi kiralama; taşıtların bakım, onarım, sigorta ve resim, 
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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 faaliyetlerin başında 

gelmektedir. 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   

           21.321.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 9.872.985 TL 

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

2014 mali yılında yurt dışına gönderilecek personel için Bakanlığımıza 155 kişilik 

yurtdışı kontenjanı tahsis edilmiştir. Bu kontenjanlardan; 

- 60 tanesi 102 inci dönem Kaymakam Adayları (bir yıl)  

- 5 tanesi doktora (3 yıl)  

- 20 tanesi yüksek lisans (1 yıl)  

- 60 tanesi MİA (kısa süreli)  

- 10 tanesi GİH (kısa süreli) için tahsis edilmiştir. 

     

2014 mali yılının ilk altı ayında (Geçmiş Yıllarda Yurtdışına Gönderilen Personel 

dahil); 

 

Yurtdışı Maaşı                     :  4.133.981,45 TL 

Okul Ücreti (Eğitim Gideri):  1.646.165,92 TL               

Harcırah (Yurtdışı Yolluk)  : 879.889,82 TL olmak üzere toplam 6.660.037,19 TL 

harcama yapılmıştır. 

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 6.735.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.765.745 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %41’ ine tekabül etmektedir. 

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

seminerlere ve yurt dışı görevlendirmeler başta olmak üzere yolluklar kaleminde 1.260.303,05 

TL harcanmıştır. 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

46.784.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 6.580.899 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %14’üne tekabül etmektedir. 

  Merkez ve Taşra Ağ Altyapısı Projesi kapsamında valiliklere gönderilen ödenekler ve 

alımlar için 48.245 TL harcanmıştır.  

  e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdamesi Projesine (AR-GE) göre uygulanan geliştirme, 

güncelleme ve bakımına ilişkin sözleşme kapsamındaki hizmet alımı için 2.141.000 

TL harcanmıştır. 
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  Donanım ve Ağ Altyapısı Yenileme ve Güçlendirme Projesi kapsamında 217.000 TL 

harcanmıştır.    

  Merkez ve Taşra Birimleri İnternet Bağlantıları Standardizasyonu Projesi kapsamında 

1.237.626,00 TL harcanmıştır. 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

4.149.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.045.568 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %49’una tekabül etmektedir. 

Bakanlığımız 2013 Yılı İdari Faaliyet Raporu ve 2013 Yılı Kesin Hesabı ve 2014-

2019 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. 2015-2017 dönemi bütçe hazırlık çalışmaları 

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

hazırlanmasına ve dağıtılmasına devam edilmiştir.  

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

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

kalemine 4.000.000 TL ödenek eklenmiştir. Toplam (eklenen ve düşülen ödenekler dahil) 

12.588.000 TL ödeneğin 7.981.428 TL’si harcanmış olup bu miktar toplam ödeneğin 

%63’üne tekabül etmektedir. 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

611.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 221.543 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %36’sına tekabül etmektedir. 

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR 

1.672.941.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık 4.589.093.531 TL 

(YİKOB kapsamında 4.588.723.531 TL) ödenek eklenmiştir. Toplam 5.895.324.544 TL 

ödeneğin 1.499.270.216 TL’si harcanmış olup bu miktar toplam ödeneğin %26’sına tekabül 

etmektedir. 

Hükümet konaklarının yapımına 142.330.000 TL, onarımına 30.000.000 TL, 

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

etmekte olan 2 hükümet konağında kullanılmak üzere; Valilik ve Kaymakamlıklar bütçesinin 

06,5 tertibinden 5.700.000,00 TL ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü bütçesine, 94 Hükümet Konağı için de 56.950.000,00 TL ödenek ise İl Özel 

İdaresi bütçesine aktarılmıştır. 

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

136.924.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 33.541.755 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %25’ine tekabül etmektedir. 

  112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi için tahsis edilen 54.750.000 TL ödenekten herhangi 

bir harcanma yapılmamıştır. 
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  5233 sayılı Kanun kapsamında tahsis edilen 50.000.000 TL ödenekten 24.138.104 TL 

harcanmıştır. 

   Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi için tahsis edilen 19.000.000 TL ödenekten 

haziran sonu itibariyle 7.418.500 TL harcanmıştır. 

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

812.651.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 234.278.519 

TL harcanmış olup bu miktar ödeneğin %29’una tekabül etmektedir. 

  Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi hizmetlerinin (MERNİS, KPS, AKS ve e-

Vatandaşlık) yazılımı, bakımı, geliştirilmesi, güncellenmesi; merkez ve ilçe Nüfus 

Müdürlükleri için yeni bilgisayar, sunucu, kesintisiz güç kaynağı, teknik malzeme ve 

cihaz alımı hizmetleri gerçekleştirilmiştir. (İlerleyen dönemde de bu hizmetlere devam 

edilecektir.) 

  T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında; T.C. Kimlik kartı ve sarf 

malzemeleri ile ilave donanım alımı için ihaleye çıkılmıştır. 

   Dijital Arşiv Projesi ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve 

Yaygınlaştırma Pilot Uygulama Projesi çalışmalara devam edilmektedir. 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

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

transferlerine il özel idarelerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden 

285.599.204 TL ödenek eklenmiştir. Toplam 963.714.204 TL ödeneğin 513.590.489 TL’si 

harcanmış olup bu miktar toplam ödeneğin %53’üne tekabül etmektedir. 

KİHBİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

651.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 238.588 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %37,’sine tekabül etmektedir. 

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 66.797.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 22.893.007 TL 

harcanmış olup bu miktar ödeneğin %34’üne tekabül etmektedir. 

   Dernekler denetçi ve denetçi yardımcılarının eğitim ve denetime ilişkin giderleri başta 

olmak üzere yolluklar kaleminde 524.196,65 TL harcanmıştır. 

   Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge gereğince “Kar Amacı Gütmeyen 

Kuruluşlara Yapılan Transferler” kapsamında 2014 yılında 20.000.000 TL ödenek 

tahsis edilmiş olup, 2014 Haziran ayı sonuna kadar bu kapsamda herhangi bir harcama 

gerçekleşmemiştir. 2014 yılında 1400’ün üzerinde proje incelenmek üzere Başkanlığa 

ulaşmıştır. İncelenen projelerden önümüzdeki günlerde Bakanlık Onayı ile 

onaylananlara para aktarımı gerçekleştirilecektir. 
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   Dernekler Bilgi Sistemi Projesi kapsamında sisteme, ilgili bir çok modül eklenmiştir. 

PRODES adı verilen projelerin incelenmesi için çalıştırılan modül ile ilgili olarak 

kullanım eğitimi gerçekleştirilmiş ve Proje uygulamaya geçmiştir. 2014 yılında 

DERBİS kapsamında 5.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2014 Haziran sonuna 

kadar 1.870.746 TL harcanmıştır. 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI 

4.659.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 2.119.965 TL 

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

 

III.TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER 

 

 

    BÜTÇE GİDERLERİ  

 

Bakanlığımıza 2014 yılında kullanılmak üzere 3.550.923.000 TL ödenek tahsis 

edilmiştir. Yılsonunda 3.663.302.232 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu 

miktar ödeneğimizin  % 103’ üne tekabül etmektedir.  

 

01-PERSONEL GİDERLERİ 

 Kesintili başlangıç ödeneği 2.085.133.000 TL dir. Yılsonunda 2.155.726.457 TL 

harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %103’üne tekabül 

etmektedir.  

2014 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve 2014 Yılı Gerçekleştirmeleri  

Bütçe Tertibi 

2014 2014 
Harcama 

Oranı 

Başlangıç Ödeneği 
Yıl Sonu Harcama 

Tahmini 
% 

01-Personel Giderleri 2.085.133.000 2.155.726.457 103 

02-SGK Devlet Primi Giderleri 155.658.000 159.747.055 103 

03-Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 
656.130.000 657.888.575 100 

05-Cari Transferler 76.624.000 71.692.145 94 

06-Sermaye Giderleri 472.518.000 513.388.000 109 

07-Sermaye Transferleri 104.860.000 104.860.000 100 

TOPLAM 3.550.923.000 3.663.302.232 103 
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            02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

    Kesintili başlangıç ödeneği 155.658.000 TL dir. Yılsonunda 159.747.055 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin  %103’üne tekabül etmektedir. 

           03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ       

           Kesintili başlangıç ödeneği 656.130.000 TL dir. Yılsonunda 657.888.575 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  

           05-CARİ TRANSFERLER 

           Kesintili başlangıç ödeneği 76.624.000 TL dir. Yılsonunda 71.692.145 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %94’üne tekabül etmektedir.  

   06-SERMAYE GİDERLERİ  

           Kesintili başlangıç ödeneği 472.518.000 TL dir. Yılsonunda 513.388.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğimizin %109’una tekabül etmektedir.  

           07-SERMAYE TRANSFERLERİ  

 Kesintili başlangıç ödeneği 104.860.000 TL dir. Yılsonunda mevcut ödeneğin 

tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.  

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 20.743.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 20.340.500 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %98’ine tekabül etmektedir. 

 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

25.783.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 24.576.500 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %95’ine tekabül etmektedir. 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

43.471.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda mal ve hizmet alımlarında 

beklenen artıştan dolayı 44.186.000 TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu 

miktar ödeneğin %102’sine tekabül etmektedir. 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

21.321.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 21.029.900 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %99’una tekabül etmektedir. 

2014 mali yılının ikinci altı aylık maliyeti; (Geçmiş Yıllarda Yurtdışına Gönderilen 

Personel ile 2014 Yılında Yurtdışına Gönderilecek Personel dahil) 
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Yurtdışı Maaşı                       :  3.919.500 TL 

Okul Ücreti (Eğitim Gideri)  :  2.300.000 TL              

Harcırah (Yurtdışı Yolluk)    : 1.800.000 TL olmak üzere 8.019.500 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

6.735.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 6.437.000 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %96’sına tekabül etmektedir. 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

46.784.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 46.410.200 TL harcama 

gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %99’una tekabül etmektedir. 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

4.149.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 mali yılı içinde kadrosu Başkanlığımızda 

bulunan 45 İçişleri Uzman Yardımcısına ödenen personel giderleri ve sosyal güvenlik 

kurumlarına devlet primi giderleri nedeniyle yılsonunda 6.027.252 harcama gerçekleşeceği 

tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %145’ine tekabül etmektedir. 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

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

önünde bulundurulduğunda yılsonunda 27.262.050 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş 

olup bu miktar ödeneğin %317’sine tekabül etmektedir. 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

611.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 597.000 TL harcama gerçekleşmesi 

tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %98’ine tekabül etmektedir.  

VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR 

1.672.941.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda personel giderleri tertibinde 

beklenen artıştan dolayı 1.747.108.000 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu 

miktar ödeneğin %104’üne tekabül etmektedir. 

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

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

tertibindeki olası artıştan dolayı 142.732.000 TL harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup 

bu miktar ödeneğin %104’üne tekabül etmektedir. 

112 Acil Çağrı Merkezleri için tahsis edilen 54.750.000,00 TL'lik ödenekten henüz 

harcama yapılmamıştır. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon projesi kapsamında tahsis edilen 

25.000.000 TL ödenek yılsonuna kadar kullanılacağı öngörülmektedir. 
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NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   

 812.651.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik 

kurumlarına devlet primi giderlerinde beklenen artıştan dolayı yılsonunda 826.500.330 TL 

harcama gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %102’sine tekabül 

etmektedir. 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

678.115.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda mevcut ödeneğin tamamının 

harcanacağı tahmin edilmektedir.  

KİHBİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

651.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda 539.500 TL harcama gerçekleşeceği 

tahmin edilmiş olup bu miktar ödeneğin %83’üne tekabül etmektedir. 

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

66.797.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda mevcut ödeneğin tamamının 

harcanacağı tahmin edilmektedir.  

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

4.659.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonunda mevcut ödeneğin tamamının 

harcanacağı tahmin edilmektedir. 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 

       

MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 

Temmuz – Aralık 2014 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 

2014 mali yılının ilk altı aylık döneminde yürütülen çalışmalara devam edilecektir.  

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2014 yılı kapsamında çalışanların beklentileri ve sorunları konusunda anket çalışması 

yapılacak ve söz konusu ankete yönelik sonuçlar değerlendirilecektir.  

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2014 Yılı Eğitim Planı ve Performans Programı kapsamında eğitim faaliyetlerine 

ikinci altı ayda da yoğun bir şekilde devam edilecektir.  102. Dönem Kaymakam Adayları 
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Yabancı Dil Kursu, 25 Temmuz 2014 tarihinde bitecek olup kursa yönelik ödeme ikinci altı 

ayda 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 

 2014 mali yılı sonu itibariyle 15 hükümet konağının bitirilmesi hedeflenmektedir. 

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Çağrı merkezi binalarının yapımının tamamlandığı 13 ilimiz için 2014 yılı Temmuz 

ayı içerisinde yazılım ve donanım altyapı kurulum sözleşmesinin imzalanması 

hedeflenmektedir. 13 il için yaklaşık sözleşme bedelinin (KDV Hariç) 90.000.000,00 TL 

olması beklenmektedir. 

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

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

mevcut hizmet yürütülen binaların uygun hale getirilebilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 

Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi hizmetlerine (MERNİS, KPS, AKS ve e-

Vatandaşlık) yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

DERBİS Projesinin geliştirilmesine 2014 yılında da devam edilecek olup, projenin e-

bakanlık sistemi ve e-arşiv sistemi ile entegrasyonunun sağlanması; dış kullanıcılar için akıllı 

kart yapısının hazırlanması konusunda çalışmalar yapılması; derneklere kolaylık 

sağlayabilecek yazılımların da teşvik edilmesi; Proje kapsamında uygulamalı olarak hizmet 

içi eğitim verilmesi; engellilere yönelik sesli sistem ve SMS uygulamaları ile birlikte 
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çocukların ve gençlerin bilinçlenmesi için ayrıca çocuk modülü uygulamasının hayata 

geçirilmesi planlanmaktadır. 

Derneklere verilen kullanıcı adı ve şifresi hizmetinin yaygınlaştırılması ile derneklerin 

iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla derneklere kullanıcı 

adı ve şifresi ile e-posta hizmeti imkanı sunulacak ve e-uygulamaların yaygınlaştırılması için 

dernekler teşvik edilecektir.  
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