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KISALTMALAR
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ATT		

Acil Tıp Teknisyeni
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Devlet Malzeme Ofisi
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GFSM		

Devlet Mali İstatistikleri El Kitabı

GSS		

Genel Sağlık Sigortası

GSYH		

Garyrisafi Yurtiçi Hasıla

IACS		

Entegre Yönetim ve Kontrol Sistemi

İŞKUR		

Türkiye İş Kurumu

KHK		

Kanun Hükmünde Kararname

KİK		

Kamu İhale Kurumu

KOBİ’ler		
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KÖİ		

Kamu Özel İşbirliği
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Kilit Performans Göstergeleri

KYK		

Kredi Yurtlar Kurumu

LPIS		

Arazi Parseli Tanımlama Sistemi

MYB		

Merkezi Yönetim Bütçesi

RTÜK		

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

SGK		

Sosyal Güvenlik Kurumu

STK		

Sivil Toplum Kuruluşları

SYDV		

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

TBMM		

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TEDAŞ 		

Türkiye Elektrik Dağıtım Aş

THSK		

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

TOKİ 		

Toplu Konut İdaresi

TSE 		

Türk Standartları Enstitüsü

TTK		

Türkiye Taşkömürü Kurumu

TUBITAK 		

Türkiye Bilim ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK		

Türkiye İstatistik Kurumu

YÖK 		

Yüksek Öğretim Kurulu
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GİRİŞ
Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200’ü
yerelden, 10.000’i aşkın kişi ve kurum görüşü, 66 adet ÖİK) hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı
(2014-2018) bu yüksek hedeflere ulaşmada çok önemli bir yol haritası sunmaktadır.
Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin hızlandırılması ve kalıcı bir şekilde
yüksek gelirli ülkeler arasında yer alabilmesi için kalkınma çabalarının ekonomik ve sosyal alanda
kapsamlı reform çalışmalarıyla desteklenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma
Planında daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm Programları” adıyla aşağıda listesi
sunulan 25 adet özel uygulama programı oluşturulmuştur. Kalkınma Planında önceliklendirmenin
de yapılabilmesine katkıda bulunan söz konusu programlar, Planın uygulanabilirliğini ve kalkınma
çabalarının etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır.
Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından önem taşıyan
temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle birden fazla bakanlığın
sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon gerektiren kritik reform alanlarına
yönelik olarak tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla hazırlanan ve beş yıl içinde
sonuçlandırılması öngörülen bu programların Plan hedeflerine ulaşılması yolunda ciddi katkısı
olacaktır.
Tasarım sürecinde, Öncelikli Dönüşüm Programlarıyla Plan hedefleri ve politikaları arasında
bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel
unsurları ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, Öncelikli Dönüşüm Programları için ayrıntılı eylem
planları hazırlanmış bulunmaktadır. Programlar, toplamda 116 bileşen ve 1248 eylem içeren bu
eylem planları yoluyla hayata geçirilecektir. Bu süreçte, toplam 35 bakanlık ve kurum/kuruluş,
program koordinatörü ve/veya bileşen sorumlusu olarak görev almaktadır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanların katılımıyla gruplar halinde görüşülen bu özel
programlar, 16 Şubat 2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla resmiyet
kazanmış ve uygulama safhası başlamıştır.
Eylem planlarındaki eylemler, eylemden sorumlu kuruluşlar tarafından eylemle ilgili kuruluşlarla
koordinasyon halinde uygulamaya geçirilecektir. Eylem Planlarının izleme ve değerlendirmesi
Onuncu Kalkınma Planı dönemi sonuna kadar Eylem İzleme Sistemine üçer aylık bilgi girişleri ve
yılda 2 kere hazırlanacak Öncelikli Dönüşüm Programı İzleme Raporlarıyla yapılacaktır.
Yüksek Planlama Kurulu, uygulama sonuçlarını da dikkate alarak eylem planlarının gerektiğinde
revizyonunda yetkili olacaktır.
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ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI LİSTESİ:
1- Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı
2- İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
3- Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı
4- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı
5- Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı
6- Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı
7- İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı
8- İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı
9- Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı
10- İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı
11- Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
12- Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı
13- Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı
14- Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
15- Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
16- Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı
17- Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
18- Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı
19- Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı
20- Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı
21- Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı
22- Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı
23- Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı
24- Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı
25- Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı
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1. Programın Amacı ve Kapsamı
Sosyal refahın artırılması ve adaletli paylaşımın sağlanması ile istikrarlı büyüme sürecinin tesisinde
önemli bir politika aracı olan kamu kaynaklarının etkin kullanımı, sağlıklı işleyen bir kamu mali
yapısının da en önemli unsurlarından biridir. Kamu harcamalarının etkinliğinin ölçülmesi ve
bu kapsamda, bir kamu harcamasından beklenen faydanın ve aynı harcamanın genel ekonomi
üzerindeki etkisinin doğru ve zamanında tespiti ve analizi önem arz etmektedir.
Bu program çerçevesinde, mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamaların
tasfiye edilmesi, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi ve
kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır.

2. Program Hedefleri
•

Kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH’ya oranının Plan dönemi sonunda en fazla yüzde
0,5 olması

•

Harcamaların yerindeliği ve kalitesinin artırılması
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3. Performans Göstergeleri
Gösterge Adı

Mevcut
Durum (1)

2014 (2)

Puanlama formülü doğrultusunda
sosyal yardım hak sahibi olan
hedef kitlenin oranı (%)
Sosyal yardım programlarına
yönelik değerlendirme analizi
sayısı

en az 5

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi
Sistemine entegre olan yerel
yönetim oranı (%)
Tarımsal desteklerin tarımsal
katma değere oranı (%)
ATC/DDD metodolojisinde
1000 kişi başına düşen günlük
antibiyotik tüketim miktarı (birim)
Aile hekimliği muayene
oranlarının toplam muayene
içindeki payı (4) (%)

2015

2016

2017

2018

20

100

en az 5

en az 5

en az 5

en az 5

5

15

50

80

8

7,5

7,5

7,3

7,1

6,9

42 (3)

40

38

36

34

32

36

40

42

44

46

50

2013 yılı gerçekleşme,
2014 yılı gerçekleşme tahmini,
(3)
2011 ve 2012 yılları gerçekleşme,
(4)
Gösterge kişi başı yıllık muayene sayısının 8,2’nin üzerine çıkmayacağı öngörüsüne göre takip edilecektir.
(1)
(2)

4. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
Program Koordinatörü: Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
1. Bileşen: Sosyal Yardım ve Hizmetlerde Etkinliğin Sağlanması / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
2. Bileşen: Tarımsal Desteklerde Etkinliğin Sağlanması / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
3. Bileşen: Kamu Yatırımlarının Rasyonelleştirilmesi / Kalkınma Bakanlığı
4. Bileşen: Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması / Maliye Bakanlığı
5. Bileşen: Program-Bütçe Bağlantısının Güçlendirilmesi / Maliye Bakanlığı
6. Bileşen: Sağlık Harcamalarının Etkinleştirilmesi / Sağlık Bakanlığı
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Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Valilikler,
Kaymakamlıklar,
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma
Vakıfları

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Ocak 2015 - Temmuz 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama
Puanlama formüllerinin gerçek hane
verileriyle test edilmesi çalışmaları
kapsamında, hak sahipliği kararları ve sosyal
incelemeci görüşleri ile sistem tarafından
hesaplanan puanlama formüllerinin sonuçları
karşılaştırılacak, toplanan veriler analiz edilerek
yararlanıcı ve kaynak projeksiyonları yapılacak,
formüllerin kesme noktaları belirlenecektir.
Formüller, belirlenen kesme noktaları
çerçevesinde 3294 sayılı Kanun kapsamında
yürütülen sosyal yardım programları ve proje
desteklerinde, 2022 sayılı Kanun aylıklarında
ve GSS gelir tespitinde, başvuran kişilerin
yoksulluk/gelir durumlarının tespitinde
karar destek sistemi olarak kullanılmaya
başlanacaktır.

Politika 1.1: Sosyal yardım ve hizmetlerde bütüncül bir anlayışın geliştirilmesi

1. Bileşen: Sosyal Yardım ve Hizmetlerde Etkinliğin Sağlanması

Sosyal yardımlardan
Aile ve Sosyal
faydalanacak kişilerin
Politikalar Bakanlığı
objektif ölçütlerle
belirlenmesini sağlayan
puanlama formülü,
SYDV’ler tarafından
yürütülen sosyal
yardım programları
ve GSS gelir testinde
yoksulluk kriteri
olarak kullanılmaya
başlanacaktır.

Eylem Adı

5. Eylem Planı

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI
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2

Sosyal yardım
programlarının
bütüncül ve hane
odaklı bir yaklaşımla
etkin bir şekilde
yürütülmesi için
önlemler alınacaktır.

Sosyal amaçlı
programların
amaçlanan faydayı
sağlayıp sağlamadığı
değerlendirilecektir.

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
SGK

Kalkınma Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Milli Eğitim
Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
TÜİK,
SGK,
Vakıflar Gn. Md.,
Valilikler,
Kaymakamlıklar,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
STK

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2018

Sosyal yardım programlarının hedefleme
mekanizmaları, yararlanma koşulları,
değerlendirme kriterlerinin hane odaklı bir
yapıya kavuşturulması konusunda çalışmalar
yapılacaktır.

Sosyal yardım programları ve proje
desteklerine ilişkin etki değerlendirme
araştırmaları, sosyal yardım verilerine ilişkin
analizler yapılacaktır. Yatırım programı
kapsamında yürütülen araştırma projelerinin
yanı sıra Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi
Sistemi ve diğer kurumların veri tabanlarındaki
veriler kullanılarak yılda en az beş adet analiz
yapılması hedeflenmektedir.
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Eylem
No

Sivil toplumun
sosyal hizmet ve
yardımlara katılımına
yönelik tanıtım
faaliyetleri artırılacak,
sivil toplumun
ve vatandaşların
gönüllü olarak katkı
sağlamalarını teşvik
edecek sistem
kurulacaktır.

Sosyal yardım
alanında hizmet veren
kamu kurumlarının
veri tabanlarının
entegrasyonunun
tamamlanması
sağlanacaktır.

Eylem Adı

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Kalkınma Bakanlığı,
RTÜK,
Yerel Yönetimler,
STK

Adalet Bakanlığı,
İŞKUR,
TÜİK,
TKİ,
Valilikler,
Kaymakamlıklar

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2018

Ocak 2015 - Aralık 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

5

Başta koruyucu aile hizmetleri olmak üzere
ASPB tarafından sunulan sosyal hizmetlerin
tanıtımı yapılacak ve bu hizmetlerin
geliştirilmesinde gönüllülüğün önemini
vurgulayan kamu spotu vb. bilgilendirici ve
tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir. Sosyal yardım
alanında ise vakıfların fon gelirlerine sivil
toplumun ve vatandaşların gönüllü olarak katkı
sağlamaları teşvik edilecektir.

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
kapsamında sosyal yardımlar alanında hizmet
veren kurumların veri tabanları entegre
edilerek hane halkı yaklaşımı geliştirilecektir.
Entegre edilen kurumların ve sistemin bilişim
sistemi altyapısının yeterliliğini koruması
için gerekli donanım ve yazılım yatırımları
devamlı suretle yapılacaktır. 2014 yılında
yürürlüğe giren veri paylaşımına yönelik
yönetmelik çerçevesinde henüz entegrasyonu
yapılmayan kamu kurumlarıyla görüşmeler
yapılarak gerekli donanım ve yazılım yatırım
ihtiyaçları belirlenecek ve yatırım ihtiyaçlarının
tamamlanmasının ardından sosyal yardım
yapan tüm kamu kurumlarıyla veri tabanı
entegrasyonu tamamlanacaktır.

Açıklama

Politika 1.2: Sosyal yardım ve hizmetlerde kamu, özel kesim ve STK’lar arasında koordinasyonun sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesi

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

Yerel yönetimlerin
sosyal yardım
faaliyetlerini kamu
sosyal yardım
kuruluşlarıyla işbirliği
halinde yürütmeleri,
online veri alışverişine
geçiş ile sağlanacaktır.

İçişleri Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Yerel Yönetimler,
Kızılay,
Türkiye Belediyeler
Birliği

Ocak 2015 - Aralık 2016

2. Bileşen: Tarımsal Desteklerde Etkinliğin Sağlanması

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

Yerel yönetimlerin Bütünleşik Sosyal Yardım
Bilgi Sistemine dâhil edilerek sisteme zorunlu
veri girişi yapmaları ve sistemden bilgi
alabilmeleri sağlanacaktır. Yerel yönetimler
bilişim altyapılarını güçlendirerek sosyal
yardımlara ilişkin bilgileri yardımla eşanlı
şekilde sisteme kaydedecektir. Veri paylaşımına
yönelik yönetmelik çerçevesinde belediyeler
ve Türkiye Belediyeler Birliğiyle veri paylaşım
protokolleri yapılacaktır.

6
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Eylem
No

Tarıma destek veren
kurum ve kuruluşların
mevzuat ve
uygulamaları hakkında
mevcut durum tespit
edilecektir.

Eylem Adı

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Bilim
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
Hazine Müst.,
Türkiye Ziraat
Odaları Birliği

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Ocak 2015 - Aralık 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Tarım ve kırsal kalkınmaya destek veren
kurum ve kuruluşların desteklere konu tüm
mevzuatının taranarak mevzuat ve uygulama
analizi yapılacaktır.

Açıklama

Politika 2.1: Tarımsal desteklere ilişkin mevzuat ve uygulamaların birleştirilmesi ve bu desteklerin etkileşim içinde bulunduğu sektörlerin ve ilgili
tarafların ihtiyaçlarını gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi

6
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8

Tarımsal destekleme
uygulamalarının
kurumlararası
işbirliği ve eşgüdüm
kapsamında
yürütülebilmesini
teminen ihtiyaç
duyulan mevzuat
düzenlemeleri
gerçekleştirilecektir.

Tarımsal destekleme
veren kurumların
faaliyetleri Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı veri tabanıyla
ilişkilendirilecektir.

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Bilim
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
Hazine Müst.,
Türkiye Ziraat
Odaları Birliği

Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Aile ve Sosyal
politikalar Bakanlığı,
Hazine Müst.,
Türkiye Ziraat
Odaları Birliği
Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2016

Uygulanan tüm desteklerin ve buna özgü
mevzuatın AB ile uyum da gözetilerek kodifiye
edilmesi amaçlanmaktadır. Yeni mevzuatın
uygulanmasında Tarımsal Destekleme
ve Yönlendirme Kurulu, mevcut yasal
düzenlemelerin verdiği görev ve yetkiler de
dikkate alınarak, kurumlar arası işbirliği ve
eşgüdümü tesis edecek kurumsal yapı olarak
faaliyetlerini yürütecektir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dışındaki
kurumlarca verilen tarımsal destekleri birbiriyle
ve Bakanlıkça verilenlerle ilişkilendirmeye
yönelik, yazılım ve donanım ihtiyaçları
karşılanarak, işleyen, entegre bir izleme
ve değerlendirme sisteminin kurulacaktır.
Büyükşehir Belediyeleri ile diğer yerel idareler
tarafından kullandırılan kaynaklar da öncelikle
izlenecektir.

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

7

Farklı kurumlar
tarafından
gerçekleştirilen
tarımsal destekleme
uygulamalarına
yönelik izleme ve
değerlendirme
çalışmaları yürütülecek
ve bu kapsamda
uygulamaların
birbiriyle tamamlayıcı
bir şekilde
yürütülmesine yönelik
gerekli önlemler
alınacaktır.

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Aile ve Sosyal
politikalar Bakanlığı,
Hazine Müst.,
Türkiye Ziraat
Odaları Birliği,
Yerel Yönetimler

Ocak 2015 - Aralık 2016

Farklı kurumlar tarafından tarım sektörüne
verilen desteklerin tek bir politika çerçevesinde
yürütülebilmesini teminen, destekleme
uygulamaları izlenecek ve bu uygulamaların
birbirini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesi
için Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme
Kurulunca yapılacak değerlendirmeler
çerçevesinde ilgili bütün kurum ve kuruluşların
konuya ilişkin faaliyetlerine yön verilecektir.

8

11

Eylem
No

Örgütlülüğü ve
üretici-sanayi
entegrasyonunu ve
işbirliğini geliştirecek
şekilde destekleme
mekanizması
kurulacaktır.

Eylem Adı

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı,
Hazine Müst.,
Türkiye Ziraat
Odaları Birliği

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Üretici örgütlerinin destekleme
uygulamalarında paydaş olmalarına yönelik
teknik kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacak,
desteklerin ekonomik etkinliğini artırmak
üzere ortak makine parkı oluşturulması gibi
alternatifler üzerinde çalışılacak, sözleşmeli
üretimin yaygınlaştırılmasına yönelinecektir.

Açıklama

Politika 2.2: Tarım sektöründe örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşumuna imkân veren gıda güvenliği ve güvenilirliğini sağlayan doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımını gözeten bir destek sisteminin kurulması

10

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

14

Tarımsal destekler,
tarımsal üretimin
planlanmasına yön
verecek şekilde
bölgeler itibarıyla
farklılaştırılarak
uygulanacaktır.

Tarımsal Piyasa
(Pazar) Bilgi Sistemi
geliştirilecektir.

13

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Destekleme
Gıda Tarım ve
modellerinde
Hayvancılık
etkinlik sağlanırken
Bakanlığı
doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı
ve gıda güvenilirliği
öncelikle gözetilecektir.

12

Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Bakanlığı,
Hazine Müst.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Avrupa Birliği
Bakanlığı,
Hazine Müst.

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2015

Bölgelerin doğal kaynak varlıkları ile ekolojik
farklılıklarının belirlediği üretim potansiyelleri
dikkate alınarak, destekleme ödemeleri bölgeler
itibarıyla farklılaştırılarak uygulanacaktır. Bu
çerçevede, her bir ürünün kendine uygun
ekolojide yetiştirilmesine ve tarımsal üretimin
planlanmasına katkıda bulunulacaktır.

İthalat, ihracat, ürün maliyeti, fiyat, toplam
değer verileri ile piyasa mekanizmalarının
izlenmesi ve buna yönelik iş adımlarını
kapsayacaktır. Bakanlıklar arası veri akışı ve
izleme sağlanacaktır.

AB Müktesebatına uyum yanında tarımsal
faaliyetlerin çevre, insan ve hayvan sağlığına
olabilecek zararlarının en aza indirilmesi
açısından desteklerin belli sağlık ve güvenilirlik
kriterleri gözetilerek etkinleştirilmesi
amaçlanmaktadır.

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

9

16

15

Eylem
No

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Destekleme
Gıda Tarım ve
uygulamalarının
Hayvancılık
etki analizinin
Bakanlığı
yapılmasına ve etki
analizi sonuçlarının
raporlanmasına yönelik
altyapı oluşturulacaktır.

Tarımsal destek
bazında işletme
kayıt sistemleri
geliştirilecektir.

Eylem Adı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2016

Başlangıç Bitiş Tarihi

Hâlihazırda yürütülmekte olan destekleme
uygulamaları ile yeni önerilecek destek
kalemlerinin tarım sektörü üzerine mevcut
ve muhtemel etkilerinin tespit edilerek, karar
vericilere sunulmak üzere raporlanması
amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının fiziki altyapısı ve beşeri kapasitesi
güçlendirilecektir.

Her destekleme konusu için işletme ve
parsel bazında üretim, maliyet, gelir/net
gelir verilerinin tutulduğu veri tabanları
oluşturulacaktır. Hâlihazırda yüzde elli
seviyesinde olan hayvancılık ile su ürünleri
işletmelerine yönelik kayıt sistemleri
tamamlanacaktır. Bu çerçevede Arazi Parseli
Tanımlama Sistemi (LPIS) ve Entegre Yönetim
ve Kontrol Sistemi (IACS) tamamlanacaktır.

Açıklama

Politika 2.3: Tarımsal desteklerle amaçlanan sosyal ve üretim odaklı fayda ile kamunun mali yükünün karşılaştırılmasına imkân verecek bir izleme
ve değerlendirme sisteminin kurulması ve tarımsal desteklerin etkinliğinin düzenli ölçülmesi

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

10

11

Eylem Adı

Büyüme için gereken
altyapı yatırımlarını
tespit etmek üzere
büyümeye daha fazla
katkı sağlayacak
öncelikli alanların
belirlenmesine
yönelik bir çalışma
yürütülecektir.

18

Hâlihazırda yürütülen
ve uygulanması
öngörülen desteklerin
ekonomik, sosyal
ve çevresel etkileri
değerlendirilecektir.

Eylem
No

17

Ocak 2015 - Aralık 2016

3. Bileşen: Kamu Yatırımlarının Rasyonelleştirilmesi

Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Bilim
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
Hazine Müst.,
Türkiye Ziraat
Odaları Birliği

Kalkınma Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Yatırımcı Kuruluşlar

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2016

Başlangıç Bitiş Tarihi

Yatırımların sektörel kompozisyonun
büyümeye etkisini uygun modeller aracılığıyla
analiz eden bir çalışma yürütülecektir.
Bu kapsamda özel sektörün üretkenliğini
artıracak alanlar tespit edilecektir. Çalışmanın
sonuçlarının yatırım tahsislerinin sektörel
dağılımında kullanılması sağlanacaktır.

Açıklama

Yürürlükte olan ve uygulanması öngörülen
desteklerin ekonomik, sosyal ve çevresel
açıdan mevcut ve muhtemel etkilerinin
belirlenmesine yönelik iş adımlarını
kapsayacaktır. Kırsal kalkınmaya dönük
desteklemeler de bu kapsamda ayrıntılı ele
alınacaktır. Yapılan etki analizlerinin sonuçları
raporlanarak karar vericilere sunulacaktır.

Politika 3.1: Yatırımların yüksek büyümeye katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesi

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

Bütçe sisteminde
Kalkınma Bakanlığı,
yatırım - cari harcama Maliye Bakanlığı
sınıflandırması gözden
geçirilecek, söz konusu
sınıflandırmaların
kapsamları ile ilgili
gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.

21

Kalkınma Bakanlığı

Yatırım Programındaki
mevcut proje stoku
önceliği ve etkinliği
bakımından gözden
geçirilecek, stoktaki
sorunlu projeler tespit
edilecek ve gerekli
tedbirler alınarak
yatırım programının
sürdürülebilirliği
artırılacaktır.

20

Kalkınma Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Sektörel ve bölgesel
yıllık yatırım
tahsislerinin plan
hedefleriyle uyumu
sağlanacaktır.

Eylem Adı

19

Eylem
No

Yatırımcı Kuruluşlar

Yatırımcı Kuruluşlar

Yatırımcı Kuruluşlar

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Haziran 2015

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2018

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

12

Yatırım tanımına uymayan işlere yatırım
programında yer verilmeyecek, cari bütçede
yer alan yatırım nitelikli harcamalar yatırım
programı kapsamına alınacaktır. Özellikle,
yatırım-cari sınırlandırmasının zaman zaman
açık olmadığı bakım-onarım işleri bu çerçevede
ele alınarak çalışmaların sonuçlarının
2016 bütçesi hazırlıklarında kullanılması
sağlanacaktır.

Kalkınma Bakanlığı ve yatırımcı kuruluşların
işbirliğiyle yatırım programında yer alan
projeler gözden geçirilerek analiz edilecek,
öncelikler, sorunlar, alınması gerekli tedbirler
belirlenecek ve yatırım programının etkinliğini
artırmaya yönelik olarak uygulamaya
yansıtılacaktır.

Toplam yatırım tahsislerinin Planda öngörülen
sektörel ve bölgesel hedefler doğrultusunda
belirlenmesi sağlanacaktır.

Politika 3.2: Proje stokunun Plan hedefleri ve kaynaklarla uyumlu şekilde oluşturulması

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Kamu Yatırım
Programı Yönetim
Süreci bütüncül
bir bakış açısıyla
yürütülecektir.

Kalkınma Bakanlığı

Yatırımcı Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2018

Yatırım programının bütüncül başarısını
ölçmek ve analiz etmek üzere göstergeler/
kriterler geliştirilecektir. Bu yönde belirlenen
kriterdeki ve göstergelerdeki gelişim
izlenecektir.

Yatırım projelerinin
programlanması,
izlenmesi ve
değerlendirilmesine
yönelik olarak diğer
kurumlarla bütünleşik
sistem kurulacaktır.

Kamu kuruluşlarında
proje döngüsü
yönetimi konusunda
kurumsal kapasite
geliştirilecektir.

24

Eylem Adı

23

Eylem
No

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

13
Yatırımcı Kuruluşlar

Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Sayıştay,
KİK,
İçişleri Bakanlığı,
Yatırımcı Kuruluşlar

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2018

Ocak 2015 - Aralık 2016

Başlangıç Bitiş Tarihi

Kamu yatırım projelerinin hazırlanması, analizi,
izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili eğitim
programları, seminerler ve konferanslar
düzenlenecektir. 2015-2018 döneminde
yılda 750 kişi/günlük eğitim düzenlenmesi
planlanmaktadır.

Kamu yatırım kararlarına baz teşkil edecek
şekilde sermaye stoku envanter bilgisi
oluşturulacak, mevcut stokun kullanım
etkinliği ve verimliliği izlenecektir. Tüm kamu
kuruluşları arasında her yönde bilgi akışını
sağlayacak mekanizmalar geliştirilecektir. Proje
harcamalarının sürekli izlenebilmesi için yatırım
projeleri, finansmanı ve bütçe tertibi arasındaki
bağlantının kurulması sağlanacaktır. Sistem il
bazında izlemeyi de mümkün kılacak şekilde
tasarlanarak bölgesel yatırım hedeflerinin takip
edilmesi sağlanacaktır.

Açıklama

Politika 3.3: Yatırım Projelerinin seçiminin fayda-maliyet analizlerine dayandırılması, izleme ve değerlendirmesinin etkin bir şekilde yapılması

22
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Yatırım döngüsünün
aşamalarına ilişkin
yönlendirici kılavuzlar
hazırlanacaktır.

Yatırım planlama
ve uygulamalarına
ilişkin kurumsal
yapı ve süreçler
gözden geçirilecek ve
gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.

Yatırım programı
kapsamında yer
almayan projelerin
izlenmesine
yönelik çalışmalar
yürütülecektir.

25

26

27

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Yatırımcı Kuruluşlar

Maliye Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Yatırımcı Kuruluşlar

Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Yatırımcı Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2016

14

KÖİ projelerinin, mahalli idarelerin belirli
büyüklükteki önemli projelerinin, 233 sayılı
KHK ve 4046 sayılı Kanun kapsamı dışındaki
kamu yatırımlarının tümünün izlenmesine
yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

İl özel idareleri ile Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıklarına ödenek aktarım
mekanizması gözden geçirilerek, uygulama ve
izleme etkili hale getirilecektir. İhale ve ödenek
serbest bırakma aşamalarını da kapsayan
yatırım projesi uygulama süreci ile kamu
yatırımlarında TOKİ aracılığıyla yürütülen
uygulamalar gözden geçirilerek, yatırım
programı ve bütçe disiplini açısından gerekli
düzenlemeleri yapılacaktır.

Yatırım projelerinin ekonomik analizi başta
olmak üzere rehber doküman hazırlanacaktır.
Fizibilite etütlerinde kullanılacak indirgeme ve
amortisman oranları gibi temel parametrelere
standartlar getirilecektir. Arazi ve zemin etüdü
süreçleri etkinleştirilecek, kamulaştırma
bedellerinin sağlıklı tahmini için yöntemler
geliştirilecek ve bunlarla ilgili düzenleme
yapılacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

15

30

Eylem
No

KÖİ uygulamalarıyla
ilgili çerçeve kanun
hazırlanacaktır.

29

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma
Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
KİK, Yatırımcı
Kuruluşlar

Hazine Müsteşarlığı

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2015

KÖİ modeliyle gerçekleştirilmesi planlanan
projelerin kamu yatırım programı bütünlüğü
çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla
mevzuat gözden geçirilerek parçalı mevzuat ve
uygulama yapısına son verilecektir.

KÖİ projelerinde uygulanan doğrudan ve/
veya dolaylı yükümlülükleri hesaba katacak
çalışmalar tamamlanacak, KÖİ yükümlülükleri
ve projelerinin izlenmesi sağlanacaktır. Risk
analizinin yapılmasından Hazine Müsteşarlığı,
bütçe ve muhasebe sistemi içinde takibinden
Maliye Bakanlığı, izleme ve değerlendirme
faaliyetlerinin bütüncül olarak koordine
edilmesinden ise Kalkınma Bakanlığı sorumlu
olacaktır.

Bütçe ve yatırım
programı, yatırım
ödeneklerinin yıl içi
revizyonlarını asgari
düzeye indirecek
şekilde hazırlanacaktır.

Eylem Adı

Kalkınma Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Yatırımcı Kuruluşlar

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2018

Başlangıç Bitiş Tarihi

Bütçe ve yatırım programı gerçekçi şekilde
hazırlanacak, program kararnamesi
çerçevesinde kurumlar arası koordinasyon
ve yetki dağılımı gözden geçirilerek yıl içi
uygulamaların bütçe, program ve sektörel
dengeleri bozmayacak şekilde yürütülmesine
ilişkin gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Açıklama

Politika 3.4: Yıl içi uygulamaların bütçe, program ve sektörel dengeler bozulmayacak şekilde yürütülmesi

KÖİ projelerinin bütçe
ve muhasebe sistemi
ile ilişkisini kurmak
üzere bir izlemedeğerlendirme sistemi
kurulacaktır.

28
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32

31

İhale sonuçlarının
yayımlanması sürecini
iyileştirecek düzenleme
yapılacaktır.

Yatırım projelerinin
finansmanın (iç
kaynak, dış kredi,
hibe, KÖİ vb.) en
uygun yöntemle
sağlanmasına yönelik
tedbirler alınacaktır.

Maliye Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Kamu İhale Kurumu,
Diğer Kamu İdareleri

Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Yatırımcı Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2018

4734 sayılı Kanuna göre yapılan mal ve
hizmet alımları ile yapım, 2886 sayılı Kanuna
göre yapılan satım, kira, trampa, mülkiyetin
gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ile özel
kanunlarına göre yapılan tüm ihale sonuçlarının
birim, miktar ve fiyat üzerinden ihaleyi yapan
idarelerin internet sitelerinde, elektronik kamu
ilanı platformunda ve varsa diğer zorunlu
yerlerde ilanı sağlanacaktır.

Projelerin finansman kaynağının belirlenmesi
aşamasına yönelik süreçler gözden geçirilerek
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve yatırımcı kuruluşlar
arasında koordinasyon sağlanacak ve proje
finansman kaynaklarının belirlenme süreci
etkinleştirilecektir. Proje finansmanında
alternatif yöntemlerin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

16

17

34

Eylem
No

33

Eylem
No

Projelerin, cari
harcamaları dikkate
alacak şekilde
hazırlanması
sağlanacaktır.

Eylem Adı

Plan dönemi sürecinde
geliştirilecek ulusal
varlık yönetimi
stratejisi çerçevesinde
bakım-onarım,
idame-yenileme
harcamalarına gereken
önem ve öncelik
verilecektir.

Eylem Adı
Maliye Bakanlığı,
Yatırımcı Kuruluşlar

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Aralık 2016 - Aralık 2018

Başlangıç Bitiş Tarihi

Kalkınma Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Maliye Bakanlığı,
Yatırımcı Kuruluşlar

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Aralık 2017 - Aralık 2018

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Projeler işletme aşamasındaki cari harcama
ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak
hazırlanacaktır. Projelerin cari harcamalarının
geliştirilecek bütünleşik bilgi sistemine
girilmesi sağlanacaktır.

Açıklama

Mevcut varlık envanteri gözden geçirilerek
bakım onarım ihtiyacı belirlenecek ve
önceliklendirilecektir. Yatırım Programında
proje sınıflandırılmasına gidilecek; bakım,
onarım ve yenileme işleri müstakil olarak
projelendirilerek mevcut altyapının daha verimli
kullanılması sağlanacaktır. Mevcut varlıkların
ekonomik ömürleri boyunca kullanılmasına
yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Yatırım
Programında yer almayan gayrimenkul
alımları ve kamulaştırmalarını varlık yönetimi
çerçevesinde yönlendirecek düzenlemeler
yapılacaktır.

Politika 3.6: Yatırım kararlarında muhtemel cari harcama ihtiyacının dikkate alınması

Kalkınma Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Politika 3.5: Mevcut sermaye stokunun etkin kullanımına yönelik bakım-onarım harcamalarına ağırlık verilmesi

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

36

35

Eylem
No

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Taşımalı eğitim
Maliye Bakanlığı,
harcamaları
Milli Eğitim
gözden geçirilerek
Bakanlığı
karşılaştırmalı maliyet
analizi yapılacak ve
bu harcamaya ilişkin
farklı uygulama yapıları
geliştirilecektir.

Kamu kurumlarının
Maliye Bakanlığı
ihtiyaçlarının ortak alım
yöntemiyle tedariki
yaygınlaştırılacaktır.

Eylem Adı

Kalkınma Bakanlığı,
KİK

DMO,
KİK,
KOSGEB

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

18

İl harcamaları incelenecek, illerin karşılaştırmalı
öğrenci sayıları ve maliyet analizi yapılacaktır.
Taşımalı eğitimde kamu kaynaklarının etkin
kullanımı, tasarrufun sağlanması amaçlarıyla
farklı uygulama modelleri geliştirilecektir.
Sınavla öğrenci alan okulların yaygınlaştırılması
politikası sonucu taşımalı eğitimdeki artışın
etkisi incelenerek önceliğin büyük oranda
kırsal kesimlere yönlendirilmesi sağlanacaktır.
Ayrıca, öğle yemekleri sağlıklı koşullarda
ve belirli kalori miktarını sağlayacak şekilde
sunulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının aynı veya benzer
nitelikteki ihtiyaçlarının toplu alım yöntemiyle
tedarik edilebilmesi için yöntemler geliştirilmesi
ve ölçek ekonomisinden faydalanarak tasarruf
sağlanması amaçlanmaktadır. İhalelerde;
Onuncu Kalkınma Planında yer alan “kamu
alımları uygulamalarında KOBİ’ler lehine
düzenlemeler yapılması” hedefi doğrultusunda
yapılacak düzenlemeler de göz önünde
bulundurulacaktır.

Politika 4.1: Kamuda İsraftan Kaçınma ve Tasarruf Bilincinin Yerleştirilmesi

4. Bileşen: Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

39

Aile hekimliği
uygulaması ve aile
hekimlerine yapılan
ödemeler, kalemler
itibarıyla incelenecek,
iller bazında hekim ve
aile sağlığı merkezine
göre farklılık arz eden
harcamalar gözden
geçirilecek, sorunlu
alanlar tespit edilecek
ve çözüm önerileri
geliştirilerek uygulama
etkinleştirilecektir.

Maliye Bakanlığı,
Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu,

Özel (engelli) eğitim
Maliye Bakanlığı,
desteği harcamaları
Milli Eğitim
gözden geçirilecek,
Bakanlığı
farklı uygulama yapıları
geliştirilecektir.

38

Maliye Bakanlığı,
Milli Eğitim
Bakanlığı

Milli Eğitim
Bakanlığı pansiyon
uygulamasının etkinliği
analiz edilecektir.

37

Sağlık Bakanlığı

Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Ocak 2016 - Aralık 2016

Ocak 2016 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2015
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Aile hekimliği uygulaması ve iller bazında
farklılık arz eden ödemeler incelenecektir.
Uygulama ve maliyet analizleri doğrultusunda
sistemin etkinleştirilmesi için gerekli
düzenlemeler ortaya konulacaktır.

İl harcamaları incelenecektir. İllerin
karşılaştırmalı maliyet analizi yapılacaktır.
Destek kapsamı, hak sahipliği ve destek
süreleri gözden geçirilecektir. Özel eğitim
desteğinde kamu kaynaklarının etkin
kullanımı amacıyla farklı uygulama modelleri
geliştirilecektir.

Pansiyon uygulaması taşımalı eğitim
uygulamasıyla birlikte değerlendirilecek,
illere göre harcamaları, öğrenci sayıları ve
kapasiteleri incelenerek analiz edilecek,
pansiyon bütçesinin hazırlanması ve
uygulanması gözden geçirilecektir. Ayrıca,
pansiyon imkânlarından ihtiyaç sahibi
öğrencilerin öncelikli olarak yararlanması
amacıyla mevcut seçim kriterleri yeniden
değerlendirilecektir.

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

Yükseköğretim
kurumları cari
harcamalarının
karşılaştırmalı analizi
yapılarak ödenek
tahsisi rasyonel hale
getirilecektir.

Genel aydınlatmanın
uygun zamanlarda
yapılması; uygun
aydınlatma ve ölçüm
araçlarının tespiti
ve uygun olmayan
kullanımların
önlenmesi; kullanılan
elektriğin serbest
piyasa koşullarında
ihale suretiyle temini
hususlarında çalışma
yapılacaktır.

Kamu alımlarında
enerji kullanımı olan
mal ve hizmet alımları
ile yapım işlerinde
asgari verimlilik
kriterleri uygulaması
başlatılacaktır.

40

41

42

20

İçişleri Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Diyanet İşleri
Başkanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
KİK,
EPDK,
TEDAŞ,
Mahalli İdareler

YÖK,
Üniversiteler

Maliye Bakanlığı,
Bilim Sanayi ve
Enerji ve Tabii
Teknoloji Bakanlığı,
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
KİK,
TOKİ

Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2016

Kamu alımlarında mal ve hizmet alımları ile
yapım işleri için asgari verimlilik şartlarına
ilişkin mevzuatta gerekli değişiklikler
yapılacaktır.

Genel aydınlatmanın uygun zamanlarda
yapılması, uygun olmayan kullanımların
önlenmesi, uygun aydınlatma ve ölçüm
araçlarının araştırılması, genel aydınlatmada
kullanılan elektriğin serbest piyasa
koşullarında ihale suretiyle alınması hususları
değerlendirilecek ve sistem diğer yönleriyle
gözden geçirilecektir.

Fiziki ve beşeri kapasite ile tahsis edilen
ve kullanılan kamu kaynağı arasındaki
ilişkinin değerlendirilmesi ve kıyaslanması
sağlanacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Kamu idarelerinde
stok yönetimi
etkinleştirilecektir.

Kamuda taşıt edinim
ve kullanımında
yerindelik ve etkinliğin
sağlanmasına yönelik
yasal ve idari tedbirler
alınacaktır.

Kamu kuruluşlarında
ekonomik ömrünü
tamamlamış araçlar
kademeli olarak tasfiye
edilecektir.

Kamu kurumlarını
tasarrufa teşvik
etmek amacıyla cari
harcamalarda tasarruf
sağlamayı amaçlayan
proje ve işlere
finansman desteği
sağlanacaktır.

43

44

45

46
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Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

MYB kapsamındaki
kurumlar

MYB kapsamındaki
kurumlar

Kalkınma Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
KİK

MYB kapsamındaki
kurumlar

Ocak 2015 - Aralık 2018

Ocak 2015 - Aralık 2018

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2015

Merkezi yönetim bütçesine konulacak
kaynaktan cari harcamalarda tasarruf
sağlamayı amaçlayan proje ve işlere destek
verilecektir.

Ekonomik ömrünü tamamlamış kamu
kuruluşlarına ait araçlar tasfiye edilecektir.

Maliye Bakanlığı bünyesinde “Taşıt Modülü”
kurularak kamuda sağlıklı bir taşıt envanteri
oluşturulacaktır. Taşıt ediniminde etkin
karar verebilmek için satın alma ve kiralama
seçenekleriyle maliyetleri karşılaştırılarak
tasarruf bilinci anlayışıyla ortak yöntem, usul,
kriter ve standartlar belirlenecektir.

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde
üst yönetici ve harcama yetkililerinin
kullanabileceği bir Üst Yönetici Paneli
oluşturulacak ve bu panelde harcama
birimlerinin stok yönetiminin etkili ve verimli
yapılabilmesine imkân verecek analiz ve
raporlamalara yer verilecektir. İlaveten
mali yönetim ve kontrol alanında görev
yapan aktörlerin stok yönetimi konusundaki
sorumlulukları belirgin hale getirilecektir.

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

Kamu kurumlarınca
işletilen sosyal tesisler
kamu maliyesine
yük getirmeyecek
şekilde çözüme
kavuşturulacaktır.

Kamu kurumları döner
sermaye işletmelerinin
gerçek maliyetleri
ortaya konularak,
gerçekçi bir fiyat
politikası izlenmesi
sağlanacak, kârlı
çalışmayan işletmeler
tasfiye edilecektir.

Saydamlığın
artırılması ve rekabetin
sağlanması amacıyla,
ihale sonuçlarının
yayımlanması süreci
iyileştirilecektir.

47

48

49

KİK,
Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

4734 sayılı Kanun
kapsamındaki
idareler

MYB kapsamındaki
döner sermaye
işletmeleri bulunan
kurumlar

Bütün kamu kurum
ve kuruluşları

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2016
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Kamu ihalelerinde saydamlığı, rekabeti ve
kamuoyu denetimini artırmaya yönelik olarak,
4734 sayılı Kanuna göre yapılan mal veya
hizmet alımları ile yapım ihale sonuçlarının,
istisnaları belirlenmek kaydıyla, birim, miktar
ve fiyat üzerinden ihaleyi yapan idarelerin
internet sitelerinde ve elektronik kamu alımları
platformunda ilan edilmesi sağlanacaktır.

Döner sermaye işletmelerinin gerçek
maliyetleri ortaya konularak, gerçekçi
bir fiyat politikası izlenmesi sağlanacak,
sağlık sektörüne ilişkin olanlar hariç olmak
üzere kamu kurumlarının bütçelerinden
döner sermaye faaliyetleri için harcama
yapılmayacak, döner sermaye işletmeleri için
hizmet üreten kamu personelinin özlük ve
harcırah ödemelerinin döner sermaye işletme
bütçesinden yapılması sağlanacak ve kârlı
çalışmayan işletmeler tasfiye edilecektir.

Kamuya ait sosyal tesislerin kamu maliyesine
yük getirmemesi esastır. Bu çerçevede sosyal
tesisler ayrı ayrı değerlendirilerek tasfiyesine
veya özelleştirilmesine veya gerçek maliyetleri
karşılayacak şekilde kamu tarafından
işletilmesine karar verilecektir.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Araştırma geliştirme
faaliyetlerinin
desteklenmesi için
merkezi yönetim
bütçesinden ayrılan
kaynaklar ve buna
ilişkin mevzuat,
kaynak tahsisinde
etkinliği sağlamak
ve mükerrerlikleri
önlemek amacıyla,
gözden geçirilecektir.

Tip teknik şartnameler
hazırlanacaktır.

51

52

4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa
tabi olmayan
idareler tarafından
gerçekleştirilen ve
Kanundan istisna
edilmiş alımlara
ilişkin yapılan
ihalelerin sonuçlarının
bildirilmesi ve/
veya yayımlanması
sağlanacaktır.

50

Maliye Bakanlığı

KİK

KİK,
Maliye Baanlığı

Kalkınma Bakanlığı,
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
TÜBİTAK,
KOSGEB

4734 sayılı Kanun
kapsamındaki
idareler

Kamu kurum ve
kuruluşları

Ocak 2015 - Temmuz 2016

Ocak 2015 - Aralık 2016

Ocak 2015 - Aralık 2016
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Araştırma geliştirme faaliyetlerinin
desteklenmesi için merkezi yönetim
bütçesinden ayrılan kaynaklar ve buna ilişkin
mevzuat, kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak
ve mükerrerlikleri önlemek amacıyla, gözden
geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Belirlenecek idarelerin tip teknik şartname
hazırlanmasına ihtiyaç duyulan nitelikteki
alımlarına özgü tip teknik şartnamelerin ilgili
idarelerle birlikte hazırlanması konusunda
çalışmalar yapılacaktır.

4734 sayılı Kanuna tabi olmayan idareler
tarafından gerçekleştirilen ve Kanundan istisna
edilmiş alımlara ilişkin yapılan ihalelerin
sonuçlarının bildirilmesi ve/veya yayımlanması
amacıyla, Kamu İhale Kanununda değişiklik
yapılacaktır.

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI
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54

Eylem
No

53

Eylem
No

Hizmet alımlarının
bütçe tahsis süreci
öncesinde
fayda-maliyet/
maliyet-etkinlik
analizinin yapılması
zorunlu hale
getirilecektir.

Eylem Adı

Kalkınma Planı
dönemi için kurum
personel tavanları
belirlenecek ve
ihtiyaçlar öncelikle atıl
personel kullanılarak
karşılanacaktır.

Eylem Adı

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Ocak 2015 - Eylül 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Maliye Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Fayda-maliyet/maliyet-etkinlik analiz
raporlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere
hizmet alınmak suretiyle rehber çalışması
yapılacaktır. Belirli bir tutarın üzerindeki hizmet
alımlarında idarelerin bütçe tekliflerine esas
olmak üzere fayda-maliyet/maliyet-etkinlik,
kamu kaynağının karşılığının en iyi şekilde
alınması analizi yapılması zorunlu hale
getirilecektir.

Açıklama

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki
her bir kamu kurumu için plan döneminde
istihdam edilebilecek toplam personel sayısı
belirlenecek, bunun üzerinde istihdam
yaratılmayacaktır. İhtiyaç fazlası personelin
tespitine yönelik olarak ilgili kurumlarla
birlikte çalışma yapılacak, tespit edilen
ihtiyaç fazlası personelin ihtiyaç sahibi
idarelere nakledilmesine yönelik yasal ve idari
düzenleme yapılacaktır.

Politika 4.3: Hizmet alımlarının fayda-maliyet analizlerine dayandırılması

Maliye Bakanlığı,
Devlet Personel
Başkanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Politika 4.2: Personel Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)
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56

Eylem
No

55

Kaynak ve kadro
tahsisinde,
e-dönüşüme katkı
sağlayacak projelere,
işlere ve hizmetlere
öncelik tanınması
ve desteklenmesi
sağlanacaktır.

Eylem Adı

Personel istihdamına
dayalı hizmet alımı
yöntemine ve
standartlarına ilişkin
çalışmalar yapılacak
ve idari kontrol
mekanizmalarını da
içerecek mevzuat
düzenlemesi
yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Devlet Personel
Başkanlığı,
KİK, Mesleki
Yeterlilik Kurumu,
İŞKUR

Ocak 2015 - Haziran 2015

Maliye Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Kalkınma Bakanlığı

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Ocak 2015 - Aralık 2018

Başlangıç Bitiş Tarihi

Kamuda e-dönüşümün teşvik edilmesi
amacıyla; yapılacak fayda/maliyet analizlerini
de dikkate alarak; kaynak ve kadro
tahsislerinde e-dönüşüme katkı sağlayacak
projelere, işlere ve hizmetlere öncelik tanınması
ve desteklenmesi sağlanacaktır.

Açıklama

Personel çalıştırılmasına ilişkin alanlar,
yardımcı işler ve asıl işler olarak
ayrıştırılacaktır. Bütün hizmet alımları
izne tabi tutulacaktır. Hizmet alımı yapılan
alt işverenlerce çalıştırılan işçilerle ilgili
olarak kamu kurumlarının sorumlulukları
belirlenecektir. İlgili mevzuatına aykırı işlem
tesis ederek kamu zararına sebep olan kamu
görevlilerine uygulanacak yaptırımları içerecek
mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

Politika 4.4: Kamuda e-dönüşümün hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin düşürülmesi

Maliye Bakanlığı

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI
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57

Eylem
No

Standartlara uygun
hizmet binası
ediniminde etkin karar
verebilmek için satın
alma, kiralama ve
yapım seçeneklerinin
tercihinde uyulacak
yöntem, kriter, usul ve
esaslar belirlenecektir.

Kamu hizmet binaları
sınıflandırılarak
standartlar
belirlenecektir.

Eylem Adı

Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

26
Başbakanlık, Enerji
ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı,
TOKİ,
DMO

Kalkınma Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı,
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı,
TOKİ,
DMO,
Milli Eğitim
Bakanlığı,
YÖK,
TSE,
KYK

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Kriterler belirlendikten sonra belirlenen
standartlar dikkate alınarak hazırlanacak faydamaliyet analizi raporu ilgili idare tarafından
harcama kararına esas olmak üzere ilgisine
göre Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığına sunulacaktır.

Hizmet binaları standartları belirlenecektir.
Hizmet binalarının yapımına ilişkin yer
seçiminde hazine arazileri öncelikle
değerlendirilerek bina maliyetleri
düşürülecektir. Hizmet binalarında enerji
verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranacak
ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması
hedeflenecektir.

Açıklama

Politika 4.5: Kamu hizmet binası temininin (kiralama, satın alma, yapım) ihtiyaca uygun ve maliyet etkin hale getirilmesi

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Kamu kuruluşlarının
bina ve tesislerinde
verimlilik artırıcı
uygulamalar
etkinleştirilecektir.

Enerji ve Tabii
MYB kapsamındaki
Kaynaklar Bakanlığı, kurumlar
Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı

Ocak 2015 - Aralık 2015

Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde enerji
etütleri yapılarak verimlilik artırıcı projeler
hazırlanacak, bütçe ödenekleri öncelikle bu
projeler için tahsis edilecektir.
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Eylem
No

60

Eylem
No

Genel yönetim sektörü
cari harcamalarının
üçer aylık
dönemler itibarıyla
raporlanmasına ilişkin
çalışma yapılacaktır.

Eylem Adı

Sıfır tabanlı
bütçelemenin
uygulanması için
idari kapasite
geliştirilecektir.

Eylem Adı
Kalkınma Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Ocak 2015 - Aralık 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Maliye Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
İçişleri Bakanlığı,
SGK,
Mahalli İdareler

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Mart 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

IMF’ye verilen taahhüt çerçevesinde genel
yönetim sektörü cari harcamalarının 2015
yılından itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla
raporlanabilmesi için gerekli çalışma
yapılacaktır.

Açıklama

Kurumların bütçe hazırlık çalışmalarına
başlamadan önce bütçe tekliflerini sıfır tabanlı
bütçeleme anlayışına uygun, detaylı analiz
ve hesaplamalara dayalı olarak hazırlamaları
için genelge yayınlanacak, bütçe hazırlama
rehberi gözden geçirilecektir. Bütçelerin detaylı
analizinin yapılmasına imkân tanıyacak ve
birim, miktar, fiyat gibi verilerin toplanmasını
sağlayacak eğitimler yapılacaktır.

Politika 4.7: Cari harcamaların uluslararası standartlarla uyumlu şekilde raporlanması

Maliye Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Politika 4.6: Bütçe hazırlık sürecinde, personel harcamaları dışında kalan diğer cari harcamalara yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle
belirlenmesi
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Maliye Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
İlgili kamu kurum ve
kuruluşları

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Ocak 2015 - Mart 2016

Başlangıç Bitiş Tarihi

Merkezi yönetim için Bütçe Kanunu
hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın
TBMM’de kanunlaşmasına kadar gerçekleşen
süreci kapsayacak Bütünleşik Kamu Mali
Yönetim Bilişim Sistemi oluşturulacaktır.

Açıklama

Kaynak tahsis
sürecinin etkinliğini
sağlamak için
stratejik plan-bütçe
bağlantısını kuracak
araçların stratejik
plana uygunluğu
artırılacaktır.

Geliştirilecek program
bütçe yapısına
göre stratejik plan
ve performans
esaslı bütçelemeye
ilişkin mevzuatta
gerekli değişiklikler
yapılacaktır.
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Eylem Adı

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Merkezi yönetim
kapsamındaki kamu
idareleri

Merkezi yönetim
kapsamındaki kamu
idareleri

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Ocak 2017

Ocak 2015 - Ocak 2017

Başlangıç Bitiş Tarihi

Program bütçe yapısının gerektirdiği
değişiklikler göz önüne alınarak stratejik plan,
performans programı, faaliyet raporlarıyla
ilgili mevzuat, kılavuz ve rehberler birbirleriyle
uyumlu bir biçimde güncellenecektir.

Program bütçe yapısına kademeli olarak geçiş
sağlanırken stratejik planla bütçe bağlantısı
stratejik planın yıllık dilimi olan performans
programları üzerinden kurulacaktır. Bu süreçte
program bütçe yapısında yer alacak harcama
programlarının stratejik planlardaki amaç
ve hedefler ile performans programlarında
yer alan hedef, faaliyet ve projelere uyumu
gözetilecektir.

Açıklama

Politika 5.2: Kaynak tahsis sürecinin stratejik planlar ve performans esaslı bütçeleme sistemiyle ilişkisinin güçlendirilmesi

Bütünleşik Kamu
Mali Yönetim
Bilişim Sistemi
oluşturulacaktır.

Eylem Adı

63

Eylem
No

62

Eylem
No

Politika 5.1: Yönetim bilgi sistemlerinin bütünleşik hale getirilmesi

5. Bileşen: Program-Bütçe Bağlantısının Güçlendirilmesi

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)
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Eylem
No

Performans esaslı
bütçe yapısının
geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacak,
program yaklaşımını
içeren bir bütçe modeli
tasarlanacaktır.

Eylem Adı

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Merkezi yönetim
kapsamındaki kamu
idareleri

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Ocak 2015 - Aralık 2015

Başlangıç Bitiş Tarihi

Mevcut performans esaslı bütçeleme
sistemimize program yaklaşımının başarılı bir
biçimde entegre edilmesine yönelik olarak,
kurumlar arası bilgi paylaşımını sağlamak
ve anlayış birliğini güçlendirmek amacıyla
değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Bütçeleme sistemimizin aksayan yönleri ve
program bütçe sisteminin mevcut araçları nasıl
ve ne derecede etkileyeceği belirlenecektir.
Programların kalkınma planlarında yer alan
amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulması,
program hedef ve göstergelerinin geliştirilmesi
ve operasyonel adımların belirlenmesinde
idarelere rehberlik edecek dokümanlar
hazırlanacaktır.
Kurumsal kapasitelerin geliştirilmesine yönelik
rehberlik sağlanacak, eğitim programları ve
çalıştaylar düzenlenecektir.
Gerekli durumlarda merkezi yönetim
kapsamında pilot kuruluşlar seçilecek ve
pilot uygulamalar sonucunda elde edilecek
deneyimler ışığında harcama programlarının
uygulanmasına yönelik sürecin tasarımı
tamamlanacaktır.

Açıklama

Politika 5.3: Kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına kademeli olarak geçişin sağlanması
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67

66

Program izleme,
değerlendirme ve
raporlama modeli
geliştirilecektir.

Merkezi yönetim
kapsamındaki kamu
idarelerinde, kamu
hizmetlerini program
yaklaşımıyla ele
alan bütçe yapısına
geçilecektir.

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı

Sayıştay

TBMM,
Merkezi yönetim
kapsamındaki kamu
idareleri

Ocak 2016 - Aralık 2016

Aralık 2015 - Ekim 2016

Kullanılan kamu kaynağı ile çıktı ve sonuçları
değerlendirmek; politika, program ve
faaliyetleri gözden geçirerek yeni politikaları ve
faaliyetleri tasarlamak; program sonuçlarının
iyileştirilmesine yönelik tedbirler ve geri
bildirim mekanizmaları geliştirmek amacıyla
performans bilgisi üretimi ve kullanımına

2017 yılı merkezi yönetim bütçesi program
bazlı hazırlanacaktır. Bütçeler kamu
hizmetlerinin çıktı ve sonuçlarını gösteren bir
yapıya dönüştürülecek, böylelikle hükümet
öncelikleri, stratejik plan, performans programı
ve bütçe arasındaki ilişki daha güçlü bir şekilde
kurulabilecektir.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)
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69

68

Eylem
No

Akılcı ilaç kullanımına
yönelik izleme ve
değerlendirme
faaliyetleri
yürütülecektir.

Akılcı ilaç kullanımına
ilişkin bilinçlendirme
faaliyetleri
yürütülecektir.

Eylem Adı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

SGK

Milli Eğitim
Bakanlığı,
SGK,
Üniversiteler,
STK,
İlaç Sektörü

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2018

Ocak 2015 - Aralık 2018

Başlangıç Bitiş Tarihi

Politika 6.1: Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılması

6. Bileşen: Sağlık Harcamalarının Etkinleştirilmesi

31

Reçete Bilgi Sisteminin işlerliği artırılacak,
akılcı ilaç kullanımı konusunda il bazında
değerlendirmeler yapılarak tüm hekimlerin
reçeteleri kontrol edilecek, hekimlere kendi
reçeteleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak
ve yıllık olarak değerlendirme sonuçları
raporlanacaktır. Hekimlerin kendi reçetelerine
ilişkin bilgilendirilmelerine ek olarak, riskli
olduğu tespit edilen ilişkiler ve işlemler için
uyarı, cezai işlem şeklinde bir mekanizma
oluşturularak işletilecektir.

Akılcı ilaç kullanımına münhasır
sempozyumlar, çalıştaylar ve Akılcı İlaç
Kullanımı Kampanyası düzenlenecektir.
www.akilciilac.gov.tr web sitesinden ve
sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımı
sürdürülecek ve bilgilendirme amaçlı
materyaller hazırlanacaktır. Milli Eğitim
Bakanlığı aracılığıyla velilerin ve öğrencilerin
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Ürün tanıtım
elemanlarına yönelik akılcı ilaç kullanımı
konusunu da içeren yeterlilik eğitimi verilecek,
sağlık hizmet sunucularına yönelik akılcı ilaç
kullanımı eğitimleri tertip edilecektir.

Açıklama

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

71

70

Eylem
No

Sağlık Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Sağlık teminat paketleri SGK
etkinlik ve verimlilik
açısından gözden
geçirilecektir.

Sevk zincirinin
kademeli bir şekilde
uygulanması için
çalışmalar yapılacaktır.

Eylem Adı

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
SGK

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
SGK

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ocak 2015 - Aralık 2016

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Sağlık teminat paketlerinin etkinlik ve verimlilik
açısından değerlendirilmesinde, engelliler,
18 yaş altındaki yararlanıcılar ile bazı kronik
hastalıklar gibi istisnai durumlar dikkate
alınacak ve belirlenen bir kısım sağlık ürün
ve hizmetlerinden alınan katkı payları gözden
geçirilecektir.

Daha etkin ve verimli olması için sevk sistemi
gözden geçirilecek ve kademeli sevk zincirinin
2016 yılı sonuna kadar uygulamaya konulması
için çalışmalar yapılacaktır.

Politika 6.2: Kademeli Bir Şekilde Sevk Zinciri Uygulamasına Geçilmesi

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)
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73

72

Eylem
No

İnmelere etkin
müdahale yapılacaktır.

Diyabet tedavisinde
kalite kriterlerinin
uygulanması,
diyabet izleme ve
değerlendirme
kapasitesinin
geliştirilmesi
sağlanacaktır.

Eylem Adı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Üniversite
Hastaneleri,
Özel Hastaneler,
İl Sağlık
Müdürlükleri,
Askeri Hastaneler,
SGK

Üniversite
Hastaneleri,
Özel Hastaneler,
İl Sağlık
Müdürlükleri,
Askeri Hastaneler,
SGK

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Temmuz 2015 - Temmuz 2018

Temmuz 2015 - Temmuz 2018

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama
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İnme hastalarının ilk müdahalelerin yerinde
ve zamanında yapılmasının sağlanması,
komplikasyonların önlenmesi ve buna bağlı
gelişen maliyetlerin azaltılması sağlanacaktır.
İnme tedavisinde uluslararası standartların
uygulamaya alınarak klinik kalite düzeyi
artırılacaktır.

Diyabet hastalarının takiplerinin
etkinleştirilmesi suretiyle komplikasyonlar
önlenecek, maliyetler azaltılacaktır. Tedavide
uluslararası standartlar uygulamaya
alınarak klinik kalite düzeyinin artırılması
sağlanacaktır. Diyabet ilişkili tüm veri
setlerinin, veri tabanlarının uygunluğu ve
etkinliği incelenecektir. Ülke çapında etkin
prediyabet, diyabet ve komplikasyonların izlemi
için kilit performans göstergeleri (kpi) tespit
edilecek ve bu doğrultuda ideal karar destek
sistemleri tasarlanacaktır. Kurgulanan sistem
uygulamaya geçirilerek Türkiye Diyabet İzlem
Sisteminin kurulması ve hastane klinikleri
ve aile hekimlerinin sisteme entegrasyonu
sağlanacaktır.

Politika 6.3: Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
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74

Koruyucu diş
sağlığı hizmetleri
etkinleştirilecektir.

Akut miyokart
enfarktüsüne etkin
müdahale yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
SGK

SGK

Ocak 2015 - Aralık 2018

Temmuz 2015 - Temmuz 2018

2-12 yaş grubu çocuklarda (12.500.000
çocuk), aile hekimleri aracılığıyla diş kontrolü
yapılacaktır. THSK tarafından toplu florlu vernik
alım ihalesine çıkılacaktır. Hasta kayıtlarını aile
hekimleri tutacaktır.

Halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler
yapılacaktır. Ambulanslara tele-medicine
cihazları takılacaktır. ATT ve kardiyolog eğitimi
verilecektir. Ambulanslarla kalp merkezlerinin
koordinasyonu sağlanacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)
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