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8. BÖLÜM - PROGRAM KAPSAMI

8.1. Program Kapsamı 

Programın kapsamı, bir program altında yürütülen faaliyetlerin kamu idaresinin 
veya idarelerinin temel görev ve sorumlulukları çerçevesinde kapsayıcı bir şekilde 
ifade edilmesidir. Program kapsamı, idareler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin 
içeriği hakkında bütçe karar alıcılarına, kamu idarelerine ve kamuoyuna bilgi verir. 

Programın kapsamı belirlenirken kamu idarelerinin teşkilat mevzuatı uyarınca 
yürüttüğü görev ve sorumluluklar esas alınır. 

Program kapsamlarına bu bölümde yer verilmektedir.

AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ 
Aile yapısının, bütünlüğünün ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi; gelecek 

nesillere sağlıklı biçimde aktarılması ve ailenin refahının artırılması amacıyla ulusal 
politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik gerekli çalışmalarda bulunulması,

Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarını, 
nedenleri ve sonuçları bakımından incelenmesi, araştırılması, bunların önlenmesine ve 
sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programların hazırlanması 
ve uygulanması, 

İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmete erişim kolaylığının sağlanması 
ve takibinin gerçekleştirilmesi,  koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler 
ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

Aile ve topluma yönelik sosyal araştırmaların gerçekleştirilmesi, ailedeki yapısal 
değişimlerin, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırılması, değerlendirilmesi; 
nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerinin izlenmesi, sorun 
alanlarının tespit edilmesi ve bilimsel temelli ulusal bir politikaların geliştirilmesine 
yönelik çalışmalarda bulunulması,

Aile üyelerinin temel aile yaşamı, evliliğe hazırlık ve aile içi sorunların çözümü 
kapsamındaki bilgi, beceri ve tutumları geliştirmelerine yönelik eğitim, danışmanlık 
ve diğer sosyal hizmet programlarının sunulması,

Göç, afet ve acil durumlarda normal hayata dönüşü destekleyen güçlendirici 
psikososyal destek hizmetleri kapsamındaki gerekli çalışmaların yapılması gibi 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir. 

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA 
Yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici 

sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi,
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Yaşlılara sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulması,

Yaşlıların yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilmeleri 
için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,

Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve 
stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların koordine edilmesi,

Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, boş zamanlarının etkili bir biçimde 
değerlendirilmesine ve sağlıklı yaşlanmalarına ilişkin mekanizmalar oluşturulması 
gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, 

koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak, bu amaçla program ve 
projeler geliştirmek, stratejik alanlarda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, teknoloji 
altyapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak, gibi benzeri 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin 
katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak, elde 
edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesini desteklemek, sanayinin üniversite 
ve araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmasını sağlayacak programlar 
geliştirmek ve bu alanlarda girişimciliği desteklemek, fikri ve sınaî haklara ilişkin 
destek vermek gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik 
iş birliği yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminergibi bilimsel toplantıları 
desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak gibi benzeri konularda yapılan 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv 
gibi bilimsel ve teknolojik destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı 
ve sistemlerle iş birliği yapmak, araştırma ve eğitim kuruluşları arasında araştırma ve 
eğitim amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar kurmak, işletmek ve bu 
ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak gibi benzeri konularda 
yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar 
sağlamak, bu amaçla ödüller vermek, burslar vermek, yarışmalar düzenlemek ve 
yayınlar yapmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktarmak, bu alanlardaki yönetsel 
bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler yapmak 
ve yaptırmak gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme 
ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve 
desteklemek, yurt dışı irtibat büroları kurmak, destek programları oluşturmak, iş 
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birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma 
ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül, burs ve teşvik ikramiyesi 
vermek ve buna ilişkin hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
Bağımlılığa yönelik önleyici, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesi,

Gençlerin suça, şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek için 
paydaşlarla iş birliği yapılması, gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi, bağımlılık açısından risk taşıyan bölgelerde koruyucu ve önleyici 
nitelikte faaliyetler gerçekleştirilmesi,

Yerel yönetimlerin ve vatandaşların narkotik suçlarla mücadelede verdiği desteğin 
artırılmasına yönelik proje ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması, uyuşturucu,uyarıcı 
maddelerin yurtiçinde nakledilmesi ve satışının engellenmesine yönelik analiz ve risk 
profillendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi ve özel kurye veya kargolar üzerindeki 
denetimin artırılması, narkotik suçlara yönelik operasyonlar düzenlenmesi, bu alanda 
uluslararası iş birliğinin artırılması, proaktif bir yaklaşımla yeni nesil uyuşturucular ile 
mücadele edilmesi, narkotik suçlarla mücadelede yeni nesil teknoloji kullanımının 
artırılması ve kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyet, iş ve işlemler

bu program altında değerlendirilecektir.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM 
Haberleşme, bilgi teknolojileri hizmetleri, posta hizmetleri, görsel-işitsel medya 

alanında (internet ortamında yapılan yayınlar dahil) politika ve stratejilerin belirlenmesi, 
düzenleme, denetim, yetkilendirme, yükümlülüklerin belirlenmesi, tedbirlerin 
alınması, yaptırım uygulanması, araştırma ve geliştirme çalışmaları, tarifelerin 
belirlenmesi, altyapı ve hizmetlerin planlanması, kurulması, işletilmesi, uluslararası 
ilişkilerin yürütülmesi, elektronik haberleşme alanına ilişkin frekans, uydu pozisyonu 
ve numaralandırma planlaması ve tahsisinin yapılması, spektrum yönetimi, telsiz 
cihaz ve sistemlerinin kurulması ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi 
ve denetimi, bu alana ilişkin istatistiki verinin oluşturulması ve koordinasyon gibi 
benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Ülke sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından 
erişilebilir ve karşılanabilir ücretlerle sunulan posta hizmetleri, internet erişimi de 
dahil elektronik haberleşme hizmetleri gibi evrensel hizmetlere ilişkin hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Dijital Türkiye (e-devlet), Bütünleşik Arşiv Yönetimi Projesi Altında yürütülecek olan 
Devlet Arşiv Ağı ile Devlet Arşiv Ağı Veri Merkezi, ulusal kamu entegre veri merkezleri, 
elektronik imza,  elektronik sertifika, kayıtlı elektronik posta, internet alan adları gibi 
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dijital dönüşüm alanı ile siber güvenliğe yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi, 
projelerin geliştirilmesi, müdahale merkezlerinin kurulması, uygulama ve işletim 
süreçlerinin planlaması, yürütülmesi ve koordinasyonu ile bu alana ilişkin gerekli 
altyapıların kurulması gibi benzeri konularda yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve 
işlemler,

Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik stratejilerin, mimarilerin teknik kriterlerin 
belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması ve izlenmesi, projeleri geliştirilmesi, 
kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce akıllı 
ulaşım sistemleri kapsamında üretilen verilerin kullanılmasını ve değerlendirilmesini 
sağlamak amacıyla veri yönetim merkezi kurulması ve veri yönetim merkezi ile ilgili 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Kamu diplomasisi ile Devletin tanıtımı, kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi stratejik 
iletişim alanına ilişkin strateji ve politikaların belirlenmesi, kişi ve kurumların haklarına 
ilişkin talep edilen bilgilerin karşılanması ile elektronik belge yönetim sistemlerine 
ilişkin standartların oluşturulması, kamu kurumlarına belgenin oluşturulması 
süreçlerinde kullanacağı dosya planına ilişkin standartlarının belirlenmesi, revize 
edilmesi ve bu hususta eğitimler verilmesi, kurumsal iletişim standartlarının 
düzenlenmesi, (uluslararası platformlarda dahil) kamuoyunun ve ilgili makamların 
bilgilendirilmesi ve bu alanlara ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması gibi benzeri konularda 
yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir. 

BÖLGESEL KALKINMA 
Bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak; plan, program, politika ve 

stratejiler oluşturma, teşvik ve destek uygulamaları geliştirme ve yürütme, izleme, 
analiz ve araştırma faaliyetleri yürütme, düzenleme ve denetim yapma, kalkınma 
ajansları ve bölge kalkınma idareleri başta olmak üzere ilgili kurum kuruluşlar 
arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlama gibi konularda gerçekleştirilen hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının sorumlu olduğu bölgelerde kalkınmayı 
sağlamak üzere tarım, sanayi, turizm, eğitim gibi sektörlerdeki yatırımların 
gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme 
ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirme, bölgelerin gelişme potansiyeline, 
sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapma, bölge 
planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının 
ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler 
geliştirmek veya yaptırmak gibi konularda gerçekleştirilen hizmetler, faaliyetler, iş 
ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.
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CUMHURBAŞKANLIĞI 
T.C. Anayasası’nda Cumhurbaşkanına verilen görev  ve yetkilerin yerine getirilmesinde 

gerekli olan hizmetlerin sunulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan münasebetlerin 
yürütülmesi,  kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, Devlet 
Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti 
için gerekli çalışmaların yapılması, yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerinin 
izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemler bu program altında 
değerlendirilecektir.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI 
Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesi 

amacıyla gerekli çalışmaların koordine edilmesi, belirlenen politika ve stratejilerin 
uygulanması ve değerlendirilmesi,

Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan, özel surette korunması 
gereken çocuklara yönelik koruma ve bakım hizmeti sunulması, 

Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli 
önleyici ve telafi edici mekanizmaların oluşturması ve uygulamaya konulması, 

Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin aileleri yanında yetişmelerine 
imkân sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik destek verilmesi,

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması gibi 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.

DEMİRYOLU 
Demiryolu ulaştırmasına ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, rekabetin 

oluşturulması, düzenleme, denetim, izin, yetkilendirme, eğitim, sınav, tarifelerin 
belirlenmesi, tedbirlerin alınması,   belgelendirme, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, 
büyük çaplı yatırım ve finansman gerektiren demiryolu altyapı ve üstyapı projelerinin, 
kamu işletmeleri vasıtasıyla hazine pay sahipliği mekanizması ile finanse edilmesi, 
gerekli mali ve mali olmayan hedeflerin tespit ve takibi, bu alana ilişkin istatistiki 
verinin oluşturulması ve koordinasyon gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler, 

Kentiçi raylı sistemler dahil demiryolu ulaştırması sistemlerinin ve tesislerinin 
planlanması, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, devredilmesi, sinyalizasyonu, 
elektrifikasyonu raylı sistem araçları ve alt bileşenlerinin tasarımı, üretimi, bakım-
onarımı, yerli demiryolu sanayinin ar-ge kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile söz konusu 
sistem ve tesislerin iltisak hattı bağlantısı ile karayolu bağlantısına ilişkin projenin 
yatırım programında “Demiryolu Ulaştırması” sektörü altında yer alması halinde bu 
projelere yönelik yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 
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bu program altında değerlendirilecektir. 

Lojistik köy, merkez veya üslerin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, 
devredilmesi ile söz konusu yapıların iltisak hattı bağlantısı ile karayolu bağlantısına 
ilişkin projenin lojistik köy, merkez ve üs yapımına ilişkin proje altında yer alması 
halinde yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler program kapsamına dâhil değildir.

DENİZYOLU ULAŞIMI 
Denizyolu ulaştırmasına ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, düzenleme, 

denetim, izin, yetkilendirme, eğitim, sınav, tarifelerin belirlenmesi, tedbirlerin alınması, 
kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, haberleşme ve bildirim hizmetlerinin 
yapılabilmesi amacıyla gerekli teknik altyapının kurulması, belgelendirme, uluslararası 
ilişkilerin yürütülmesi, bu alana ilişkin istatistiki verinin oluşturulması ve koordinasyon 
gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Tersaneler, limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapılarına ilişkin düzenleme, denetim, 
izin, yetkilendirme, eğitim, sınav, tedbirlerin alınması, denizdibi tarama faaliyetleri, 
belgelendirme, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, bu alana ilişkin istatistiki verinin 
oluşturulması ve koordinasyon gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, 
iş ve işlemler, 

Su taşımacılık sistemlerinin ve tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, 
işletilmesi, devredilmesi ile söz konusu sistem ve tesislerin iltisak hattı bağlantısı ile 
karayolu bağlantısına ilişkin projenin yatırım programında “Denizyolu Ulaştırması” 
sektörü altında yer alması halinde bu projelere yönelik yapılan hizmetler, faaliyetler, 
iş ve işlemler

bu program altında değerlendirilecektir. 

Balıkçı barınakları ile yat limanlarının projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, 
devredilmesi gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler program 
kapsamına dâhil değildir.

DIŞ DENETİM VE HESAP YARGILAMASI 
Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde denetlenmesi ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunulması, genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer 
hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının denetlenmesi, sorumluların hesap 
ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususların kesin hükme bağlanması, Genel 
Uygunluk Bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve kanunla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işleri gibi konularda yapılan hizmetlerin 
gerektirdiği her türlü, faaliyet, iş ve işlemler bu program altında değerlendirilecektir.
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DIŞ POLİTİKA 
Ülkemizin diğer ülkelerle ilişkilerinde ve dış temsilde birlik ve etkinliğin sağlanması,  

dış ilişkilerimizin her boyutunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yakın danışma ve 
eşgüdüm içinde hareket ederek  “Girişimci ve İnsani Dış Politika” anlayışının, başta 
tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğumuz coğrafya ile yakın bölgemiz olmak 
üzere tüm coğrafyalarda barışın, güvenliğin, istikrarın sağlanması ve kalkınmanın 
desteklenmesi anlayışıyla etkin bir şekilde yürütülmesi, ulusal hak ve çıkarlarımızın 
tüm uluslararası platformlarda savunulması ve korunması, ikili siyasi, ekonomik, 
ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğinin 
ilerletilmesi, terörizmle uluslararası alanda etkin mücadele edilmesi, ülkemizin 
uluslararası işbirliği altyapısının hukuki ve stratejik çerçevesinin çeşitli araçlarla 
geliştirilmesi, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ve arabuluculuk konusunda 
çalışmalar yapılması, uluslararası anlaşmalara dair süreçlerin yürütülmesi, uluslararası 
hukukun ve içtihadın gelişiminin takip edilmesi, diplomasi ve konsolosluk ilişkilerinin 
yürütülmesiyle ilgili uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan görevlerin yerine 
getirilmesi, 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve 
yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi, ülke dışındaki 
vatandaşlara ve Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere destek, yardım 
ve konsolosluk himayesinin sağlanması, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 
ülkelerde mevcut sorunların çözümü maksadıyla her yıl ikili konsolosluk görüşmeleri 
yapılması, dış temsilcilikler vasıtasıyla sunulan hizmetlere vatandaşlarımızın erişiminin 
kolaylaştırılması, yabancılara yönelik vize hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi, 
yurtdışı temsilciliklerimizin sayısının dış politika önceliklerimiz ile ülkemizin temsiline 
ve prestijine uygun bir şekilde artırılması, ülkemizin tanınırlığının ve kamu diplomasisi 
alanındaki etkinliğinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması, 

Ülkemizin Avrupa Birliği ve organları ile ilişkilerinin yürütülmesi, Avrupa Birliği’ne 
katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilmesi, 
ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında 
etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, ortaklık çalışmalarının, katılım müzakerelerinin 
ve AB müktesebatına uyum çalışmalarının genel koordinasyonunu sağlayarak ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle gerekli politikaların belirlenmesi 
ile Türk ve AB kamuoylarının Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize olan desteğinin 
arttırılması, 

Uluslararası düzeyde savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğini artırmak amacıyla 
yeni anlaşmaların yapılması, barışı destekleme ve koruma harekâtlarının ilgili ülkelerle 
birlikte yürütülmesi,  uluslararası kuruluşlara katkı sağlanması, eğitim kapasitesinin 
geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtıcı faaliyetler yürütülmesi, uluslararası suçlu 
iadesi ve hükümlü nakli konularında faaliyet gösterilmesi ile ilgili iş ve işlemlere 
yönelik her türlü çalışma,

bu program altında değerlendirilecektir.
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DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ 
Cami, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, dini bilgi üretimi, mushaf ve fetva 

hizmetleri, hac ve umre hizmetleri, ibadethanelerin desteklenmesi, dini yayın 
hizmetleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim, yaygın din eğitimi hizmetleri ile toplumun dini, 
manevi ve ahlaki değerlerini canlı tutmak amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına 
dayalı sahih ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatma, inanç, ibadet ve 
ahlak esasları ile ilgili tüm işleri yürütme ve ibadet yerlerini yönetme vb. din işlerinin 
idaresi ve din hizmetlerine ilişkin faaliyet, iş, işlem ve süreçleri kapsamaktadır.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
Yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere enerji kaynakları, enerji 

verimliliği ile enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, depolanması, ticareti, ithalatı, ihracatı, 
tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve idame edilmesi gibi konulara ilişkin politika ve 
stratejilerin oluşturulması, düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi; enerji kaynakları 
ile enerji verimliliğinin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapılması, 
fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlanması, pilot sistemler geliştirilmesi, 
envanter oluşturulması gibi faaliyetler, iş ve işlemler,

Elektrik, petrol, doğal gaz ve LPG piyasalarına ilişkin lisans veya sertifika verilmesi, 
piyasa performansının izlenmesi, performans standartları, dağıtım ve müşteri 
hizmetlerine ilişkin mevzuatın düzenlenmesi, uygulanması, piyasa faaliyetleri, serbest 
ve serbest olmayan tüketicilere ilişkin fiyatlandırma esaslarının tespit edilmesi, bu 
alanlarda düzenleme ve denetim yapılmasına yönelik her türlü hizmetler, faaliyetler, 
iş ve işlemler,

Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan ve perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa 
işletimine ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi; hidroelektrik üretim 
tesislerinin kurulması, hidroelektrik üretim tesisleri için su kullanım hakkı verilmesi 
ve bunların su kullanım hakkı anlaşmalarına uygun olarak işletilip işletilmediğini 
kontrol edilmesine yönelik faaliyetler, iş ve işlemler,

Enerji alanına ilişkin her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, 
üretim, test, yerlileştirme çalışmaları yapılması, izlenmesi, değerlendirilmesi, enerji 
etütlerinin yapılması, eğitim, sertifika, yetkilendirme, etüt ve danışmanlık hizmetleri 
verilmesi, genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması, insan 
kaynağı yetiştirilmesi, kurslar açılması, burs verilmesi, mevzuat çalışmaları, denetleme 
ve düzenleme, destek sağlanması ile enerji alanında faaliyet yürüten kamu sermayeli 
kuruluş ve işletmelere, sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansman açıklarının ve 
yatırım harcamalarının karşılanması amacıyla yapılan sermaye ödemelerine yönelik 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Enerji performans sözleşmeleri ile kamu dahil ülke genelinde ve sektörler bazında 
binalarda ve diğer alanlarda enerji verimliliğine yönelik mevzuatın genel ilke ve 
standartların belirlenmesi, sertifika verilmesi, eğitim, teknik yardım ve danışmanlık,  
denetim ve uygulama faaliyetleri, iş ve işlemleri,
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Nükleer güç santralleri projeleri ile ilgili mevzuat, insan kaynakları, eğitim, altyapı, 
koordinasyon sağlanması gibi faaliyetler ile milletlerarası transit petrol ve doğalgaz 
geçiş projeleri çerçevesinde yürütülen, ruhsat, vize, izin, sertifika, yetkilendirme, kabul, 
kamulaştırma, teminat, transit geçiş ücreti, sigortalama işlemleri ve koordinasyon 
sağlanması gibi hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerde güvenlik, emniyet, 
acil durum yönetimi ve nükleer güvencenin sağlanması için düzenleyici işlem, 
yetkilendirme, inceleme, denetim, ölçüm, analiz, muayene, test gibi her türlü hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Kullanılmış yakıtlar ile radyoaktif atık yönetimine yönelik çalışmalar, radyoaktif atık 
tesisleri kurulması, işletilmesi, işletmeden çıkarılması veya kapatılması, radyoaktif 
atıkların bulundurulması, devri, işlenmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, 
ticareti ve bertarafı ile radyasyon acil durum yönetimine yönelik her türlü hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

Bor, nadir toprak elementleri ve diğer elementler ile madenler kullanılarak enerji 
üretimi ile enerji verimliliğine ilişkin yapılan araştırma geliştirme, test, analiz, eğitim, 
danışmanlık, pilot sistemler geliştirilmesi, laboratuvar ve insan kaynağı altyapısının 
zenginleştirilmesi gibi faaliyetler Tabii Kaynaklar Programı kapsamındadır.

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM 
Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa 

uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ile diğer 
konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli 
çalışmaların koordine edilmesi, belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması,

Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici 
sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Engellilere sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin sunulması, 

Bakıma ihtiyacı olan engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden 
ayrılmadan sürdürebilmelerine destek olmak amacıyla sosyal yardım verilmesi, 

Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki 
çevre şartlarının iyileştirilerek erişilebilirliğin sağlanması, 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim programlarının 
tasarlanması, uygulanması; bu öğrencilere yönelik kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki 
rehberlik hizmetleri verilmesi, destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenmesi; özel 
eğitime ihtiyaç duyan bireyler için eğitime erişimi kolaylaştıran, eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlayan politika ve stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve 
koordine edilmesi; özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 
destek eğitimi alan bireylerin eğitim giderlerinin karşılanması; özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal yardımlar ve burslarla 
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maddi yönden desteklenmesi; taşımalı eğitim uygulaması ile öğrencilerin eğitime 
erişimlerinin artırılması ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesi; özel eğitim 
okul ve kurumlarının eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi; özel eğitime ihtiyaç 
duyan bireylere ilişkin diğer iş ve işlemler ile faaliyet ve hizmetler 

bu program altında değerlendirilecektir.

FİNANSAL SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ VE SİGORTACILIK 
Finansal istikrarın sürdürülmesi, finansal sektörün geliştirilmesi, işletmelerin 

finansmana erişimini kolaylaştırılması, girişim sermayesi fonları ile üst fonlara Bakanlık 
bütçesinden kaynak aktarılması, bireysel katılım sermayesine ilişkin yasal altyapı 
çalışmalarının yürütülmesi, kambiyo politikalarının belirlenmesi, düzenlenmesi, 
uygulanması, izlenmesi, gözetimi ve kanuni takibi ile yetkili müessesler ve kıymetli 
madenler aracı kuruluşlarına ilişkin düzenleme, uygulanması, izlenmesi, gözetim ve 
denetimi çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler,

Bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası 
finans sektörünü izleme, analiz etme, raporlama, Türkiye’nin finans piyasaları 
içindeki konumunu raporlama, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası 
fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapılması, bankalar ve finansal 
holding şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş 
ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini 
ve tasfiyelerini düzenleme, uygulama, uygulanmasını sağlama, uygulamayı izleme 
ve denetleme; finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik düzenleme, 
denetim, gözetim ve uygulama faaliyetleri, ülkemizde katılım finans sisteminin 
geliştirilmesi amacıyla uluslararası standartlara uyum konusunda yapılacak çalışmalar, 
ürün çeşitliliğinin artırılması için gerekli mevzuat değişiklikleri ve teknik altyapı 
çalışmalarının yapılması, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil 
ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak 
ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenme, izin, gözetim ve 
denetlenmesi,

Sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların; 
kuruluş, yönetim ve teşkilat yapısını, faaliyetlerini, birleşme, bölünme, hisse değişimini 
ve tasfiyelerini düzenleme, uygulanmasını sağlama, uygulamayı izleme ve her türlü 
denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetleri; ilgili kurum ve kuruluşlar ile sigortalılar 
ile katılımcıların hak ve menfaatlerini korunmasına yönelik düzenleme, denetim, 
gözetim ve uygulama faaliyetleri ve sigortacılık ve özel emeklilik ve ilgili diğer finansal 
piyasalarla ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunulmasına ilişkin yapılan 
çalışmalar, hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir. 
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GENÇLİK 
Gençlere hizmet veren gençlik merkezi, gençlik ofisi ve benzeri tesisler ile gençlik 

ve izcilik kamplarının kurulması, yapımı ve tefrişatı, gençlik merkezleri akademilerinde 
ve gençlik merkezleri kulüplerinde bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal, bilimsel ve 
sportif faaliyetler ile eğitim ve istihdamlarına yönelik kurs, seminer ve girişimcilik 
programları düzenlenmesi, gençlik ve izcilik kamplarında çeşitli konularda eğitimler 
verilmesi, sosyal ve sportif faaliyetler ile atölye çalışmaları yapılması, 

Gençlik ve spor alanında inceleme ve araştırma yapılması, gençliğe yönelik yurt 
içi ve yurt dışında gerçekleştirilen basılı, süreli ve görsel yayınların takip edilmesi ve 
gençlerin hizmetine sunulması, gençlere yönelik bilgilendirme, eğitim ve rehberlik 
hizmetlerinin yürütülmesi, gençlerin gönüllülük bilincinin artırılması ve özendirilmesi,  
gençlik çalışma ve projelerinin yapılması ve bu alanda yapılan çalışma ve projelerin 
desteklenmesi, gençlik haftası etkinlikleri düzenlenmesi, gençlere yönelik hareketlilik 
projeleri düzenlenmesi, gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle 
ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili hizmet, faaliyet, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.

GÖÇ YÖNETİMİ 
Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yabancıların göç alanına ilişkin iş ve 

işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ülkemizden gerek bireysel gerekse 
kitlesel olarak koruma talep eden yabancıların tüm iş ve işlemlerinin uluslararası 
temel insan hakları kapsamında güvence altına alınması, ülkemizdeki yabancıların 
toplumla olan karşılıklı uyumlarının desteklenmesi ve kurumsal yapının oluşturulması,

Başta çocuklar olmak üzere ülkemizde yasal olarak bulunan tüm yabancıların uyum 
süreçlerinin desteklenmesi; ülkeye giriş işlemleri ile vize başvurularının alınması, 
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarının personel, mevzuat ve sistem 
yönünden etkinliğini temin için sahada çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler, 
mevzuatın konjonktürel gelişmelere göre güncellenmesi ve yabancılara ilişkin verilere 
sahip paydaş kurumlar ile gerekli entegrasyonun sağlanması, Düzensiz göçte temel 
insan hak ve özgürlüklerine saygılı, uluslararası standartlara uygun, en iyi örneklerle ve 
güncel gelişmelerle göç yönetimine ilişkin tüm unsurların sürekli gözden geçirildiği, 
proaktif bir göç yönetimi oluşturmak ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların 
korunması alanında uluslararası hukuk perspektifiyle mağdur odaklı etkin bir koruma 
ve mücadele sisteminin geliştirilmesi iş ve işlemlerinin insan odaklı milli politikalarla 
yürütülmesi ve ülkemizle karşılıklı uyumlarının sağlanması

bu program altında değerlendirilecektir.
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HAYAT BOYU ÖĞRENME 
Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve 
eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla örgün eğitimin yanında veya dışında 
her türlü öğrenme etkinliklerinin vatandaşlarımıza sunulması, bu kapsamda yaygın 
eğitim kurumları ve üniversiteler  tarafından eğitim öğretim faaliyetlerinin ve açık 
öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, okuma-yazma, genel ve mesleki-teknik yaygın 
eğitim kurslarının düzenlenmesi, mezun öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursları 
verilmesi, ülkemizde geçici koruma altında bulunan bireylerin eğitim sistemimize 
entegrasyonlarının sağlanması ve yaygın eğitim kapsamındaki diğer iş ve işlemler 
ile faaliyet ve hizmetler bu program altında değerlendirilecektir.

HAZİNE VARLIKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YÖNETİMİ 
Hazine işlemlerinin yürütülmesi, devlete ait para, kıymetli maden ve değerlerin 

muhafaza edilmesi ve yönetilmesi, borçlanma politika, ilke ve stratejilerinin 
belirlenmesi, uzun vadeli ve yıllık borçlanma programlarının hazırlanması, nakit 
yönetiminin yürütülmesi, yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye 
faaliyetlerinin yürütülmesi, kamu borç stokunun maruz kaldığı risklere duyarlılığının 
risk yönetimi kapsamında belirlenen stratejiler çerçevesinde azaltılması, nakit 
programlama kalitesinin artırılması ile birlikte Hazine varlık ve yükümlülük 
yönetiminde etkinliğin sağlanması, Devletin iç ve dış borçlanmasının yürütülmesi 
Kamu borç yönetiminin önemli bir bileşeni olan proje finansmanı amacıyla yabancı 
kreditörlerden veya uluslararası finans kuruluşlarından kredi sağlanması sürecinin 
etkin olarak yönetilmesi ve ülkemize uygun maliyet ve vade koşullarında yabancı 
kaynak girişi sağlanması,

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin yönetimine ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, Hazinenin özel mülkiyetindeki 
taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi işlemleri, 
taşınmazların tescili, taşınır malların tasfiyesi, taşınmazların kamu idarelerine tahsisi, 
envanter kayıtlarının tutulması ile taşınmazların yönetim esaslarının belirlenmesi, 
Devlet tarafından yürütülen iktisadi faaliyet ve hizmetler ile işletme ve varlıkların 
satış, işletme hakkı devri ve benzeri yöntemlerle özel sektöre devrinin, kamu yatırım 
ve hizmetlerinin özel sektör iş birliği ile gerçekleştirilmesini sağlayacak özelleştirme 
uygulamalarının yapılması, söz konusu özelleştirme uygulamalarına ilişkin her türlü 
işlemin yerine getirilmesi konularında yapılan faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program kapsamında değerlendirilecektir.

 

HUKUK VE ADALET 
Mahkemelerin ve yargı sisteminin idaresi, işletilmesi, desteklenmesi, fiziki ve 

teknik altyapısının güçlendirilmesine ilişkin hizmetler, mahkemelere ilişkin hukuksal 
ve kurumsal düzenleme yapmaya ilişkin hizmetler, mahkeme, icra iflas, adli sicil 
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ve istatistik, adli tıp hizmetleri, adli yardım, kovuşturma, keşif ve diğer yargılama 
hizmetleri, zorunlu müdafi ve vekillik hizmetleri, hukuki arabuluculuk hizmetleri, 
uzlaştırma hizmetleri, bilişim hizmetleri, mağdurların adalete erişimine ilişkin hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının idaresi, işletilmesi, desteklenmesi, 
fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesine ilişkin hizmetler, hükümlü ve tutukluların 
giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, tedavi giderlerinin sağlanması, 
iyileştirilmesine ilişkin hizmetler ve faaliyetler, denetimli serbestlik hizmetleri ve 
faaliyetleri, hükümlü ve tutukluların yeniden suç işlemesinin önlenmesi topluma 
intibaklarının sağlanmasına ve meslek edinmelerine ilişkin hizmetler, faaliyetler, iş 
ve işlemler, her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamaya, kurmaya, gözetim 
ve denetim yapmaya ve geliştirmeye ilişkin hizmetler, adalet hizmetlerine ilişkin 
konularda gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeler yapmaya, yabancı ülkelerle ilgili 
işlemleri yerine getirmeye ilişkin hizmetler, seçimlerin yapılmasına yönelik hizmetler, 
eğitim hizmetleri, faaliyetler, iş ve işlemler, bireysel başvuru inceleme faaliyetleri,

Anayasaya uygunluk denetimi faaliyetleri kapsamındaki iptal davaları, itiraz 
başvuruları, Yüce Divan yargılamaları, siyasi parti kapatma davaları ile ihtar başvuruları 
ve mali denetimleri, Yüce Divan değişik işleri ile diğer iş ve işlemler,

Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı 
karar ve hükümlerin en son incelenmesine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemler, 

İdari uyuşmazlıklarda bağımsız, tarafsız, nitelikli ve adil bir yargılama hizmeti 
sunarak içtihat birliğini sağlayacak hizmetler, danışma ve inceleme faaliyetleri, iş ve 
işlemler, 

Hakim ve savcı atamaları ve diğer özlük işlemlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemler, 

Hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimi, hakim ve savcılarının meslek 
içi eğitimlerine ilişkin hizmetler ile bu kapsamda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirliğine ilişkin iş, işlem ve faaliyetler, siyasi partilere verilen yardımlara ilişkin iş ve 
işlemler 

bu program kapsamında değerlendirilecektir.

İNSAN HAKLARI 
Kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesinin sağlanması, 

kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak şikayetlerin incelenmesi ve çözüme 
kavuşturulması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 
uyacakları usul ve esaslarının düzenlenmesi, veri sorumluları sicilinin tutulması, kişisel 
verilerin korunması konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik iş ve 
işlemlerin yapılması gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, işkence 
ve kötü muameleyle mücadele edilmesi ve bu konuda ulusal önleme mekanizması 
görevinin yerine getirilmesi, insan hakları ihlallerinin resen, ayrımcılık yasağı ihlalleri 
ile işkence ve kötü muameleyle mücadele kapsamında ise resen veya başvuru üzerine 
incelenmesi, araştırılması, karara bağlanması ve sonuçlarının takip edilmesi, hukuken 
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tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve 
kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, insan hakları, 
ayrımcılık yasağı ve toplumdaki eşitlik anlayışının geliştirilmesine yönelik müfredat 
çalışmalarına katkıda bulunulması, kamuoyunda insan hakları, ayrımcılık yasağı 
ve eşitlik konularında farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenmesi, kamu kurum 
ve kuruluşlarınca düzenlenen meslek öncesi ve meslek içi eğitim programlarının 
belirlenmesi ve yürütülmesine katkıda bulunulması gibi benzeri konularda yapılan 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program kapsamında değerlendirilecektir.

İSTATİSTİK 
Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi 

kurmak amacıyla, ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate 
alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız istatistiklerin üretilmesi, kullanıma 
sunulması ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümün 
sağlanmasına ilişkin yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Resmi İstatistik Programının hazırlanmasına ve yürütülmesine, istatistik sürecine 
dâhil kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasına ilişkin yürütülen 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Resmi istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistikî yöntemlerin, 
tanımların, sınıflamaların ve standartların ulusal ve uluslararası normlara uygun 
olarak belirlenmesine, Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarının 
yapılmasına, Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarının hazırlanmasına 
yönelik yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

İstatistiki bilgi üretim ve dağıtım süreçlerine ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve 
bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasının 
koordine edilmesi, ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartların 
tanımlanması, uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına ilişkin 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.

İSTİHDAM 
İstihdamın korunması, geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi,

Çalışma hayatında yaşanan yeni gelişmelerin takip edilmesi, sosyal diyalog 
mekanizmalarının etkinleştirilmesi, istihdam politikalarında uluslararası işgücü boyutu 
da dâhil olmak üzere politika ve stratejilerin geliştirilmesine ilişkin iş ve işlemler,

İşsizlik Sigortası Fonu devlet payı ödemeleri,

İşçi veya işveren sigorta prim teşvikleri,

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, 
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Yurtdışında yaşayan kişilerin yabancı ülke mevzuatı ile uluslararası mevzuattan 
kaynaklanan çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet konularındaki hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek gibi 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

İş gücü kaynağı envanterinin yapılması, tespiti, geliştirilmesi, milli projelere 
kazandırılması, kamuda modern insan kaynağı yönetim modellemelerinin hayata 
geçirilmesi, liyakat, yetkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapma 
ve projeler üretme gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

KADININ GÜÇLENMESİ 
Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal 

statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında 
hak, fırsat ve imkânlarından eşit şekilde yararlanmalarının sağlanmasına yönelik ulusal 
politika ve stratejilerin belirlenmesi, belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması,

Kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici 
sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

Şiddete uğrayan kadınlara ve beraberindeki çocuklara geçici barınma hizmeti 
sunulması ile şiddete uğrayan kadınların korunması, psikososyal ve ekonomik 
sorunlarının çözümünde destek olunması, güçlenmesi ve diğer ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik hizmetler, 

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, 
aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve 
bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin 
olarak uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, 
yönlendirme, izleme hizmetleri gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, 
iş ve işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

KAMU DENETÇİLİĞİ 
İdarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile 

tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve 
hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde 
bulunmak ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmak gibi konularda yapılan hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler bu program kapsamında değerlendirilecektir.
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KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ 
Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler 

çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve Devlet gelirlerinin maliye 
politikalarıyla uyumlu şekilde tatbikini sağlamak, devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı 
hazırlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, devlet gelirlerine etkisi olan ve gelirleri 
etkileyen her türlü mevzuat ve mevzuat tekliflerini inceleyerek görüş bildirmek, gelir 
mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek, 

Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 
devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, vergi yükü ile gelir 
tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak, vergi kanunlarında veya 
diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini 
ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek, terkini gereken vergiler ile tahsili 
zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar gereğince terkin edilmesiyle 
ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek, 
mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı güven 
esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri vergi mevzuatından 
doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, vergi bilincinin artırılması için 
gerekli çalışmaları yapmak, işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli 
bilgi işlem sistemlerini kurmak, teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirmek 
ve bilişim faaliyetlerini yürütmek, uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı 
anlaşmalara ilişkin çalışmaları, gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek, görev 
alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, uluslararası 
kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak gibi konularda yapılan hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program kapsamında değerlendirilecektir.

Kayıtdışı ekonomiyle mücadele programı kapsamına doğrudan giren iş ve işlemler 
bu program kapsamına dahil değildir.

KARAYOLU ULAŞIMI 
Karayolu ulaştırmasına ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, rekabetin 

oluşturulması, düzenleme, denetim, muayene, izin, yetkilendirme, eğitim, sınav, 
tarifelerin belirlenmesi, tedbirlerin alınması,   belgelendirme, uluslararası ilişkilerin 
yürütülmesi, bu alana ilişkin istatistiki verinin oluşturulması ve koordinasyon gibi 
benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Karayolu ulaşım sistemlerinin ve her türlü tesislerinin; planlaması, projelendirmesi, 
kamulaştırması, yapımı, işletilmesi, bakım ve onarımı, çevre düzenlemesi (temizliği, 
yol boyu ağaçlandırılması, peyzaj hizmetleri v.b.), tarihi köprülerin bakım ve onarımı, 
araştırma geliştirme çalışmaları, kamu-özel iş birliği modeli ile gerçekleştirilen 
projelere ilişkin hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 
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bu program altında değerlendirilecektir.

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE 
Vergi denetimi aracılığıyla kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, risk odaklı analiz 

ve denetim çalışmalarını gerçekleştirmek, etkin ve verimli bir vergi denetim sisteminin 
oluşturulması ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve 
vergi tabanının genişletilmesiyle Vergi Usul Kanununda yer alan bildirimler, defter 
tutma ve işlemlerin kayıt altına alınması, belge düzeni ve ibraz gibi yükümlülüklerin 
tam olarak yerine getirilmesinin sağlanması, 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyle mali suçların azaltılması kapsamında 
kurumlardan veri toplamak ve yükümlülerden şüpheli işlem bildirimleri almak, söz 
konusu veriler ve şüpheli işlem bildirimleri üzerinden risk odaklı stratejik analiz 
çalışmaları yapmak; suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede 
getirilen önleyici tedbirlerin yükümlülerce uygulanması, aklama fiillerinin ortaya 
çıkarılması, engellenmesi ve finansal sistemin bu suçların işlenmesinde araç olarak 
kullanılmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yükümlülük denetimleri, eğitimler 
ve çalıştay faaliyetleriyle söz konusu suçlarla daha etkin mücadele ederek mali suçların 
azaltılmasına katkı sağlamak; aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yer 
alan ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile kolluk birimleri arasında işbirliği 
ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar ile denetim elemanlarının 
bilgilendirilmesi, 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, uyum 
bozukluklarını tespit ve analiz etmek, çözümler üretmek suretiyle mükelleflerin vergi 
kanunlarına gönüllü uyumunu sağlamak, vergi inceleme ve denetimleri ile ilgili 
görüş ve önerilerde bulunmak, vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri 
değerlendirmek, kayıt dışı ekonominin oluşmasına neden olan unsurlardan biri olan 
kaçakçılık girişimleri ile mücadele kapsamında mevzuat çalışmaları yapmak, 

bu program altında değerlendirilecektir.

KIRSAL KALKINMA 
Kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının 

güçlendirilmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarım-sanayi entegrasyonunun 
geliştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması gibi konulara ilişkin 
yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Teorik ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla gençler başta olmak üzere tüm 
çiftçilerin bilgi, beceri ve girişimciliğinin geliştirilmesi, aile çiftçiliğini korumak ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak için kadınlar başta olmak üzere çocuk ve gençlere 
yönelik eğitim, program ve projeler hazırlanması, tarıma dayalı iş kollarında kadın 
girişimciliğinin özendirilmesi ve desteklenmesi, çiftçilere, gençlere ve kadınlara çeşitli 
konularda eğitim verilmesi, el sanatlarının geliştirilmesi, tabii afetlerden zarar gören 
çiftçilere yardım yapılması gibi konularda yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 
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Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma 
programlarına ilişkin koordinasyonun sağlanması, bu programlar kapsamındaki 
projelerin desteklenmesine yönelik finansman desteği sağlanması gibi konularda 
yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Tarımsal işletmelere tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve 
kuruluşların desteklenmesi, çiftliklerdeki finansal ve ekonomik verilerin detaylı bir 
şekilde toplanması amacıyla çiftlik muhasebe veri ağının kurulması ve işletilmesi gibi 
konularda yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin yer seçimi, kuruluşu, altyapı 
inşaatlarının ihalesi, inşası ve kredilendirilmesi, fizibilite çalışmaları ve yatırım programı 
teklifleri, yatırımların kredi, hibe vb. uygulamalarla desteklenmesi, yatırımcılara yer 
tahsislerin yapılmasına yönelik hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı 
ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kaynak 
aktarılmasına yönelik faaliyet, iş ve işlemler,

Orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerinin 
desteklenmesi, orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi 
veya hibe verilmesi, ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje 
bazında desteklenmesi ve benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve 
işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.

KOMBİNE TAŞIMACILIK, LOJİSTİK VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI 
Kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı alanına ilişkin politika ve 

stratejilerin belirlenmesi, rekabetin oluşturulması, düzenleme, denetim, muayene, 
izin, yetkilendirme, eğitim, sınav, tarifelerin belirlenmesi, tedbirlerin alınması,   
belgelendirme, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, bu alana ilişkin istatistiki verinin 
oluşturulması ve koordinasyon gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, 
iş ve işlemler, 

Lojistik köy, merkez veya üslerin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, 
devredilmesi ile söz konusu yapılara ilişkin iltisak hattı bağlantısı ile karayolu bağlantısı 
gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

bu program altında değerlendirilecektir.

KORUYUCU SAĞLIK 
Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, aile hekimliği hizmetlerinin 

sunulması, koruyucu sağlık hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu, sağlık için 
risk oluşturan faktörlerle mücadele edilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 
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Birinci basamak sağlık tesislerin yapımı mevcut tesislerin yenilenmesi, tefrişat ve 
onarımı, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbî cihaz, ürün ve hizmetlerin 
temin edilmesi gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ile kronik hastalıklara yönelik koruyucu 
sağlık hizmetinin sunulmasına ilişkin yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan maddeler 
ve tıbbî cihazlar ile diğer sağlık ürünlerinin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, 
satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve 
kullanımları ile ilgili kural ve standartların belirlenmesi gibi benzeri konularda yapılan 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, 
uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık 
tedbirinin alınması, gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

bu program altında değerlendirilecektir.

METEOROLOJİ 
Meteorolojik hizmetler için meteoroloji istasyonlarının açılması, çalıştırılması, 

meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği gözlemlerin yapılması, askeri ve sivil, kara, 
deniz ve hava ulaştırması ile tarım ve diğer sektörler ve gerekli görülen kurum ve 
kuruluşlar için hava tahminlerinin yapılması ve benzeri konularda yapılan hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Yurtiçi ve yurtdışında meteorolojik bilgi alışverişlerinin yapılması, meteorolojik 
bilgilerin yayımlanması, alıcı ve verici cihazlar ile her türlü haberleşme araçlarının 
ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak kurulması, kurdurulması ve işletilmesi, araştırma - 
geliştirme faaliyetleri ve benzeri konularda yapılan hizmetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.

MİLLÎ KÜLTÜR 
Kültürel hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan tesislerin (kütüphaneler, 

müzeler, konser alanları, tiyatrolar, sinema salonları, sanat galerileri, sergi salonları, 
heykeller, tarihi evler ve yerler, zoolojik ve botanik parklar, akvaryumlar, bilimsel amaçlı 
ağaçlıklar vb.) yapılması, işletilmesi, desteklenmesi ve denetlenmesi kapsamında 
yapılan faaliyetler, iş ve işlemler,

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaygınlaştırılması maksadıyla kültür 
yatırımları ile ilgili taşınmazların temin edilmesi, gerektiğinde kamulaştırılması, 
bunların etüt, proje ve inşaatının yapılması veya yaptırılmasına ilişkin yürütülen 
hizmetler ve faaliyetler,

Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının arkeolojik 
araştırma ve kazılarla açığa çıkarılması, korunması, değerlendirilmesi ve tanıtılmasını 
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sağlamak, bu varlıkların tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak kapsamında 
yapılan faaliyetler, iş ve işlemler,

Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin yurt dışında yayımlanması, sergilenmesi 
ve tanıtılmasına yönelik verilen destekler ve yürütülen çalışmalar,

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve akraba topluluklarının 
kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile 
ülkemizin tarihi, kültürel ile sanatsal zenginliklerinin yurt dışında tanıtılması ve 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak suretiyle kültür alanında diğer ülke ve 
uluslararası kuruluşlarla ikili ve çok taraflı ilişkilerin yürütülmesi ve iş birliği yapılmasına 
yönelik her türlü çalışma bu program altında değerlendirilecektir.

Devlet arşiv belgelerinin güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, bunların tasnifinin 
yapılarak araştırmaya açılması, Devlet ile kişilerin ulusal ve uluslararası haklarının 
belgelenmesi ve korunması; kamu, özel veya yurt dışı arşivlerinde bulunan Devlet ve 
millet hayatını ilgilendiren belgelerin tespit ve tescil edilmesi, sertifikalandırılması, 
korunması, gerektiğinde satın alınarak Devlet arşivlerine kazandırılması, arşiv 
belgelerinin tahribini önleyecek tedbirlerin alınması, tahrip olan arşivlerin tamir, 
konservasyon ve restorasyonunun yapılması veya yaptırılması, arşivlere erişimin 
artırılması, tarihî ve kültürel değeri olan arşiv belgelerinin tanıtılması, yayın yapılması 
veya yaptırılması gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi 
fabrikalar ile bunların bünyesinde bulunan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının 
tespitinin, tasnifinin, periyodik bakımının, muhafazasının, restorasyonunun, 
tanıtımının, yönetiminin ve işletilmesinin yapılmasına yönelik her türlü çalışma,

Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eserleri üzerinde bilimsel 
araştırmalar yapılması, yaptırılması, tanıtma, yayma ve yayın yapılması amacıyla 
yapılacak veya desteklenecek her türlü çalışma, iş, işlem, süreç, proje ve faaliyetler,

Mazbut vakıfların vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geçen belgelerde yazılı 
hizmetlerin yerine getirilmesi, vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi şekilde 
yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla mazbut vakıflara ait paralar ile malların 
değerlendirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının ihya 
edilmesi; mülhak, cemaat ve yeni vakıflar ile esnaf vakıflarının denetiminin yapılması, 
vakıflarla ilgili konularda araştırma, geliştirme, eğitim, kültür ve yayın faaliyetlerinde 
bulunulmasına ilişkin her türlü iş, işlem ile faaliyet ve çalışmalar,

Kütüphanelerin, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde 
yönetilmesi ile her türlü kütüphanecilik hizmetlerinin doğrudan veya elektronik 
ortamda sunulması, kütüphanecilik standartlarının geliştirilmesi ve yazma eserlerin, 
kaleme alındıkları alfabenin en kolay şekli ile basımının gerçekleştirilmesi kapsamında 
yürütülen faaliyetler, hizmetler, iş ve işlemler,

Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun 
ve doğal kaynak değerlerinin korunmasını, yaşatılmasını, geliştirilmesini, tanıtılmasını, 
gelecek kuşaklara aktarılmasını, planlanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini 
sağlamak,
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Gelibolu’da Çanakkale Savaşlarının gerçekleştiği alanların korunması ve yenilenmesi 
kapsamında kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın faaliyetleri, 

Ülkemizin tanıtımı, Türkçenin öğretimi amacıyla yurtdışında kültür ve sanat 
faaliyetleri de yürütmekte olan Yunus Emre Enstitüsü’ne yapılan kaynak transferleri,

 bu program altında değerlendirilecektir.

ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ 
Orman ve orman kaynaklarının usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara 

karşı korunması, planlanması ve idare edilmesi, ormanların imar ve ıslah edilmesi, 
silvikültürel bakımının ve gençleştirilmesinin sağlanması, entegre havza projeleri 
yapılması ve uygulanması ve benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve 
işlemler,

Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitki türlerinin tohum ve fidanlarının üretilmesi 
veya ürettirilmesi, ağaçlandırma ve aşılama faaliyetlerinin yapılması, devamlı veya 
geçici fidanlıkların kurulması, işletilmesi, gerektiğinde kapatılması, gerçek ve tüzel 
kişilerin özel ağaçlandırma, imar-ihya, erozyon kontrolü çalışmaları ile fidanlık 
tesis etmesi, işletmesi ve pazarlaması hizmetlerinin desteklenmesi, orman ürün ve 
hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve benzeri konularda yapılan hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Ormanların işletilmesi, orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama iş ve işlemlerinin 
yapılması ve yaptırılması, bu ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması, 
mesire yerleri, kent ormanları, araştırma ormanları, ağaç parkı (arboretum) sahaları, 
orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, model orman, muhafaza ormanı alanlarının 
ayrılması, korunması, işletilmesi ve işlettirilmesi ve benzeri konularda yapılan hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar 
ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlara yönelik usul ve esas belirleme, 
eğitim ve bilinçlendirme, araştırma ve inceleme, planlama ve uygulama, ilan, tescil, 
onay ve değişiklik işlemleri, bu alanların tespiti, korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, 
yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işlerin yürütülmesi ve denetlenmesi 
gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Av ve yaban hayatı ile nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarının, orman içi 
su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, 
geliştirilmesi,  kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü 
gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Biyolojik çeşitliliğin tespiti, izlenmesi, yönetimi, korunması, biyolojik çeşitlilik 
konusunda farkındalık eğitimleri verilmesi, biyolojik çeşitlilik açısından hassas alanların 
tespit edilmesi ve yeniden değerlendirilmesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 
kapsamında yerel yönetimlere mali destek verilmesi gibi konularda yapılan hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.
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ORTAÖĞRETİM 
Ortaöğretim okul ve kurumlarında okuyan öğrencilerin hayata ve yükseköğretime 

hazırlanması, toplumsal sorunlara çözüm getirilmesi, ülkenin sosyal, kültürel ve 
ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amaçlarıyla eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
verilmesi; ortaöğretim kurumlarının yönetimine ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine 
yönelik çalışmaların yapılması; bu alanda belirlenen politikaların uygulanması; eğitim-
istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik 
faaliyetlerin yürütülmesi; özel eğitim kurumları bünyesinde eğitim alan özel eğitime 
ihtiyaç duyan öğrenciler dışında kalan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitimlerine devam eden öğrencilerin eğitimi; ortaöğretime yönelik destekleme ve 
yetiştirme kursları, uzaktan eğitim faaliyetleri ile ücretsiz ders kitabı uygulamasının 
yürütülmesi; eğitim içerik ve materyallerinin geliştirilmesi, ortaöğretim öğrencilerinin 
barınma ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal yardımlar ve burslarla maddi yönden 
desteklenmesi; özel okullarda okuyan öğrencilere eğitim öğretim desteği verilmesi; 
taşımalı eğitim uygulaması ile öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılması ve bu 
kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesi; ortaöğretim kurumlarının eğitim ve öğretime 
hazır hale getirilmesi ve söz konusu eğitim kademesi kapsamındaki diğer iş ve işlemler 
ile faaliyet ve hizmetler bu program altında değerlendirilecektir.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME 
Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, her düzeydeki yeterliliklerin belirlenmesi, 

izlenmesi ve desteklenmesi amaçlarıyla ulusal ve uluslararası sınav yapabilen etkin 
bir ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme sistemi kurulması, yöntemler 
belirlenmesi, bu kapsamda soruların hazırlanması, sınav güvenliğinin sağlanması, 
sınav görevlileri yönetimi gibi sınavlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi; ölçme ve 
değerlendirmeye ilişkin araştırmalar yapılması, ulusal ve uluslararası gelişmelerin 
izlenmesi, projeler geliştirilmesi; kamu kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri 
tarafından talep edilen sınavlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ölçme, seçme, 
değerlendirme ve yerleştirme kapsamındaki diğer iş, işlem, faaliyet ve hizmetlerin 
yürütülmesi bu program altında değerlendirilecektir.

SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ 
Resim ve heykel sanatları, görsel sanatlar ile geleneksel Türk süsleme sanatları 

koleksiyonlarının geliştirilmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı senfoni 
orkestraları, korolar ile müzik ve dans topluluklarınca yurt içinde ve yurt dışında 
konserler verilmesi, plastik sanatlar alanında sergi, yarışma gibi etkinliklerin 
düzenlenmesine yönelik yapılan her türlü faaliyetler ve çalışmalar,

Kuruluş amacı kültür ve sanat faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar 
tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımlarda bulunulması ile sanatçıların, 
yazarların, tasarımcıların, bestecilerin ve sanatla ilgili çalışmalar yapan diğer kişiler 
ile kültürel etkinliklerin tanıtılması kapsamında çalışmalar yürüten kuruluşların 
desteklenmesine yönelik hibe, kredi ya da sübvansiyonlar verilmesi, 
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Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen sinema etkinlikleri ile proje geliştirme, 
ilk uzun metrajlı kurgu film yapımı, uzun metrajlı sinema film yapımı, ortak yapım, 
senaryo ve diyalog yazımı, animasyon film yapımı, kısa film yapımı, belgesel film 
yapımı, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterimi kapsamında destekler 
verilmesi,

Telif haklarının korunması kapsamında teknolojik gelişmelere uygun altyapının 
hazırlanması ve işletilmesi, hizmet alımı yoluyla fikir ve sanat eserlerine ilişkin projeler 
ve işler yaptırılması, telif hakları alanında ulusal veya uluslararası bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sosyal amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi veya desteklenmesi, söz konusu 
alanda insan kaynağının geliştirilmesi ve mevzuatın düzenlenmesi gibi benzeri 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Opera, bale ve çoksesli müzik sanatlarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve 
yaymak amacıyla opera, operet, bale temsilleri ve konserler verilmesi, yurt içinde ve 
yurt dışında turneler tertiplenmesi, milli ve milletlerarası festivaller düzenlenmesine 
yönelik her türlü faaliyetler,

Türk eserlerini,  dünya klasiklerini ve evrensel değerdeki yabancı eserleri tiyatroda 
temsil etmek, gerektiğinde tiyatrolar açmak, yerli oyun yazarlarının yetişmesine 
yardımcı olmak ve bu kapsamda nakdi desteklerde bulunmak, millî repertuvar 
oluşturmak, yurt içinde ve yurt dışında turne ve festivaller düzenlemek, millî ve 
milletlerarası festivallere katılmak gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, 
iş ve işlemler, 

bu program altında değerlendirilecektir.

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 
Sanayinin geliştirilmesi, sanayicinin korunması,  ekonominin ve sanayi işletmelerinin 

verimliliğinin artırılması, bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda ihtiyaç 
duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gibi amaçlara yönelik; politika ve 
stratejiler oluşturma, teşvik ve destek uygulamaları geliştirme ve yürütme, düzenleme 
ve denetimler yapma, izleme, analiz ve araştırma faaliyetleri yürütme, kurum ve 
kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlama, eğitim programları geliştirme ve 
uygulama gibi konularda gerçekleştirilen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına 
yönelik; politika ve stratejiler oluşturma, destek programları geliştirme ve uygulama, 
kuluçka merkezlerinin (İŞGEM, TEKMER, vb.) kurulmasına ve işletilmesine destek 
sağlama, düzenleme ve denetleme faaliyetleri ile izleme, analiz ve araştırma faaliyetleri 
yürütme, kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri sağlama gibi konularda gerçekleştirilen 
iş ve işlemler,

Sanayiye yönelik bilim, teknoloji, ar-ge, yenilik, dijitalleşme, dijital dönüşüm vb. 
alanlarda politika ve stratejiler oluşturma, bu alanlarda projeleri, yatırımları, iş birliği 
ve kümelenme mekanizmalarını destekleme, temel hedefler ve odak alanlar belirleme, 
izleme, analiz ve araştırma faaliyetleri yürütme, düzenleme ve denetimler yapma, 
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kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlama gibi konularda 
gerçekleştirilen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Sanayi altyapısının ve planlı sanayileşmenin geliştirilmesine yönelik; politika ve 
stratejiler oluşturma, izleme, analiz ve araştırma faaliyetleri yürütme, düzenleme 
ve denetimler yapma, sanayi bölgelerinin desteklenmesi, planlanması, kuruluşu, 
yapılaşması, işleyişi, gibi konularda gerçekleştirilen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Yatırımların ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesine yönelik; politika ve stratejiler oluşturma, ulusal düzeyde yatırım 
destek ve tanıtım stratejisini belirleme ve uygulanmasını takip etme, uluslararası 
düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyon sağlama, teşvik ve destek uygulamaları geliştirme ve yürütme, 
izleme, analiz ve araştırma faaliyetleri yürütme, düzenleme ve denetimler yapma gibi 
konularda gerçekleştirilen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri kefaletiyle veya Bankaca doğrudan kullandırılan düşük faizli kredilerden 
kaynaklanan görevlendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemler, 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayinin geliştirilmesi amacıyla Kredi Garanti 
Fonu (KGF) tarafından sağlanan iş ve işlemler karşılığı yapılan destekler, 

bu program altında değerlendirilecektir.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 
Sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine hizmet etmek, sınai 

mülkiyet hakları alanında toplumun bütün kesimlerinde farkındalığın artırılması 
suretiyle teknolojik ilerleme ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak 
gibi amaçlara yönelik olarak; tescil, kayıt, takip, izleme, analiz, araştırma, arşiv, yayın, 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası iş birliği faaliyetleri gibi 
konularda gerçekleştirilen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler bu program altında 
değerlendirilecektir.

SOSYAL GÜVENLİK 
Sosyal güvenlik sistemi ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası bakımından 

kişileri güvence altına almak, bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak 
hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini 
belirlemek, sistemin en önemli finans kaynağı olan prim gelirlerini toplamak ve en 
önemli gider kalemleri arasında yer alan emekli aylıklarının ve sağlık harcamalarının 
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini ve işlerliğini sağlamak amacıyla kanuni 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin yaygınlaştırılması 
amacıyla sosyal güvenlik kurumlarına kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir 
görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası sonucu oluşacak görevlendirme 
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giderleri karşılığında yapılacak ödemeler ile sosyal güvenlik kurumlarından hane 
halkına yapılan fayda ödemeleri kapsamında yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı, 
emekli ikramiyeleri, ek ödemeler, bayram ikramiyesi ödemeleri, makam, temsil ve 
görev tazminatı, geçici iş göremezlik yardımı, emzirme yardımı, evlenme yardımı 
gibi ödemeler sosyal güvenlik kurumlarınca bu program altında değerlendirilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun finansman açığının karşılanmasına ilişkin giderler, 
Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık 
sigortası priminin dörtte biri oranında Devlet tarafından yapılan katkı ödemeleri, 

Merkezi yönetim bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna; 5454 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara 
Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan Aylık veya Gelir 
Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında olanlar ile 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesi kapsamındaki sandıklardan 
gelir bağlanmış olanlara “ek ödeme” karşılığı yapılan ödemeler, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli ikramiyeleri karşılığı yapılan 
ödemeler, makam, temsil, görev ve kadrosuzluk tazminatları karşılığı yapılan ödemeler, 
Kurumca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayram ikramiyesi ödemeleri ve diğer 
faturalı ödemeler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
4/c maddesi kapsamındaki sigortalılara vazife malullük aylıkları ile bunların hak 
sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları karşılığı ödenecek ek karşılıklar 

bu program altında değerlendirilecektir.

Sosyal güvenlik kurumuna şehit yakını ve gazilere bağlanan aylık ve diğer ödemeler 
karşılığı yapılan ödemelere ilişkin yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler 
program kapsamına dâhil değildir.

SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ 
Spor alanında uygulanacak temel politikaların tespit edilmesi, spor kültürünün 

geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi 
ve spora olan ilginin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi, başarılı sporculara ve 
çalıştırıcılara ayni ve nakdi yardım yapılması, bunların ödüllendirilmeleri, uluslararası 
yarışmalarda Türkiye’yi temsil edip derece alan sporculara aylık bağlanması ve 
Milli Sporcu Belgesi verilmesi, sporcu sağlığının korunması ve geliştirilmesi, 
sporcuların sigortalanması, spor dallarının belirlenmesinin tayin ve tespit edilmesi, 
spor federasyonlarının kurulması ve faaliyetlerinin sona erdirilmesi, bağımsız spor 
federasyonlarının kuruluş işlemleri ve genel kurulları, federasyonlara ve spor kulüplerine 
yardım yapılması, sporcu, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin sicil, tescil, lisans, 
vize ve aktarma yapılması, spor idarecisi, çalıştırıcısı, spor elemanları ve hakemlerin 
eğitilmesi ve yetiştirilmesi, okul dışı spor faaliyetleri ile diğer spor alanlarında faaliyetler 
düzenlenmesi, okul dönemindeki çocuklara yetenek taraması yapılması, uluslararası 
spor organizasyonlarının yapılması ve uluslararası spor organizasyonlarına katılım 
sağlanması, uluslararası spor kuruluşlarına üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili 
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maddi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, engelli bireylerin spor yapabilmesinin 
sağlanması ve yaygınlaştırılması,

Spor tesisleri ihtiyacının tespit edilmesi ve planlanması, spor tesislerinin yapılması, 
yaptırılması, işletilmesi ve bu tesislere ad verilmesi, spor tesislerinin engellilerin 
kullanımına uygun olmasının sağlanması, özel spor tesislerinin kuruluşu ve denetimi,

ile ilgili iş, işlem, hizmet ve faaliyetler bu program altında değerlendirilecektir.

STRATEJİK YÖNETİM VE KAYNAK TAHSİSİ 
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, Devlet muhasebe 

sistemlerinin daha etkin yürütülmesini sağlayan istatistik ve raporlamaya ilişkin 
faaliyetler, kamu kaynaklarının mevzuata, üst politika belgelerine ve iyi yönetim 
ilkelerine uygun olarak kullanımını sağlayan mali yönetim ve kontrole ilişkin 
faaliyetler, orta ve uzun vadede milli ekonomide büyüme ve gelişmeye yön 
veren, öngörülebilirliği artıran, kamu kaynaklarının temini ve kullanımına ilişkin 
öncelikleri belirleyen planlama, programlama, izleme ve analize ilişkin faaliyetler, 
kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık 
programının hazırlanması, söz konusu belgelerin birbiriyle uyumunun sağlanması ve 
uygulama etkinliğinin artırılması, kamuda kaynak tahsisinin etkinliğinin artırılması 
kapsamında merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin hazırlanması ve uygulanması, 
yatırım programının oluşturulması, yıl içi ihtiyaçlar temelinde yedek ödenek ve diğer 
işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 
politika öncelikleri, hizmet genişlemesi, fiziksel kapasite artışı vb. ölçülebilir kriterler 
geliştirilmesi suretiyle analizler yapılması, karar alma sürecinin etkinliği arttırılması, 
merkezi yönetim bütçesi dışındaki her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve 
proje hesabına ilişkin olarak genel ilke ve stratejiler belirlenmesi, kurumsal stratejik 
yönetim konusunda merkezi uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu yerine 
getirilmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu 
idarelerinde stratejik yönetim sürecine yönelik düzenlemelerin yapılması, stratejik 
yönetime ilişkin rehberler arasındaki uyumun güçlendirilmesi, ayrıca uygulamanın 
izlenmesi ve iyileştirilmesi,

Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, kamu 
yatırımlarına ilişkin araştırmalar yaparak kamu kuruluşlarının yürüteceği projelerin 
gelişimine destek verilmesi ve projelerin analiz edilmesi, kamu yatırımlarının 
gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirilmesi, kamu-özel işbirliği 
projelerinin analiz edilmesi, plan, program, kaynak tahsisi, bütçe, politika ve 
stratejilerinin uygulanmasının koordine edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
raporlanması, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında karar süreçlerine destek 
sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırma çalışmaların etkin 
bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetler, iş ve işlemler 

bu program altında değerlendirilecektir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
Çevre ve doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yönetimini sağlama, iklim 

değişikliğiyle mücadele etme ve ülkenin uyum kapasitesini arttırmaya yönelik prensip 
ve politika belirleme, mevzuat hazırlama, standart geliştirme, ölçüm, tespit, denetim, 
izin, yetkilendirme, izleme ve eğitim gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş 
ve işlemler,

Hava kalitesinin korunması, gürültü kontrolü, kirliliğin önlenmesi, kimyasalların 
yönetimi, atık yönetimi kapsamında atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara 
ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, atıksu ve kanalizasyon 
sistemlerinin yönetimi,  şebeke ve arıtma tesislerinin kurulması veya kurdurulması, 
bakımı, onarımı, işletilmesi, tasarım kriterlerinin belirlenmesi ve finansal olarak 
desteklenmesi (SUKAP) gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

İklim değişikliğine uyumun sağlanması, ozon tabakasını incelten maddelerin 
kontrolü, sera gazı emisyonlarının takibi, iklim değişikliğinin sektörler üzerindeki 
etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin arttırılması ile bu alanlara 
ilişkin istatistiki verilerin toplanması gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş 
ve işlemler,

Stratejik çevresel değerlendirme,  çevresel etki değerlendirme ve çevre etiket 
sistemi faaliyetleri kapsamında yürütülen karar verme, izin, lisans, belgelendirme ve 
denetim gibi hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

bu program altında değerlendirilecektir.

ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ 
Doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak, doğal ve insan kaynaklı afetler, iklim 

değişikliği ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir 
ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekânsal planlama, yer bilimsel etütler ve 
risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve 
imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan 
yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin 
yeniden tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, 
yetkilendirme gibi iş ve işlemler,

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması, kullanılması ve geliştirilmesi, coğrafi veri 
üretimi, diğer kurumlar ile paylaşımı, standardizasyon, uyumlaştırma ve entegrasyon 
çalışmaları ile kamu binalarında etüt, proje ve yapım işleri,  yapı teknikleri, yapı 
malzemeleri ve yapı denetimi kapsamında yürütülen faaliyetler, iş ve işlemler,

Hayatın doğal akışı dışında ortaya çıkan olağanüstü olaylara yönelik acil ve zorunlu 
ihtiyaçlarının karşılanması, afetlere yönelik risk belirleme ve azaltma çalışmaları ile 
afet esnası ve sonrası süreçlerin yönetimi, sivil savunma, gönüllülük, uluslararası afet 
ve insani yardım faaliyetleri kapsamında yürütülen iş ve işlemler, 

bu program altında değerlendirilecektir.
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ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER 
Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere 

ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların koordine 
edilmesi, belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması,

 Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, 
istihdam sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla 
çalışmalar yürütülmesi,

Sosyal Güvenlik Kurumuna şehit yakını ve gazilere bağlanan aylık ve diğer ödemeler 
karşılığı yapılan ödemeler,

Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ve 
koordine edilmesi,

Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi 
amacıyla çalışmalar yürütülmesi, 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından  şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile 
dul ve yetimlerine konut edinebilmeleri için faiz desteği sağlanması

Yurtiçi ve yurtdışında bulunan şehitliklerin yapım, bakım ve onarımına ilişkin 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

bu program altında değerlendirilecektir. 

TABİİ KAYNAKLAR 
Tabii kaynaklara yönelik strateji ve politikaların belirlenmesi, tabii kaynaklar 

alanındaki çalışma ve gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi, tabii kaynaklar 
konusunda teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması, 
teşvik ve destek sağlanması, eğitim, kongre, seminer gibi bilimsel toplantılar 
düzenlenmesi, mevzuat çalışmaları yapılması gibi her türlü hizmetler, faaliyetler, iş 
ve işlemler, 

Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı, işletme izni 
verilmesi, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarının verilmesi ve bu hakların 
devir, intikal, taksir, terk, iptal gibi işlemlerinin yapılması, maden sahalarında yürütülen 
rehabilitasyon faaliyetlerinin koordine edilmesi, maden çıkarma, işleme, kullanma 
ve dağıtma faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, maden sahalarına ilişkin 
ihalelerin yürütülmesi, maden kaynaklarının korunması, keşfedilmesi, geliştirilmesi 
ve akılcı kullanımı gibi hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Havadan, karadan ve denizlerden yürütülen çalışmalarla maden, hammadde ve 
jeotermal kaynak aramaları ile sondaj çalışmaları yapılması, analiz-test çalışmaları, 
fizibilite çalışmaları, jeolojik ve jeofizik araştırmalar ile bilimsel ve teknolojik 
araştırmalar yapılması, harita üretilmesi, müzecilik faaliyeti yürütülmesi, karot bilgi 
bankasına yönelik çalışmalar ile yurt dışında maden arama ve araştırma faaliyetlerinin 
yürütülmesi gibi hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 
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Bor, nadir toprak elementleri ve diğer elementler ile madenlere ilişkin temel 
ve uygulamalı araştırma yapılması, laboratuvar kurulması, bilimsel araştırmaların 
teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirilmesi, ortaya çıkan 
uç ürün pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, diğer kamu 
idareleri ile bu kapsamda iş birliği yapılması gibi hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

TAPU VE KADASTRO 
Tapu ve kadastro hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde sunulabilmesi 

kapsamında; tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulması, işlem belgelerinin 
tasnifi ve tapu ve kadastro bilgilerinin kesinleştirilerek elektronik ortama aktarılması, 
taşınmazlarla ilgili her türlü tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılması, istatistiki 
bilgilerin toplanması, kontrol ve denetimi, tarihi değere haiz eski yazılı belgelerin 
arşivlenmesi ile restorasyonu,

Kadastro ile tapu harita ve bilgilerinin yenilenmesi, güncellenmesi, sayısallaştırılması 
ile büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacıyla jeodezik altyapı, 
havadan fotoğraf alımı, harita üretim hizmetleri, coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları, 
taşınmaza yönelik aracılık ve taşınmaz değerleme gibi hizmetler, faaliyetler, iş ve 
işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

TARIMSAL ARZ GÜVENLİĞİ
Bitkisel ürünlerde üretim, verimlilik ve çeşitliliğin artırılması, bitkisel üretimin 

teşvik edilmesi, insan sağlığı ve ekolojik denge gözetilerek yeni üretim şekillerinin 
belirlenmesi ve desteklenmesi, çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve 
muhafazasının sağlanması, korunması, yurtiçi talebi karşılamaya yönelik şeker arz 
güvenliğinin sağlanması gibi konularda yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Hayvancılığın geliştirilmesi, teşvik edilmesi, hayvansal üretim, verimlilik ve çeşitliliğin 
artırılması, hayvan ıslah programlarının uygulanması, hayvansal üretimin insan sağlığı 
ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasının sağlanması ve hayvansal 
ürünlerin pazarlanması gibi konularda yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, teşvik edilmesi, üretim miktarının, çeşitliliğinin 
ve verimliliğinin artırılması, balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunması, 
geliştirilmesi, kontrolü, balıklandırılması, balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı 
tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, devredilmesi ve 
denetlenmesi gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimine yönelik tarımsal destekleme 
programlarının uygulanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi, fiyat değişimlerinin 
kontrol altına alınmasına katkı sağlanması gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, 
iş ve işlemler,
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Tarımsal desteklemeler kapsamında prim desteği sağlanan tarım sigortası ile 
ilgili hizmetlerin yürütülmesine, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi kapsamında 
lisanslı depoculuk kira, nakliye ve analiz ücreti desteği verilmesine yönelik hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

Bitkisel ve hayvansal üretim ile balıkçılık ve su ürünleri üretimi, avcılığı ve 
yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemlerinin oluşturulmasına, tarımda ileri teknoloji 
kullanımı ve mekanizasyonun yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetler, faaliyetler, iş 
ve işlemler,

Tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerinin ve önceliklerinin belirlenmesi, 
bitkisel, hayvansal üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması,  su ürünleri, gıda, yem, 
mekanizasyon, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı, hayvan/
bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma 
ilaçları hakkında ulusal ve uluslararası alanda ar-ge faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu 
kapsamdaki projelerin desteklenmesi, çeşit ve ırk geliştirilmesi, yerli gen kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesi gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Tarımsal ürünlerin ticareti ve üretimi ile ilgili kamu sermayeli kuruluş ve işletmelere, 
sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansman açıklarının ve yatırım harcamalarının 
karşılanması amacıyla yapılan sermaye ödemelerine yönelik faaliyetler, tarımsal 
üreticilere kullandırılan düşük faizli tarımsal krediler (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla)ve bu kredilerin ertelenmesinden doğan 
görevlendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemler, 

bu program altında değerlendirilecektir.

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK 
Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, tedavi edici 

sağlık hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu acil sağlık hizmetlerinin etkili 
ve kısa sürede sunulması, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, 
sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri altyapısının ve iletişim teknolojilerinin 
geliştirilmesi, uluslararası sağlık işbirliklerinin geliştirilmesi gibi benzeri konularda 
yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Sağlık hizmet sunumunda ihtiyaç olan tesislerin yapılması, mevcut tesislerin 
yenilenmesi, tefrişat ve onarımı tıbbî cihaz, ilaç, ürün ve hizmetlerin temin edilmesi 
gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesi, sağlık alanında kamu yararına faaliyet 
gösteren derneklere yardım yapılmasına ilişkin yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve 
işlemler, 

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan 
maddeler ve tıbbî cihazlar ile diğer sağlık ürünlerinin ruhsatlandırılması, üretimi, 
depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, 
toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartları belirlenmesi gibi benzeri 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,
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Sağlık alanında Ar-Ge yapılması, yaptırılması ve bilimsel çalışmalar ile araştırma 
projelerinin hayata geçirilmesi ve koordine edilmesi hususlarında yapılan faaliyetler, 
biyoteknolojik ilaçlarda Ar-Ge, üretim ve nitelikli insan kaynağı konularında ülkemizde 
ekosistem oluşturulması için yapılan faaliyetler, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe yapılan 
faaliyetler, klinik araştırmalarda yapılan faaliyetler, sağlık hizmetlerinde akreditasyon 
programları ve kalite iyileştirme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için yapılan 
faaliyetler, aşı ile ilaç, tıbbi cihaz ve tanı kitleri geliştirilmesi için yapılan faaliyetler, 
kanser, kronik ve nadir hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik ürünlerin geliştirilmesi 
için yapılan faaliyetler

bu program altında değerlendirilecektir.

TEMEL EĞİTİM 
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim 

ve öğretim programlarının tasarlanması, uygulanması, güncellenmesi; öğretmen 
ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerinin bu çerçevede yürütülmesi, eğitime 
erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede 
yararlanabilmesini sağlayan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar 
yapılması, belirlenen politikaların uygulanması, uygulanmasının izlenmesi ve koordine 
edilmesi; özel eğitim kurumları bünyesinde eğitim alan özel eğitime ihtiyaç duyan 
öğrenciler dışında kalan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine 
devam eden öğrencilerin eğitimi; ilköğretim öğrencilerine yönelik destekleme ve 
yetiştirme kursları, uzaktan eğitim faaliyetleri ve ücretsiz ders kitabı uygulamasının 
yürütülmesi; eğitim içerik ve materyallerinin geliştirilmesi; ortaokul öğrencilerinin 
barınma ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal yardımlar ve burslarla maddi yönden 
desteklenmesi, temel eğitim kapsamındaki; özel okullarda okuyan öğrencilere 
eğitim öğretim desteği verilmesi, taşımalı eğitim uygulaması ile öğrencilerin eğitime 
erişimlerinin artırılması ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesi; okul öncesi 
ve ilköğretim kurumlarının eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve söz konusu 
eğitim kademesi kapsamındaki diğer iş ve işlemler ile faaliyet ve hizmetler bu program 
altında değerlendirilecektir.

TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI 
İç ve dış ticaret hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ana hedef ve politikaların 

belirlenmesi ve bu amaca yönelik olarak gerekli koordinasyonun sağlanması, Dünya 
ticaretinden alınan payın artırılmasını ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak 
üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli tedbirlerin 
alınması ve buna yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanması, 
ulusal ve uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbirin alınması, 
Serbest Bölgelere, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu stratejik ve yüksek katma 
değerli yatırımlar çekilerek ülkenin rekabet gücüne sağlanan katkının artırılması, 
ithalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve ticaret politikası savunma 
araçlarının uygulanması, dış ticaret verilerinin kamuoyuyla paylaşılması, dış ticaret 
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işlemlerinde etkin bir risk analizinin yapılması, planlı sonradan kontrol çalışmalarının 
yürütülmesine yönelik hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Gümrük politikasının hazırlanması ve uygulanması; gümrük hizmetlerinin süratli, 
etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi, 
gümrük tarifesinin hazırlanması; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil 
edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve kontrolünün 
yapılması, tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, gümrüklü 
yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde 
ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve 
soruşturulması ve gümrük muhafaza görevlerinin yerine getirilmesine yönelik 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Perakende ticaret, elektronik ticaret, lisanslı depoculuk, tarım ürünleri ticareti, 
ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve 
sanatkâr meslek kuruluşları, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin 
hizmetlerin yürütülmesi, esnaf ve sanatkârlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politika, ilke 
ve hedeflerin belirlenmesi, şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile 
esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ikili, bölgesel ve çok taraflı 
ticari ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi, yürütülmesi ve anlaşmalar yapılması, 
diğer kurum ve kuruluşların iç ve dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve 
düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunun ve koordinasyonunun 
sağlanmasına ilişkin hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren 
ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti 
engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim 
olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde 
azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar, 
rekabetin korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Kamu alımlarına ilişkin mevzuatın düzenlenmesi, standart ihale dokümanlarının 
hazırlanması, ihale sürecine yönelik şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, 
yapılan ihalelerle ilgili istatistiki verilerin oluşturulması ve yayımlanması, yasaklılık 
sicillerinin tutulması, yerli isteklilerin yabancı ülkelerde ihalelere katılmalarının 
engellenmesi durumunda mütekabiliyet esasına yönelik iş ve işlemlerin yapılması 
gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim 
Standartlarının oluşturulması ve yayımlanması, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 
kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve bunların kamuoyunun erişimine açık tutulması, 
bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerinin gözetim ve 
denetim altında tutulması ile ihbar, şikâyet ve bildirimlerinin değerlendirilerek 
gerektiğinde inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi, muhasebe ve denetim alanında 
çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılması gibi benzeri konularda 
yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 
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Ticaretin geliştirilmesiyle ilgili kamu sermayeli kuruluş ve işletmelere finansman 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan ödemelere yönelik faaliyetler,

bu program altında değerlendirilecektir

TOPLUM GÜVENLİĞİ 
Güvenlik ve asayişle ilgili olarak politika ve planlama çalışmaları ile insan haklarının 

korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordine edilmesi, terör ve terörle 
mücadeleden doğan zararların karşılanmasına yönelik nakdi tazminat ödemelerinin 
yapılmasına dair faaliyet, iş ve işlemler, 

Suçun ortaya çıkarılmasına yönelik risk analizine dayalı çalışmalar, asayiş suçlarının 
aydınlatılmasına yönelik planlı operasyonlar, terör ve terörizmle mücadele kapsamındaki 
operasyonlar, suçtan elde edilen gelirlere el konulmasına yönelik çalışmalar, suç 
potansiyeli bulunan grupların özellikleri dikkate alınarak risk analizi çalışmalarının 
yapılması, güvenlik noktalarının modernizasyonu, toplum destekli polislik faaliyetleri 
yürütülmesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin(KGYS) (Görüntüleme, Plaka Tanıma 
Sistemleri, CCTV) kurulum, genişleme ve modernizasyonu, terörle ve terörizmle 
mücadelede halk desteğini sağlayarak terör örgütlerinin eleman kazanmasının 
engellenmesine yönelik faaliyet, iş ve işlemler,

bu program atında değerlendirilecektir.

TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ 
Toprağın ve arazinin korunması, geliştirilmesi, etkin kullanımı amacıyla arazi 

kullanım planlamasına, tarımsal arazi edindirme ve arazi yönetimine, arazi, toprak ve 
su kaynakları ile ilgili analiz ve sınıflandırmalara yönelik yürütülen hizmetler ile arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi ve benzeri konularda 
yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı 
plan ve projelerinin yapılması, yaptırılması, uygulanmanın izlenmesi, bu faaliyetlere 
proje bazında destek sağlanması, bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejilerin 
belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması 
gibi konularda yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Orman sınırları içinde veya dışında, erozyon kontrolü, ormanla ilgili mera ıslahı, 
çölleşme ile mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmalarının yürütülmesi, mera olarak 
kullanılan ancak orman alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan orman içi, orman 
kenarı ve orman üst sınırı meralarda ıslah çalışmalarının yapılması ve benzeri konularda 
yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaların 
belirlenmesi, su havzalarının havza koruma eylem ve yönetim planlarının hazırlanması 
ve bütünleşik bir yaklaşımla su yönetimi altyapısının oluşturulması, ülkemizin ulusal ve 
uluslararası sürdürülebilir su yönetim politikasının geliştirilmesi için gerekli çalışmaların 
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yapılması, su konusunda uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilmesi, havza bazında 
su kalite standartlarının oluşturulması, su kalitesinin denetimi için etkin bir izleme 
sisteminin kurulmasının sağlanması, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının miktar ve 
kalitesinin izlenmesi, su ile alakalı verilerin tek elde toplanması ve değerlendirilmesi, 
havza bazında taşkın ve kuraklık yönetim planları ile taşkın tehlike haritalarının 
ve taşkın risk haritalarının hazırlanması, su ile ilgili eğitim, bilimsel araştırma ve 
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ile ilgili faaliyetler, iş ve işlemler, 

İçme suyu, sulama ve taşkın kontrolü amaçlı tesislerin kurulması, çalıştırılması, 
bakım ve onarım dâhil işletmelerin yürütülmesi, sulama sahalarının harita, plan ve 
kadastro işlemlerinin yapılması veya yaptırılması, bu hizmetlerle ilgili her türlü etüt 
ve projelerin yapılması veya yaptırılması ve benzeri konularda yapılan hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİ 
Karayolu trafiğinde yer alan araç ve yayaların güvenliğinin sağlanmasına yönelik 

mevzuat düzenleme faaliyetleri; teknik araçlar ve görevli personel aracılığı ile 
gerçekleştirilen planlı veya anlık,  etkin, dönemsel veya sürekli denetim ve kontrol 
faaliyetleri; karayollarında hız kontrol sistemlerinin kurulmasını sağlamak, bu 
sistemlerin bakım, onarım ve muayenelerini yaptırmak, kaza sonrası müdahale, kaza 
inceleme, sürüş teknikleri vb. konular ile kullanılan araç-gereç ve cihazların kullanımına 
ilişkin eğitim faaliyetleri; fahri trafik müfettişliği işlemlerinin yürütülmesine yönelik 
faaliyetler; bilimsel çalışma bu alanlara ilişkin istatistiki verinin oluşturulması ve bu 
verilerin analiz edilerek ilgili birimler ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik faaliyetler; 
vb. konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Karayollarında emniyetli ve sürekli ulaşımın sağlanabilmesi açısından araçların 
ağırlık ve boyut kontrolleri, yollarda yapılan yatay-düşey işaretleme, sarsma 
bandı uygulamaları, kaza potansiyeli yüksek kesimlerin ve kaza kara noktalarının 
iyileştirilmesi, akıllı ulaşım sistemleri, ulaşım etütleri gibi hizmetler, faaliyetler, iş ve 
işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 
Turizm yatırımlarının (yat limanları dahil) planlanması, projelendirilmesi, yapımı, 

işletilmesi, devredilmesi gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve 
işlemler ,

Turist rehberliği ile mesleğinin yürütülmesine ilişkin görev ve denetimlerin 
yapılması, turizm yatırım ve işletmelerinin belgelendirme işlemlerinin, uygulayacakları 
fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerinin yürütülmesi ile bu işletmelerinin ve turizm 
meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin denetlenmesi, denetim sonuçlarına göre, bu 
işletme, kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerinin yürütülmesi 
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kapsamında yapılan her türlü çalışma ve faaliyetler,

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, sulak alanlar gibi turistik değeri 
olan korunan alanlara yönelik hazırlanan gelişme ve yönetim planlarına uygun 
ziyaretçi merkezi, yönetim merkezi, tabiat eğitim merkezi, destek üniteleri gibi tesislere 
yönelik mimari ve peyzaj projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması, uygulanması, 
izlenmesi ile bu alanlardaki yapı ve tesislerin yönetim, güvenlik, hizmet, temizlik 
gibi konularda iyileştirme çalışmalarının yapılması kapsamındaki her türlü çalışma, 
faaliyet, iş ve işlemler,

Ülkemizin turizm olanaklarının dünyada tanıtılması ve bu konuda görevli olan 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na yapılan kaynak transferleri,

bu program altında değerlendirilecektir.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE 
STANDARDİZASYONU 

Piyasaya arz edilen tüm ürünlerin güvenli ve mevzuatına uygun olması amacıyla 
çatı mevzuatın ve ikincil düzenlemelerin hazırlanması ve yürütülmesi, sektörel 
bazda Avrupa Birliği mevzuatına uyumun takibi ve Avrupa Komisyonu ve Bakanlıklar 
arasındaki koordinasyonunun sağlanması, uygunluk değerlendirme, standardizasyon 
ve akreditasyon alanlarındaki çalışmaların koordine edilmesi, Ülke piyasasına güvenli 
ürün arz edilmesini teminen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin koordinasyonu 
ile tüketicilerin bilinçlendirilmesi, Tüketici Hakem Heyetlerinin koordinasyonu, reklam 
ve haksız ticari uygulamaların denetimi, tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına 
yönelik hukuki ve idari tedbirlerin alınması, inceleme ve düzenlemelerin yapılması, dış 
ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasının sağlanması 
amacıyla ithalat denetimleri ile bazı tarım ürünlerinde ihracatta ve ithalatta ticari 
kalite denetimlerinin yapılması, dış ticarette ürün güvenliği uygulamalarına yönelik 
mevzuatın hazırlanması, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler,  

Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin 
ve ölçü aletlerinin yer aldığı izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak amacıyla; 
politika ve stratejiler oluşturma, izleme, analiz ve araştırma faaliyetleri yürütme, idari 
ve teknik düzenlemeleri hazırlama, piyasa gözetimi ve denetimi yapma gibi konularda 
gerçekleştirilen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Her türlü standartların hazırlanması veya hazırlatılması, hazırlanan standartların 
tetkiki ve Türk Standardı olarak kabul edilmesi, kabul edilen standartların yayımlanması, 
standartlar konusunda her türlü ilmi ve teknik incelemelerle araştırmalarda 
bulunulması, yabancı ülkelerdeki benzeri çalışmaların takip edilmesi, standardizasyon 
konularında yayın yapılması, standartlarla ilgili araştırma amacıyla ve kontrol için 
laboratuvarlar kurulması; muayene, analiz ve deneyler ile teknik çalışmalar yapılması, 
standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaların yapılması 
ve bunlarla ilgili belgelerin düzenlenmesi gibi konularda gerçekleştirilen hizmetler, 
faaliyetler, iş ve işlemler, 
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 Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 
üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinin izlenmesine, bunları üreten işyerlerinin 
izin ve kayıt işlemlerine, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerine, yem 
ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimine, bunların üretimini ve 
satışını yapan işletmelerin onaylanmasına, gıda ve yem resmi kontrol hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesine ve etkinliğinin artırılmasına, gıda güvenilirliği konusunda 
çeşitli eğitim çalışmaları yapılmasına ve materyaller oluşturulmasına, tüketicilerin 
bilinçlendirilmesine, resmi kontrol çalışmalarında görev alan personele gerekli 
eğitimlerin verilmesine ve laboratuvarların altyapısının güçlendirilmesine, bitki 
hastalıkları ve zararlıları ile hayvan hastalıklarıyla mücadeleye, bunlara yönelik 
destekleme uygulamalarına, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin 
kontrol ve takip işlemlerine, bitki ve bitkisel ürün hareketlerinin kontrolüne, bitkisel 
korumada kullanılan ürünlerin onay ve kontrolüne yönelik faaliyetler, iş ve işlemler,

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akredite edilmesi, bu kuruluşların ulusal 
ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarının sağlanması ve bu suretle 
düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünün temin edilmesine 
ilişkin hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, 

Meslek standartları ve yeterliliklerinin oluşturulması,  işgücünün bilgi, beceri 
ve yetkinliklerinin belgelendirilmesi, iş kazalarının azaltılması, işgücüne ehliyet 
kazandırılması, eğitimin tüm seviyelerinde (temel-akademik) Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesini esas alan kalite güvence sistemlerinin kurulmasına ilişkin yapılan 
hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

 bu program altında değerlendirilecektir. 

ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin; kısa-orta-uzun vadeli tehdit ve risk değerlendirmeleri 

ışığında, dönemin güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya ulaşması, imkân 
ve kabiliyetlerinin geliştirilerek etkinliğinin artırılması, modern ve manevra kabiliyeti 
yüksek güce kavuşması için yürütülecek faaliyet, iş ve işlemler

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin sürekli izlenmesi ve ülke koşullarına uyarlanması 
sağlanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılama oranını 
artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak, Savunma Araştırma ve Teknoloji faaliyetlerini 
planlamak, yönlendirmek, teşvik etmek ve desteklemek maksadıyla, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu araştırma geliştirme projeleri; modernizasyon kaynaklı, 
TÜBİTAK kaynaklı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklı olarak Millî Savunma 
Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı vasıtasıyla savunma sanayii, üniversiteler 
ve ilgili devlet kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde Ulusal Savunma ve Güvenlik 
Programının gereği yürütülecek faaliyet, iş ve işlemler

Ülke sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli altyapının oluşturularak 
ilgili güvenlik sistemlerinin kurulması, işletilmesi faaliyetleri,

Ulusal savunma ve güvenlik politikaları doğrultusunda istihbarat hizmetlerine 
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yönelik faaliyet, iş ve işlemler,

Milli güvenlik sekretaryasının yürütülmesine ilişkin faaliyet, iş ve işlemler,

Savunma sanayiinde sürdürülebilirliği sağlayacak destek mekanizmalarının 
geliştirilmesi, paydaşlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımın güçlendirilmesi, 
savunma sanayi ihracatının artırılması, savunma sanayinde teknolojik dönüşümün 
yönetilmesi, kaynak yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik faaliyet, iş ve işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir. 

ULUSLARARASI EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİ VE YURTDIŞI EĞİTİM 
Yurt dışındaki vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve akraba topluluklarına yönelik eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi; bu kapsamda yurtdışında görevlendirilen 
öğretmenlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi;  yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarının sağlanması, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı yurt dışındaki okul ve kurumların eğitim öğretim programlarının, 
ders kitaplarının, eğitim araç ve gereçlerinin hazırlanması veya hazırlatılması, yabancı 
hükümet ve kuruluşlardan sağlanan veya ülkemiz tarafından yabancılara verilen 
burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu 
öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi; eğitim alanında Avrupa Birliği ve diğer 
uluslararası kuruluşlarla ilgili iş birliği çalışmalarının ve ikili anlaşmalara ilişkin iş ve 
işlemlerin yürütülmesi, uluslararası iş birliğine dayanan projelerin koordinasyonun 
sağlanması, ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt 
dışına gönderilen veya gönderilecek burslu öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerin 
yürütülmesi, ikili anlaşmalarla kurulan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesine mali destek sağlanması; Türkiye Maarif Vakfı ve UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonuna bütçeden yardım sağlanması ile uluslararası eğitim işbirlikleri ve yurtdışı 
eğitim kapsamındaki diğer iş ve işlemler ile faaliyet ve hizmetler bu program altında 
değerlendirilecektir.

ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ 
Ülkemizin içerisinde yer aldığı çok taraflı ve ikili uluslararası kalkınma faaliyetleri 

ile yürütmekte olduğu ikili kalkınma ilişkilerinin koordineli ve verimli bir şekilde 
sürdürülmesi için politika belirlenmesi ve izlenmesi/değerlendirilmesi, sekretarya 
hizmetleri daimi olarak ülkemizce deruhte edilen İslam İşbirliği Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) araştırma, politika belirleme ve izleme, 
program ve proje yürütme ile toplantılarının organizasyonunun yapılması, İSEDAK 
Stratejisi kapsamındaki çalışma grubu faaliyetleri, İSEDAK proje finansmanı ve diğer 
mekanizmalar kapsamında üye ülkelerin kapasite geliştirme projelerine teknik ve 
mali destek sağlanması, İslam ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
ile bölgesel, ikili ve çok taraflı ekonomik ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ile gelişmekte 
olan ülkelere yönelik teknik yardımlar yapılması, 
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Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere iş birliği içinde 
olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılması, iş birliğinde bulunulması hedeflenen 
ülke ve toplulukların iktisadi gelişim sürecinde ihtiyaç duyacakları ekonomik altyapı 
araçlarının ve destek programlarının hazırlanması; ekonomik büyüme ile yatırım 
ortamının hazırlanması ve geliştirilmesi; bu ülkelerde işsizliğin ve yoksulluğun 
azaltılması; eğitim seviyesinin yükseltilmesi; iyi yönetişim, kadın ve ailenin toplumsal 
yaşamda ve kalkınmadaki rolü, bilgi teknolojileri transferi, çevre ve doğal kaynakların 
yönetimi, enerji, altyapı, sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda katkı verilmesi; 
kurumsal yapı, insan kaynakları ve benzeri alanlarda kapasite geliştirme destekleri 
sağlanması, iş birliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla iktisadi, ticari, 
teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin karşılıklı kalkınmaya katkıda 
bulunacak şekilde projeler ve faaliyetler temelinde karşılıklı olarak geliştirilmesi; söz 
konusu ülke ve toplulukların kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun iş birliği program 
ve projelerinin hazırlanması, bununla ilgili gerekli düzenleme ve takibin yapılması 
ve uygulanmasında koordinasyonun sağlanması,

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bütün farklılıklarını sahiplenerek, sorunlarına 
çözüm aranması, menfaatlerinin korunabilmesi, dil ile kültür birikiminin geliştirilmesi 
ve yurtdışına hizmetlerimizin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde götürebilmesi, hem ülkemizin 
tarihi sorumlulukları hem de sahip olduğu barışçıl ve uluslararası kalkınmayı temel 
alan dış politika anlayışı çerçevesinde kardeş topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütülmesi, Avrupa 
Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler 
hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun 
görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilere yönelik 
burs ve rehberlik programları ile Türkiye’nin uluslararası ilişkiler vizyonuna uygun 
nitelikte öğrencilerin yetişmelerini sağlamaya yönelik her türlü çalışmalar,

 bu program altında değerlendirilecektir.

UZAY VE HAVACILIK 
Sivil havacılık alanına ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, düzenleme, 

denetim, izin, yetkilendirme, eğitim, tarifelerinin belirlenmesi, tedbirlerin alınması, 
belgelendirme, ikili ve çok taraflı uçuş anlaşmaları, hava araçlarının tescili, terkini 
ve bu alanlara ilişkin istatistiki verinin oluşturulması ve koordinasyon gibi benzeri 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Hava ulaştırması sistemlerinin ve tesislerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, 
işletilmesi, devredilmesi ile söz konusu sistem ve tesislerin iltisak hattı bağlantısı ile 
karayolu bağlantısına ilişkin projenin yatırım programında “Havayolu Ulaştırması” 
sektörü altında yer alması halinde bu projelere yönelik yapılan hizmetler, faaliyetler, 
iş ve işlemler,

Uzay ve havacılık alanında bilim, sanayi, teknoloji ve insan kaynağının geliştirilmesi 
amacıyla; plan, program, politika ve stratejiler oluşturma, sicil, tescil, izin, yetkilendirme, 
izleme, araştırma ve analiz çalışmaları gerçekleştirme, idari ve teknik düzenlemeleri 
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hazırlama, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu ve iş birliğini sağlama, 
teşvik ve destek uygulamaları geliştirme ve yürütme, araştırmalar ve uzay operasyonları 
yaptırma/yapılmasını koordine etme, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, 
sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin 
yapılmasını sağlama gibi konularda gerçekleştirilen hizmetler, faaliyetler, Milletlerarası 
andlaşmalar uyarınca Birleşmiş Milletler nezdindeki iş ve işlemler, 

bu program altında değerlendirilecektir. 

Ulusal kapsamda ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde yürütülen 
spektrum ve yörünge tahsis ve koordinasyon faaliyetleri  ile  bilgi teknolojileri ve 
iletişim alanına ilişkin yürütülen hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler program kapsamına 
dâhil değildir.

VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM 
Toplumsal düzenin korunması, sivil toplumun güçlendirilmesi ve nüfus ve 

vatandaşlık hizmetlerinin sunumunda kalite artışının sağlanması amacıyla, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik kartı hizmetleri, pasaport ve sürücü belgeleri hizmetleri, Dijital 
Arşiv Projesi faaliyetleri, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma 
Hizmetleri ve bu hizmetlerin sunumunda kalite artışı sağlanmasına dair çalışmaları, 112 
Acil Çağrı Merkezlerinin kurulması, yaygınlaştırılması ve standartların geliştirilmesine 
dair iş ve işlemler ile sivil toplumun gelişmesine katkı sağlanması, sivil toplumla 
ilişkilere yönelik stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, kamu ile sivil toplum 
kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanması, güçlendirilmesi, 
sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine 
dair faaliyetleri kapsamaktadır.

YASAMA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı, komisyonlar, siyasi 

parti grupları ve milletvekillerine her türlü bilgi desteği ile idari ve teknik desteğin 
sağlanması, kanun teklifleri ile diğer yasama ve denetim belgelerinin incelenerek 
komisyonlara bilgi verilmesi, komisyon raporlarının hazırlanmasına yardımcı 
olunması, komisyonların görev alanına giren konularla ilgili araştırma ve incelemeler 
yapılması, tutanak, çözümleme ve basım hizmetlerinin yürütülmesi, komisyonların 
ve milletvekillerinin her türlü yayın, belge ve bilgi ihtiyacının karşılanması, TBMM’nin 
çalışmaları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla eş 
güdümün sağlanması, TBMM’nin ve İdari Teşkilatın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin 
ve uluslararası etkinliklerle ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi, TBMM’nin basın ve 
halkla ilişkiler hizmetlerinin yerine getirilmesi ve TBMM faaliyetlerinin kamuoyuna 
duyurulması gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler bu program 
altında değerlendirilecektir.
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YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
Mahalli idarelerin geliştirilmesine yönelik teşkilat, araç ve kadro standartların 

tespit edilmesi,  mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimlerinin planlanması 
ve uygulanması, mahalli idarelere yönelik araştırma,  istatistiki bilgilerin toplanması, 
değerlendirilmesi ve yayımlanması, e-Belediye Bilgi Sisteminin kurulması, teknik 
destek sağlanması gibi konularda yürütülen faaliyetler, iş ve işlemler, 

Belediyeler ve il özel idarelerinin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli altyapı ve üst 
yapı projelerinin gerçekleştirilmesi ve mali yapısının güçlendirilmesi kapsamında 
finansman desteği sağlanması ile genel bütçe vergi gelirlerinden pay ayrılması 
kapsamında yürütülen faaliyetler, iş ve işlemler,

Sokak ve caddelerin aydınlatılması işlerinin yönetimi, standartların düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi ile sokak aydınlatmalarının tesis edilmesi, işletilmesi, bakımı, yenilenmesi 
gibi konularda yürütülen faaliyetler, iş ve işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA 
Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin 

kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, 
sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesine yönelik 
faaliyetler,

Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak 
politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların koordine edilmesi, 
belirlenen politika ve stratejileri uygulanması, yoksullukla mücadeleye ilişkin araştırma 
ve incelemeler yapılması, proje hazırlanması ve uygulanmasına yönelik faaliyetler; 
diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yardımların tek merkezi veri 
tabanında toplanmasına yönelik işlemler,

İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü yaşlılara, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve engelli 
yakınlarına bağlanan aylıklar ile sosyal güvenliği olmayanların sağlık prim ödemeleri,

Muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması,

Merkezi yönetim bütçesinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 
ayrılan pay,

Dezavantajlı vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik proje 
destekleri gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

bu program altında değerlendirilecektir.

YÜKSEKÖĞRETİM
Yükseköğretim sisteminin planlanması, koordinasyonu, geliştirilmesi, izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve denetimi konularında yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,
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Yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre iç 
ve dış değerlendirmesinin yapılması, akreditasyon süreçleri ve yetkilendirme gibi 
konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık 
yapılması, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda mesleki yeterlilik sahibi insan 
gücü  yetiştirilmesi, öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi, bilgi 
ve kültürel kaynakların geliştirilmesi gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş 
ve işlemler,

Yükseköğretim öğrencilerinin çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, 
beden ve ruh sağlığının korunması gibi kişisel ve sosyal ihtiyaçları ile kültürel 
ihtiyaçlarının karşılanması konularında yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,

Yükseköğretimde yurt ihtiyacının belirlenmesi, yurtların yapımı ve kiralanması, 
yurtların her türlü ihtiyacının temin edilmesi, yurtların sevk ve idaresinin yapılması, 
öğrencilerin iaşe, ibate, ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve beslenme yardımı 
yapılması, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait 
yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma 
yardımı yapılması, özel barınma hizmetlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,

Yükseköğretim eğitimi alan öğrencilere burs verilmesi, burs veren diğer kurumlarla 
koordinasyon sağlanması, öğrencilere öğrenim kredisi verilmesi ve kredi borcunun 
tespiti, takibi ve tahsilatı,

bu program altında değerlendirilecektir.

Yükseköğretim kurumları tarafından sunulan genel ve ihtisas hastane hizmetleri, 
ağız ve diş sağlığı hizmetleri, sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili mevzuatı çerçevesinde 
bilimsel araştırma projeleri niteliğinde olan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler program 
kapsamına dahil değildir.

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdarenin tüm program ve faaliyetlerine destek sağlayan, kurumsal ve yönetsel 

ihtiyaçların karşılanması için yapılması gereken zorunlu giderlerin yer aldığı programdır.

İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık 
ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler, bilgi ve iletişim sistemleri, insan 
kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal 
çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler bu program altında 
değerlendirilecektir.


