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Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülke yönetiminde ekonomik ve sosyal kalkınmada planlamalar    
muhakkak yapılagelmiştir. Ancak bunun bir anlayış ve gereklilikle, stratejik plan olarak yasal zemine 
oturtulması 2003 yılında mümkün olabilmiştir. 
Bu önemli adımla 2003 yılından itibaren bütün kurumların hedef belirlemesi, bu hedeflere yönelik olarak 
çalışmalarını planlaması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. Yine bu anlayışın neticesinde 
Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koyabilmiştir. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki şu 
ana kadar elde edilen verilerle bu hedeflere ulaşma noktasında ciddi bir kararlılık ve rasyonellik içinde 
olduğumuz rahatlıkla görülebilmektedir. 
Geride kalan 13 yılda, ülkemizde strateji ve hedef belirleme alışkanlığının yerleştiği, bu noktada gelişmiş 
dünyaya uyum sağlandığını ifade etmek, herhalde yanlış olmayacaktır. Bu anlayış, Bakanlığımızda şeffaf 
yönetimin, hesap verilebilirliğin ve kamu hizmetlerinin etkin olarak yerine getirilmesinde bir araç olarak 
kullanılmış ve planlı kamu hizmetlerinin en güzel uygulamaları ortaya konulmuştur. Yeni T.C. Kimlik 
Kartları’nın oluşturulması ve vatandaşlarımıza dağıtılmaya başlanması, 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin 
kurulması gibi projelerin vatandaşımıza sunulacak hizmetleri hızlandırması, bunlardan sadece birkaçıdır. 
2015-2019 yıllarını kapsayan ikinci Stratejik Planımızın üçüncü yıl uygulama adımı olan “2017 Yılı  
Performans Programı”, yıl içindeki çalışmalarımızda en önemli rehberimiz olacaktır. 

Ortaya koyduğumuz bu plan ve çalışmalarımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyor, çalışmada emeği geçen başta Strateji Geliştirme Başkanlığı olmak üzere bütün Bakanlık              
birimlerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri BAKANI





Bakanlığımız kamusal görevlerini etkin bir şekilde verimli ve şeffaf olarak yerine getirmek için gerekli 
çabayı azami seviyede sarf ederek güvenlik hizmetleri başta olmak üzere, mahalli hizmetlerden sivil 
topluma kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet sürdürmektedir. 

Bu geniş yelpazede sürdürmüş olduğu hizmetlerde Bakanlığımızın hedefleri daima yüksekte olmuş 
ve tüm kurumlara öncülük etmiştir. Bakanlığımız, işlevlerini etkinleştirmek için teknolojik yenilikleri 
kullanmış, Türkiye’nin kamusal hizmetlerinin elektronik altyapısını oluşturacak projeleri uygulamış, 
bunların daha da iyi hale getirilmesi için gerekli çabayı göstermiş ve göstermeye devam etmektedir.

Bu görevler yerine getirilirken bir planlama esasında etkinlik, verimlilik ve şeffaflık ilkeleri           
gözetilerek, stratejik bir bakış açısıyla hareket edilmiştir. 2015-2019 yıllarını kapsayan ikinci Stratejik 
Planımız ve bu planın üçüncü uygulama yılını oluşturan 2017 Yılı Performans Programı bu yaklaşımın 
temel dayanaklarıdır.

2017 yılında uygulanacak olan Performans Programında sınır yönetiminden sivil topluma, mahalli 
hizmetlerin düzenlenmesinden, mülki yönetim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hususuna kadar 
geniş yelpazede hizmetler ifa edeceğiz. 

Planlanan bu faaliyetlerin, özverili çalışmalar ile Bakanlığımızı hizmet sunmada daha iyi nokta-
lara getireceğini belirterek, çalışma arkadaşlarımızın azami gayretiyle en iyi şekilde ifa edileceğine                
inanıyorum.
Bu vesileyle Bakanlığımızın 2017 yılı Performans Programının etkin bir çalışma anlayışı ile                   
hedeflerine ulaşmasını temenni eder, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim. 

Muhterem İNCE
Vali

Müsteşar
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D. İNSAN KAYNAKLARI 
 

Bakanlığımız insan kaynaklarının nicel durumu ile niteliğine ilişkin mevcut bilgiler ile 2017 
yılı hedefleri aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.  
 
1. Personel Durumu 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelimizin hizmet sınıfları itibariyle 
dağılımı ile 2017 yılı içerisinde yine hizmet sınıfları itibariyle alımı planlanan personel 
sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmektedir.   
 

 
 
2. Personelin Niteliğine İlişkin Bilgiler 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelimizin öğrenim durumu ve yabancı 
dil bilgi düzeylerine ilişkin bilgileri aşağıda gösterilmektedir.   
 

Öğrenim Durumu Mevcut Durum 
İlköğretim 1.969 
Ortaöğretim 5.225 
Ön lisans 4.752 
Lisans 12.273 
Yüksek Lisans 1.424 
Doktora 67 
Doçent 4 
Toplam 25.714 

 
Yabancı Dil Düzeyi Sayı 

KPDS (A) 103 
KPDS (B) 211 
KPDS (C) 285 
KPDS (D) 169 
Biliyor (Az) 366 
Bilmiyor (KPDS’ye Girmemiş Olanlar) 3.680 
Toplam 4.814 

 Hizmet Sınıfları Mevcut Durum 2017 Yılı Hedefi (+) 

Memur 

MİAH 1.726 100 
GİH 19.898 806 
Teknik Hizmetler 1.669 110 
Yardımcı Hizmetler 2.365 290 
Sağlık Hizmetleri 21 - 
Eğitim Öğretim Hizmetleri 1 - 
Avukatlık Hizmetleri 34 20 

Toplam 25.714 1.326 
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duyulan 

e çalşan 
ygulama, 
onularda 

görev ve 
laşan ve 

su ve 

araçlar 
arar alma 
ecektir.  
arn da 



22 www.icisleri.gov.tr
 

1
y
1
s
K
A
1
a
d
s
g
1
k
is
v
k
P
1
a
1
e
k
g
1
E
g
1
p
P
ş
1
y
g
1
h
1
b
Ç
A
1
a
g
a

1005.Mahall
yönetimin et
1006.Köy y
ağlanacakt

Krsal Kalk
Amaç ve He
1016.Krsal 
amaçtr. H
dezavantajla
unumu için

gerçekleştiri
1017.Krsal 
koşullarnn 
se; krsal ek

ve yoksulluğ
kaynaklarn 
Politikalar 
1020.Sosyal
altndaki han
1021.Köyler
ekonomik v
kolaylaştrm
güçlendirilec
1022.Krsal 
Evrensel Hiz
geliştirilecek
1024.Krsal 
programlanm
Programn t
artlar dikka

1025.Krsal 
yerel sahip
geliştirebilec
1026.Büyük
hizmet sunu
1027.Krsal 
baznda yay
Çevrenin K
Amaç ve He
1031.Ekono
artrlmas, b
güvence alt
amaçtr.  

li idareler
tkili denetim
yönetimleri
r. 
knma (2.3.6
edefler 

kesimdeki 
Hizmet sun
arn gözete
n ihtiyaç du
ilecektir. 

kalknma 
bulunduğu

konominin v
ğun azaltlm
korunmas 

l hizmet ve
neler ile uza
rdeki nüfus
ve sosyal h
mak amac

cek ve yeni
nüfusun b

zmet Fonu 
k ve yatrm

yerleşim
masndan o
tasarm şeh
ate alnarak
yerleşimle

plenmeyi s
cek yerel ni

kşehir kapsa
um kapasites

alan tanm
mlanmas s

Korunmas (
edefler  
mik ve sosy
bugünün ve
na alacak 

2017 Yl P

rin hizmet
mi sağlanac
i güçlendir

6.) 

asgari refa
numunda 
en yenilikç
uyulan kuru

politikasn
u yörede iy
ve istihdam

mas, sosyal
oluşturacak

e yardmlar
ak krsal yer
s yoğunluğu
hayata katl
yla yerel 
likçi model
bilişim hiz
kapsamnda

mlarda dezav
mlerin fa
oluşacak ilç
hirlere yak

k farkllaştr
rin yatrm 
sağlayabilec
itelikteki ka
amndakiler
sini güçlend
 revize edi
sağlanacakt
(2.3.7.) 

yal gelişme 
e gelecek n
şekilde çev

12

Performans Prog

t standartla
aktr. 
rilerek köy

ah düzeyinin
krsaln y
çi yönteml
umsallaşma

nn temel 
yileştirilmes
mn güçlendi
l ve fiziki al
ktr.  

r köylere a
rleşimler ön
unun düşme
m ile bak

düzeyde 
ller geliştiril
zmetlerine 
a belirlenm
vantajl yerl
rkl sekt
çe bazl ye
nlk durum
rlacaktr. 

ve hizmet
cek, krsa

alknma giri
r başta olm
direcek kuru
ilecek, teme
tr. 

sağlanrken
nesillerin k
vrenin koru

gram (Taslak)

arn uygu

y yerleşim

n ülke ortal
yeni demo
er geliştiri

a, merkezi v

hedefi, k
idir. Krsal
irilmesi, ins
ltyapnn iy

arz yönlü s
ncelikli olar
esi nedeniy

km ve diğe
kamunun 

lecektir. 
erişimini g

miş bulunan 
leşimlere ön
törlerdeki 
erel kalkn

muna göre,

t ihtiyaçlar
l kesimin 
şimleri dest

mak üzere 
umsallaşma 
el niteliktek

n, toplumun
kstl doğal 
unmas ve k

ulamas ko

m yerlerinin

lamasna ya
grafik yap
lecek; arz 
ve yerel id

rsal toplum
l politikann
san kaynakl
yileştirilmes

sunulacak v
rak dikkate 
yle yaşl ve
er sosyal h

hizmet 

güçlendirme
bilişim alty

ncelik verile
ihtiyaçlar

nma progra
orta ve uz

nn tespiti 
sorun ç

teklenecekti
ilçe düzey
sağlanacak

ki ulusal ver

n çevre duya
kaynaklard

kalitesinin y

onusunda 

n sürdürüle

aklaştrlma
psn ve 

yönlü bir
darelerin işb

mun iş ve
n genel çer
larnn geliş
si ile çevre v

ve yoksullu
alnacaktr. 

e engelli bi
hizmetlere e

sunum ka

ek amacyl
yaps hizme
ecektir.  
rnn bir 
am hazrlan
zak krsal y

ve takibi y
özme kap
ir. 

yinden krs
ktr. 
rilerin kr-k

arllğ ve b
dan faydala
yükseltilme

merkezi 

ebilirliği 

as temel 
coğrafi 

r hizmet 
birliğiyle 

e yaşam 
rçevesini 
ştirilmesi 
ve doğal 

uk snr 
 

ireylerin, 
erişimini 
apasitesi 

la halen 
et türleri 

arada 
nacaktr. 
yörelerin 

yönünde 
pasitesini 

al alana 

kent ve il 

bilincinin 
anmasn 
esi temel 



T.C. İçişleri Bakanlığı Performans Programı 2017

23                                            www.strateji.gov.tr
 

P
1
g
v
K
P
E
ç
k
y
G
b
e
s
b
s
a
g
P
•B
s
P
•Y
P
5
•Y
g
•
y
K
G
B
5
Y
(
P
Y
v
s
g
b
ih

Politikalar  
1033.Çevre 
giderilecek, 
ve STK’larn
KAMU GE
Programn A
Etkin bir ka
çağdaş yön
kayglarn d
yönetiminin 
Gelir mevz
bilgilendirilm
etmektedir. 
ağlkl ve s

bir şekilde t
ağlanmas 

azaltlmas a
geniş olmak
Program He
Belediye v
onunda GS

Performans 
Yerel yönet

Program Bil
5.Bileşen: Y
Yerel yöne

geliştirilmes
İmar düzen

yararlandrl
Koordinatör
Genel Koord
Bileşenlerde
5.Bileşen: İç
YERELDE 
1.23.) 

Programn A
Yerel düzey
verimliliğini
orumlulukl

görev alanla
büyükşehir 
htiyacn art

yönetimind
denetim m

n rolü artr
LİRLERİN

Amac ve K
amu mali s
ntemlerle to
değil, ekono

bir gereği h
zuatnn ol
mesine kad
Bu program

sürekli kayn
oplanmas, 
ve yerel 

amaçlanma
kla birlikte, o

defleri 
e il özel id
YH’ya oran
Göstergeler
timlerin öz 
leşenleri  

Yerel Yöneti
etimlerin ö
si 
nlemeleri ve
lmas 
r ve Sorumlu
dinatör: Ma
en Sorumlu 
çişleri Baka
KURUMS

Amac ve K
ydeki tekn
i olumsuz e
arnn geniş
arnn krsa
belediyeler

trmaktadr.

2017 Yl P

de görev, ye
mekanizmala

lacaktr. 
NİN KALİT
apsam  

sistemi için
oplanmas 
omik ve so
haline gelm
luşturulmas
dar olan tü
m kapsamn
naklara daya
gelir dağl
yönetimleri

aktadr. Pro
odaklanlac

darelerinin 
n olarak yüz
ri 
gelirlerinin

im Öz Gelir
öz gelirleri

e kamu hizm

u Kurum/K
aliye Bakanl
Kurum/Kur

anlğ 
SAL KAPA

apsam 
ik ve beşe
etkilemekted
şlemesi ve 

al alanlar d
rinde olma
. 

13

Performans Prog

etki ve soru
ar güçlendi

TESİNİN A

n kamu geli
son derec

osyal amaç
miştir. 
sndan, gel
üm sürecin 
nda; kamu m
andrlmasn
mnn iyile
in mali yö
gram kapsa
ak alanlar a

sermaye ge
zde 1,7’ye ç

n toplam gel

rlerinin Art
inin artrlm

metleriyle o

Kuruluşlar 
lğ 
ruluş 

ASİTENİN 

eri kapasite
dir. Son dü
özellikle bü

da içerecek 
ak üzere y

gram (Taslak)

umluluklard
rilecek; öze

ARTIRILM

irlerinin sağ
e önemlidi
larn da di

lirlerin top
kalitesinin

mali sistemi
nn yannda
ştirilmesi, t
önden merk
amnda ele 
aşağdaki bi

elirleri hari
çkarlmas

irlerine oran

rlmas 
mas ve h

luşan değer

GÜÇLEND

e eksikliği,
üzenlemelerl
üyükşehir b
şekilde ge

erel kurum

daki belirsiz
el sektörün,

MASI PRO

ğlkl ve sü
ir. Bu sür
ikkate alnm

planmasna 
n artrlmas
inin ihtiyaç
a, gelirlerin 
tasarruflarn
kezi yönet
alnabilece

ileşenlerle s

ç öz gelirle

n 

hesap verm

r artşndan 

DİRİLMES

, yerel hiz
le yerel yön
belediyesi s
enişlemesi, 

msal kapasi

zlik ve yeter
, yerel yöne

OGRAMI (1

ürekli kayna
reçte, sade
mas moder

ve kamu
 büyük ön

ç duyduğu g
etkili ve ek

n artrlmas
time bağm
ek konular 
nrlandrlm

erinin Plan 

me sorumlu

kamunun d

Sİ PROGR

zmetlerin k
netimlerin g
saysnn art
başta yeni 

itenin geliş

rsizlikler 
etimlerin 

1.6.) 

aklardan 
ce mali 
rn kamu 

uoyunun 
nem arz 
gelirlerin 
konomik 
na katk 

mllğnn 
oldukça 

mştr. 

dönemi 

uluğunun 

daha çok 

RAMI 

kalite ve 
görev ve 
tmas ve 
kurulan 

ştirilmesi 



24 www.icisleri.gov.tr
 

Y
fi
a
s
s
P
k
d
P
b
P
•Y
•H
u
•H
•Y
o
P
•B
•K
•
•K
s
•Ü
d
•K
•Y
P
1
•B
v
•B
s
•B
k
g
•B
k
K
G
B
1
 

Yerel ve bö
fikir ve çözü
artmaktadr.
öz konusu 
orun ve önc

Programn a
kullanmnd
düzeyde kur
Programn h
başta olmak 
Program He
Yerel hizm
Hedef grub

uygulamalar
Hedef grub
Yerel düzey

olmak üzere
Performans 
Beşeri kayn
Kapasite ge
Taşra teşkil
Kent konse
ays 
Üniversitele

destek aldkl
Kalknma a
Yerel hizm

Program Bil
1.Bileşen: M
Başta büyük

ve bunlara u
Büyükşehir
ağlayacak f
Başta yeni 

krsal kesim
geliştirilmes
Başta büy

kapasitesinin
Koordinatör
Genel Koord
Bileşenlerde
1.Bileşen: İç

ölgesel polit
üm üretmel
 Ancak tekn
yaplara ilg

celiklerin m
amac, önce
a verimliliğ

rumsal kapa
hedef kitles
üzere maha
defleri 
et sunumun
bundaki id
rnn güçlen
undaki idar
yde politika

e STK’larn 
Göstergeler

nak stratejis
eliştirme pro
latnda çalş
eyleri ve k

erin, mahal
lar proje sa

ajanslarnn 
etlerden me
leşenleri 

Mahalli İdare
kşehir beled

uyum sağlan
r belediyele
farkl planla
kurulanlar 

me hizmet 
si 
yükşehir be
n ve öz geli
r ve Sorumlu
dinatör: Kal
en Sorumlu 
çişleri Başk

2017 Yl P

tikalarn be
erinin amaç
nik, idari ve
gisi ve kat

merkezi kuru
eliklerin isa
ğin artrlma
asitenin, kat
si; merkezi 
alli idareler

nda verimlil
dare ve ku
ndirilmesi 
re ve kurulu
a oluşturma
ve üniversi

ri 
si uygulayan
ogramlar u
şan örgün ün

kalknma ku

lli idarelerin
ays 
sunduğu ka

emnuniyet o

elerin Kuru
diyelerinin o
nmas 
erinin artan
ama, örgütle
olmak üzer

sunumu 

elediyeleri 
irlerinin art
u Kurum/K
lknma Bak
Kurum/Kur
anlğ 

14

Performans Prog

lirlenmesin
çlandğ yön
e mali kst
lm düzeyle

umlarn poli
abetli belirle
as ve kalkn
tlmclğn v

idarelerin 
, üniversitel

iğin artrlm
uruluşlarn 

uşlarn proje
a ve uygula
itelerin katk

n il ve büyü
uygulanan bü
niversite m
urullarna k

n, meslek k

apasite geliş
oran 

umsal Kapas
olmak üzere

n görevlerin
enme ve hiz
re büyükşeh
öncelikli 

olmak üz
rlmas 

Kuruluşlar 
kanlğ 
ruluş 

gram (Taslak)

nde kamu, ö
netişim mek
lar nedeniy
eri yetersiz 
itikalarna y
enmesi, uyg
nma çabalar
ve yönetişim
taşra teşkil
ler, meslek 

mas 
insan kay

e yönetimi k
ama süreçle
ksnn artr

ükşehir beled
üyükşehir b
ezunu oran

katlan STK

kuruluşlarn

ştirme deste

sitesinin Ge
e yerel hizm

ni etkin şe
zmet sunum
hir belediye
idari, tekn

zere maha

özel sektör 
kanizmalar

yle bir yanda
kalmakta, 

yanstlmas
gulamada k
rnn güçlen
min geliştiri
latlar, büyü
kuruluşlar 

ynaklar yö

kapasitelerin
erine meslek
lmas 

diyesi says
belediyesi sa
 

K ve üniver

n, odalarn

eklerinin mi

eliştirilmesi 
met standart

ekilde yerin
m modellerin

elerinin yen
nik ve beş

alli idarele

ve STK’lar
nn ağrlğ
an yerel kur
diğer yand
 güçleşmek
kalitenin ve
ndirilmesi iç
ilmesidir. 
ükşehir bele
ve STK’lar

önetimi str

nin artrlma
k örgütleri 

s 
ays 

rsite temsil

n ve STK’la

iktar 

tlarnn belir

ne getirebil
nin geliştiril
ni görev ala
şeri kapasi

rin mali 

rn ortak 
 giderek 
rumlarn 

dan yerel 
ktedir. 
e kaynak 
çin yerel 

ediyeleri 
rdr. 

rateji ve 

as 
de dâhil 

lcilerinin 

arn mali 

rlenmesi 

lmelerini 
lmesi 
anlar ve 
itelerinin 

yönetim 



T.C. İçişleri Bakanlığı Performans Programı 2017

25                                            www.strateji.gov.tr

 

 
 

2. ORT

2017 
Vade
büyüm
hazrl

OVP’
aşağ 
sürdü
destek

Progr
büyüm
düzey
öncel
Kalk
yer ve

2017-
Bakan

















TA VADEL
 

yl merkez
li Program 
mesi ve top
lanmştr.  

’nin temel a
çekmek 

ürülebilir bi
kleyici bir a

ram dönem
meyi sağlam
yini artra
liklerimizdir
nma Plann
erilen yaps

-2018 döne
nlğmz ya

Kamu har
yürütülmes
yürüttükler
belirlenen p

Yerel yöne

Başta hizm
fayda-mali
tedariki ya

Kamu hizm
uygunluk, 

Kamuda e
hizmet kali

Kamu kuru
üst politik
programlar
sürecine da

Kamu kuru
üst politik
programlar
sürecine da

Kamu idar
raporlar ar

Lİ PROGR

zi yönetim 
m (OVP) Tü

plum refah

amaçlar, m
ve istihdam
ir büyüme 
anlayşla ha

minde, yurt 
mak, sanay

arak ulusla
r. 4. Söz k
nda yer alan
sal reformlar

emini kapsa
akndan ilgi

rcama pol
si esastr. K
ri harcama
politika ve 

etimlerin öz

met almlar
iyet analizle
ygnlaştrla

met binas 
maliyet ve 

e-dönüşüm 
itesi artrla

um ve kurul
ka belgele
rnda yer a
aha etkin ya

um ve kurul
ka belgele
rnda yer a
aha etkin ya

relerinin bü
rasndaki ili

2017 Yl P

RAM (OVP

bütçe sürec
ürkiye ekon
nn yüksel

makroekono
m artrma
patikas ol

azrlanmştr

içi tasarru
yide yapsa
araras piy
konusu tem
n Öncelikli 
rn hayata g

ayan Orta 
ilendiren he

litikasnn, 
Kamu kurum
a program
öncelikler d

z gelirlerinin

 olmak üze
erinden yara
acaktr. 

ve taşt tem
etkinlik göz

hzlandrl
acaktr 

luşlarnn st
eriyle uyu
alan amaç, 
anstlacakt

luşlarnn st
eriyle uyu
alan amaç, 
anstlacakt

ütçeleri, str
işki güçlend

15

Performans Prog

P) (2017-20

cini başlata
nomisinin i
tilmesi için

omik istikrar
ak, cari aç
luşturmaktr
r.  

uflar artrm
al dönüşüm
yasalarda 

mel amaçlar
Dönüşüm P

geçirilmesin

Vadeli Pro
edef ve polit

orta vade
m ve kurulu

mlarnn etk
doğrultusun

n artrlmas

ere kamu ha
arlanlacak, 

mini ile ku
zetilecektir.

larak hizm

tratejik plan
umu gözet

hedef ve 
r. 

tratejik plan
umu gözet

hedef ve 
r 

ratejik plan
dirilecektir.

gram (Taslak)

19) 

an ve 2017-
istikrarl ve
n gerekli at

r ve mali d
çğ artrma
r. Program 

mak, özel y
mü hzlandr

daha reka
r çerçevesin
Programlar

ne devam ed

ogram (OV
tikalar uygu

eli bütçele
uşlar kendil
kinliğini v
nda tanzim e

na yönelik 

arcamalarn
benzer ihti

ullanmnda 
 

met maliyetl

nlarnn başt
ilecek, str
faaliyetler 

nlarnn başt
ilecek, str
faaliyetler 

nlar, perfor

2019 dönem
e daha reka
tlmlar ger

disiplini ko
adan istikr

özellikle y

yatrmlar v
rmak, tekn
abetçi hal
nde OVP d
nn ve Hük
dilecektir. 

VP) kapsam
ulanacaktr: 

eme yaklaş
lerine tahsis

ve gereklil
edeceklerdir

çalşmalara

na ilişkin ka
yaçlarn ort

esaslar be

lerinin aza

ta Kalknma
ratejik plan

bütçe haz

ta Kalknma
ratejik plan

bütçe haz

rmans prog

mini kapsay
abetçi bir 
rçekleştirme

oruyarak enf
rarl, kapsa
yatrm ve

ve ihracat k
noloji ve ve
le gelmek
döneminde 
kümet Prog

mnda belirl

şm çerçe
s edilen öde
iğini sorgu
r. 

a devam edi

arar alma sü
tak alm yön

elirlenecek, 

altlmasyla 

a Plan olm
n ve per

zrlk ve uy

a Plan olm
n ve per

zrlk ve uy

gramlar ve 

yan Orta 
zeminde 
ek üzere 

flasyonu 
ayc ve 

üretimi 

kaynakl 
erimlilik 

k temel 
Onuncu 

gramnda 

lenen ve 

evesinde, 
enekleri, 
ulayarak 

ilecektir. 

ürecinde 
ntemiyle 

ihtiyaca 

birlikte 

mak üzere 
rformans 
ygulama 

mak üzere 
rformans 
ygulama 

faaliyet 



26 www.icisleri.gov.tr
 











 
3. ORT

2017-20
2018 ve
birlikte 
içerecek
karara b

2017-20
korundu
ortamda
ve dah
istikrar
etkinleş
güçlend
oturtula
düzeyin
yapsal 

Mali Pl
istikrar
tutulma
uygulan
azaltlac
edilen k

Orta Va
kaynakl
verimli 

Stratejik p
uyumlaştr

Kamu idar
yönetimin 

Kamu yatr
istihdam 
yönlendiril

Mevcut ara
güçlendiril
odaklanlac

Kamu al
yerlileştirm
kullanlaca

 

TA VADEL

019 dönemi
e 2019 ylla

hedef açk
k şekilde M
bağlanmştr

019 dönem
uğu, cari aç
a yapsal ref
a kapsayc
n güçlend
ştirilmesi, te
dirilmesi ve
acaktr. Bu 
ndeki artşa 
dönüşüm te

lan dönemi
n korunmas
asna, yurt 
nacaktr. 20
cak, maliye
kazanmlarn

adeli Mali P
larn belirle
bir şekilde 

lanlama, pe
rmasndan s

relerinde, iç
etkinliğini a

rmlar; büy
ve ülke 

lecektir. 

aştrma alty
lecek, yeni 
caktr. 

mlar, Ar-
meyi, tekno
aktr. 

Lİ MALİ P

i Orta Vade
arna ilişkin
k ve borçla

Maliye Bakan
r. 

minde ekon
çğn ve enf
formlar ve 

c hale get
dirilmesi, 
eknoloji ve
e kurumsal

dönemde 
bağl ulus

emel öncelik

nde maliye
sna, büyüm

içi tasar
017-2019 

e politikasn
n gelecek dö

Plana dayal
enen politik
kullanlmas

2017 Yl P

erformans e
orumlu idar

ç kontrol si
artracak bir

yümeye, bö
refahn 

yaplar başt
altyaplarn

-Ge ve y
loji transfe

PLAN (201

li Mali Plan
n merkezi y
anma durum
nlğ tarafn

nomi politi
flasyonun a
yatrm orta

tirmektir. A
beşeri se

e yenilik g
l kalitenin 
yatrm ve 

slararas rek
kler olacakt

e politikas 
me potansiy
rruflarn v
döneminde

nn sürdürü
önemde de 

 olarak haz
ka öncelikl
sn amaçlam

16

Performans Prog

esasl bütçe
reler arasnd

istemlerinin
r biçimde h

lgelerin gel
artrmaya

ta nitelikli in
n oluşturulm

yenilik faa
rini ve yen

7-2019) 

n, Orta Vad
yönetim bü
mu ile kam

ndan hazrlan

ikasnn te
aşamal olar
amnn iyile
Ayn dönem
rmayenin 

geliştirme k
iyileştirilm
ihracat ka

kabet gücü,
tr. 

bu amaç v
yelinin yuka
ve yatrml
e kamu ke
ülebilirliği g

korunmas 

rlanacak 20
eri doğrultu
maktadr. 

gram (Taslak)

leme ve pe
daki koordin

n ve iç den
hayata geçiri

lişme potan
a azami 

nsan gücü o
masnda ihti

aliyetlerine 
nilikçi girişi

deli Program
ütçesi toplam
mu idareler
narak Yüks

emel amac
rak düşürüld
eştirilmesi y
mde büyüm

geliştirilm
kapasitesinin
mesi şeklin
aynakl büy
, yurt içi t

ve öncelikle
ar çekilmes
larn teşvik
esimi borç
gözetilecek,
sağlanacakt

017-2019 y
usunda tah

erformans d
nasyon güç

etim uygul
ilmesine de

siyellerini h
katk sa

olmak üzere
iyaç duyula

katk sağ
imciliği teş

mla uyumlu
m gelir ve 
inin ödenek

sek Planlam

c; makroek
düğü, istihd
yoluyla büy
me stratejis
esi ve i
n artrlmas

nde beş tem
yüme, tekn
asarruflarda

erle uyumlu
sine, cari aç
kine katk

çlanma ger
 kamu mâl
tr. 

yllar merke
hsisini ve e

denetiminin 
çlendirilecek

amalarnn 
evam edilece

harekete geç
ğlayacak 

e bütün boy
an öncelikli 

ğlayacak; 
şvik edecek

u olmak üze
gider tahm
k teklif tav

ma Kurulu ta

konomik i
damn artr
yümeyi dest
si, makroek
şgücü piy
s, fiziki al
mel eksen 

noloji ve ve
a artş ve s

u olarak ek
çğn kontro
 verecek 
reği tedrici
liyesi alann

ezi yönetim
etkili, ekono

merkezi 
ktir. 

stratejik 
ektir. 

çirmeye, 
alanlara 

yutlaryla 
alanlara 

yeniliği, 
k şekilde 

ere 2017, 
minleriyle 

vanlarn 
arafndan 

istikrarn 
ldğ bir 
eklemek 
konomik 
yasasnn 
ltyapnn 

üzerine 
erimlilik 
sanayide 

konomik 
ol altnda 
şekilde 

i olarak 
nda elde 

m bütçesi, 
omik ve 



T.C. İçişleri Bakanlığı Performans Programı 2017

27                                            www.strateji.gov.tr

 

 

Bu kaps
olarak k
önceliği
destekle
ve AR-G

Bakanl
öncelikl
yll bü
2017,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samda 2017
kullanlmas
ini yitirmiş
eyecek kam
GE destekle

ğmz, Ort
lerini, makr
ütçeleme a
018 ve 2019

7-2019 dön
sna devam
ş faaliyet v

mu altyap y
erinde kulla

ta Vadeli 
roekonomik

anlayşna u
9 yllar için

2017 Yl P

neminde yap
m edilecektir
ve projeler 
atrmlarnd

anlacak şek

Program 
k göstergele
uygun olar

n bütçe tekli

17

Performans Prog

psal reform
r. Mevcut 
sonlandrl

da, teşvikler
kilde öncelik

ile Orta V
eri ve öden
rak kendi 
iflerini suna

gram (Taslak)

mlarn mali 
harcama pr

lacak ve ha
rde, bölgese
klendirilece

Vadeli Ma
nek tavanla
kurumsal 

acaklardr. 

disiplini d
rogramlar 
arcamalar ö
el kalknma
ktir. 

ali Planda 
rn esas al
önceliklerin

destekleyici 
gözden ge

özellikle bü
ada, eğitim 

yer alan 
lmak sureti
ni belirleye

bir araç 
eçirilerek 
üyümeyi 
alannda 

politika 
iyle, çok 
ecek ve 



28 www.icisleri.gov.tr
 

B. AMA

Bakanl
ve hede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇ VE HE

ğmz 2015
efler seti aşa

EDEFLER 

5-2019 Stra
ağda sunulm

2017 Yl P

atejik Plann
muştur. 

18

Performans Prog

nda yer alan

gram (Taslak)

n misyon-viizyon, temeel değerler iile amaç 

VİZYONUMUZ
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Gününden ve 
geleceğinden emin 

TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı; temel hak ve hürriyetleri esas alarak iç güvenlik, sınır, kıyı ve kara-
sularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve göç politika-
larını oluşturma, kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini 
tesis etme, mahalli idarelerin hizmet standartlarını yükseltme, nüfus ve vatandaşlık 
hizmetlerini sunma ve sivil toplumu destekleme görevlerini insan odaklı olarak ifa 
eder.
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TEMEL DEĞERLERİMİZ
• Hukukun üstünlüğü
• Adalet ve merhamet
• İnsan haklarına saygı
• Şeffaflık
• Hesap verilebilirlik
• Etik değerlere bağlılık
• Katılımcılık
• Hızlı ve kaliteli hizmet
• Özgürlük-Güvenlik dengesi



1- GÜVENLİK
İç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin 
insan hakları çerçevesinde etkinleştirilmesi ile 
güven ve huzur ortamını sağlamak.

3- SİVİL TOPLUM
Sivil toplum faaliyetlerini 
desteklemek

4- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Hizmet sunumunda bilgi 
teknolojilerini etkin, verimli ve 
güvenli olarak kullanmak

5- HİZMETLERDE
HIZ VE KALİTE
Bakanlık hizmetlerinde hız ve 
kaliteyi artırmak

2- MÜLKİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLER
Mülki ve mahalli idarelerin sunduğu hizmetlerde 
hız ve kaliteyi artırmak
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  
İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Amaç 1 İç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin insan hakları çerçevesinde 
etkinleştirilmesi ile güven ve huzur ortamını sağlamak 

Hedef 1.1 - Terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar ve kaçakçılıkla mücadele konularında 
ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek 

Performans Hedefi 
1.1.1 

- Terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar ve kaçakçılıkla mücadele konularında 
ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek 

Açıklamalar: İç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin insan hakları çerçevesinde etkinleştirilmesi 
ile güven ve huzur ortamını sağlama amacına yönelik olarak terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar ve 
kaçakçılıkla mücadele konularında ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirme çalışmaları yürütülecektir.  
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

1 Gerçekleştirilen valiler toplantısı sayısı (adet) 1  1 1  
Açıklama: Başta güvenlik olmak üzere il idaresine ilişkin konuları görüşmek ve bu alandaki gelişmeleri 
değerlendirmek, valilerin illerinde uyguladıkları ve paylaşılmasında fayda gördükleri önemli proje, etkinlik 
veya tespit ettikleri sorunlarının ele alınacağı valiler toplantısı yapılacaktır. Toplantının yapılmasına 
yönelik çalışmalar, mevcut durum göz önüne alınarak Bakanlık Makamının verdiği talimat ile 
başlamaktadır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 

İç güvenlik başta olmak üzere kamu 
hizmetlerinin koordinasyonu için valiler 
toplantısı düzenlenmesine yönelik çalışmalar 
yürütülmesi 

150.000,00 0,00 150.000,00 

Genel Toplam 150.000,00 0,00 150.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar ve kaçakçılıkla mücadele konularında 
ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek 

Faaliyet Adı İç güvenlik başta olmak üzere kamu hizmetlerinin koordinasyonu için valiler 
toplantısı düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: İllerin yönetiminde yeknesaklığın sağlanması, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, sorunların ilk 
elden değerlendirilmesi ve diğer bakanlıkların Valilerle koordine etmek istedikleri kamu hizmet ve yatırımlarını 
ele almak için valiler toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 150.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Sınır aydınlatma tesisi unsurlarının bakım ve 
onarımının yapılmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmesi 

21.326.000,00 - 21.326.000,00 

2 Sınır hattı aydınlatma tüketim giderlerinin 
karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi 3.000.000,00 - 3.000.000,00 

3 
Sınır yönetimi konusunda farkındalığın 
artırılmasına yönelik olarak mülki idare 
amirlerine eğitim düzenlenmesi 

385.000,00 5.217.300,00 5.602.300,00 

4 

Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği 
Projesinin “İkinci Aşaması” için eğitim, çalıştay 
ve çalışma ziyaretleri yapılmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmesi.  

200.000,00 6.800.000,00  7.000.000,00  

5 

Ulusal Koordinasyon ve Risk Analizi 
Merkezinde kullanılacak yazılım, donanım ve 
diğer gereksinimlerin tedarikiyle ilgili çalışmalar 
yürütülmesi 

5.000.000,00 38.420.000,00 43.420.000,00 

Genel Toplam 29.911.000,00 50.437.300,00 80.348.300,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Entegre sınır yönetimi anlayışı çerçevesinde kurumlararası işbirliğine dayalı ve 
teknolojik gözetleme altyapısı ile güçlendirilmiş etkin bir sınır güvenliği sistemi 
oluşturmak 

Faaliyet Adı Sınır aydınlatma tesisi unsurlarının bakım ve onarımının yapılmasına yönelik 
çalımalar yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 6. Maddesi ile “Güvenlik amacıyla 
yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim ve yatırım giderleri, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten… 
karşılanır.” hükmü getirilmiştir. Bu kanundan önce yürürlükte olan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 
17. Maddesinde “Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim giderleri, İçişleri Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” hükmü mevcuttu ve İçişleri Bakanlığına sınır aydınlatması için yatırım 
yapma görevi verilmemiş sadece tüketim giderlerinin ödenmesi öngörülmüştü. Ancak 14.03.2013 tarih ve 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile sınır aydınlatması için yatırım yapma görevi de İçişleri Bakanlığına verilmiştir. 
27 Temmuz 2013 Tarih ve 28720 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde de 
“Madde 5/6- Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait yatırım, işletme ve tüketim giderleri, İçişleri 
Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” ibaresi yer almıştır. Ülkemizde aydınlatma altyapısı 
bulunmayan sınır bölgelerine aydınlatma tesisi kurulması konusunda, Yatırım Programı kapsamında Kalkınma 
Bakanlığına bilahare başvurulacak olup, bu başvuru öncesinde de 2017 Yılı Performans Programı hedefi vasıtasıyla 
mevcut sınır hattı aydınlatma tesisi unsurlarının bakım onarımı ve tüketim bedellerinin karşılanması 
amaçlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.326.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 21.326.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 21.326.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Entegre sınır yönetimi anlayışı çerçevesinde kurumlararası işbirliğine dayalı ve 
teknolojik gözetleme altyapısı ile güçlendirilmiş etkin bir sınır güvenliği sistemi 
oluşturmak. 

Faaliyet Adı Sınır hattı aydınlatma tüketim giderlerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar 
yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 6. Maddesi ile “Güvenlik amacıyla 
yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim ve yatırım giderleri, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten… 
karşılanır.” hükmü getirilmiştir. Bu kanundan önce yürürlükte olan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 
17. Maddesinde “Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim giderleri, İçişleri Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanır.” hükmü mevcuttu ve İçişleri Bakanlığına sınır aydınlatması için yatırım yapma 
görevi verilmemiş sadece tüketim giderlerinin ödenmesi öngörülmüştü. Ancak 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu ile sınır aydınlatması için yatırım yapma görevi de İçişleri Bakanlığına verilmiştir. 27 
Temmuz 2013 Tarih ve 28720 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde de 
“Madde 5/6- Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait yatırım, işletme ve tüketim giderleri, İçişleri 
Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” ibaresi yer almıştır. Ülkemizde aydınlatma altyapısı 
bulunmayan sınır bölgelerine aydınlatma tesisi kurulması konusunda, Yatırım Programı kapsamında Kalkınma 
Bakanlığına bilahare başvurulacak olup, bu başvuru öncesinde de 2017 Yılı Performans Programı hedefi vasıtasıyla 
mevcut sınır hattı aydınlatma tesisi unsurlarının bakım onarımı ve tüketim bedellerinin karşılanması 
amaçlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 3.000.000,00 

Bü
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e 
 D

ışı
 

K
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k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Entegre sınır yönetimi anlayışı çerçevesinde kurumlararası işbirliğine dayalı ve 
teknolojik gözetleme altyapısı ile güçlendirilmiş etkin bir sınır güvenliği sistemi 
oluşturmak. 

Faaliyet Adı Sınır yönetimi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik olarak mülki idare 
amirlerine eğitim düzenlenmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: 2013 IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Programında kabul edilen “Mülki İdare Amirlerinin Sınır 
Yönetimi İle İlgili Kapasitelerinin ve Farkındalıklarının Artırılması Projesinin” hedefi mülki idare amirlerinin sınır 
yönetimi konusunda bilgisini arttırmak ve farkındalık sağlamaktır. Proje 3 aşamadan oluşmaktadır: Hazırlık 
aşamasında, mülki idare amirlerine yönelik hazırlanacak eğitim programı müfredatının belirlenmesi, sınır yönetimi 
konulu bir boşluk analizi çalışması yapılması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Eğitim materyalleri hazırlanması 
sürecinde de eğitimde kullanılacak materyaller hazırlanacak ve Türkçeye çevrilecektir. Projenin temel faaliyeti ise 
“Eğitim Düzenlenmesi” olup, bu kapsamda AB ülkelerinden sınır kontrol ve sınır gözetimi uzmanları, AB/ 
uluslararası hukuk uzmanları gümrük uzmanları, veterinerlik uzmanları, bitki sağlığı uzmanı, tarafından 300 mülki 
idare amirine eğitim verilecektir. Yurtdışına beş çalışma ziyareti düzenlenecek ve toplamda 35 mülki idare amiri 
yurtdışı ziyaretine katılacaktır. Yurtiçi sınır ziyareti kapsamında ise dört çalışma ziyareti gerçekleştirilecek olup 
toplamda 120 mülki idare amiri katılacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 385.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 385.000,00 

Bü
tç

e 
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K
ay
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k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 5.217.300,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 5.217.300,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.602.300,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Entegre sınır yönetimi anlayışı çerçevesinde kurumlararası işbirliğine dayalı ve 
teknolojik gözetleme altyapısı ile güçlendirilmiş etkin bir sınır güvenliği sistemi 
oluşturmak 

Faaliyet Adı Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Projesinin “İkinci Aşaması” için eğitim, 
çalıştay ve çalışma ziyaretleri yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: 2014 IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Programında kabul edilen “Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan arasında Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Projesinin” hedefi sınır yönetiminde görev alan 
bütün seviyelerdeki çalışanlar arasında karşılıklı güven oluşturarak, sınırları yönetmede günlük işbirliğinin faydaları 
hakkında farkındalığı arttırarak, sınır yönetimi ile ilgili görevlerde işbirliği yaparak ve üç ülke arasında 
yapılandırılmış sınır yönetimi mekanizmaları oluşturarak Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye arasında AB 
standartlarına uygun şekilde işlevsel, etkili ve entegre sınır yönetimini geliştirme çabalarını güçlendirmektir. Proje 2 
aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamasında 3 ülkenin sınır personeli arasında güven inşası,  günlük irtibatın 
geliştirilmesi ve işbirliğine ilişkin bir yapı çerçevesine yönelik eğitim, çalıştay ve tavsiyeler yapılmaktadır. Projenin 
birinci aşaması 2016 Aralık ayında tamamlanacaktır ve 2017 yılında ikinci aşamaya geçilecektir. İkinci aşama için 
bütçe 10.200.000 TL olup 6.800.000 TL’lik kısmı AB tarafından, 3.400.000 TL’lik kısmı ise ulusal bütçeden 
karşılanacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 200.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 6.800.000,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 6.800.000,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000.000,00 

 

 

 

 



26 www.icisleri.gov.tr
 











 
3. ORT

2017-20
2018 ve
birlikte 
içerecek
karara b

2017-20
korundu
ortamda
ve dah
istikrar
etkinleş
güçlend
oturtula
düzeyin
yapsal 

Mali Pl
istikrar
tutulma
uygulan
azaltlac
edilen k

Orta Va
kaynakl
verimli 

Stratejik p
uyumlaştr

Kamu idar
yönetimin 

Kamu yatr
istihdam 
yönlendiril

Mevcut ara
güçlendiril
odaklanlac

Kamu al
yerlileştirm
kullanlaca

 

TA VADEL

019 dönemi
e 2019 ylla

hedef açk
k şekilde M
bağlanmştr

019 dönem
uğu, cari aç
a yapsal ref
a kapsayc
n güçlend
ştirilmesi, te
dirilmesi ve
acaktr. Bu 
ndeki artşa 
dönüşüm te

lan dönemi
n korunmas
asna, yurt 
nacaktr. 20
cak, maliye
kazanmlarn

adeli Mali P
larn belirle
bir şekilde 

lanlama, pe
rmasndan s

relerinde, iç
etkinliğini a

rmlar; büy
ve ülke 

lecektir. 

aştrma alty
lecek, yeni 
caktr. 

mlar, Ar-
meyi, tekno
aktr. 

Lİ MALİ P

i Orta Vade
arna ilişkin
k ve borçla

Maliye Bakan
r. 

minde ekon
çğn ve enf
formlar ve 

c hale get
dirilmesi, 
eknoloji ve
e kurumsal

dönemde 
bağl ulus

emel öncelik

nde maliye
sna, büyüm

içi tasar
017-2019 

e politikasn
n gelecek dö

Plana dayal
enen politik
kullanlmas

2017 Yl P

erformans e
orumlu idar

ç kontrol si
artracak bir

yümeye, bö
refahn 

yaplar başt
altyaplarn

-Ge ve y
loji transfe

PLAN (201

li Mali Plan
n merkezi y
anma durum
nlğ tarafn

nomi politi
flasyonun a
yatrm orta

tirmektir. A
beşeri se

e yenilik g
l kalitenin 
yatrm ve 

slararas rek
kler olacakt

e politikas 
me potansiy
rruflarn v
döneminde

nn sürdürü
önemde de 

 olarak haz
ka öncelikl
sn amaçlam

16

Performans Prog

esasl bütçe
reler arasnd

istemlerinin
r biçimde h

lgelerin gel
artrmaya

ta nitelikli in
n oluşturulm

yenilik faa
rini ve yen

7-2019) 

n, Orta Vad
yönetim bü
mu ile kam

ndan hazrlan

ikasnn te
aşamal olar
amnn iyile
Ayn dönem
rmayenin 

geliştirme k
iyileştirilm
ihracat ka

kabet gücü,
tr. 

bu amaç v
yelinin yuka
ve yatrml
e kamu ke
ülebilirliği g

korunmas 

rlanacak 20
eri doğrultu
maktadr. 

gram (Taslak)

leme ve pe
daki koordin

n ve iç den
hayata geçiri

lişme potan
a azami 

nsan gücü o
masnda ihti

aliyetlerine 
nilikçi girişi

deli Program
ütçesi toplam
mu idareler
narak Yüks

emel amac
rak düşürüld
eştirilmesi y
mde büyüm

geliştirilm
kapasitesinin
mesi şeklin
aynakl büy
, yurt içi t

ve öncelikle
ar çekilmes
larn teşvik
esimi borç
gözetilecek,
sağlanacakt

017-2019 y
usunda tah

erformans d
nasyon güç

etim uygul
ilmesine de

siyellerini h
katk sa

olmak üzere
iyaç duyula

katk sağ
imciliği teş

mla uyumlu
m gelir ve 
inin ödenek

sek Planlam

c; makroek
düğü, istihd
yoluyla büy
me stratejis
esi ve i
n artrlmas

nde beş tem
yüme, tekn
asarruflarda

erle uyumlu
sine, cari aç
kine katk

çlanma ger
 kamu mâl
tr. 

yllar merke
hsisini ve e

denetiminin 
çlendirilecek

amalarnn 
evam edilece

harekete geç
ğlayacak 

e bütün boy
an öncelikli 

ğlayacak; 
şvik edecek

u olmak üze
gider tahm
k teklif tav

ma Kurulu ta

konomik i
damn artr
yümeyi dest
si, makroek
şgücü piy
s, fiziki al
mel eksen 

noloji ve ve
a artş ve s

u olarak ek
çğn kontro
 verecek 
reği tedrici
liyesi alann

ezi yönetim
etkili, ekono

merkezi 
ktir. 

stratejik 
ektir. 

çirmeye, 
alanlara 

yutlaryla 
alanlara 

yeniliği, 
k şekilde 

ere 2017, 
minleriyle 

vanlarn 
arafndan 

istikrarn 
ldğ bir 
eklemek 
konomik 
yasasnn 
ltyapnn 

üzerine 
erimlilik 
sanayide 

konomik 
ol altnda 
şekilde 

i olarak 
nda elde 

m bütçesi, 
omik ve 

26 www.icisleri.gov.tr
 











 
3. ORT

2017-20
2018 ve
birlikte 
içerecek
karara b

2017-20
korundu
ortamda
ve dah
istikrar
etkinleş
güçlend
oturtula
düzeyin
yapsal 

Mali Pl
istikrar
tutulma
uygulan
azaltlac
edilen k

Orta Va
kaynakl
verimli 

Stratejik p
uyumlaştr

Kamu idar
yönetimin 

Kamu yatr
istihdam 
yönlendiril

Mevcut ara
güçlendiril
odaklanlac

Kamu al
yerlileştirm
kullanlaca

 

TA VADEL

019 dönemi
e 2019 ylla

hedef açk
k şekilde M
bağlanmştr

019 dönem
uğu, cari aç
a yapsal ref
a kapsayc
n güçlend
ştirilmesi, te
dirilmesi ve
acaktr. Bu 
ndeki artşa 
dönüşüm te

lan dönemi
n korunmas
asna, yurt 
nacaktr. 20
cak, maliye
kazanmlarn

adeli Mali P
larn belirle
bir şekilde 

lanlama, pe
rmasndan s

relerinde, iç
etkinliğini a

rmlar; büy
ve ülke 

lecektir. 

aştrma alty
lecek, yeni 
caktr. 

mlar, Ar-
meyi, tekno
aktr. 

Lİ MALİ P

i Orta Vade
arna ilişkin
k ve borçla

Maliye Bakan
r. 

minde ekon
çğn ve enf
formlar ve 

c hale get
dirilmesi, 
eknoloji ve
e kurumsal

dönemde 
bağl ulus

emel öncelik

nde maliye
sna, büyüm

içi tasar
017-2019 

e politikasn
n gelecek dö

Plana dayal
enen politik
kullanlmas

2017 Yl P

erformans e
orumlu idar

ç kontrol si
artracak bir

yümeye, bö
refahn 

yaplar başt
altyaplarn

-Ge ve y
loji transfe

PLAN (201

li Mali Plan
n merkezi y
anma durum
nlğ tarafn

nomi politi
flasyonun a
yatrm orta

tirmektir. A
beşeri se

e yenilik g
l kalitenin 
yatrm ve 

slararas rek
kler olacakt

e politikas 
me potansiy
rruflarn v
döneminde

nn sürdürü
önemde de 

 olarak haz
ka öncelikl
sn amaçlam

16

Performans Prog

esasl bütçe
reler arasnd

istemlerinin
r biçimde h

lgelerin gel
artrmaya

ta nitelikli in
n oluşturulm

yenilik faa
rini ve yen

7-2019) 

n, Orta Vad
yönetim bü
mu ile kam

ndan hazrlan

ikasnn te
aşamal olar
amnn iyile
Ayn dönem
rmayenin 

geliştirme k
iyileştirilm
ihracat ka

kabet gücü,
tr. 

bu amaç v
yelinin yuka
ve yatrml
e kamu ke
ülebilirliği g

korunmas 

rlanacak 20
eri doğrultu
maktadr. 

gram (Taslak)

leme ve pe
daki koordin

n ve iç den
hayata geçiri

lişme potan
a azami 

nsan gücü o
masnda ihti

aliyetlerine 
nilikçi girişi

deli Program
ütçesi toplam
mu idareler
narak Yüks

emel amac
rak düşürüld
eştirilmesi y
mde büyüm

geliştirilm
kapasitesinin
mesi şeklin
aynakl büy
, yurt içi t

ve öncelikle
ar çekilmes
larn teşvik
esimi borç
gözetilecek,
sağlanacakt

017-2019 y
usunda tah

erformans d
nasyon güç

etim uygul
ilmesine de

siyellerini h
katk sa

olmak üzere
iyaç duyula

katk sağ
imciliği teş

mla uyumlu
m gelir ve 
inin ödenek

sek Planlam

c; makroek
düğü, istihd
yoluyla büy
me stratejis
esi ve i
n artrlmas

nde beş tem
yüme, tekn
asarruflarda

erle uyumlu
sine, cari aç
kine katk

çlanma ger
 kamu mâl
tr. 

yllar merke
hsisini ve e

denetiminin 
çlendirilecek

amalarnn 
evam edilece

harekete geç
ğlayacak 

e bütün boy
an öncelikli 

ğlayacak; 
şvik edecek

u olmak üze
gider tahm
k teklif tav

ma Kurulu ta

konomik i
damn artr
yümeyi dest
si, makroek
şgücü piy
s, fiziki al
mel eksen 

noloji ve ve
a artş ve s

u olarak ek
çğn kontro
 verecek 
reği tedrici
liyesi alann

ezi yönetim
etkili, ekono

merkezi 
ktir. 

stratejik 
ektir. 

çirmeye, 
alanlara 

yutlaryla 
alanlara 

yeniliği, 
k şekilde 

ere 2017, 
minleriyle 

vanlarn 
arafndan 

istikrarn 
ldğ bir 
eklemek 
konomik 
yasasnn 
ltyapnn 

üzerine 
erimlilik 
sanayide 

konomik 
ol altnda 
şekilde 

i olarak 
nda elde 

m bütçesi, 
omik ve 

44

  

  35 

2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Entegre sınır yönetimi anlayışı çerçevesinde kurumlararası işbirliğine dayalı ve 
teknolojik gözetleme altyapısı ile güçlendirilmiş etkin bir sınır güvenliği sistemi 
oluşturmak 

Faaliyet Adı Ulusal Koordinasyon ve Risk Analizi Merkezinde kullanılacak yazılım, donanım ve 
diğer gereksinimlerin tedarikiyle ilgili çalışmalar yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: Proje 2014 IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) programlamasına teklif edilmiştir. Ulusal 
Koordinasyon ve Risk Analizi Merkezinin, Türkiye’nin sınırlarında ve sınır kapılarında; uyuşturucu, emtia 
kaçakçılığı, her türlü yasadışı geçişlerin tespit edilmesi ve aynı zamanda arama ve kurtarma faaliyetlerine katkı 
sağlayan çok amaçlı bir platform olarak kurulması öngörülmektedir. Merkez; sınır yönetimi (kontrol ve özellikle de 
gözetim) alanında kurumlararası işbirliği ile gerçek zamanlı bilgi değişimi sağlamaya imkân veren ortak bir 
mekanizma olarak hizmet verecektir. Sınır kontrol ve gözetiminde sorumlu tüm ilgili ulusal kurumlar kendi 
aralarındaki ve diğer kurumlarla bilgi değişimi ve diğer bazı faaliyetlerini bu merkez üzerinden koordine 
edebileceklerdir. Merkez; istihbarat odaklı bir yaklaşımla, ilgili tüm kurumların sınırlara ilişkin olup bitenleri daha 
iyi anlamaları ve örneğin sınır geçişleri, rotalar, kaçakçılık gibi faaliyetlerde suç örgütlerine karşı hızlı tepki 
verilmesine destek sağlayacaktır. Proje toplam 45.050.000 TL bütçeye sahip olup, 38.420.000 TL AB tarafından 
karşılanacaktır. Projenin bileşenleri incelendiğinde; Tedarik-1 bileşeni kapsamında Risk Analizi Merkezinin 
kurulumu için gerekli olan ekipman ve yazılım sağlanacaktır. Kısa süreli eşleştirme bileşeni kapsamında ise Avrupa 
Birliği ülkelerinden gelecek uzmanların tecrübelerini aktarması öngörülmektedir. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 5.0.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 38.420.000,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 38.420.000,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 43.420.000,00 
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Mülki İdare ve Yerel 
Yönetimler

2

Mülki ve mahalli idarelerin sunduğu hizmetlerde 
hız ve kaliteyi artırmak

Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı

Performans Programı
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den daha 
unda öz
leyen bir i
Projesi kapsa
yon oluşturm

n yürütülmesi
nda saysal 
asna ilişkin 

42

Performans Prog

hesap 
AR III 
zrlama 

imlerin 
hizmet 

yönelik 

fazla 
zellikle 
ihtiyaç 
amnda 
ma ve 
i 
harita 
proje 6

6

gram (Taslak)

Ka

Bütçe  

0,00 

0,00 

0,00 

6.420.000,00 

6.420.000,00

aynak İhtiya

Bütç

990.0

990.0

330.0

 0,

2.310.

ac 2017 (TL

çe Dş 

000,00 

000,00  

000,00 

,00 

.000,00 

L) 

Toplam 

990.000,00

990.000,00

330.000,00

6.420.000,00

8.730.000,00

  

  

 

0  

0 
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İ

P

F

S
v
A
y
m
u
e

T

T

T

 

İdare Ad 

Performans H

Faaliyet Ad 

Sorumlu Har
veya Birimle
Açklama: Y
yönetimlerde 
mahalli idare 
uluslararas iy
edilecek olan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam Bütç

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k 

Toplam Bütç

Toplam Kayn

 

 

 

 

 

 

 

Hedefi 

rcama Birimi
ri 

Yeni büyükşeh
saydamlğn 
meclis ve en

yi örnekler in
ikincil mevzu

Personel Gi

SGK Devle

Mal ve Hizm

Faiz Giderle

Cari Transf

Sermaye Gi

Sermaye Tr

Borç Verme

çe Kaynak iht

Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

çe Dş Kayna

nak İhtiyac 

FA

İÇİŞLER

Mahalli 
belirleme

Yerel yön
III Projes

i MAHAL

hir belediyesi
arttrlmas am

ncümen kararl
ncelenerek sa
uat taslağnn h

Ekonomik

iderleri 

et Primi Giderl

met Alm Gid

eri 

ferler 

iderleri 

ransferleri 

e 

tiyac 

maye 

içi 

ak ihtiyac 

2017 Yl P

AALİYET M

Rİ BAKANLI

idarelerin 
ek, demokrat

netimlerde s
si çerçevesind

LLİ İDARELE

i modeli ve ş
macyla; mah
lar ile mali ta
aydamlk ve h
hazrlanmas ç

k Kod 

leri 

derleri 

43

Performans Prog

MALİYETLER

IĞI 

kurumsal k
tik yönetim ve

aydamlk ve 
de mevzuat ta

ER GENEL M

şeffaflk süreç
halli idarelerin
ablolarn bu s
hesap verileb
çalşmalar LA

gram (Taslak)

Rİ TABLOSU

kapasitesini 
e hesap verile

hesap verile
aslağ hazrla

MÜDÜRLÜĞ

çleri bağlamn
n internet site
sitelerde yayn
bilirlik konusu
AR III Projesi

U 

geliştirmek,
ebilirliği geliş

ebilirliğin art
ama çalşmal

ĞÜ 

nda kapasiten
esi kurmasnn
nlanmas sağl
unda tüm bel
i kapsamnda y

 hizmet st
ştirmek. 

trlmasna y
arnn yürütü

nin geliştirilm
n zorunlu hale
lanacak olup 
lediyeler tara
yürütülecektir

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

990.000,00 

990.000,00 

990.000,00 

tandartlarn 

yönelik LAR 
ülmesi 

mesi ve yerel 
e getirilmesi, 
bu bağlamda 
fndan kabul 
r. 
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P

F

S
v
A
k
s
y

T

T

T

 

İdare Ad 

Performans H

Faaliyet Ad 

Sorumlu Har
veya Birimle
Açklama: İy
kapasitelerinin
standartlarnn
yürütülecektir

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam Bütç

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k 

Toplam Bütç

Toplam Kayn

 

 

 

 

 

 

 

Hedefi 

rcama Birimi
ri 
yi yönetişim 
n geliştirilme
n geliştirilme
r. 

Personel Gi

SGK Devle

Mal ve Hizm

Faiz Giderle

Cari Transf

Sermaye Gi

Sermaye Tr

Borç Verme

çe Kaynak iht

Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

çe Dş Kayna

nak İhtiyac 

FA

İÇİŞLER

Mahalli 
belirleme

Yerel yö
süreçlerin
yürütülm

i MAHAL

ilkelerinin 
esi, hizmet s
esi ve uygula

Ekonomik

iderleri 

et Primi Giderl

met Alm Gid

eri 

ferler 

iderleri 

ransferleri 

e 

tiyac 

maye 

içi 

ak ihtiyac 

2017 Yl P

AALİYET M

Rİ BAKANLI

idarelerin 
ek, demokrat

önetimlerin 
nin basitleşm

mesi 

LLİ İDARELE

uygulanmas 
unum süreçle
anmasnn sa

k Kod 

leri 

derleri 

44

Performans Prog

MALİYETLER

IĞI 

kurumsal k
tik yönetim ve

kurumsal k
mesine yöne

ER GENEL M

ve hizmet 
erinin basitle
ağlanmas hu

gram (Taslak)

Rİ TABLOSU

kapasitesini 
e hesap verile

kapasitelerini
elik LAR I

MÜDÜRLÜĞ

sunumu bağl
şmesi amacy
susunda LAR

U 

geliştirmek,
ebilirliği geliş

in geliştirilm
III Projesi 

ĞÜ 

lamnda yere
yla belediyel
R III Projesi

 hizmet st
ştirmek. 

mesi ve hiz
çerçevesinde

el yönetimler
ere yönelik y
i çerçevesind

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

990.000,00 

990.000,00 

990.000,00 

tandartlarn 

met sunum 
e çalşmalar 

rin kurumsal 
yerel hizmet 

de çalşmalar 
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İdare Ad 

Performans H

Faaliyet Ad 

Sorumlu Har
veya Birimle
Açklama: K
yönelik özelli
oluşturma ve 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam Bütç

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k 

Toplam Bütç

Toplam Kayn

 

 

 

 

 

 

 

Hedefi 

rcama Birimi
ri 

Kentleşme bili
ikle dezavant
rapor hazrlam

Personel Gi

SGK Devle

Mal ve Hizm

Faiz Giderle

Cari Transf

Sermaye Gi

Sermaye Tr

Borç Verme

çe Kaynak iht

Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

çe Dş Kayna

nak İhtiyac 

FA

İÇİŞLER

Mahalli 
belirleme

Yerel ka
dezavant
kapsamn
çalşmala

i MAHAL

ncinin kurum
tajl gruplar 
ma çalşmalar

Ekonomik

iderleri 

et Primi Giderl

met Alm Gid

eri 

ferler 

iderleri 

ransferleri 

e 

tiyac 

maye 

içi 

ak ihtiyac 

2017 Yl P

AALİYET M

Rİ BAKANLI

idarelerin 
ek, demokrat

amu hizmetl
tajl gruplar
nda gerçekle
arnn yürütü

LLİ İDARELE

msal ve bireys
hedefleyen ih
 yürütülecekt

k Kod 

leri 

derleri 

45

Performans Prog

MALİYETLER

IĞI 

kurumsal k
tik yönetim ve

lerinden dah
 hedefleyen 
eştirilmesi i

ülmesi 

ER GENEL M

sel kapasite g
htiyaç analiz 
tir. 

gram (Taslak)

Rİ TABLOSU

kapasitesini 
e hesap verile

ha fazla yar
bir ihtiyaç 
çin komisyo

MÜDÜRLÜĞ

geliştirme prog
çalşmalarn

U 

geliştirmek,
ebilirliği geliş

rarlanlabilm
analiz çalşm
on oluşturm

ĞÜ 

gramlar ile a
n gerçekleştir

 hizmet st
ştirmek 

mesi hususun
masnn LAR

ma ve rapor

artmas ve ge
rilebilmesi iç

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

330.000,00 

330.000,00 

330.000,00 

tandartlarn 

nda özellikle 
R III Projesi 
r hazrlama 

eliştirilmesine 
çin komisyon 
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İdare Ad 

Performans H

Faaliyet Ad 

Sorumlu Har
veya Birimle
Açklama: K
fizibilite rapor

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam Bütç

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k 

Toplam Bütç

Toplam Kayn

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedefi 

rcama Birimi
ri 

KÖYDES proj
ru çerçevesind

Personel Gi

SGK Devle

Mal ve Hizm

Faiz Giderle

Cari Transf

Sermaye Gi

Sermaye Tr

Borç Verme

çe Kaynak iht

Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

çe Dş Kayna

nak İhtiyac 

FA

İÇİŞLER

Mahalli 
belirleme

KÖYDES
ilişkin pr

i MAHAL

jesi kapsamn
de başlanan el

Ekonomik

iderleri 

et Primi Giderl

met Alm Gid

eri 

ferler 

iderleri 

ransferleri 

e 

tiyac 

maye 

içi 

ak ihtiyac 

2017 Yl P

AALİYET M

Rİ BAKANLI

idarelerin 
ek, demokrat

S Projesi ka
roje çalşmala

LLİ İDARELE

nda köylerin 
lektronik ortam

k Kod 

leri 

derleri 

46

Performans Prog

MALİYETLER

IĞI 

kurumsal k
tik yönetim ve

apsamnda s
arnn yürütü

ER GENEL M

ekonomik ve
mda bilgi topl

gram (Taslak)

Rİ TABLOSU

kapasitesini
e hesap verile

saysal harit
ülmesi 

MÜDÜRLÜĞ

e sosyal geliş
lama faaliyetl

U 

geliştirmek,
ebilirliği geliş

ta (altlk ve

ĞÜ 

şmesini sağla
eri devam ede

6

6

6

 hizmet st
ştirmek 

rilerin) oluş

amak amacyl
ecektir. 

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6.420.000,00 

0,00 

0,00 

6.420.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6.420.000,00 

tandartlarn 

şturulmasna 

la hazrlanan 
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İ

A

H

P
2

A
y
e

M
a
P

A
o
h
s
o
a
h

F

G

 

 

İdare Ad 

Amaç 2 

Hedef2.3 

Performans
2.3.1 

Açklamalar
yllar arasn
edilmesi am
[Local Adm
Modelinin u
amacyla söz
Performans

1 Rapor

Açklama: İ
olan kanun 
hayata geçir
sonuçlarna 
olarak kurum
analizler yap
hazrlanacak

Faaliyetler 

1 

Yeni b
şekild
model
üzere 
tarafn
yürütü

Genel Topla

 

 

 

 

 

İ

M

s Hedefi 

r: Türkiye’d
nda gerçekl

macyla Gene
ministration 
uygulanmas 
z konusu pro
s Göstergele

rlarn hazrlan

İl mülki sn
tasar taslağ
rilmesine yö
yönelik ana

msal kapasite
plmas husu

ktr. 

büyükşehir b
e hayata ge
lleme ve a
komisyon ku

ndan rapor
ülmesi  

am 

P
İÇİŞLERİ B

Mülki ve ma

- Yeni büyü
sağlamaya

- Yeni büyü
sağlamaya

de etkin, kap
leştirilen ye
el Müdürlüğ
Reform (LA
bağlamnda

oje kapsamn
ri 

nma tarihi  

rnda büyük
 için LAR 

önelik model
aliz yaplmas
elerini artrm
uslarnda bir

belediyesi m
eçirilmesine 
analiz çalşm
urulmas ve 
r hazrlanm

2017 Yl P

PERFORM
BAKANLIĞ

ahalli idarel

ükşehir bele
a yönelik çal

ükşehir bele
a yönelik çal

psayc, hesap
erel yönetim
ğümüzce haz
AR III)] A
a yerel yöne
da çalşmala

kşehir uygula
III Projesi ç
lleme çalşm
s, büyükşeh

maya yönelik
rer çalşma 

modelinin etk
yönelik yap

malarn yür
kurulan kom

mas faaliy

47

Performans Prog

ANS HEDE
ĞI 

lerin sunduğ

ediye mode
şma yapmak

ediye mode
şma yapmak

p verilebilir 
m reformlarn
zrlanan Yer

AB Bakanlğ
etimlerin ida
ar yaplacakt

amasnn 51
çerçevesinde 
mas yaplma
hir belediyel
k il düzeyind

komisyonu 

kin bir 
placak 
rütmek 
misyon 
yetinin 

gram (Taslak)

EFİ TABLO

ğu hizmetler

linin uygula
k 

linin uygula
k 

ve katlmc
nn kurums
rel Yönetim 
ğnca onayla
ari ve opera
r. 

2015 

- 

 ilde uygula
büyükşehir 

as, yerel yö
erinin geniş

de sağlamş o
kurulacak v

Ka

Bütçe  

0,00 

0,00 

OSU  

rde hz ve ka

amasnn tak

amasnn tak

 yerel yöne
allaştrlmas

Reformu U
anmştr. Ye
asyonel kapa

20

anabilirliğiyl
belediyesi m

önetimlere il
leyen görev 
olduklar hiz
ve bu komis

aynak İhtiya

Bütç

4.950.

4.950.

aliteyi artrm

kibi ve uyg

kibi ve uyg

etim anlayşn
na destek 

Uygulamas 
eni Büyükşe
asitelerinin g

016 

- 

e ilgili olara
modelinin et
işkin kanunl
ve yetki al

zmetlerin yet
syonlar taraf

ac 2017 (TL

çe Dş 

.000,00 

.000,00 

mak 

gulanabilirliğ

gulanabilirliğ

nn, 2003-20
verilerek te
Destek Proj

ehir Belediy
güçlendirilm

2017 

2017 

ak hazrlanac
tkin bir şeki
larn uygula
lanlar ile ilg
terliliğiyle ilg
fndan rapor

L) 

Toplam 

4.950.000,00

4.950.000,00

ğini 

ğini 

013 
esis 
jesi 
yesi 

mesi 

cak 
ilde 
ama 
gili 
gili 
rlar 

0 

0 
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P
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A
k
g
t
a
t
k
y
P
e
M
k

T

T

T

 

İdare Ad 

Performans H

Faaliyet Ad 

Sorumlu Har
veya Birimle
Açklama: İl
kanun tasar 
geçirilmesine 
tarafndan rap
analizinin ger
tarafndan rap
kapasitelerini 
yeterliliğiyle 
Projesi çerçev
eğitimi için M
Modülü geliş
kapasite gelişt

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam Bütç

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k 

Toplam Bütç

Toplam Kayn

 

 

 

Hedefi 

rcama Birimi
ri 
l mülki snrn
taslağ için 
yönelik mo

por hazrlanac
rçekleştirilme
por hazrlanac

artrmaya y
ilgili analizler
vesinde; Büyü
Mahalli İdare
ştirilecek, Ke
tirme program

Personel Gi

SGK Devle

Mal ve Hizm

Faiz Giderle

Cari Transf

Sermaye Gi

Sermaye Tr

Borç Verme

çe Kaynak iht

Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

çe Dş Kayna

nak İhtiyac 

FA

İÇİŞLER

Yeni büy
sağlamay

Yeni büy
yaplacak
ve kurula

i MAHAL

nda büyükşeh
LAR III Pro

odelleme çal
aktr.  Yerel y
si için LAR 

caktr. Büyükş
yönelik eğitim
r yaplmas iç

ükşehir Beledi
eler Genel M
ntlilik bilinci

mlarnn hayat

Ekonomik

iderleri 

et Primi Giderl

met Alm Gid

eri 

ferler 

iderleri 

ransferleri 

e 

tiyac 

maye 

içi 

ak ihtiyac 

2017 Yl P

AALİYET M

Rİ BAKANLI

yükşehir bel
ya yönelik çal

yükşehir bele
k modelleme 
an komisyon 

LLİ İDARELE

hir uygulama
ojesi çerçeves
şmas yaplac
yönetimlerin i
III Projesi çe
şehir belediyel
m programlar
çin kurulacak 
iyeleri, yerel y

Müdürlüğünün 
inin geliştirilm
ta geçirilmesi 

k Kod 

leri 

derleri 

48

Performans Prog

MALİYETLER

IĞI 

ediye modeli
lşma yapmak

diyesi modeli
ve analiz ça
tarafndan ra

ER GENEL M

snn 51 ilde
sinde büyükşe
cak olup bu 
işleyişini düze
erçevesinde a
lerinin genişle

r uygulanaca
komisyon tar

yönetim perso
kullanmna 

mesi için bü
sağlanacaktr.

gram (Taslak)

Rİ TABLOSU

inin uygulam
k 

inin etkin bir
alşmalarn y
apor hazrlan

MÜDÜRLÜĞ

 uygulanabili
ehir belediye

çalşmalar 
enleyen mevzu
analiz çalşma
eyen görev ve
ak ve il düze
rafndan rapor
oneli, seçilmiş
yönelik Gene

üyükşehir bele
. 

U 

masnn takib

r şekilde hay
yürütmek üz
nmas faaliye

ĞÜ 

irliğiyle ilgili 
esi modelinin 

yürütmek üz
uatn uygulam
as yaplmas 
e yetki alanlar
eyinde sağlam
r hazrlanacak
ş ve atanmş t
el Yönetim v
ediyelerinde ç

4

4

4

bi ve uygula

ata geçirilme
zere komisyon
etinin yürütül

olarak hazr
etkin bir şe

zere kurulaca
ma sonuçlarna

için kurulaca
r ile ilgili olar
mş olduklar
ktr. Bu bağlam
temsilciler ile 
ve Mesleki B
çalşan perso

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.950.000,00 

4.950.000,00 

4.950.000,00 

anabilirliğini 

esine yönelik 
n kurulmas 
lmesi 

rlanacak olan 
ekilde hayata 
ak komisyon 
a yönelik etki 
ak komisyon 
rak kurumsal 
 hizmetlerin 
mda LAR III 
yöneticilerin 

Beceri Eğitim 
onele yönelik 
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3. ORT

2017-20
2018 ve
birlikte 
içerecek
karara b

2017-20
korundu
ortamda
ve dah
istikrar
etkinleş
güçlend
oturtula
düzeyin
yapsal 

Mali Pl
istikrar
tutulma
uygulan
azaltlac
edilen k

Orta Va
kaynakl
verimli 

Stratejik p
uyumlaştr

Kamu idar
yönetimin 

Kamu yatr
istihdam 
yönlendiril

Mevcut ara
güçlendiril
odaklanlac

Kamu al
yerlileştirm
kullanlaca

 

TA VADEL

019 dönemi
e 2019 ylla

hedef açk
k şekilde M
bağlanmştr

019 dönem
uğu, cari aç
a yapsal ref
a kapsayc
n güçlend
ştirilmesi, te
dirilmesi ve
acaktr. Bu 
ndeki artşa 
dönüşüm te

lan dönemi
n korunmas
asna, yurt 
nacaktr. 20
cak, maliye
kazanmlarn

adeli Mali P
larn belirle
bir şekilde 

lanlama, pe
rmasndan s

relerinde, iç
etkinliğini a

rmlar; büy
ve ülke 

lecektir. 

aştrma alty
lecek, yeni 
caktr. 

mlar, Ar-
meyi, tekno
aktr. 

Lİ MALİ P

i Orta Vade
arna ilişkin
k ve borçla

Maliye Bakan
r. 

minde ekon
çğn ve enf
formlar ve 

c hale get
dirilmesi, 
eknoloji ve
e kurumsal

dönemde 
bağl ulus

emel öncelik

nde maliye
sna, büyüm

içi tasar
017-2019 

e politikasn
n gelecek dö

Plana dayal
enen politik
kullanlmas

2017 Yl P

erformans e
orumlu idar

ç kontrol si
artracak bir

yümeye, bö
refahn 

yaplar başt
altyaplarn

-Ge ve y
loji transfe

PLAN (201

li Mali Plan
n merkezi y
anma durum
nlğ tarafn

nomi politi
flasyonun a
yatrm orta

tirmektir. A
beşeri se

e yenilik g
l kalitenin 
yatrm ve 

slararas rek
kler olacakt

e politikas 
me potansiy
rruflarn v
döneminde
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  
İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Amaç 2 Mülki ve mahalli idarelerin sunduğu hizmetlerde hız ve kaliteyi artırmak 

Hedef 2.4 - Acil çağrı hizmetlerini ülke genelinde tek numara (112) altında etkin ve verimli 
şekilde yürütmek 

Performans Hedefi 
2.4.1 

- Acil çağrı hizmetlerini ülke genelinde tek numara (112) altında etkin ve verimli 
şekilde yürütmek 

Açıklamalar: Mülki ve mahalli idarelerin sunduğu hizmetlerde hız ve kaliteyi artırma amacına yönelik olarak 
acil çağrı hizmetlerini ülke genelinde tek numara (112) altında etkin ve verimli şekilde yürütme çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.  
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

1 
Faaliyete geçirilmesi düşünülen illerdeki fiziki 
altyapıları oluşturulan tamamlanan “112 Acil 
Çağrı Merkezi” sayısı (il sayısı/adet) 

7 7 5 

Açıklama: 112 Acil Çağrı Merkezleri 22 ilimizde faaliyette olup, 2017 yılı içerisinde 5 ilimizde (Çanakkale, 
Samsun, Mardin, Adana, Şanlıurfa) fiziki altyapı çalışmalarının biteceği öngörülmektedir. Her ay düzenli olarak 
illerden aylık faaliyet raporları alınarak ihale süreçleri, bina yapım aşamaları vb. konularda bilgi alınmaktadır. 

2 
Teknik altyapısı tamamlanarak faaliyete 
geçirilen “112 Acil Çağrı Merkezi” sayısı (il 
sayısı/adet) 

9 2 8 

Açıklama: 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 2017 yılı içerisinde 8 ilimiz için (Nevşehir, Sakarya, Bursa, Bolu, 
İzmir, Amasya, Uşak, Bilecik) teknik altyapısının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 Acil çağrı hizmetlerine (112) yönelik çalışmalar 
yürütülmesi 72.820.000,00 0,00 72.820.000,00 

Genel Toplam 72.820.000,00 0,00 72.820.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Acil çağrı hizmetlerini ülke genelinde tek numara (112) altında etkin ve verimli 
şekilde yürütmek 

Faaliyet Adı Acil çağrı hizmetlerine (112) yönelik çalışmalar yürütülmesi 

Sorumlu Harcama Birimi 
veya Birimleri İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: Ülkemizde farklı acil çağrı durumları için (yangın, sağlık, güvenlik, asayiş) halihazırda farklı hizmet 
numaraları (155,156,110,112,177) kullanılmaktadır. Acil çağrı numaralarının çok sayıda olması nedeniyle gerek 
vatandaşlarımız tarafından bilinirlik noktasında, gerekse yardıma ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kurumların koordineli 
bir şekilde harekete geçirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Birden fazla olan acil çağrı numaralarının, Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi tek numara (112) altında toplanması için Türkiye’nin idari yapısı göz önüne alınarak 81 ilde tüm 
ilçeleri de kapsayacak şekilde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulması hedeflenmektedir. Acil Çağrı Merkezi binalarının 
yapımını müteakip yazılım ve donanım altyapıları da gerçekleştirilecektir. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 72.820.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 72.820.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 72.820.000,00 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Amaç 2 Mülki ve mahalli idarelerin sunduğu hizmetlerde hız ve kaliteyi artırmak 

Hedef 2.5 - Valilik ve kaymakamlıkların fiziki ortamlarını iyileştirerek, çalışan memnuniyetinin 
ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak 

Performans Hedefi 
2.5.1 

- Valilik ve kaymakamlıklarda hizmetlerin verimliliği ve çalışan memnuniyetini 
arttıracak altyapı ve destek hizmetleri sunmak 

Açıklamalar: Valilik ve kaymakamlıkların çağımız ihtiyaçlarına cevap veren hükümet konaklarında hizmet 
sunabilmeleri için yerel mimariye ve engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun yeni hükümet konakları inşa 
edilecek, mevcut hükümet konakları ise modernize edilecektir. Bunların yanı sıra vali konağı ve kaymakam evi 
yapımı ile ihtiyaç duyulan bakım-onarım işleri yapılacaktır. Valilik ve kaymakamlıklarda sunulan hizmetlerin 
etkin ve hızlı olarak yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araçlar ve jeneratörler alınacaktır. 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

1 Yapımı tamamlanarak yatırım programından 
çıkarılan hükümet konağı sayısı (adet) 15 17 17 

Açıklama: 2017 yılında yapımı devam eden hükümet konaklarının yapımlarına hız kazandırılacak düzeyde 
bütçe imkânları dâhilinde ödeneklerinin gönderilmesi ve bunlardan 17 adedinin tamamlanması için gerekli 
ödeneğin gönderilerek yatırım programından çıkarılması planlanmaktadır. 

2 Bakım-onarımı yapılan hükümet konağı sayısı 
(adet) 320 350 355 

Açıklama: 2017 yılı içerisinde valilik ve kaymakamlıkların çağımız ihtiyaçlarına cevap veren hükümet 
konaklarında hizmet sunabilmeleri için 355 adet hükümet konağının modernize edilmesi, deprem güçlendirme 
çalışmalarının yapılması ve engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun hale getirilebilmesine yönelik olarak 
yapılacak bakım-onarım çalışmaları için gerekli olan ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde gönderilmesi 
planlanmaktadır. 

3 Jeneratör alımı için ödenek gönderilen valilik ve 
kaymakamlık sayısı (adet) 40 50 55 

Açıklama: 2017 yılı içerisinde valilik ve kaymakamlıklardaki hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulması için 
55 adet hükümet konağına jeneratör alımı için gerekli ödeneklerin gönderilmesi planlanmaktadır. 

4 
Valilik ve kaymakamlıklar için alımı yapılan 
taşıt sayısı (adet) 35 41 150 

Açıklama: Taşra (valilik ve kaymakamlıklar) teşkilatlarındaki iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde 
yürütülebilmesi için muhtelif cinslerden toplam 150 adet araç alımının yapılması planlanmaktadır.   

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 Hükümet Konağı yapım, bakım ve onarımı 
işlerinin yürütülmesi 240.445.000,00 0,00 240.445.000,00 
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2 Vali Konağı ve Kaymakam Evi yapım, bakım ve 
onarım işlerinin yürütülmesi 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 

3 Jeneratör alımına yönelik çalışmaların 
yürütülmesi 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 

4 Taşıt alımına yönelik çalışmaların yürütülmesi 27.689.000,00 0,00 27.689.000,00 

Genel Toplam 290.234.000,00 0,00 290.234.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Valilik ve Kaymakamlıklarda hizmetlerin verimliliği ve çalışan memnuniyetini 
arttıracak altyapı ve destek hizmetleri sunmak 

Faaliyet Adı Hükümet Konağı yapım, bakım ve onarımı işlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama Birimi 
veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Valilik ve kaymakamlıklardaki iş ve işlemlerin daha etkin, hızlı ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için 
ihtiyaç duyulan binaların yeniden inşası işlemlerinin yürütülmesi, mevcut binaların deprem dayanıklılığının arttırılması, 
engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi ve gerekli bakım onarımlarının yapılarak daha etkin ve 
hızlı bir şekilde hizmet verilmesi sağlanacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 240.445.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 240.445.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 240.445.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Valilik ve Kaymakamlıklarda hizmetlerin verimliliği ve çalışan memnuniyetini 
arttıracak altyapı ve destek hizmetleri sunmak 

Faaliyet Adı Vali Konağı ve Kaymakam Evi yapım, bakım ve onarımı işlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama Birimi 
veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: İl ve ilçelerimizde devleti temsil etmekle görevli vali ve kaymakamlara Kamu Konutları Yönetmeliği gereği 
tahsis edilen konutların yapımı, bakımı, onarımı ve deprem güçlendirmesinin sağlanarak konutların uzun süre dayanıklı 
kalmaları için ödenekler gönderilecektir. 2017 yılında 1 Vali Konağı yapımı ile 10 Kaymakam Evi yapımı 
planlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 19.500.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 19.500.000,00 
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ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 19.500.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Valilik ve Kaymakamlıklarda hizmetlerin verimliliği ve çalışan memnuniyetini 
arttıracak altyapı ve destek hizmetleri sunmak 

Faaliyet Adı Taşıt alımına yönelik çalışmaların yürütülmesi 

Sorumlu Harcama Birimi 
veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: 2017 yılında valilik ve kaymakamlıklarda sunulan hizmetlerin etkin ve hızlı olarak yürütebilmesi için ihtiyaç 
duyulan araçlardan 150 adedinin alımı planlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 27.689.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 27.689.000,00 

Bü
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K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 27.689.000,00 
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Sivil Toplum
3

Sivil toplum faaliyetlerini desteklemek

Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Sivil oluşumlara hizmet veren kurumsal 
yapının gelişmesine yönelik çalışmaların 
yapılması 

5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 

2 

Sivil toplum kuruluşlarına daha etkin, daha 
verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için 
mevcut elektronik yazılımların ve 
donanımların güncellenmesi 

8.725.000,00 0,00 8.725.000,00 

3 Proje karşılığı sivil toplum kuruluşlarının 
desteklenmesi 31.520.000,00 0,00 31.520.000,00 

4 Sivil toplum örgütleri ile işbirliği için kamu 
sektörünün güçlendirilmesi 8.631.000,00 10.000.000,00 18.631.000,00 

5 Sivil oluşumların gelişmesine yönelik 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi 18.712.000,00 0,00 18.712.000,00 

Genel Toplam 72.718.000,00 10.000.000,00 82.718.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Derneklerin gelişimini sağlayacak gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılarak sivil 
toplumun gelişmesine katkı sağlanacaktır. 

Faaliyet Adı Sivil toplum kuruluşlarına daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için 
mevcut elektronik yazılımların ve donanımların güncellenmesi 

Sorumlu Harcama Birimi 
veya Birimleri DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: 2012 yılında başlayan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) projesi yazılımının ve ek modüllerinin geliştirme süreci 
2015 yılı sonunda tamamlanmış olup,  elektronik ortamda tutulan dernek, siyasi parti ve sendikalara ait bilgilere ve 
istatistiksel verilere anlık erişilmektedir. Siyasi Partiler Bilgi Sistemi (PARBİS), Sendikalar Bilgi Sistemi (SENBİS) 
modülleri de geliştirilerek 2015 yılında DERBİS altında kullanıma açılmıştır. Yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığınca 
derneklere sağlanan proje yardımlarına ilişkin işlemlere yönelik süreç Proje Destek Sistemi (PRODES) ile elektronik ortamda 
yürütülmektedir. 2016 yılında modüllerin güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız Elektronik Arşiv (e-
Arşiv)’de bulunan taranmış ve indekslenmiş yaklaşık 265.000 faal/fesih derneğin 30.000.000 sayfalık evraka elektronik 
ortamda ulaşmak amacıyla 2007 yılında E-Arşiv Projesinin geliştirme süreci başlamış olup 2009 yılında tamamlanmıştır. 
Ancak Teknolojinin gelişmesiyle mevcut donanım ve yazılım teknolojisi eskimiş ve uygulama atıl kalmıştır. Bu nedenle, “E-
Arşiv Yenileme, Geliştirme ve Güncelleme” çalışmaları da 2016 yılında tamamlanacaktır. Birçok modülü de içerisinde 
barındıran ve ASP.NET MVC yazılım teknolojisiyle geliştirilen DERBİS bu modüllere ait bilgilerin istatistiksel verilerini 
kullanıcılarına sunan bir kaynaktır. Bu bilgileri internet ortamında kurumsal web sitesi üzerinden vatandaşlarımızla 
paylaşmaya ve veri madenciliği ile istatistik çalışmalarında da kullanılmasına imkân vermektedir. Ayrıca kamu kurumları, 
vatandaşlar, öğrenciler, gazeteciler, akademisyenler ve araştırmacılar DERBİS’ te yer alan bu bilgilere talep etmeleri halinde 
ulaşabilmektedirler. 2015 yılında başlayan DERBİS veri tabanında bulunan bilgilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
paylaşılması amacıyla başlanan  entegrasyon çalışmaları 2016 yılında da devam etmiştir. Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile entegrasyonlar tamamlanmıştır.  DERBİS’ te yer alan bilgilerine yönelik diğer kamu kurumlarının mevcut 
talepleri doğrultusunda entegrasyon çalışmalarına 2017 yılında da devam edilecektir. DERBİS’ te bulunan bilgi ve istatiksel 
veriler Android ve IOS uygulamaları ile vatandaşın hizmetine sunulmuştur. 2016 yılı içerisinde devam eden güncelleme ve 
geliştirme çalışmaları 2017 yılı içerisinde de ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda devam edecektir. DERBİS’in alt 
modülleri olan SENBİS, PARBİS ve PRODES’in yanı sıra 2016 yılında geliştirilmesi tamamlanacak olan ve yine DERBİS’in 
alt modülü olarak tasarlanan e-Arşiv yazılımı da kullanılmaya başlanılacaktır. Sürekli sayısı artan sivil toplum kuruluşlarına 
yönelik yaşayan bir sistem olarak DERBİS’in alt modülleriyle beraber geliştirilme, güncelleme ve bakım çalışmalarına devam 
edilmesi, mevcut uygulamaların geliştirilip verilmekte olan hizmetlerde aksama olmaması, DERBİS ‘in teknolojik bakımdan 
güncel kalması, ayrıca merkez ve taşra teşkilatı personelin DERBİS ve diğer bahsi geçen uygulamalara ilişkin eğitiminin 
sağlanması ile planlanan hedeflere ulaşılabilmesi için DERBİS idame projesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 3.200.000 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 675.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.150.000 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 2.700.000,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 8.725.000,00 
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k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.725.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Derneklerin gelişimini sağlayacak gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılarak 
sivil toplumun gelişmesine katkı sağlanacaktır. 

Faaliyet Adı Proje karşılığı sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Proje esaslı transfer yöntemi ile, sivil toplum kuruluşlarının birçok alandaki faaliyetleri desteklenmiş 
olacak ve sivil toplum kuruluşlarınca topluma faydalı işler gerçekleştirerek toplumun refah düzeyinin artmasına 
fayda sağlanmış olacaktır. Bu sayede sivil toplum kuruluşlarınca devletin yükünün azalmasının yanında AB 
standartlarına uygun faaliyetler gerçekleştirilmiş olacaktır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de 
giderek artan proje esaslı transfer yöntemi oldukça geniş bütçe gerektirmektedir. 5253 sayılı Dernekler 
Kanununun 10 uncu maddesinin 2 inci fıkrası ile “5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile 
görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje 
maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi katkı sağlayabilir” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm gereği 
Başkanlığımız bütçesinde “Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılan Transferler” tertibi 
bulunmaktadır. Bu bağlamda ‘‘İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında 
Yönerge’’ 30/04/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2010 yılında başlatılan, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 
2016  yıllarında devam eden proje esaslı transfer yöntemi 2017 yılında da uygulanacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 5.380.000 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 1.380.000 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 760.000 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 24.000.000 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 31.520.000,00 

Bü
tç

e 
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ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 31.520.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Derneklerin gelişimini sağlayacak gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılarak 
sivil toplumun gelişmesine katkı sağlanacaktır. 

Faaliyet Adı Sivil oluşumların gelişmesine yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Sivil toplum kuruluşlarına mevzuat konusunda eğitimler verilerek sektörün gelişmesi sağlanacaktır.  
Değişen ve gelişen şartlara uygun sivil topluma yönelik daha etkin ve kaliteli hizmet sunumunun 
gerçekleştirilebilmesi için personelin hizmetiçi eğitimlerine bilhassa önem verilecek, bu amaçla çeşitli hizmetiçi 
eğitim programları düzenlenecektir. Dernek Denetçileri ve taşra personeli tarafından tüm derneklerin belirli bir 
program çerçevesinde denetlenebilmesi amacıyla başta rehberlik denetimi olmak üzere denetim faaliyetlerinin 
artırılması yönünde çalışmalara devam edilecektir. Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin sorunların tespiti ve çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi için ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesine devam edilecektir. Bu bağlamda sivil 
toplum kuruluşlarına ziyaretler yapılacaktır. Merkez ve taşra personeli ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
basılı materyallerin hazırlanması, basımı, satın alınması ve dağıtımı yapılacak, Dairemizin yaptığı çalışmalar 
kamuoyuna tanıtılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
için ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesine devam edilecektir. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarına 
ziyaretler yapılacak, web de dâhil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından öneriler alınacaktır. Türk sivil 
toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası platformalarda faaliyet göstermelerini teşvik etmek amacıyla ve AB 
kriterlerine uygun hizmet sunabilmek amacıyla, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımlar sağlanacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 15.900.000,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 2.180.000,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 632.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 18.712.000,00 

Bü
tç

e 
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ışı
 

K
ay
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k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.712.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

3 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri 
dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer 
kişilerden katılma payı alınmasının iş ve 
işlemlerinin yürütülmesi oranı (%) 

- - 100 

Açıklama: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda tanımlanan) dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerden katılma payı alınmasının 
iş ve işlemleri yürütülecektir. 

4 
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adres Kayıt 
Sistemi ve Kimlik Paylaşımı Sisteminin  
güncellenme oranı (%) 

100 100 100 

Açıklama: MERNİS, AKS ve KPS Sistemlerinin kesintisiz, verimli çalışmalarını sağlamak için yazılım ve 
donanım bakım anlaşmaları yıllık olarak yapılmaktadır. 

5 
Vatandaşlara kimlik kartı verilebilmesi için 
Çağrı Merkezi aracılığı ile randevu verilme 
oranı(%) 

40 40 40 

Açıklama: Yeni Kimlik Kartı Projesi kapsamında vatandaşlara kimlik kartı verilmesi için çağrı merkezi 
aracılığı ile randevu ve bilgilendirme hizmeti verilecektir. 

6 Vatandaşlara kimlik kartı verilebilmesi için web 
portalı aracılığı ile randevu verilme oranı(%) 60 60 60 

Açıklama: Yeni Kimlik Kartı Projesi kapsamında vatandaşlara kimlik kartı verilmesi için web portalı 
aracılığı ile randevu hizmeti verilecektir. 

7 MAKS’a entegre olan yetkili idare sayısı (adet) 345 - 550 
Açıklama: 2017 yılı için Yatırım Programında yeterli ödenek ayrılması halinde 550 yetkili 
idarenin MAKS'a entegrasyonu öngörülmektedir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 Kimlik Kartlarının vatandaşlara dağıtımının 
yapılması 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 

2 
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adres Kayıt 
Sistemi ve Kimlik Paylaşımı Sisteminin 
güncellenmesi 

58.620.000,00 0,00 58.620.000,00 

3 MAKS’a entegre olan yetkili idare sayısının 
artırılması 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 

4 

Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlı olan/olmayan 
kurumlar ile ilgili teknik ve idari çalışmaların 
yapılması ve Genel yönetim kapsamı dışındaki 
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerden 
katılma payı alınmasının iş ve işlemlerinin 
yürütülmesi 

1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 

Genel Toplam 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımını 
yaygınlaştırmak. 

Faaliyet Adı Kimlik Kartlarının vatandaşlara dağıtımının yapılması 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale ilçelerinde kimlik kartı başvuru alımına ve dağıtımına başlanmıştır. 
Kimlik kartı başvuruları internetten ya da çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus 
müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecektir. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda 
olan vatandaşların başvuruları Gezici Kayıt Terminalleri ile alınacaktır. Başvurusu alınan vatandaşların kimlik 
kartları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kişiselleştirildikten sonra Posta ile vatandaşın belirttiği 
adrese teslim edilecektir. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 218.000.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 220.000.000,00 

Bü
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 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 220.000.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımını 
yaygınlaştırmak. 

Faaliyet Adı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adres Kayıt Sistemi ve Kimlik Paylaşımı 
Sisteminin güncellenmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: MERNİS, AKS ve KPS Sistemlerinin kesintisiz, verimli çalışmalarını sağlamak için yazılım ve 
donanım bakım anlaşmaları yıllık olarak yapılmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 58.620.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 58.620.000,00 
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ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 58.620.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımını 
yaygınlaştırmak. 

Faaliyet Adı MAKS’a entegre olan yetkili idare sayısının artırılması 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: 2017 yılı için Yatırım Programında yeterli ödenek ayrılması halinde 450 yetkili idarenin MAKS'a 
entegrasyonu öngörülmektedir. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 130.000.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 130.000.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 130.000.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımını 
yaygınlaştırmak. 

Faaliyet Adı 

Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlı olan/olmayan kurumlar ile ilgili teknik ve idari 
çalışmaların yapılması ve Genel yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşları ile diğer kişilerden katılma payı alınmasının iş ve işlemlerinin 
yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: Kimlik Paylaşımı Sistemi başvurularının takip ve değerlendirme işlemlerinin yapılması,  değişen ve 
güncellenen mevzuat hükümleri kapsamında KPS web sayfası ve web servislerinin geliştirilmesini sağlamak ve 
genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
tanımlanan) dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerden katılma payı alınmasının iş ve işlemlerini 
yürütmek hedeflenmektedir. Merkezi veri tabanında tutulan verilerin, kurumlar ve diğer kişilerle elektronik 
ortamda paylaşılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla Kimlik Paylaşımı Sisteminden (KPS) verimli, 
güvenli ve kesintisiz hizmet sağlanacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 1.380.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 1.380.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.380.000,00 
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m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

Bakanlk

ri BİLGİ İ

ylnda Bakan

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

k sistem odas

İŞLEM DAİR

nlğmz sist

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

 

84

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

snn taşnma

RESİ BAŞKA

tem odasnn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

as ve yenilenm

ANLIĞI 

n lokasyon 

OSU 

rtamda etkin

mesi 

olarak taşn

n ve güvenli b

nmas ve y

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.000.000,00 

0,00 

0,00 

3.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.000.000,00 

bir şekilde 

yenilenmesi 
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İdare A

Perform

Faaliyet

Sorumlu
Birimi v
Açklam
merkez t
alt yaps
2016-20
planlanm

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k

Toplam

Toplam

d 

mans Hedefi 

t Ad 

u Harcama 
veya Birimler
ma: Merkez ve
teşkilat ile ba
s üzerinde ça
17 yllarnda

maktadr. 

Personel G

SGK Devle

Mal ve Hiz

Faiz Giderl

Cari Transf

Sermaye G

Sermaye Tr

Borç Verm

m Bütçe Kayna

K
ay

na
k Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

m Bütçe Dş K

m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

Bakanlk
kaymak
çalştrl

ri BİLGİ İ

e Taşra Donan
ağl kuruluşlar
alştrlmas iç
a da valilik 

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

k merkez 
kamlklarn b
lmas için ağ 

İŞLEM DAİR

nm ve Ağ Al
r Valilik, YİK
çin ağ alt yap
ve YİKOB’l

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

85

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

teşkilat i
bilgi sistemle
alt yaplarn

RESİ BAŞKA

ltyaps Yenile
KOB ve kayma

plarnn ente
larn güvenli 

 

 

 

 

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

ile bağl 
rinin güvenl
n entegrasyo

ANLIĞI 

eme ve Güçle
akamlklarn b
grasyonu sağ

ortak bir a

OSU 

rtamda etkin

kuruluşlar 
li ortak bir 
onunun sağla

endirme Projes
bilgi sistemler
ğlanmas planl
ağ alt yaps 

n ve güvenli b

valilik Yİ
ağ alt yaps
nmas 

si kapsamnda
rinin güvenli o
lanmaktadr. 

üzerinde ça

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.000.000,00 

0,00 

0,00 

3.000.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.000.000,00 

bir şekilde 

İKOB ve 
 üzerinde 

a; Bakanlk 
ortak bir ağ 
Bu amaçla 

alştrlmas 
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İdare A

Perform

Faaliyet

Sorumlu
Birimi v
Açklam
yazlm 
tasarms
yaplan 
etkileşim
ylnda k
uygulam

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k

Toplam

Toplam

d 

mans Hedefi 

t Ad 

u Harcama 
veya Birimler
ma: İnternet Sa

güncellemesi
al hem de işl
yeni güncell

mlerinin artrl
kullanma aç

maya alma çal

Personel G

SGK Devle

Mal ve Hiz

Faiz Giderl

Cari Transf

Sermaye G

Sermaye Tr

Borç Verm

m Bütçe Kayna

K
ay

na
k Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

m Bütçe Dş K

m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

İSAY Pr
Bakanlk
yürütülm

ri BİLGİ İ

ayfalar Yöne
i yaplarak hi
evsel açdan m
emelerin tan
lmas sağlanac
larak, biriml
şmalar devam

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

rojesinin yaz
k merkez 
mesi 

İŞLEM DAİR

timi(İSAY) p
izmete sunula
modül geliştir
tmnn yapl
caktr. İçişleri
erin gereksin
m edecektir. 

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

86

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

lm güncelle
birimlerinde

RESİ BAŞKA

rojesi daha ko
an İSAY 2 p
rme ve uygul
lmas ve kul
i Portal Projes

nimleri belirle

 

 

 

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

nmesinin yap
e kullanma

ANLIĞI 

olay kullanm 
projesin de ku
amaya alma ç
llanm orann
si Bakanlk M

enecek ve bun

OSU 

rtamda etkin

plmas ve İçi
a alnmasna

ve esnek bir y
ullanc talep
çalşmalar de

nn yaygnlaşt
Merkez Biriml
na bağl olara

n ve güvenli b

işleri Portal P
a yönelik 

yapya kavuşt
pleri doğrultus
evam edecekti
trlmas ve i
lerin beşte bir
ak modül gel

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

100.000,00 

0,00 

100.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

100.000,00 

bir şekilde 

Projesi’nin 
çalşmalar 

turmak için 
sunda hem 
ir İSAY da 
internet ile 
ri için 2017 
liştirme ve 
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İdare A

Perform

Faaliyet

Sorumlu
Birimi v
Açklam
Valilik v
verilecek

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k

Toplam

Toplam

d 

mans Hedefi 

t Ad 

u Harcama 
veya Birimler
ma: 2017 yln
ve Kaymakam
ktir. 

Personel G

SGK Devle

Mal ve Hiz

Faiz Giderl

Cari Transf

Sermaye G

Sermaye Tr

Borç Verm

m Bütçe Kayna

K
ay

na
k Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

m Bütçe Dş K

m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

e-İçişler
Taşra T

ri BİLGİ İ

nda Vali Yar
mlklarda göre

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

i Yazlm Ge
eşkilatnda g

İŞLEM DAİR

rdmclar ve 
evli Bilgi İşle

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

87

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

eliştirme ve İ
görevli person

RESİ BAŞKA

Kaymakamlar
em Personelin

 

 

 

 

 

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

İdame Projes
nele eğitim ve

ANLIĞI 

ra, Valilik pe
ne, YİKOB pe

OSU 

rtamda etkin

si kapsamnd
erilmesi 

ersoneline, İl 
ersoneline ve 

n ve güvenli b

da Bakanlk M

Özel İdare p
112 persone

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.550.000,00 

0,00 

0,00 

1.550.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.550.000,00 

bir şekilde 

Merkez ve 

personeline, 
line eğitim 
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İdare A

Perform

Faaliyet

Sorumlu
Birimi v
Açklam
Birimler
yaplabil
güçlendi
envanter
modül il
ihtiyaçla
tarayc 
yenilenm

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k

Toplam

Toplam

d 

mans Hedefi 

t Ad 

u Harcama 
veya Birimler
ma: Merkez ve
ri, 81 Valilik 
lmesi için ya
irilmesi amaçl
rinin güncel o
le bütün birim

ar sağlkl ol
gibi cihazlar 

meleri gerekm

Personel G

SGK Devle

Mal ve Hiz

Faiz Giderl

Cari Transf

Sermaye G

Sermaye Tr

Borç Verm

m Bütçe Kayna

K
ay

na
k Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

m Bütçe Dş K

m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

Merkez 
kapsam
yenilenm

ri BİLGİ İ

e Taşra Dona
ile 919 Kaym

azc, tarayc 
lanmaktadr. e
olarak tespit 
mlerin donan
larak belirlen

için öngörül
mektedir. 

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

ve Taşra D
nda alnma

mesi 

İŞLEM DAİR

anm ve Ağ A
makamlğn bü

ve masaüstü
e-İçişleri Proj
edilmesi ama
m ihtiyaç ta

nebilmektedir.
len kullanm 

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

 

88

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

onanm ve A
as planlanan

RESİ BAŞKA

Altyaps Yeni
ütün iş ve işle
ü bilgisayar g
jesi ile Bakan
acyla “e-İçişl
alepleri edinile
  Proje kaps
ömrü 5 yld

 

 

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

Ağ Altyaps 
n bilgisayar

ANLIĞI 

leme ve Güçl
emlerinin elek
gibi gerekli d
nlğmz merke
leri Bilişim E
ebilmekte, tes
samnda alnm
r. Bu sebepl

OSU 

rtamda etkin

Yenileme ve
r, yazc ve 

lendirme Proj
ktronik ortam
donanm cihaz
ez ve taşra bi

Envanteri Mod
spit edilen ye
mas planlana
e bahsi geçen

1

1

1

n ve güvenli b

e Güçlendirm
tarayc ci

esi ile Bakan
mda, uygun pe

zlarnn yenil
irimlerinin tüm
dülü” geliştiri
enileme ve gü
an bilgisayar,
n cihazlarn 5

2017 

0,00 

0,00 

14.400.000,00

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14.400.000,00

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14.400.000,00

bir şekilde 

me Projesi 
ihazlarnn 

lk Merkez 
erformansta 
lenmesi ve 
m donanm 
ilmiştir Bu 
üçlendirme 
 yazc ve 
5 ylda bir 

0 

0 

0 
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İdare A

Perform

Faaliyet

Sorumlu
Birimi v
Açklam
akredite 
gerekme
daha gü
planlanm
sistemler
lisans sü
bilişim 
yetkinliğ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k

Toplam

Toplam

d 

mans Hedefi 

t Ad 

u Harcama 
veya Birimler
ma: Başkanlğ

edilmiş firma
ektedir. Bakan
üvenli hale g
mştr. Ortaya 
rinin siber sa

üresi dolacak a
sistemlerinin 
ğinin artrlma

Personel G

SGK Devle

Mal ve Hiz

Faiz Giderl

Cari Transf

Sermaye G

Sermaye Tr

Borç Verm

m Bütçe Kayna

K
ay

na
k Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

m Bütçe Dş K

m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

BGYS id
kod ana
uygulam

ri BİLGİ İ

ğmz tarafnd
a ya da TSE 
nlk merkez v
gelmesini sağ

çkan güven
aldrlardan ko
anti virüs uyg
siber saldrl

as için gerekli

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

damesinin sa
alizi yaptrl

mas satn aln

İŞLEM DAİR

an kurulan B
tarafndan de

ve taşra birim
ğlayacaktr. B
nlik açklklar
orunmas ve d

gulamasnn ye
lardan korunm
i eğitimlerin v

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

89

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

ağlanmas içi
lmas, Baka

nmas ve güve

RESİ BAŞKA

Bilgi Güvenliğ
enetime tabii 

mlerinin bilişim
Bu kapsamda
 kapatlacakt
daha güvenli 
enilenmesi sağ
mas ve daha
ve güvenlik çö

 

 

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

in; BGYS de
anlk merkez
enlik önlemle

ANLIĞI 

ği Yönetim Si
tutulacak olu

m sistemlerini
a szma testi
tr. Bakanlk 
hale getirilm
ğlanacaktr. B
a güvenli ha
özümlerinin al

OSU 

rtamda etkin

enetimleri ile 
z ve taşra 
erinin artrlm

istemi her sen
up, bu denetim
in siber saldr
i ve kaynak 
merkez ve ta

mesi sağlanaca
Bakanlk Merk

le gelmesi sa
lnmas planla

n ve güvenli b

szma testi v
teşkilatna a

mas 

ne TÜRKAK 
mlerde başarl
rlardan korun

kod analizi 
aşra birimlerin
aktr. 2016 y
kez ve Taşra b
ağlanacaktr. 
anmaktadr. 

2017 

0,00 

0,00 

500.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500.000,00 

bir şekilde 

ve kaynak 
anti virüs 

tarafndan 
l olunmas 
nmasn ve 

yaplmas 
nin bilişim 
l sonunda 
birimlerinin 

Personelin 
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İdare A

Perform

Faaliyet

Sorumlu
Birimi v
Açklam
teşkilatla
da para
personel
dolmuş o

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k

Toplam

Toplam

d 

mans Hedefi 

t Ad 

u Harcama 
veya Birimler
ma: İş ve iş
arnda e-içişle
aflanan belg
llerimize e-im
olanlarn gere

Personel G

SGK Devle

Mal ve Hiz

Faiz Giderl

Cari Transf

Sermaye G

Sermaye Tr

Borç Verm

m Bütçe Kayna

K
ay

na
k Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

m Bütçe Dş K

m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

Nitelikli

ri BİLGİ İ

şlemlerin elek
eri kullanclar
gelerin huku

mza temin edile
ekli yenileme i

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

 elektronik se

İŞLEM DAİR

ktronik ortam
rnn evrak, iz

uki geçerliliğ
ecek ve hali h
işlemleri yapl

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

90

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

ertifika ve ak

RESİ BAŞKA

mda yürütülm
zin işlemleri, 
ğinin olabilm
azrda e-İmza
lacaktr. 

 

 

 

 

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

kll kart temi

ANLIĞI 

mesi adna B
mal bildirimi

mesi, bilgi 
a kullanan pers

OSU 

rtamda etkin

in edilmesi 

Bakanlk mer
i gibi işlemler
güvenliğinin 
sonellerimizd

n ve güvenli b

rkez birimleri
r srasnda im

sağlanmas 
den e-imzalarn

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.200.000,00 

0,00 

0,00 

1.200.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.200.000,00 

bir şekilde 

i ve taşra 
mzalanan ya 

amacyla 
nn süreleri 
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İdare A

Perform

Faaliyet

Sorumlu
Birimi v

Açklam

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k

Toplam

Toplam

d 

mans Hedefi 

t Ad 

u Harcama 
veya Birimler

ma: Akll kart

Personel G

SGK Devle

Mal ve Hiz

Faiz Giderl

Cari Transf

Sermaye G

Sermaye Tr

Borç Verm

m Bütçe Kayna

K
ay

na
k Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

m Bütçe Dş K

m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

Akll ka

ri BİLGİ İ

t okuyucu tem

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

art okuyucu t

İŞLEM DAİR

min edilmesine

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

91

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

temin edilme

RESİ BAŞKA

e yönelik çalş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

si 

ANLIĞI 

şmalar yürütül

OSU 

rtamda etkin

lecektir.  

n ve güvenli b

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200.000,00 

0,00 

0,00 

200.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200.000,00 

bir şekilde 
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İdare A

Perform

Faaliyet

Sorumlu
Birimi v

Açklam

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Toplam

Bü
tç

e 
 D
ş

 
K

ay
na

k

Toplam

Toplam

d 

mans Hedefi 

t Ad 

u Harcama 
veya Birimler

ma: Bilgi güve

Personel G

SGK Devle

Mal ve Hiz

Faiz Giderl

Cari Transf

Sermaye G

Sermaye Tr

Borç Verm

m Bütçe Kayna

K
ay

na
k Döner Serm

Diğer Yurt 

Yurt Dş 

m Bütçe Dş K

m Kaynak İhti

F

İÇİŞLER

Bakanlk
yürütülm

Bilgi Gü

ri BİLGİ İ

enliği kapsam

Ekon

Giderleri 

et Primi Gider

zmet Alm Gid

leri 

ferler 

Giderleri 

ransferleri 

me 

ak ihtiyac 

maye 

içi 

Kaynak ihtiya

iyac 

2017 Yl P

FAALİYET M

Rİ BAKANL

k iş ve işlem 
mesini yaygn

üvenliği Danş

İŞLEM DAİR

nda danşman

nomik Kod 

rleri 

derleri 

ac 

92

Performans Prog

MALİYETLE

LIĞI 

süreçlerinin 
nlaştrmak 

şmanlk Hizm

RESİ BAŞKA

nlk hizmeti al

 

 

 

gram (Taslak)

ERİ TABLO

elektronik o

metinin alnm

ANLIĞI 

lnacaktr. 

OSU 

rtamda etkin

mas 

n ve güvenli b

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200.000,00 

0,00 

0,00 

200.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200.000,00 

bir şekilde 



102 www.icisleri.gov.tr

Hizmetlerde 
Hız ve Kalite

5

Bakanlık hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak

Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı

Performans Programı



T.C. İçişleri Bakanlığı Performans Programı 2017

103                                            www.strateji.gov.tr

İ

A

H

P
5

A
h
t
y

P

A
s

A
a

A
o
y

A
k

A
o
y

 

 

İdare Ad 

Amaç 5 

Hedef5.1 

Performans
5.1.1 

Açklamalar
hedeflenmişt
talepleri öğr
yurt dş eğit

Performans

1 
 
Ank
 

Açklama: B
sonuca göre 

2 Yurt
says

Açklama: M
artrmak ve u

3 Dok
gönd

Açklama: P
olup, bu kap
yüksek lisan

4 Yurt
perso

Açklama:  
ksa süreli (0

5 Yük
perso

Açklama:  
olup, bu kap
yurtdşna gö

İ

B

B

s Hedefi D
y
k

r:Bu perfo
tir. Bu hede
renilecek ve 
tim programl

s Göstergele

ket sonuçlar 

Bakanlk çal
çözüm yolun

tdşna gönde
s(adet) 

Mesleğe yen
uygulamalar

ktora ve yü
derilen MİAH

Personelin bi
psamdaMülki
ns yapmalar 

tdşna gönd
onel says(a

MİAH ve G
0-3 ay) yurtd

ksek lisans iç
onel says(a
Personelin b
psamda Gene
önderilecekti

P

İÇİŞLERİ B

Bakanlk Hi

Bakanlğn b

Değişen ka
yaplarak B
kaynaklarn

ormans hed
efe yönelik y

bu doğrultu
lar ile perso

ri 

raporu (adet

şanlarnn B
na gidilmesi 

erilen kayma

ni alnan Kay
 yerinde gör

üksek lisan
H personel s

ilgilerinin ar
i İdare Amir
için yurtdşn

derilen MİA
adet) 

GİH Snfnd
dşna gönder

çin yurtdşn
adet) 
bilgilerinin ar
el İdare Hiz
ir. 

2017 Yl P

PERFORMA

BAKANLIĞ

izmetlerinde

beşeri kapas

amu yönetim
Bakanlk hi
nn niteliksel
efi ile İçi
yaplacak fa

uda eğitimler
nelin niteliği

) 

Bakanlktan b
amaçlanmak

akam aday 

ymakam aday
rmek üzere y

ns için yur
ays(adet) 

rtrlmas ve y
rliği Hizmetl
na gönderile

AH ve GİH

dan personeli
rilecektir, dağ

na gönderile

rtrlmas ve 
metleri Snf

94

Performans Prog

ANS HEDEF

ĞI 

e Hz ve Kal

sitesini artr

mi anlayş
izmetlerinin
l kapasitesin
işleri Bakan
aliyetlerle İç
r düzenlenec
inde artş sağ

beklentileri v
ktadr. 

ylarnn, mes
yurtdşna bir

rtdşna 

yabanc ülke
leri Snfnda
ecektir. 

H snf 

in bilgilerini
ğlm henüz 

n GİH 

yabanc ülke
fnda görev 

gram (Taslak)

Fİ TABLOS

liteyi Artrm

rmak 

 çerçevesin
n etkin hale
nin yükseltil
nlğnn be
çişleri Bakan
cektir. Ayrca
ğlanacaktr.  

2015 

1 

ve sorunlar k

58 

sleklerine ait
r yl süreyle 

2 

e uygulamala
a görev yapa

68 

i artrmak ve
belli olmam

0 

e uygulamala
yapan 5 per

SU  

mak 

nde ihtiyaç
e getirilmes
lmesine yön

eşeri kapasi
nlğ persone
a çeşitli yurt
  

20

konusunda a

6

t hizmetlerde
gönderilecek

2

arn yerinde 
n 5 personel

7

e uygulamala
ştr. 

arn yerinde
rsonelin yük

 duyulan 
si sağlanaca

nelik çalşma
itesinde nit
elinin beklen
t dş çalşm

016 

1 

anket çalşma

60 

e yetiştirilme
ktir. 

20 

görmeleri am
lin doktora, 1

70 

ar yerinde g

5 

e görmeleri am
sek lisans ya

değişiklikle
ak ve insan
alar 
teliksel art
nti ve eğitim

ma gezileri v

2017 

1 

as yaplarak

60 

ek, bilgilerin

20 

maçlanmakt
15 personelin

70 

görmek üzer

5 

maçlanmakt
apmalar için

r 
n 

ş 
m 
e 

k, 

ni 

a 
n 

e 

a 
n 



104 www.icisleri.gov.tr

A
m
i
-
-
h
-

A
K

A
G
H
P

A
H

A
g
k

A
d
s

A

i
y
K
a

 

6 
Baka
yüks
moti

Açklama: 
motivasyon 
işbirliği çerç
- Bakanlk M
- İlçe Yaz İ
halinde) 
- Bakanlk m

7 Eğiti

Açklama: K
Kursu, Uyum

8 Eğiti
says

Açklama: B
Güvenlik Hi
Hizmetleri, Ç
Projesi vb. k

9 Eğiti

Açklama: B
Hazrlayc E

10 Eğiti
says

Açklama: B
görev yapma
konularda ye

11 Eğiti
rapo

Açklama: E
değerlendirm
sağlanacaktr

12 
Mes
amac
Uzm

Açklama: “
18 inci madd
içi eğitim pr
yapan toplam
Kasm aylar
artrmak ama

anlk person
seltilmesi am
ivasyon eğiti

Bakanlk p
eğitimi yap

çevesinde haz
MİAH snf p
İşleri Müdürl

merkezde gör

ime alnacak

Kaymakam A
m Kursu düz

ime alnac
s(adet) 

Bakanlğmz
izmetleri, Kü
Çağdaş Yöne

konularda yen

ime alnacak

Bakanlğmz
Eğitim Kursl

ime alnac
s(adet) 

Bakanlk me
akta olan pe
enileme eğiti

im faaliyetle
oru says (ad

Eğitim faaliy
me neticesind
r.  

leki bilgi 
cyla, hizme

man ve Yard

“İçişleri Bak
desinin, “... 
rogramlar d
m 170 İl Pla
rnda hizme
acyla, günce

nelinin hizm
macyla veril
imi says (ad

ersonelinin 
lacak, söz k
zrlanacaktr
personeli (M
leri ve Kaym

rev yapan Gİ

k kaymakam 

Adaylarna y
enlenecektir

cak MİAH 

z merkez ve
ültür Turizm
etim Teknikl
nileme eğitim

k aday memu

z merkez te
lar düzenlen

cak GİH 

erkez birimle
ersonele yön
imleri düzenl

eri sonunda
det) 

yetleri sonu
de sonuç rap

ve deney
et içi eğitim
mclar says

kanlğ Planla
uzman ve uz

düzenlenir.” 
anlama Uzma
tlerin verim
el mevzuat v

2017 Yl P

met standart
len perform
det) 

hizmet stan
konusu eğiti
.  

Merkez:30, Ta
makamlklard

İH Snf Per

aday says(

yönelik olara
r. 

snf pe

e taşra teşkil
, Gda-Tarm
leri, İptal ve
mleri düzenle

ur says(adet

eşkilatna ilk
necektir. 

snf pe

erinin taleple
nelik, e-İçişle
lenecektir. 

 hazrlanan 

nda katlmc
porlar hazr

yimlerini ar
m alan İl Pla
s (adet) 

ama Uzmanl
zman yardm
hükmü gere

an ve Yardm
mliliğini yüks
ve kişisel geli

95

Performans Prog

tlarnn 
ans ve 

ndartlarnn 
m Personel 

aşra:70) 
da görev yap

soneli (100)

(adet) 

ak Kaymaka

ersonel 

latnda görev
m ve Hayvan
 Tam Yarg 
enecektir. 

t) 

k defa atana

ersonel 

eri ve ihtiyaç
eri Projesi, Ç

sonuç 

clara yöneli
rlanacak ve s

rtrmak 
anlama 

ğ Yönetme
mclar için m
eğince, Baka
mcsna 2 gr
seltmek, an
işim konular

gram (Taslak)

3 

yükseltilme
Genel Müdü

pan GİH Sn

- 

amlk Kursu,

- 

v yapmakta 
nclk, Aile v

Davalar, 11

- 

acak Aday M

- 

ç duyulan ko
Çağdaş Yöne

- 

ik olarak dü
söz konusu 

- 

eliği”nin “Hi
merkezi veya
anlk merkez
rup halinde, 
lan persone
rnda hizmet 

si amacyla
ürlüğü ile E

nf Personel 

, Yurtdş U

olan MİA s
ve Sosyal Hiz
12 Çağr Mer

Memurlara y

onularda mer
etim Teknik

üzenlenen an
faaliyetlerin

izmet İçi Eği
a bölgesel ni
z birimlerind
Mart-Nisan-

elin perform
içi eğitim ve

3 

a verilen pe
Eğitim Daire

 (toplam 30

- 

Uyum Kursu, 

- 

nf persone
zmetler, Eğit
rkezleri Proj

- 

yönelik olara

- 

rkez ve taşra
kleri, Kişisel 

- 

nketler üzerin
n verimliliğin

- 

itim Program
itelikte ksa 
de ve Valili
-Mays veya 

mans ve mot
erilecektir. 

3 

erformans v
si Başkanlğ

0 kişi 2 grup

180 

Yabanc Di

1.200 

ele Asayiş v
tim ve Sağlk
jesi, e-İçişler

80 

ak Temel v

2.200 

a teşkilatnd
Gelişim, vb

70 

nden yaplan
nin ölçülmes

170 

mlar” başlkl
süreli hizme
iklerde görev

Eylül-Ekim
tivasyonlarn

e 
ğ 

p 

il 

e 
k 
ri 

e 

a 
b. 

n 
si 

l 
et 
v 

m-
n 



T.C. İçişleri Bakanlığı Performans Programı 2017

25                                            www.strateji.gov.tr

 

 
 

2. ORT

2017 
Vade
büyüm
hazrl

OVP’
aşağ 
sürdü
destek

Progr
büyüm
düzey
öncel
Kalk
yer ve

2017-
Bakan

















TA VADEL
 

yl merkez
li Program 
mesi ve top
lanmştr.  

’nin temel a
çekmek 

ürülebilir bi
kleyici bir a

ram dönem
meyi sağlam
yini artra
liklerimizdir
nma Plann
erilen yaps

-2018 döne
nlğmz ya

Kamu har
yürütülmes
yürüttükler
belirlenen p

Yerel yöne

Başta hizm
fayda-mali
tedariki ya

Kamu hizm
uygunluk, 

Kamuda e
hizmet kali

Kamu kuru
üst politik
programlar
sürecine da

Kamu kuru
üst politik
programlar
sürecine da

Kamu idar
raporlar ar

Lİ PROGR

zi yönetim 
m (OVP) Tü

plum refah

amaçlar, m
ve istihdam
ir büyüme 
anlayşla ha

minde, yurt 
mak, sanay

arak ulusla
r. 4. Söz k
nda yer alan
sal reformlar

emini kapsa
akndan ilgi

rcama pol
si esastr. K
ri harcama
politika ve 

etimlerin öz

met almlar
iyet analizle
ygnlaştrla

met binas 
maliyet ve 

e-dönüşüm 
itesi artrla

um ve kurul
ka belgele
rnda yer a
aha etkin ya

um ve kurul
ka belgele
rnda yer a
aha etkin ya

relerinin bü
rasndaki ili

2017 Yl P

RAM (OVP

bütçe sürec
ürkiye ekon
nn yüksel

makroekono
m artrma
patikas ol

azrlanmştr

içi tasarru
yide yapsa
araras piy
konusu tem
n Öncelikli 
rn hayata g

ayan Orta 
ilendiren he

litikasnn, 
Kamu kurum
a program
öncelikler d

z gelirlerinin

 olmak üze
erinden yara
acaktr. 

ve taşt tem
etkinlik göz

hzlandrl
acaktr 

luşlarnn st
eriyle uyu
alan amaç, 
anstlacakt

luşlarnn st
eriyle uyu
alan amaç, 
anstlacakt

ütçeleri, str
işki güçlend

15

Performans Prog

P) (2017-20

cini başlata
nomisinin i
tilmesi için

omik istikrar
ak, cari aç
luşturmaktr
r.  

uflar artrm
al dönüşüm
yasalarda 

mel amaçlar
Dönüşüm P

geçirilmesin

Vadeli Pro
edef ve polit

orta vade
m ve kurulu

mlarnn etk
doğrultusun

n artrlmas

ere kamu ha
arlanlacak, 

mini ile ku
zetilecektir.

larak hizm

tratejik plan
umu gözet

hedef ve 
r. 

tratejik plan
umu gözet

hedef ve 
r 

ratejik plan
dirilecektir.

gram (Taslak)

19) 

an ve 2017-
istikrarl ve
n gerekli at

r ve mali d
çğ artrma
r. Program 

mak, özel y
mü hzlandr

daha reka
r çerçevesin
Programlar

ne devam ed

ogram (OV
tikalar uygu

eli bütçele
uşlar kendil
kinliğini v
nda tanzim e

na yönelik 

arcamalarn
benzer ihti

ullanmnda 
 

met maliyetl

nlarnn başt
ilecek, str
faaliyetler 

nlarnn başt
ilecek, str
faaliyetler 

nlar, perfor

2019 dönem
e daha reka
tlmlar ger

disiplini ko
adan istikr

özellikle y

yatrmlar v
rmak, tekn
abetçi hal
nde OVP d
nn ve Hük
dilecektir. 

VP) kapsam
ulanacaktr: 

eme yaklaş
lerine tahsis

ve gereklil
edeceklerdir

çalşmalara

na ilişkin ka
yaçlarn ort

esaslar be

lerinin aza

ta Kalknma
ratejik plan

bütçe haz

ta Kalknma
ratejik plan

bütçe haz

rmans prog

mini kapsay
abetçi bir 
rçekleştirme

oruyarak enf
rarl, kapsa
yatrm ve

ve ihracat k
noloji ve ve
le gelmek
döneminde 
kümet Prog

mnda belirl

şm çerçe
s edilen öde
iğini sorgu
r. 

a devam edi

arar alma sü
tak alm yön

elirlenecek, 

altlmasyla 

a Plan olm
n ve per

zrlk ve uy

a Plan olm
n ve per

zrlk ve uy

gramlar ve 

yan Orta 
zeminde 
ek üzere 

flasyonu 
ayc ve 

üretimi 

kaynakl 
erimlilik 

k temel 
Onuncu 

gramnda 

lenen ve 

evesinde, 
enekleri, 
ulayarak 

ilecektir. 

ürecinde 
ntemiyle 

ihtiyaca 

birlikte 

mak üzere 
rformans 
ygulama 

mak üzere 
rformans 
ygulama 

faaliyet 

T.C. İçişleri Bakanlığı Performans Programı 2017

25                                            www.strateji.gov.tr

 

 
 

2. ORT

2017 
Vade
büyüm
hazrl

OVP’
aşağ 
sürdü
destek

Progr
büyüm
düzey
öncel
Kalk
yer ve

2017-
Bakan

















TA VADEL
 

yl merkez
li Program 
mesi ve top
lanmştr.  

’nin temel a
çekmek 

ürülebilir bi
kleyici bir a

ram dönem
meyi sağlam
yini artra
liklerimizdir
nma Plann
erilen yaps

-2018 döne
nlğmz ya

Kamu har
yürütülmes
yürüttükler
belirlenen p

Yerel yöne

Başta hizm
fayda-mali
tedariki ya

Kamu hizm
uygunluk, 

Kamuda e
hizmet kali

Kamu kuru
üst politik
programlar
sürecine da

Kamu kuru
üst politik
programlar
sürecine da

Kamu idar
raporlar ar

Lİ PROGR

zi yönetim 
m (OVP) Tü

plum refah

amaçlar, m
ve istihdam
ir büyüme 
anlayşla ha

minde, yurt 
mak, sanay

arak ulusla
r. 4. Söz k
nda yer alan
sal reformlar

emini kapsa
akndan ilgi

rcama pol
si esastr. K
ri harcama
politika ve 

etimlerin öz

met almlar
iyet analizle
ygnlaştrla

met binas 
maliyet ve 

e-dönüşüm 
itesi artrla

um ve kurul
ka belgele
rnda yer a
aha etkin ya

um ve kurul
ka belgele
rnda yer a
aha etkin ya

relerinin bü
rasndaki ili

2017 Yl P

RAM (OVP

bütçe sürec
ürkiye ekon
nn yüksel

makroekono
m artrma
patikas ol

azrlanmştr

içi tasarru
yide yapsa
araras piy
konusu tem
n Öncelikli 
rn hayata g

ayan Orta 
ilendiren he

litikasnn, 
Kamu kurum
a program
öncelikler d

z gelirlerinin

 olmak üze
erinden yara
acaktr. 

ve taşt tem
etkinlik göz

hzlandrl
acaktr 

luşlarnn st
eriyle uyu
alan amaç, 
anstlacakt

luşlarnn st
eriyle uyu
alan amaç, 
anstlacakt

ütçeleri, str
işki güçlend

15

Performans Prog

P) (2017-20

cini başlata
nomisinin i
tilmesi için

omik istikrar
ak, cari aç
luşturmaktr
r.  

uflar artrm
al dönüşüm
yasalarda 

mel amaçlar
Dönüşüm P

geçirilmesin

Vadeli Pro
edef ve polit

orta vade
m ve kurulu

mlarnn etk
doğrultusun

n artrlmas

ere kamu ha
arlanlacak, 

mini ile ku
zetilecektir.

larak hizm

tratejik plan
umu gözet

hedef ve 
r. 

tratejik plan
umu gözet

hedef ve 
r 

ratejik plan
dirilecektir.

gram (Taslak)

19) 

an ve 2017-
istikrarl ve
n gerekli at

r ve mali d
çğ artrma
r. Program 

mak, özel y
mü hzlandr

daha reka
r çerçevesin
Programlar

ne devam ed

ogram (OV
tikalar uygu

eli bütçele
uşlar kendil
kinliğini v
nda tanzim e

na yönelik 

arcamalarn
benzer ihti

ullanmnda 
 

met maliyetl

nlarnn başt
ilecek, str
faaliyetler 

nlarnn başt
ilecek, str
faaliyetler 

nlar, perfor

2019 dönem
e daha reka
tlmlar ger

disiplini ko
adan istikr

özellikle y

yatrmlar v
rmak, tekn
abetçi hal
nde OVP d
nn ve Hük
dilecektir. 

VP) kapsam
ulanacaktr: 

eme yaklaş
lerine tahsis

ve gereklil
edeceklerdir

çalşmalara

na ilişkin ka
yaçlarn ort

esaslar be

lerinin aza

ta Kalknma
ratejik plan

bütçe haz

ta Kalknma
ratejik plan

bütçe haz

rmans prog

mini kapsay
abetçi bir 
rçekleştirme

oruyarak enf
rarl, kapsa
yatrm ve

ve ihracat k
noloji ve ve
le gelmek
döneminde 
kümet Prog

mnda belirl

şm çerçe
s edilen öde
iğini sorgu
r. 

a devam edi

arar alma sü
tak alm yön

elirlenecek, 

altlmasyla 

a Plan olm
n ve per

zrlk ve uy

a Plan olm
n ve per

zrlk ve uy

gramlar ve 

yan Orta 
zeminde 
ek üzere 

flasyonu 
ayc ve 

üretimi 

kaynakl 
erimlilik 

k temel 
Onuncu 

gramnda 

lenen ve 

evesinde, 
enekleri, 
ulayarak 

ilecektir. 

ürecinde 
ntemiyle 

ihtiyaca 

birlikte 

mak üzere 
rformans 
ygulama 

mak üzere 
rformans 
ygulama 

faaliyet 

105

  

  96 

2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

13 

Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinin 
performans ve mevzuat yetkinliğinin 
artırılmasına yönelik düzenlenen eğitim sayısı 
(adet) 

- - 2 

Açıklama: Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinin iş ve hizmetleri daha verimli ve etkin yürütebilmek, 
performansını, mevzuat yetkinliğini ve motivasyonlarını artırmak amacıyla 2 grup halinde, Mart-Nisan-Mayıs 
veya Eylül-Ekim-Kasım aylarında güncel mevzuat ve kişisel gelişim konularında hizmet içi eğitim 
verilecektir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Bakanlık çalışanlarının Bakanlıktan 
beklentileri ve sorunları konusunda anket 
yapılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 

72.000,00 0,00 72.000,00 

2 

Mesleğe alınan kaymakam adaylarının 
bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde 
görmek üzere 1 yıl süreyle yurtdışına 
gönderilmelerine yönelik çalışmaların 
yürütülmesi 

7.016.808,00 0,00 7.016.808,00 

3 

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfından 
personele yurtdışında doktora ve yüksek lisans 
yaptırılmasına yönelik çalışmaların 
yürütülmesi 

3.756.200,00 0,00 3.756.200,00 

4 

MİAH ve GİH Sınıfından personelin bilgilerini 
artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere 
kısa süreli (0-3 ay) yurtdışına gönderilmesine 
yönelik çalışmalar yürütülmesi 

3.010.945,00 0,00 3.010.945,00 

5 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından personele 
yurtdışında yüksek lisans yaptırılmasına 
yönelik çalışmaların yürütülmesi 

607.047,00 0,00 607.047,00 

6 Bakanlık personeline yönelik eğitim 
çalışmaları yürütülmesi 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 

7 

İl Planlama Uzman ve Yardımcılarının hizmet 
verimliliğinin artırılması ile performans ve 
motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 
eğitim almalarına yönelik çalışmalar 
yürütülmesi 

200.000,00 0,00 200.000,00 

8 
Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinin 
performans ve mevzuat yetkinliğinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi 

100.000,00 0,00 100.000,00 

Genel Toplam 19.473.000,00 0,00 19.473.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan değişiklikler 
yapılarak Bakanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve insan 
kaynaklarının niteliksel kapasitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar 

Faaliyet Adı 
Mesleğe alınan kaymakam adaylarının bilgilerini artırmak ve uygulamaları 
yerinde görmek üzere 1 yıl süreyle yurtdışına gönderilmelerine yönelik 
çalışmaların yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: Mesleğe yeni alınan 60 kaymakam adayının, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, bilgilerini 
artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurt dışına bir yıl süreyle gönderilmesi planlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 4.592.787,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.424.021,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 7.016.808,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.016.808,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan değişiklikler 
yapılarak Bakanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve insan 
kaynaklarının niteliksel kapasitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar 

Faaliyet Adı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfından personele yurtdışında doktora ve 
yüksek lisans yaptırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: Personelin bilgilerinin arttırılması ve yabancı ülke uygulamalarını yerinde görmeleri amaçlanmakta 
olup, bu kapsamda Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapan 5 personelin doktora, 15 personelin 
yüksek lisans yaptırılması amacı ile toplam 20 personelin yurtdışına gönderilmesi planlanmaktadır. (Not:2014-
2015 yıllarında yurtdışına doktora için gönderilen 6 kişi ve 2016 yılında yurtdışına doktora için gönderilecek 5 
kişinin 2017 yılında yapılacak ödemeleri de 2017 bütçe rakamlarına dahil edilmiştir.) 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 2.372.545,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.383.655,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 3.756.200,00 
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Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.756.200,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan değişiklikler 
yapılarak Bakanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve insan 
kaynaklarının niteliksel kapasitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar 

Faaliyet Adı 
MİAH ve GİH Sınıfından personelin bilgilerini artırmak ve uygulamaları 
yerinde görmek üzere kısa süreli (0-3 ay) yurtdışına gönderilmelerine yönelik 
çalışmaların yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: Personelin bilgilerinin artırılması ve yabancı ülke uygulamalarını yerinde görmeleri amaçlanmakta 
olup, bu kapsamda Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfından 60, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından ise 10 
olmak üzere toplam 70 personelin yurtdışına kısa süreli (0-3 ay) gönderilmesi planlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.010.945,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 3.010.945,00 

Bü
tç
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K
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na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.010.945,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi 
Değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan değişiklikler 
yapılarak Bakanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve insan 
kaynaklarının niteliksel kapasitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar 

Faaliyet Adı Genel İdare Hizmetleri Sınıfından personele yurtdışında yüksek lisans 
yaptırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Açıklama: Personelin bilgilerinin artırılması ve yabancı ülke uygulamalarını yerinde görmeleri amaçlanmakta 
olup, bu kapsamda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan 5 personelin yüksek lisans yapmaları için 
yurtdışına gönderilmesi planlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 382.668,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 224.379,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 607.047,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 607.047,00 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 Merkez hizmet binası onarım işlerinin 
yürütülmesi 6.779.000,00 0,00 6.779.000,00 

2 Taşıt kiralama işlerinin yürütülmesi 12.675.000,00 0,00 12.675.000,00 
3 Temizlik hizmeti alımı işlerinin yürütülmesi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

4 Lojman bakım ve onarım işlerine yönelik 
çalışmaların yürütülmesi 1.886.000 0,00 1.886.000 

5 Personel yemek servisi hizmeti alımı işlerinin 
yürütülmesi 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 

6 Personel servis hizmeti alımı işlerinin 
yürütülmesi 2.155.000,00 0,00 2.155.000,00 

7 Kreş hizmetleri işlerine yönelik çalışmaların 
yürütülmesi 158.606,00 0,00 158.606,00 

8 Personel eğitimi hizmet alımı işlerinin 
yürütülmesi 150.000,00 0,00 150.000,00 

Genel Toplam 34.053.606,00 0,00 34.053.606,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini arttırmaya yönelik destek hizmetleri 
sunmak 

Faaliyet Adı Merkez hizmet binası onarım işlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Bakanlığımız merkez hizmet binasının eski olması nedeniyle, birimin mutlak zorunluluk arz eden 
bakım ve onarımı bütçe imkânları doğrultusunda karşılanacaktır. 2017 yılında Bakanlığımıza ait Sosyal Tesis, 
Akay Cad. No:1 ile B1 Bloktaki ana hizmet ve ek hizmet birimlerinin tadilatının yapılması planlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 279.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 6.500.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 6.779.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.779.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini arttırmaya yönelik destek hizmetleri 
sunmak 

Faaliyet Adı Taşıt kiralama işlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Bakanlık Merkez Teşkilatındaki iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için 
ihtiyaç duyulan 20 adet taşıtın kiralanması planlanmaktadır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.675.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 12.675.000,00 

Bü
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ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 12.675.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini arttırmaya yönelik destek hizmetleri 
sunmak 

Faaliyet Adı Temizlik hizmeti alım işlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün teklifi doğrultusunda temizlik hizmetlerine yardımcı olmak 
üzere Bakanlık ortak alanları ve 15 Bakanlık biriminin temizlik hizmetleri yürütülecektir. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 6.000.000,00 

Bü
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K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini arttırmaya yönelik destek hizmetleri 
sunmak 

Faaliyet Adı Lojman bakım ve onarım işlerine yönelik çalışmaların yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Bakanlığımıza ait 25 adet lojmanın İnşaat – Emlak Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 
koordinasyonunda, gelen talepler doğrultusunda periyodik bakım – onarımları yapılacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 386.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 1.500.000,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 1.886.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.886.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini arttırmaya yönelik destek hizmetleri 
sunmak 

Faaliyet Adı Personel yemek servisi hizmet alım işlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Bakanlığımız personelinin çalışma verimliliğini arttırmak ve kendilerine zaman ayırmalarını 
sağlamak amacıyla personele sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmeti sunulacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 1.250.000,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 4.250.000,00 
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Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 
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Toplam Kaynak İhtiyacı 4.250.000,00 
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2017 Yılı Performans Programı (Taslak) 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini arttırmaya yönelik destek hizmetleri 
sunmak 

Faaliyet Adı Personel servis hizmeti alım işlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Bakanlığımız personelinin kalabalık şehir trafiği ve yoğun toplu taşımacılığın verdiği stresten 
uzaklaştırarak mesai saatlerine zamanında gelebilmeleri için personel servisi hizmeti alınacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.155.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 2.155.000,00 
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e 
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ışı
 

K
ay
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k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.155.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini arttırmaya yönelik destek hizmetleri 
sunmak 

Faaliyet Adı Personel Eğitim Hizmeti Alımı işlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Açıklama: Birim personelinin motivasyon ve verimliliğini arttıracak eğitim hizmeti sunulacaktır. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 150.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Amaç 5 Bakanlık Hizmetlerinde Hız ve Kaliteyi Artırmak 

Hedef 5.5 Bakanlık faaliyetlerinin tanıtımında etkinliği sağlamak ve bakanlığın imajını 
geliştirmek 

Performans Hedefi 
5.5.1 

Bakanlık faaliyetlerinin tanınma düzeyi ve algılanma biçimine yönelik olarak 
kamuoyu ve medya araştırması yapılacaktır 

Açıklamalar: Bakanlık faaliyetlerinin tanınma düzeyi ve algılanma biçimine yönelik olarak kamuoyu ve 
medya araştırması yapılması. 
Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

1 Kamuoyu ve medya araştırması çalışmalarının 
gerçekleşme oranı (%) 100  100 100 

Açıklama: Bakanlık faaliyetlerinin tanıtımında etkinliği sağlamak ve Bakanlığın imajını geliştirmek amacıyla 
Bakanlık faaliyetlerinin tanınma düzeyi ve algılanma biçimine yönelik olarak kamuoyu ve medya araştırması 
yapılacaktır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) 

Bütçe  Bütçe Dışı Toplam 

1 
Medya takip hizmet alımı ve medya araştırması 
çalışmaları ile Anadolu Ajansı haberleri hizmet 
alımına yönelik çalışmaların yürütülmesi 

110.000,00 0,00 110.000,00 

Genel Toplam 110.000,00 0,00 110.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Performans Hedefi Bakanlık faaliyetlerinin tanınma düzeyi ve algılanma biçimine yönelik olarak 
kamuoyu ve medya araştırması yapılması. 

Faaliyet Adı Medya takip hizmet alımı ve medya araştırması çalışmaları ile Anadolu Ajansı 
haberleri hizmet alımına yönelik çalışmaların yürütülmesi  

Sorumlu Harcama 
Birimi veya Birimleri BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

Açıklama: Bakanlık faaliyetlerinin tanınma düzeyi ve algılanma biçimine yönelik olarak kamuoyu ve medya 
araştırması yapılması. 

Ekonomik Kod 2017 

1 Personel Giderleri 0,00 

2 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.000,00 

4 Faiz Giderleri 0,00 

5 Cari Transferler 0,00 

6 Sermaye Giderleri 0,00 

7 Sermaye Transferleri 0,00 

8 Borç Verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı 110.000,00 

Bü
tç

e 
 D

ışı
 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt içi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 110.000,00 
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İd

P
ER

FO
R

M
A

N
S 

 

 

dare Ad 10 

H
ED

EF
İ 

FA
A

Lİ
Y

ET
 

1   

Ter
suç
kaç
kon
ulu
güç

  1 

İç g
üze
koo
top
yön
yür

2   

Ter
doğ
kar
çal
şek

  2 

523
Ter
Doğ
Kar
Kan
zar
yön
son
çal

3   

Ent
anl
kur
işb
tek
alty
güç
sn
olu

  3 

Sn
uns
ona
yön
yür

- İÇİŞLERİ BA

Açklam

rörizm, örgü
çlar, siber su
çakçlkla mü
nularnda ul
uslararas işb
çlendirmek 
güvenlik başta
ere kamu hizm
ordinasyonu iç
plants düzenle
nelik çalşmala
rütülmesi 
rör ve terörd
ğan zararlar
rşlanmas 
lşmalarnn 
kilde yürütül
33 Sayl Terör
rörle Mücadele
ğan Zararlarn
rşlanmas Hak
nun kapsamn
rarlarn karşla
nelik başvurula
nuçlandrlmas
şmalarnn yü

tegre snr y
layş çerçev
rumlar aras

birliğine daya
knolojik göze
yaps ile 
çlendirilmiş 

nr güvenliği 
uşturmak. 

r aydnlatma 
surlarnn bak
armnn yaplm
nelik çalşmala
rütülmesi 

İ

AKANLIĞI 

ma 

ütlü 
uçlar ve 
ücadele 
usal ve 
birliğini 

a olmak 
metlerinin 
çin valiler 
enmesine 
ar 

den 
rn 

etkin bir 
lmesi 
r ve 
eden 
n 
kknda 
da 
nmasna 
arn 
 
rütülmesi 

önetimi 
vesinde 
 

al ve 
etleme 

etkin bir 
sistemi 

tesisi 
m ve 

masna 
ar 

2017 Yl P

İDARE PER

Bütçe

(TL) 

150.000

150.00

250.000.000

250.000.00

29.911.000

21.326.00
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RFORMANS

 

e İçi 

PAY 
(%) 

0,00 0,00

00,00 0,00 

0,00 4,28

00,00 4,28 

0,00 0,51

00,00 0,37 

gram (Taslak)

S TABLOSU

2

Bütç

(TL) 

0

0

0

U 

2017 

çe Dş 

PAY 
(%) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

T

(TL) 

150.0

150

250.000.0

250.000

29.911.0

21.326

Toplam 

PA
(%

000,00 0,0

.000,00 0,

000,00 4,

.000,00 4,

000,00 0,

.000,00 0,

AY 
%) 

00 

00 

28 

28 

51 

36 
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  4 

Sn
tük
kar
çal

  5 

Sn
fark
yön
am
düz

  6 

Sn
Böl
“İk
eği
ziya
yön
yür

  7 

Ulu
Ris
kul
don
ger
ilgil
yür

4   

İns
ala
sta
yük
ulu
sta
ola
gel
sağ

  8 

İns
ulu
uyg
rap
öne
yön
yür

5   Ma
kap

  9 

Ma
bor
güç
büy
ilçe
ida
sta
gel
me
çal

r hatt aydnla
ketim giderlerin
rşlanmasna y
şmalar yürütü

r yönetimi ko
kndalğn artr
nelik olarak m
irlerine eğitim
zenlenmesi 

r Yönetimi Ala
gesel İşbirliği 
inci Aşamas” 
tim, çalştay v
aretleri yaplm
nelik çalşmala
rütülmesi. 

usal Koordinas
k Analizi Merk
lanlacak yazl
nanm ve diğe
reksinimlerin t
li çalşmalar 
rütülmesi 

san haklar 
anndaki 
andartlarn 
kseltilmesi v
uslararas 
andartlara uy
arak politikal
liştirilmesini
ğlamak 

san haklar ala
slararas stand
gulamalarn ve
porlarn incelen
eriler geliştirilm
nelik çalşmala
rütülmesi 

ahalli idarele
pasitesini ar

halli idarelerin
rçlanma sistem
çlendirilmesine
yükşehir, büyü
e belediyeleri v
relerin hizmet
ndartlarnn 
iştirilmesine y

evzuat taslağ h
şmalarnn yü

atma 
nin 

yönelik 
ülmesi 

onusunda 
rlmasna 
ülki idare 

m 

annda 
Projesinin 
için 

ve çalşma 
masna 
ar 

yon ve 
kezinde 
m, 
r 

tedarikiyle 

ve 

ygun 
lar 
i 

nnda 
dartlarn, 
e ilgili 
nerek 
mesine 
ar 

erin mali 
rtrmak 

n 
minin 
e ve 
ükşehir 
ve bağl 
t 

yönelik 
hazrlama 
rütülmesi 

2017 Yl P

3.000.00

385.00

200.00

5.000.00

50.000

50.00

0
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00,00 0,05 

00,00 0,01 

00,00 0,00 

00,00 0,09 

0,00 0,00

00,00 0,00 

0,00 0,00

0,00 0,00 

gram (Taslak)

0

990.000

990.00

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 12,00 

0,00 12,00 

3.000

385

200

5.000

50.0

50

990.0

990

.000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,

000,00 0,0

.000,00 0,

000,00 0,0

.000,00 0,

05 

01 

00 

09 

00 

00 

02 

02 
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6   

Ma
kur
gel
sta
bel
yön
ver
gel

  10 

Yer
say
ver
yön
çer
tas
çal

  11 

LAR
çer
yön
kap
gel
sun
bas
çal

  12 

Yer
dah
yar
hus
dez
hed
ana
Pro
ger
kom
rap
çal

  13 

KÖY
kap
(alt
olu
pro
yür

7   

Ye
bel
uyg
ve 
sağ
çal

  14 

Yen
mo
hay
yön
mo
çal
üze
ve 
tara
haz
yür

ahalli idarele
rumsal kapa
liştirmek, hiz

andartlarn 
lirlemek, dem
netim ve hes
rilebilirliği 
liştirmek. 

rel yönetimlerd
ydamlk ve hes
rilebilirliğin art
nelik LAR III P
rçevesinde me
lağ hazrlama
şmalarnn yü

R III Projesi 
rçevesinde yer
netimlerin kuru
pasitelerinin 
iştirilmesi ve h
num süreçlerin
sitleşmesine yö
şmalar yürütü
rel kamu hizm
ha fazla 
rarlanlabilmes
susunda özelli
zavantajl grup
defleyen bir ih
aliz çalşmasn
ojesi kapsamn
rçekleştirilmes
misyon oluştur
por hazrlama 
şmalarnn yü
YDES Projesi 
psamnda say
tlk verilerin) 
şturulmasna 

oje çalşmalarn
rütülmesi 
ni büyükşeh
lediye mode
gulamasnn
uygulanabil
ğlamaya yön
lşma yapma
ni büyükşehir 
odelinin etkin b
yata geçirilmes
nelik yaplacak
odelleme ve an
şmalarn yürü
ere komisyon k
kurulan komis
afndan rapor 
zrlanmas faal
rütülmesi 

erin 
asitesini 
zmet 

mokratik 
sap 

de 
sap 
trlmasna 
Projesi 
evzuat 
a 
rütülmesi 

rel 
umsal 

hizmet 
nin 
önelik 
ülmesi 
etlerinden 

si 
kle 
plar 
htiyaç 
n LAR III 

nda 
si için 
rma ve 

rütülmesi 

sal harita 

ilişkin 
nn 

ir 
linin 
 takibi 
irliğini 

nelik 
ak 
belediyesi 
bir şekilde 
sine 
k 
naliz 
ütmek 
kurulmas 
syon 

liyetinin 

2017 Yl P

6.420.000

6.420.00

0

125
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0,00 0,11

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

00,00 0,11 

0,00 0,00

0,00 0,00 

gram (Taslak)

2.310.000

990.00

990.00

330.00

4.950.000

4.950.00

0,00 28,00 

0,00 12,00 

0,00 12,00 

0,00 4,00 

0,00 0,00 

0,00 60,00 

0,00 60,00 

8.730.0

990

990

330

6.420

4.950.0

4.950

000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,

000,00 0,0

.000,00 0,

15 

02 

02 

01 

11 

08 

08 
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1

1

 

8   

Aci
ülk
nu
etk
yür

  15 
Aci
(11
yür

9   

Va
kay
hiz
ve 
me
art
des
sun

  16 
Hük
bak
yür

  17 

Val
Evi 
ona
yür

  18 Jen
çal

  19 Taş
çal

10   

De
sağ
yas
düz
siv
gel
sağ

  20 

Siv
ver
gel
çal

  21 

Siv
dah
ve 
sun
ele
don
gün

11   

Siv
kat
din
hes
olm

  22 
Pro
kur
des

  23 
Siv
işbi
sek

il çağr hizm
ke genelinde
mara (112) 
kin ve veriml
rütmek 

l çağr hizmetl
12) yönelik çal
rütülmesi 
lilik ve 
ymakamlkla
zmetlerin ver
çalşan 

emnuniyetin
ttracak altya
stek hizmetl
nmak 

kümet Konağ
km ve onarm
rütülmesi 

i Konağ ve Ka
yapm, bakm

arm işlerinin 
rütülmesi 

neratör almna
şmalarn yürü

şt almna yön
şmalarn yürü

erneklerin ge
ğlayacak ger
sal ve idari 
zenlemeler y

vil toplumun 
lişmesine ka
ğlanacaktr. 
il oluşumlara h
ren kurumsal y
işmesine yöne
şmalarn yap
il toplum kuru
ha etkin, daha
daha hzl hizm

nabilmek için m
ktronik yazlm
nanmlarn 
ncellenmesi 

vil oluşumlar
tlmc, güçlü
namik, şeffaf
sap verebilir

masn sağlam

oje karşlğ siv
ruluşlarnn 
steklenmesi 

il toplum örgü
irliği için kamu
ktörünün güçle

etlerini 
e tek 
altnda 
li şekilde 

lerine 
şmalar 

arda 
rimliliği 

i 
ap ve 
leri 

 yapm, 
 işlerinin 

aymakam 
m ve 

a yönelik 
ütülmesi 

nelik 
ütülmesi 

elişimini 
rekli 

yaplarak 

atk 

hizmet 
yapnn 
elik 
lmas 

uluşlarna 
a verimli 
met 
mevcut 
mlarn ve 

rn 
ü, 
f ve 
r 
mak 

vil toplum 

ütleri ile 
u 
endirilmesi 

2017 Yl P

72.820.000

72.820.00

290.234.000

240.445.00

19.500.00

2.600.00

27.689.00

13.855.000

5.130.00

8.725.00

58.863.000

31.520.00

8.631.00

126
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0,00 1,25

00,00 1,25 

0,00 4,97

00,00 4,12 

00,00 0,33 

00,00 0,04 

00,00 0,47 

0,00 0,24

00,00 0,09 

00,00 0,15 

0,00 1,01

00,00 0,54 

00,00 0,15 

gram (Taslak)

0

0

0

0

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

72.820.0

72.820

290.234.0

240.445

19.500

2.600

27.689

13.855.0

5.130

8.725

58.863.0

31.520

8.631

000,00 1,

.000,00 1,

000,00 4,9

.000,00 4,

.000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,

000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,

000,00 1,0

.000,00 0,

.000,00 0,

25 

25 

97 

12 

33 

04 

47 

24 

09 

15 

01 

54 

15 
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  24 

Siv
gel
etk
ger

12   

Nü
hiz
sun
tek
kul
yay

  25 
Kim
vat
yap

  26 

Me
Sist
Sist
Sist

  27 MA
ida

  28 

Kim
bağ
kur
ida
ve 
dş
kur
kişi
aln
işle

13   

Ba
sür
ort
güv
yür
yay

  29 

e-İç
Gel
Pro
me
ek 
gün
tam

  30 

e-İç
Yer
ser
Tab
geç

  31 

Me
Oda
Fela
Bak
yap

il oluşumlarn 
işmesine yöne

kinliklerin 
rçekleştirilmes

üfus ve vatan
zmetlerinin 
numunda bil
knolojilerinin
llanmn 
ygnlaştrma

mlik Kartlarnn
tandaşlara dağ
plmas 

rkezi Nüfus İd
temi, Adres Ka
temi ve Kimlik
teminin günce

AKS’aentegre o
re saysnn ar

mlik Paylaşm 
ğl olan/olmay
rumlar ile ilgili 
ri çalşmalarn
Genel yönetim
ndaki kamu k
ruluşlar ile diğ
ilerden katlma
nmasnn iş ve 
emlerinin yürüt
kanlk iş ve i
reçlerinin ele
tamda etkin 
venli bir şek
rütülmesini 
ygnlaştrma

çişleri Yazlm 
liştirme ve İda
ojesi kapsamn
erkez ve taşrad
isteklerin ve 
ncellemelerin 
mamlanmas 

çişleri Projesi 
rel Yönetim Mo
rvislerinin SOA
banl Mimari) y
çirilmesi 

rkez Kampüs 
as ile İş Sürek
aket Kurtarma
km, Onarm İş
plmas 

elik 

si 

ndaşlk 

lgi 
n 

ak. 

n 
ğtmnn 

daresi 
ayt 
k Paylaşm 
ellenmesi 

olan yetkili 
rtrlmas 

Sistemine 
an 
teknik ve 

n yaplmas 
m kapsam 
kurum ve 
ğer 
a pay 

tülmesi 
işlem 
ektronik 
ve 

kilde 

ak. 

ame 
nda 
dan gelen 

EBYS ve 
odüllerinin 

A (Servis 
yapsna 

Sistem 
kliliği ve 
a Merkezi 
şlerinin 

2017 Yl P

18.712.00

410.000.000

220.000.00

58.620.00

130.000.00

1.380.00

45.000.000

9.600.00

3.650.00

1.000.00

127

Performans Prog

00,00 0,32 

0,00 7,03

00,00 3,77 

00,00 1,00 

00,00 2,23 

00,00 0,02 

0,00 0,77

00,00 0,16 

00,00 0,06 

00,00 0,02 

gram (Taslak)

0

0

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

18.712

410.000.0
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1.000

.000,00 0,

000,00 7,0

.000,00 3,

.000,00 1,

.000,00 2,

.000,00 0,

000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,

.000,00 0,
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02 

77 

00 

22 

02 

77 

16 

06 

02 
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  32 

Me
ve 
ve 
kap
me
ve 
don
yen
güç
yap

  33 

Bak
val
yön
gel
alty
yay

  34 

Per
aln
değ
inte
tem

  35 Bak
taş

  36 

Bak
ile 
YİK
kay
sist
bir 
çal
yap
ent
sağ

  37 

e-İç
Gel
Pro
Bak
Teş
per

  38 

Me
ve 
ve 
kap
pla
ve 
yen

  39 
Nite
ve 
edi

  40 Ak
edi

  41 

BGY
sağ
den
ve 
yap
me
ant
aln
önl

rkez ve Taşra 
Ağ Altyaps Y
Güçlendirme P

psamnda; Bak
erkez birimleri 
kaymakamlkl
nanm ve ağ a
nilenmesi ve 
çlendirilmesi iş
plmas 
kanlk merkez 
ilik ve kaymak
nelik data taba
işmiş iletişim 
yapsnn kurul
ygnlaştrlmas
rsonel says b
narak yaplan 
ğerlendirmeler
ernet bağlant
min edilmesi 

kanlk sistem o
nmas ve yen

kanlk merkez 
bağl kuruluşla

KOB ve 
ymakamlklarn
temlerinin güv
ağ alt yaps ü
ştrlmas için 
plarnn 
tegrasyonunun
ğlanmas 

çişleri Yazlm 
liştirme ve İda
ojesi kapsamn
kanlk Merkez 
şkilatnda göre
rsonele eğitim

rkez ve Taşra 
Ağ Altyaps Y
Güçlendirme P

psamnda alnm
nlanan bilgisa
tarayc cihazla

nilenmesi 
elikli elektroni
akll kart tem
lmesi 
ll kart okuyuc
lmesi 
YS idamesinin
ğlanmas için; 
netimleri ile sz
kaynak kod an

ptrlmas, Baka
erkez ve taşra 
ti virüs uygula
nmas ve güve
emlerinin artr

Donanm 
Yenileme 
Projesi 
kanlk 
ile valilik 
arn 

altyapsnn 

şlerinin 

birimleri, 
kamlklara 
anl 

lmas ve 
(VOIP) 
az 

re göre 
larnn 

odasnn 
nilenmesi 

teşkilat 
ar valilik 

n bilgi 
venli ortak 
üzerinde 
ağ alt 

n 

ame 
nda 
ve Taşra 

evli 
 verilmesi 

Donanm 
Yenileme 
Projesi 
mas 
yar, yazc 
arnn 

k sertifika 
in 

cu temin 

n 
BGYS 
zma testi 
nalizi 
anlk 
teşkilatna 
mas satn 

enlik 
rlmas 

2017 Yl P

1.000.00

3.000.00

2.600.00

3.000.00

3.000.00

1.550.00

14.400.00

1.200.00

200.00

500.00
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00,00 0,02 

00,00 0,05 

00,00 0,04 

00,00 0,05 

00,00 0,05 

00,00 0,03 

00,00 0,25 

00,00 0,02 

00,00 0,00 

00,00 0,01 

gram (Taslak)
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  42 

İSA
gün
yap
Pro
me
kul

  43 Bilg
Hiz

14   

De
anl
iht
değ
Ba
etk
sağ
kay
kap
yük
çal

  44 

Bak
Bak
sor
yap
çal

  45 

Me
ada
art
yer
sür
gön
çal

  46 

Mü
Hiz
per
dok
yap
çal

  47 

MİA
per
art
yer
sür
gön
çal

  48 

Per
art
uyg
gör
olu
İda
gör
yük
için
gön
çal

  49 
Bak
yön
yür

AY Projesinin y
ncellenmesinin
plmas ve İçiş
ojesi’nin Bakan
erkez birimlerin
lanma alnma

gi Güvenliği Da
zmetinin alnm

eğişen kamu 
layş çerçev

tiyaç duyulan
ğişiklikler ya
kanlk hizme
kin hale getir
ğlanacak ve 
ynaklarnn n
pasitesinin 
kseltilmesine
lşmalar 

kanlk çalşanla
kanlktan bekle
runlar konusu
plmasna yöne
şmalarn yürü

sleğe alnan k
aylarnn bilgile
rmak ve uygu
rinde görmek ü
reyle yurtdşna
nderilmelerine
şmalarn yürü
lki İdare Amir

zmetleri Snfn
rsonele yurtdş
ktora ve yükse
ptrlmasna yö
şmalarn yürü
AH ve GİH Sn
rsonelin bilgile
rmak ve uygu
rinde görmek ü
reli (0-3 ay) yu
nderilmesine y
şmalar yürütü
rsonelin bilgile
rlmas ve yab
gulamalarn ye
rmeleri amaçla
p, bu kapsam

are Hizmetleri 
rev yapan 5 pe
ksek lisans yap
n yurtdşna 
nderilmesine y
şmalar yürütü
kanlk persone
nelik eğitim ça
rütülmesi 

yazlm 
n 
leri Portal 
nlk 
nde 
as 

anşmanlk 
as 

yönetimi 
vesinde 
n 
aplarak 
etlerinin 
rilmesi 
insan 
niteliksel 

e yönelik 

arnn 
entileri ve 
nda anket 
elik 
ütülmesi 

kaymakam 
erini 
ulamalar 
üzere 1 yl 
a 

e yönelik 
ütülmesi 
liği 

ndan 
şnda 
ek lisans 
önelik 
ütülmesi 
nfndan 
erini 
ulamalar 
üzere ksa 
urtdşna 
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