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UlaĢtırma Bakanlığı Faaliyet Raporu, her türlü kamu kaynağının
elde

edilmesi

kamuoyunun

ve

kullanılmasında

zamanında

denetimin

bilgilendirilmesini

doğrultuda merkez harcama birimlerince

sağlanması

amacıyla

hedeflemektedir.

Bu

hazırlanan ve Harcama

Yetkililerince imzalanan Ġç Kontrol Güvence Beyanları ile birlikte Strateji
GeliĢtirme BaĢkanlığına gönderilen raporlar, icmali yapılarak UlaĢtırma
Bakanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıĢtır.
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ULAġTIRMA BAKANI’NIN SUNUġU

Bir ülkenin geliĢimi için olmazsa olmaz Ģart; yatırım, ticaret ve ulaĢım zincirinin
sağlıklı çalıĢmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma buna bağlıdır. Ġnsanımıza bulunduğu yerde
ulaĢamıyorsak, onun ayağına gidemiyorsak, insanları orada tutamayız. Yurdun her tarafında
aynı seviyede ulaĢım ve haberleĢme altyapısını sağlamak, zenginlik merkezlerini Türkiye’nin
her tarafına yaymak temel hedefimizdir. Bunu sağlamının yolu da ancak geliĢmiĢ bir ulaĢım
ve iletiĢim altyapısıyla olur.
Ekonomisi giderek büyüyen ve zenginleĢen ülkemizde, daha fazla taĢıma, daha
güvenli, daha kısa sürede, daha konforlu, güvenilir ve dakik ulaĢım isteği öne çıkmaktadır.
Diğer taraftan, bilgi ve iletiĢim alanındaki değiĢiklikler nedeniyle son yüzyıl boyunca var olan
alıĢkanlıklar hayatın her alanında değiĢmiĢ, adeta bilgi iletiĢimle, yaĢam iç içe girmiĢ
durumdadır. Bugün cep telefonu, bilgisayar olmadan günlük yaĢamı düĢünemez hale geldik.
Geldiğimiz noktada insanımızın bilgiye ulaĢım ihtiyacını karĢılamak için 3G teknolojisi ile
internet otoyollarına havadan yeni otoyollar ilave etmek durumunda kaldık. Bu Ģekilde
giderek artan internet kullanımı, bilgi toplumu yolundaki yürüyüĢümüzü daha da hızlandırmıĢ
olacaktır.
Bilindiği üzere, ulaĢtırma yatırımları, yüksek maliyetli ve etkileri uzun dönemli bir
niteliğe sahiptir. Bu nedenle, ulaĢım projelerine iliĢkin önceliklerin doğru belirlenmesi ve
kısıtlı ekonomik kaynakların en fazla yarar getirecek Ģekilde kullanılması büyük önem
arzetmektedir. UlaĢtırma yatırımlarının bu perspektif ile ele alınması yeni kamu mali yönetim
sisteminin ortaya koyduğu temel ilkelerin de benimsenmesi ve uygulamada hayat bulmasının
göstergelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
Kamu mali yönetimi alanında yapılan köklü düzenlemeleri de bu çerçevede görüp
değerlendirdiğimiz zaman geliĢmeleri kavramak ve yeni uygulamaları benimsemek daha
anlamlı hale gelecektir.
UlaĢım ve iletiĢim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, çağdaĢ uygarlık seviyesinin de
üstünde sunulmasını sağlayarak, ülkemizin küresel rekabet gücünü ve insanların yaĢam
kalitesini artırma vizyonundan hareket eden ulaĢtırma ailesinin 100 bini aĢkın üyesi,
yükümlüsü olduğu hizmetin idraki içinde 2008 yılı çalıĢmalarını da baĢarılı bir Ģekilde
gerçekleĢtirmiĢtir. Bakanlığımızın bu çalıĢmalarını özetleyen “2008 Yılı Faaliyet Raporu”
ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Binali YILDIRIM
UlaĢtırma Bakanı
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ULAġTIRMA BAKANLIĞI MÜSTEġARI’NIN SUNUġU

Uluslar arası standartlara uygun ve etkili bir yönetim sisteminin oluĢturulması
amacıyla Kamu Mali Yönetimimizi düzenleyen 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile
performans esaslı bütçeleme ile mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ön plana
çıkmıĢtır.
5018 sayılı Kanun, mali saydamlık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının, ekonomik
ve verimli kullanımı gibi iyi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır. Stratejik Planlama ve
Kamuoyunun bilgilendirilmesinde faaliyet raporları önemli bir sorumluluğun yerine
getirilmesini sağlamaktadır.
UlaĢtırma ve HaberleĢme alanında da tüm diğer sektörlerde olduğu gibi hak ettiğimiz
çağdaĢ çizgiyi yakalama kararlılığı içindeyiz. Bilgi toplumuna geçiĢ sürecinde ulaĢım ve
iletiĢim, ekonomik birimlerin demokratik bir ortam içinde faaliyette bulunmaları ve
özgürleĢmeleri bakımından son derece önemlidir.
UlaĢtırma türleri arasında bir denge oluĢturularak ülkemizin bu alanda arzu edilen
düzeye gelmesi için yılmadan çalıĢıyoruz. Bunun için de öncelikle, “UlaĢım” ve “ĠletiĢim”
konularında, içinde yaĢadığımız çağa uygun bir bilincin oluĢturulması yönünde gerekli
çalıĢmaların yapılması icap etmektedir. UlaĢtırma Bakanlığının 2008 Mali Yılı Ġdari Faaliyet
Raporu ile UlaĢtırma Bakanlığınca yürütülen belli baĢlı faaliyetler hakkında bilgi vermek
amacıyla hazırlanmıĢ olan bu raporun, sadece konuya ilgi duyanların değil, toplumun her
kesimini ilgilendirdiğini düĢünüyor, bu konularda ortak bir vizyona sahip olmamız
bakımından büyük fayda sağlayacağını ümit ediyorum.
Kamu kaynaklarının en etkin, en doğru ve en yararlı Ģekilde kullanmak aynı zamanda
vatandaĢ odaklı, hesap verilebilirliği ön planda tutan bir UlaĢtırma Bakanlığı olmak
ilkelerinden hareketle, 2008 yılında yapılmıĢ olan iĢ ve iĢlemler, Ģeffaflık ve hesap verme
sorumluluğu bilinciyle, faaliyet raporunda açıklanmıĢtır. Hazırlanan, UlaĢtırma Bakanlığı
2008 Yılı Faaliyet Raporu ekleriyle birlikte Kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur.
Saygılarımla.

Mehmet Habib SOLUK
MüsteĢar
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I. GENEL BĠLGĠLER
A. UlaĢtırma Bakanlığının Misyon ve Vizyonu
Bakanlığımızın misyon ve vizyonu aĢağıda belirtilmiĢtir.
A.1-UlaĢtırma Bakanlığı’nın Misyonu
UlaĢtırma ve iletiĢim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, tüm kullanıcılar için;
kaliteli, dengeli, güvenli, çevreye duyarlı, adil ve ekonomik olarak sunulmasını sağlamak ve
denetlemektir.
A.2-UlaĢtırma Bakanlığı’nın Vizyonu
UlaĢım ve iletiĢim hizmetleri ile bilgi teknolojilerinin, çağdaĢ uygarlık seviyesinin de
üstünde sunulmasını sağlayarak, ülkemizin küresel rekabet gücünü ve insanların yaĢam
kalitesini artırmak.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
17/04/1987 tarihli ve 19434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“UlaĢtırma Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile görev yetki ve
sorumluluklar belirlenmiĢtir. Buna göre UlaĢtırma Bakanlığı’nın görevleri Ģunlardır;
a) UlaĢtırma ve haberleĢme iĢ ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili
hususlar hariç ve “Karayolları Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun”
hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli
güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliĢtirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini
tamamlayıcı Ģekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, Telekomünikasyon
Kurumu’nun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve uygulanmasını takip etmek ve
denetlemek,
b) UlaĢtırma ve haberleĢme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,
c) UlaĢtırma ve haberleĢme sistemlerinin düzenlenmesi, hava taĢıma araçlarının
teknik nitelikleriyle, bunlarda çalıĢanların yeterlilik Ģartlarının belirtilmesi hususlarında temel
prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak,
ç) UlaĢtırma ve haberleĢme iĢlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı
kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak Ģekilde tedbirler almak,
aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
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d) Devletin ulaĢtırma ve haberleĢme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması
amacıyla gerekli araĢtırmaları yapmak ve yaptırmak,
e) Bakanlıkla ilgili kuruluĢların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine
verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlamak,
f) UlaĢtırma ve Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak
kaydıyla, HaberleĢme hizmetleri karĢılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri
dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik Ģartlarına göre düzenlemek, uygulanacak
ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek,
g) UlaĢtırma, Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak
kaydıyla, haberleĢme ve telsiz iĢletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak
olan gerçek ve tüzelkiĢilerin yeterlik Ģartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine
göre alınacak ücret karĢılığında izin belgelerini vermek,
ğ) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluĢlarıyla ulaĢtırma ve haberleĢme iliĢkilerini
05/05/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu
Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaĢma ve
andlaĢmaları uygulamak,
h) Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve sonrasında oluĢan aĢırı haberleĢme
trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dıĢı kalmasının önlenmesini, haberleĢme trafiğinin
düzene sokulmasını ve afet haberleĢmesine öncelik tanınmasını teminen, iĢletmecilerin kendi
haberleĢme sistemlerinde yapmaları gereken düzenlemelere iliĢkin usul ve esasları
belirlemek,
ı) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaĢta da 697 sayılı Kanun hükümleri
dahilinde, yürütmek.
i) Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal,
kültürel, ekonomik ve teknolojik Ģartlarına göre belirlemek, Hükümetin genel politikasını
uygulamaya yönelik tedbirleri almak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları
tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak.
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C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
C.1- Fiziksel Yapı
UlaĢtırma Bakanlığı merkez yerleĢkesi, Emek Mahallesi, Hakkı Turayliç Caddesi
No:5 Emek/Ankara adresinde bulunan 3 adet hizmet binası ile sosyal tesislerden
oluĢmaktadır. Merkez yerleĢkesi toplam 83.000 m2 kapalı ve 38.000 m2 açık alana sahiptir.
YerleĢke içinde bulunan spor salonundan UlaĢtırma Bakanlığı personeli istifade etmektedir.
UlaĢtırma Bakanlığı Merkez YerleĢkesi
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C.2- Örgüt Yapısı
UlaĢtırma Bakanlığı teĢkilat Ģeması aĢağıda gösterilmiĢtir. Bakanlık merkezi
Ankara’da olup, teĢkilat yapısı merkez teĢkilatı ile 12 adet Bölge Müdürlüğünden
oluĢmaktadır.
UlaĢtırma Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilat ġeması
ġekil 1
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C.3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
UlaĢtırma Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Merkezinin daha etkin ve verimli hizmet sunabilmesi
için donanım, yazılım ve teknik personelin kapasitesinin artırılması yönünde çeĢitli
faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede, alanında uzman teknik personelin sayısı
artırılmıĢ, alt yapı ve donanım ekipmanları günümüz teknolojisi göz önüne alınarak
geniĢletilmiĢtir.
UlaĢtırma Bakanlığı internet sitesinin yapılandırılması, güncellenmesi Bakanlık Bilgi
ĠĢlem Merkezi tarafından gerçekleĢtirilmekte olup, 2008 yılı sonu itibariyle donanım
envanteri aĢağıda verilmiĢtir.
C.3.1- Donanım Envanteri (*)
2008 Yılı UlaĢtırma Bakanlığı Teknolojik Malzemelere ĠliĢkin Tablo
Tablo 1
2008
Malzemenin Adı

Miktarı (Adet)

Masaüstü Bilgisayar

755

Yazıcı

469

Faks Cihazı

56

Projeksiyon Cihazı

3

Tarayıcı

38

Dizüstü Bilgisayar

159

Telefon

1013

Fotokopi Cihazı

48

Modem

2

Plother

4

CD Writer

2

(*) Yukarıdaki tablolarda yer alan malzeme sayıları Genel Bütçe imkânlarının yanı sıra
Döner Sermaye ĠĢletmesi imkanlarıyla temin edilenlerin toplamından oluĢmaktadır.
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C.3.2- Fiziksel Sunucu Envanteri
UlaĢtırma Bakanlığının 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki fiziksel sunucu envanteri
Aralık ayı itibariyle aĢağıdaki Ģekildedir:
Tablo 2
Sunucu ÇeĢidi

2006

2007

2008

Web Sunucusu

2

2

2

Uygulama Sunucusu

2

8

8

Veri Tabanı Sunucusu

--

2

2

Uygulama GeliĢtirme Ortamı

1

3

3

Desteklenen Protokoller

TCP/IP ve diğerleri

Ġnternet Bağlantısı

2Mbps10M

10Mbps

bps
Sürekli geliĢen teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerin elektronik ortamda
yürütülmesi amacıyla Bilgi ĠĢlem Merkezi tarafından biliĢim teknolojileri sürekli izlenerek
aĢağıdaki amaçlar kapsamında;
Tüm verilerin üretimden dağıtıma kadar olan süreçlerini entegre bir sistem ilkesi
ile modelleyen bilgi mimarisi kavramının yerleĢtirilmesi; bu modeli tanımlayan üretim,
dağıtım veritabanları ile kurumsal veritabanı mimarisinin kurulması ve uç kullanıcıya daha
hızlı ve etkin araçlar sunacak sistemlerin geliĢtirilmesi, personelin sürekli eğitim altyapısının
kurulması,
Entegre sistemlerle, gereksiz yatırım yapılmasının önlenmesi, mevcut kaynakların
daha etkin kullanımı, kaynak israfı, kırtasiye masrafları ile iletiĢim maliyetlerinin azalması
yanında, altyapının ve bilginin paylaĢımı ile gelecek projelerin maliyetlerinde tasarruf
sağlanması,
Daha kaliteli bilgi üretme, verinin en kısa sürede ve en az maliyetle toplanması,
bilgisayar ortamına aktarılması amacıyla geliĢmiĢ veri toplama teknolojilerinin kurulması, bu
kapsamda

internet

üzerinden

veri

toplama/anket

ve

web tabanlı

uygulamaların

yaygınlaĢtırılması, bilgisayar destekli veri toplama teknolojilerinin kullanımı,
Ofis otomasyon sistemlerinin oluĢturulması, yazılım kontrollü fiziki arĢivleme
sisteminin geliĢtirilmesi,
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Üretilen bilgilerin elektronik ortamda dağıtımı ve diğer kurum ve kuruluĢlar ile
bilgi paylaĢım süreçleri için ilgili yasal düzenlemelere paralel olarak uygun teknik altyapının
kurulması,
Bilgi üretim süreçlerinin her aĢamasında kullanılan yazılım, donanım ve iletiĢim
araçlarında kurum içi standartların kurulması planlanan uygulamalara entegre edilmesi,
Kurumsal veri güvenliği ve gizlilik politikalarının uygulanmasını sağlayacak
kuralların tanımlanması ve gerekli sistemlerin kurulması,
Bakanlık teĢkilatının donanım, yazılım ve iletiĢim altyapılarının iyileĢtirilmesi
hizmetleri verilmektedir.
E- ULAġTIRMA UYGULAMALARI:
e-UlaĢtırma uygulamaları ile güvenilir bilgilerle her düzeyde etkin ve etkileĢimli
yönetim, elektronik iletiĢim ve veri / bilgi yönetimi, bilgi giriĢlerinin standartlaĢtırılması,
entegrasyon (bütünleĢik sistem), kurumsal bilgi akıĢı yönetimi, hızlı analiz ve değerlendirme
süreçleri, güvenlik ve kiĢisel bilgilerin gizliliği, elektronik kamu hizmetleri sunumu ile
vatandaĢ memnuniyeti, eĢ zamanlı bilgi paylaĢımı, yetkiye dayalı bilgi eriĢimi, hız ve zaman
kazancı ile e-imza altyapısı sağlanması amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda gerçekleĢtirilen projeler
aĢağıda belirtilmiĢtir.
Ġnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
Kurumda çalıĢan personelin bilgilerinin ilgili kanunlara göre yönetilmesini
sağlamakta olup, personelin iĢe giriĢinden, kurumdan ayrılıĢına kadar tüm süreçleri
kapsamaktadır.
Terfi ve maaĢ hesaplama iĢlemleri gibi toplu halde yapılan iĢlemlerin çok hızlı ve
güvenilir bir biçimde yapılmasını sağlamaktadır.
Doküman Yönetim ve ArĢiv Sistemi
Kuruma ait belge ve evrakların, tüm yaĢam süreleri boyunca üretimi, denetimi,
eriĢimi ve saklanması iĢlemlerinin maliyetini azaltıp, verimliliğini artırmak üzere
yapısal ve merkezi bir çözüm getirmektedir.
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ArĢiv kayıtlarının taranıp, elektronik ortama alınmasından sonra, bu kayıtlara anında,
hem bilgilerinden hem de içeriğinden eriĢilebilmesini sağlayacak biçimde gerçek bir
kurum belleği oluĢturmaktadır.
ĠĢ süreçlerinin izlenmesini ve belgelerin, evrakların süreci oluĢturan iĢ adımlarıyla
iliĢkilendirilmesini sağlamaktadır.
Ġdari ĠĢler Sistemi
Kurumun sahip olduğu araçlarla ilgili her türlü bilgiler ile araç ve Ģoför
görevlendirme takibinin yapılmasını,
Su, doğalgaz, elektrik, telefon vb. fatura ödemelerinin takibinin ve muhasebeleĢtirme
iĢlemlerinin yapılmasını,
Yönetmeliğe

uygun

olarak

yapılan

puanlamanın

otomatik

olarak

değerlendirilmesiyle, lojmanlara personel tahsisi ve takibi iĢlemlerinin yapılmasını,
Ayrıca, kurum sosyal tesislerinden yararlanacak personel ile ilgili iĢlemlerin
yapılmasını,
Elektronik cihazlar ve telefonlarla ilgili arızaların bildirilmesinin ve onarımının hangi
aĢamada olduğunun takibinin portal aracılığıyla yapılmasını,
Kurum çalıĢanlarının birbiri ile mesajlaĢarak iletiĢimini, dosya paylaĢımını,
personelin yapacağı iĢleri takip edebileceği kendi ajandasını oluĢturmasını ve
randevularını takip edebilmesini,
Kuruma dıĢarıdan gelen ya da kurumun kendi oluĢturduğu haber ve resimlerin,
kurumun internet

sayfalarından yayınlanabilmesini ve bunlara gerektiğinde

içeriğinden ve haber bilgilerinden arama yapılarak eriĢilebilmesini sağlamaktadır.
Finans Yönetim Sistemi
Kurumun parasal-parasal olmayan değerlerinin planlanmasını, takip edilmesini,
sorgulanmasını , hesaplanmasını ile tüm bu iĢlemlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde
yapılmasını sağlar.
Satın Alma Sistemi
Doğrudan temin ve ihale usulü ile gerçekleĢtirilecek satınalma süreçlerinin Kamu
Ġhale Kanunu çerçevesinde yönetilmesini sağlar.
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WEB Portal Sistemi
DeğiĢik veri kaynaklarını ve uygulamalarını bütünleĢik bir yapıda ve kullanıcılara
geliĢkin kiĢiselleĢtirme olanaklarını da sunarak, Kurumun merkezde ve uzak
noktalarda bulunan tüm birimlerinin ve çalıĢanlarının sanal ortamda birleĢtirilmesini,
Kurumun politikalarını, programlarını, projelerini ve e-devlet uygulamalarını diğer
kamu kuruluĢlarına, özel kuruluĢlara, tüzel kiĢilere ve vatandaĢlara tanıtmayı, onları
bilgilendirmeyi, onlarla iletiĢim kurmayı sağlayarak

Kurum hizmetlerinin hızlı,

kolay, etkin, güvenilir ve az maliyetle yerine getirilmesini,
Belgeye ve bilgiye eriĢimin yaygınlaĢması ve kolaylaĢması sonucunda, çalıĢanların
kurumsal bilgiyi paylaĢmalarını, aradıkları bilgiye hızlı bir biçimde ulaĢmalarını ve
var olan bilgi ve belgeleri yeniden üretmelerine gerek kalmadan tekrar tekrar
kullanabilmelerini sağlamaktadır.
Proje Yönetimi Sistemi
Projenin, etüt ve yapım aĢamaları boyunca bir bütün olarak yönetilebilmesini ve proje
süreci boyunca farklı birimlerde gerçekleĢtirilen iĢlemlerin bütünleĢtirilerek,
süreçlerin etkin bir biçimde takip edilebilmesini,
Yeterli detaydaki proje gerçekleĢme verilerini toplayarak ve bütünleĢtirerek, bunların
proje denetiminde ve projenin geleceğini tahmin etmede kullanılmasını,
Doküman Yönetim Sistemi’yle entegre çalıĢarak, projenin tüm aĢamalarında üretilen
rapor, belge ve projeyle ilgili gelen/giden evrakların proje aĢamaları ve kayıtlarıyla
birlikte izlenmesini,
Sağlamaktadır
Stok Yönetimi ve TaĢınır Mallar Sistemi
18/01/2007 tarihli ve 2006/11545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TaĢınır Mal
Yönetmeliği”nin 11 inci maddesi gereğince tüm taĢınırların elektronik ortamda kayıt altına
alınması zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu çerçevede, Haziran 2007 itibariyle, e-ulaĢtırma
uygulamaları kapsamında, Bakanlığımız merkez ve taĢra birimlerinin her türlü taĢınır mal
iĢlemlerin elektronik ortama girmeleri sağlanmıĢtır.
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C.3.3- UlaĢtırma Bakanlığı ve Faaliyet Alanları ile Ġlgili Mevzuat
T.C. Anayasası,
3348 sayılı UlaĢtırma Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında Kanun,
4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu,
237 sayılı TaĢıt Kanunu
5495 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun,
5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun,
2920 sayılı Türk Sivil Havcılık Kanunu,
5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu,
2813 sayılı Telsiz Kanunu,
697 sayılı UlaĢtırma ve HaberleĢme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde Nasıl
Yürütüleceğine Dair Kanun,
6237 sayılı Limanlar ĠnĢaatı Hakkında Kanun
4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu,
6245 sayılı Harcırah Kanunu,
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu,
832 sayılı SayıĢtay Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu,
Bütçe Kanunları (2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu),
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,
3046 sayılı Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun,
9. Kalkınma Planı,
9. Kalkınma Planı Stratejisi,
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı,
Orta Vadeli Program,
Orta Vadeli Mali Plan,
2008 Yılı Yatırım Programı,
iğer Ġlgili Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzük, Yönetmelik vb. düzenlemeler.
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C.4- Ġnsan Kaynakları
Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatında toplam 3891 kadro mevcut olup, bu
kadroların % 44 ü dolu bulunmaktadır.
UlaĢtırma Bakanlığı 31/12/2008 Tarihi Ġtibariyle Dolu - BoĢ Kadro Cetveli
Tablo 3

Memur
ĠĢçi

Merkez- TaĢra Toplam

TaĢra

Merkez
Dolu

BoĢ

Toplam

Dolu

BoĢ

Toplam

Dolu

BoĢ

Toplam

666

974

1.640

449

664

1.113

1.115

1.638

2.753

141

151

292

470

343

813

611

494

1.105

8

10

18

8

7

15

16

17

33

815

1.135

1.950

927

1.014

1.941

1.742

2.149

3.891

SözleĢmeli
657 s.K.
4/B Md.

TOPLAM

2008 yılı Aralık ayı sonu itibariyle UlaĢtırma Bakanlığı mevcut personel sayısı 1.742
olup, bunun; 1.115 i memur, 611 i iĢçi ve 16 sı sözleĢmeli personeldir.
Grafik 1
Bakanlığımızda 31/12/2008 Tarihi Ġtibariyle Fiilen
ÇalıĢan Personel Sayısı

1500

% 61
% 38

1000

%1
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0
Seri 1

MEMUR
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SÖZLEġME

1115

611
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ÇalıĢan personelin yaklaĢık % 63,8 i Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfında, % 33,7 ü
Teknik Hizmetler Sınıfında, % 0,5 i Sağlık Hizmetleri Sınıfında, % 2 si ise Yardımcı
Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.
Grafik 2
2008 Yılında Ġstihdam Edilen Personelin Tabi
Oldukları Sınıflar

63,8%

2%
33,7%
0,5%
Genel Ġdari Hizmetleri Sınıfı

Teknik Hizmetler Sınıfı

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

ÇalıĢan personelin %0,18 si ilkokul, %2,14 ü ortaokul, %17,26 sı lise, %20,38 i
önlisans, %52,76 ı lisans ve %6,77 si yüksek lisans mezunudur, ayrıca %0,45’i doktora
derecesine sahiptir.

Grafik 3
Ġstihdam Edilen Personelin Öğrenim Durumu

54,64 %

18,91 %

16,48 %
7,03 %

2,17 %
0,28 % 0,55 %
Ġlkokul

Ortaokul

Lise

Önlisans

22
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2008 Yılında Bakanlığımızdan Ayrılan Personel Sayısı

Tablo 4
Emekli

57

(7 KiĢi ÖzelleĢtirmeden)

Nakil

25

(1 KiĢi ÖzelleĢtirmeden)

Ġstifa

12

(3 KiĢi ÖzelleĢtirmeden)

Müstafi

1

(ÖzelleĢtirmeden)

TOPLAM

95

2008 Yılında Bakanlığımıza Atanan Personel

Tablo 5
Açıktan

17

Nakil

23

ÖzelleĢtirme

22

TOPLAM

62
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2008 YILI
FAALĠYET RAPORU
SUNULAN HĠZMETLER
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C.5- Sunulan Hizmetler
UlaĢtırma Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler; ana hizmet, danıĢma ve denetim ile
yardımcı birimler tarafından yerine getirilmektedir. 3348 sayılı UlaĢtırma Bakanlığının
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da belirtilen görev ve sorumluluklar aĢağıda
özetlenmiĢtir.
Ana Hizmet Birimleri
C.5.1- Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü
a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve bunlarla ilgili teçhizat
ve tesislerin, kıyı koruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava meydanlarının ve bunlarla
ilgili tesislerin alakalı kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak plan ve programlarını hazırlamak,
gerçekleĢtirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkanları sağlamak, araĢtırma, etüt,
istikĢaf, proje, keĢif, Ģartname ve inĢaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak veya
yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluĢlara devretmek, yapılmıĢ olanların bakımı ve
onarımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak,
b) Kamu kurum ve kuruluĢları, belediyeler, özel idareler, hakiki ve hükmi Ģahıslarca
yaptırılacak (a) bendinde yazılı iĢler ile teleferik, finiküler, Ģehiriçi raylı ulaĢım sistemleri,
metro ve demiryollar, limanlar, hava meydanlarıyla ilgili tünel gibi tesislerin proje ve
Ģartnamelerini incelemek ve onamak, Ģehiriçi raylı ulaĢım sistemlerinin ülke ihtiyaçlarına
uygun standartlaĢtırılması ve bakım üniteleri ile ilgili düzenleyici tedbirlerin alınmasını
sağlamak,
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirlenen iĢlerden her türlü kamu kurum ve
kuruluĢları, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kiĢilerce yaptırılacak olanların proje ve
Ģartnamelerini inceleyip tasdik etmek,
ç) Denizlerin iki yakasını denizaltından birbirine bağlayan her türlü ulaĢıma iliĢkin
tüp ve tünel gibi ulaĢım altyapı iĢlerini, yap-iĢlet-devret modeli de dahil olmak üzere
plânlamak, yapmak veya yaptırmak; bunlarla ilgili proje ve Ģartnameleri hazırlamak,
hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve onamak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluĢlara
devretmek, iĢletme safhasına ait güvenlik, bakım ve onarım iĢlerine iliĢkin esasları
belirlemek ve gerekli tedbirleri almak.
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C.5.2-Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü
a) Demiryolu taĢımaları ile belediye sınırları dıĢındaki karayolları üzerinde yapılan
karayolu taĢımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve milli güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına
uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaĢtırma hizmetlerine intibakını sağlayıcı
tedbirleri almak,
b) Kara ve demiryolu ulaĢtırma hizmetlerinin gerektirdiği milletlerarası münasebetleri
yürütmek, anlaĢmalar ve karma komisyon çalıĢmalarını yapmak, kara ve demiryolu
ulaĢtırmasında milletlerarası seviyede mevzuatı, teknolojik ve ekonomik geliĢmeleri takip
etmek ve kurallara uygun yeni çözümler geliĢtirmek,
c) Karayolu taĢıma faaliyetinde bulunacak taĢımacı, acente ve komisyoncuların
yeterlilik Ģartlarını düzenlemek, gereken hallerde yetki belgesi vermek ve denetlemek,
ç) Karayolu taĢımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin
kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarına göre geliĢmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gerektiğinde
taban ve tavan fiyatlarını tespit etmek ve uygulamayı denetlemek,
d) Karayolu ve demiryolu ulaĢtırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmet
sunmak için tedbirler almak veya aldırtmak.
e) 4925 Sayılı Kanun ile Bakanlığımıza tevdi edilen görevleri yapmak ve/veya
yaptırmak.
f) 5228 sayılı Kanunla değiĢik 2918 Sayılı Kanun ile Bakanlığımıza tevdi edilen
karayolu taĢıtları/araçlarının fenni/teknik araç muayenelerini yapmak ve/veya yaptırmak.
g) 5495 sayılı Kanunla değiĢik 2918 Sayılı Kanun ile Bakanlığımıza tevdi edilen
karayollarında seyreden araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak ve/veya yaptırmak.
h) 237 Sayılı Kanun ile Bakanlığımıza verilen kamu personeli servis hizmetlerine
iliĢkin görevleri yapmak.
ı) Kanunların verdiği yetkiye istinaden gerekli Bakanlar Kurulu kararlarını,
yönetmelikleri, tebliğleri, genelgeleri hazırlamak, uygulamak, yürütmek.
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C.5.3- HaberleĢme Genel Müdürlüğü
a) Posta ve telekomünikasyon iĢ ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve
geliĢtirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı Ģekilde yürütülmesini sağlayıcı esas
ve prensipleri tespit etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,
b) HaberleĢme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, bu konularda
koordinasyonu sağlamak,
c) Telekomünikasyon Kurumunun kanunlarla verilen yetki ve görev alanı dıĢında
kalan Devlet iĢletmeleri ile iktisadi devlet teĢekkülleri, kamu iktisadi kuruluĢları, bunların
müessese, bağlı ortaklık ve iĢtirakleri, özel idareler, belediyeler, yerli ve yabancı gerçek ve
tüzelkiĢiler tarafından yapılan haberleĢme iĢlerini kanunlarla bakanlığa verilen görev esasları
dairesinde düzenlemek, uygulamasını denetlemek ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Ülkemizin üyesi bulunduğu haberleĢme konusu ile ilgili milletlerarası birlik ve
kuruluĢların çalıĢmalarına katılmak ve kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak,
haberleĢme iliĢkilerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dıĢı posta ücret tarifelerini incelemek, değerlendirmek ve bu
hususlara dair yardımcı çalıĢmalar yapmak,
e) HaberleĢme cihazları sanayii imalat alanlarını, kapasiteleri ve bu sanayii ile ilgili
geliĢmeleri takip etmek,
f) Evrensel hizmetin sağlanması ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde evrensel
hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve
iĢletmecilerin net maliyetlerinin karĢılanmasını sağlamak,
g) Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetleri karĢılama talebinde bulunan iĢletmeciler
arasından, bölgesel ve ulusal çapta evrensel hizmet yükümlüsünü hizmet satın alma yoluyla
belirlemek,
ğ) Evrensel hizmet yükümlülerine ödeme yapmak,
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h) Evrensel hizmetin net maliyetinin hesaplanmasına, belirlenen usul ve esaslar
dahilinde gerçekleĢip gerçekleĢmediğine dair yükümlü iĢletmeciyi izlemek, denetlemek veya
masrafları evrensel hizmet gelirlerinden karĢılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından
denetlenmesini sağlamak,
ı) DüĢük gelirliler ve özürlüler gibi sosyal açıdan korunması gereken kesimlerin
evrensel hizmetten eĢitlik, taraf gözetmeme ilkeleri temelinde ve karĢılayabilecekleri fiyat
seviyesinde yararlanabilmelerine iliĢkin usul ve esasları belirlemek,
i) Belirlenecek esaslar dahilinde merkeze uzak ve kırsal bölgelerden oluĢan yüksek
maliyet alanlarına hizmetlerin götürülebilmesi için, gerektiğinde geçici evrensel hizmet
yükümlüsünü belirlemek,
j) Evrensel hizmet yükümlüsü iĢletmecilerin net maliyetlerinin hesaplanma yöntemi
ile uygulamaya iliĢkin usul ve esasları belirlemek.
C.5.4- Tarife ve Ticaret Dairesi BaĢkanlığı
a) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluĢların ücret tarifelerini incelemek ve bunlar arasında
hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik Ģartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret
sistemini kurmak, konu ile ilgili istatistikleri toplamak,
b) UlaĢtırma ve Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak
kaydıyla haberleĢme hizmetleri karĢılığında alınacak ücretlerin düzenlenmesini sağlamak,
c) 20 Nisan 1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 13 Nisan 1936 Tarih ve
3004 sayılı Ġskelelerin Ne Suretle Ġdare Edileceğine Dair Kanuna tabi liman ve iskelelerde
uygulanacak ücret tarifelerini incelemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.
C.5.5- Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlar Dairesi BaĢkanlığı
a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluĢlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun,
tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek,
b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için
gerekli çalıĢmaları yapmak.
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C.5.6- Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı
a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili
hususlarda koordinasyonu sağlamak,
b) Avrupa Birliği ile Bakanlığın, koordinasyon çalıĢmalarına yardımcı olmak,
c) Bu alanda hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak, uyum
ve uygulama çalıĢmaları ile ilgili iĢleri yürütmek.

Danışma ve Denetim Birimleri
C.5.7-TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı
a) Bakanlık teĢkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluĢların her türlü faaliyet
iĢlemleri ile ilgili olarak teftiĢ, inceleme ve soruĢturma iĢlerini yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleĢtirmek, mevzuata, plan ve programa
uygun olarak çalıĢmasını temin etmek maksadı ile gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakan’a
sunmak,
c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak,
ç) Bakan tarafından verilen konularda araĢtırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri
yürütmek.
TeftiĢ kurulunun ve müfettiĢlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usulleri
tüzükle düzenlenir.
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C.5.8- Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluĢturmak üzere gerekli çalıĢmaları yapmak,
b) Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek
ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
c) Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
ç) Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araĢtırmalar yapmak,
d) Yönetim bilgi sistemlerine iliĢkin hizmetleri yerine getirmek,
e) Ġdarede Strateji GeliĢtirme Kurulunun kurulması halinde sekretarya hizmetlerini
yürütmek,
f) Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek,
g) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
ğ) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak,
h) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
ı) Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil iĢlemlerini yürütmek,
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i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
j) Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin
icmal cetvellerini düzenlemek,
k) Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
l) Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak,
m) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak,
n) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
o) Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi
konularında çalıĢmalar yapmak,
ö) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
C.5.9- Hukuk MüĢavirliği
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai
sonuçları doğuracak iĢlemler hakkında görüĢ bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaĢmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
zamanında almak, anlaĢma ve sözleĢmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı
olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda
gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil
etmek,
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ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleĢtirmek, mevzuata, plan ve programa
uygun çalıĢmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakan’a
sunmak,
d) Bakanlık kuruluĢları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut
BaĢbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek
Bakanlık görüĢlerini bildirmek.
C.5.10- Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği
a) Basın ve halkla iliĢkilerle ilgili faaliyetleri planlamak,
b) Bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
C.5.11- DıĢ ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı
a) Milletlerarası iliĢkilere ait konularda görevli kuruluĢlar ile sürekli temas halinde
bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,
b) Milletlerarası iliĢkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araĢtırmalar
yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,
c) Bakanlığın koordinatörlüğünde, görevleri ile ilgili konularda teĢkil edilen kurullara
sekreterya hizmeti yapmak,
ç) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluĢlarının milletlerarası iliĢkilerini düzenleyip
yürütmek, koordinasyonu sağlamak.

Yardımcı Hizmet Birimleri
C.5.12- Personel Dairesi BaĢkanlığı
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalıĢmaları
yapmak, personel sisteminin geliĢtirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik iĢleriyle ilgili iĢleri yapmak,
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c) ĠĢçi - ĠĢveren iliĢkileri konusunda bağlı ve ilgili kuruluĢların çalıĢmalarını takip ve
koordine etmek.
C.5.13- Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
a) Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlamak
ve uygulanmasını takip etmek,
b) Bakanlık merkez teĢkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
programlarını düzenlemek ve uygulamak,
c) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dıĢında yetiĢtirmek için hizmet içi eğitim
merkezleri ve mesleki örgün eğitim kursları açmak ve yönetmek,
ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arĢiv hizmetlerini yürütmek,
kitaplığı yönetmek.
C.5.14- Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri
yürütmek,
b) Ġhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma iĢlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığın mali iĢlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taĢıma hizmetlerini yapmak,
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve
yürütmek,
e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını
sağlamak,
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f) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya MüsteĢar’a
sunulmasını sağlamak,
g) Bakanlıkça verilecek direktif ve emirleri ilgililere duyurmak ve iĢlemlerini takip
etmek, Bakanlığın iç ve dıĢ protokol hizmetlerini yürütmek,
ğ) Süreli evrakın zamanında iĢleme konulmasını sağlamak,
h) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüĢmeleri düzenlemek, bunlara ait
önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
ı) Genel evrak, arĢiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve
yürütmek.
C.5.15- Savunma Sekreterliği
Savunma Sekreterliği, Bakanlığın topyekûn savunma, milli seferberlik ve NATO
hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait planlama ve diğer çalıĢmaların ilgili kanun, tüzük,
direktif ve talimatlara göre hazırlanmasını, uygulanmasını, kontrol ve koordinasyonunu
sağlar.
C.5.16- Özel Kalem Müdürlüğü
a) Bakanın resmi ve özel yazıĢmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören iĢlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karĢılama, uğurlama ve ağırlama, milli ve dini bayramlarla
ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluĢlarla koordine etmek,
ç) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.
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C.6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim
anlayıĢının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı
Bütçeleme ile Stratejik Planın iliĢkilendirilmesi ve en önemli unsur olan ve tüm bu
sistemlerin sağlıklı çalıĢmasını sağlayacak etkin ve etkili bir iç kontrol yapısının kurulması
çalıĢmaları Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Maliye Bakanlığı tarafından “Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği” 26/12/2007 tarihli
ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olup, kamu idarelerinin, iç
kontrol sistemlerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması
gereken çalıĢmaları belirlemesi, bu çalıĢmalar için bir eylem planı oluĢturması, gerekli
prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması ve bu çalıĢmaları en geç 31/12/2008 tarihine
kadar tamamlamaları öngörülmüĢ, söz konusu çalıĢmaların etkili bir Ģekilde ve zamanında
yürütülmesini sağlamak üzere, üst yöneticiler tarafından gerekli önlemlerin alınacağı ifade
edilmiĢtir.
Bu doğrultuda UlaĢtırma Bakanlığında Ġç Kontrol Sisteminin kurulması amacıyla 2008
yılında Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığınca gerçekleĢtirilen faaliyetler aĢağıda yer almaktadır.
Ġç Kontrol Standartları ÇalıĢma Ekibi oluĢturulmasına iliĢkin birimlere Üst Yönetici
imzalı yazı gönderildi.
Ġç Kontrol Sistemi Standartları Eylem Planı Hazırlama Eğitimine katılım sağlandı.
“Ġç Kontrol ÇalıĢma Grubu” oluĢturuldu.
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafından MüsteĢarımız M. Habib SOLUK’ un,
harcama yetkililerinin, Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığından Ġç Denetçilerin katıldığı
bilgilendirme toplantısı düzenlendi ve Eylem Planı taslağı katılımcılara dağıtılarak
harcama birimlerinden Eylem Planı Taslağı ile ilgili görüĢ ve önerilerinin bir sonraki
toplantıda bildirmeleri istendi.
Harcama birimlerinin bir önceki toplantıda dağıtılan Eylem Planı taslağı üzerindeki
görüĢler dikkate alınarak Üst Yöneticiye sunulmak üzere Ġç Kontrol Eylem Planına
son Ģekli verildi.
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Eylem Planı Üst Yöneticiye tarafından onaylandı.
Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca düzenlenecek tüm eğitimlerde Ġç Kontrol Sistemi
konusuna yer verilmesi hususunda ilgili daireye yazı yazıldı.
Eylem Planında mevcut olan Harcama birimlerinin sorumlu oldukları faaliyetler için
gerekli iĢlemleri baĢlatmaları amacıyla öncelikle 2009 yılının ilk döneminde, harcama
yetkililerine, daha sonra proje ekibine yönelik Ġç kontrol Sisteminin Bakanlığımızda
kurulmasının gerekliliği ve eylem planında verilen görevler hakkında ayrıntılı bilgileri
kapsayan bilinçlendirme eğitimi verilmesi gerekmektedir. Ġç kontrol Sisteminin yeni ve daha
çok özel sektörde uygulanan bir yöntem olması nedeniyle bu konuda deneyim sahibi olan, dıĢ
kaynaktan danıĢmanlık hizmeti alınarak yapılması projenin baĢarısı açısından önemlilik arz
etmektedir.
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2008 YILI
FAALĠYET RAPORU
AMAÇ VE HEDEFLER
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
Ana Hizmet Birimleri
A. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü
A.1- Amaç ve Hedefler
UlaĢım alt yapısı inĢaat iĢlerini yapmak ve iĢletmeci kuruluĢlara devretmek,
Hızlı, güvenli ve teknolojik yeniliklere sahip, üretim gücünü kullanarak, Millî
menfaat ve güvenliği sağlayacak Ģekilde Türkiye’nin ulaĢım altyapısını geliĢtirip,
vatandaĢlarımızın hayat kalitesini artırmak,
Ülkemiz jeopolitik konumunun getirdiği avantajlar nedeniyle bölgede ayrıcalıklara
sahip olmasına rağmen, Avrupa-Asya-Ortadoğu üçgenindeki ticaret hareketinde komĢu
ülkeler tarafından by-pass edilen ve yalnızca yardımcı tesis hizmeti veren bir ülke konumunu
hali hazırda sürdürmektedir. Bunu değiĢtirebilmek amacıyla altyapı, iĢletmecilik ve mevzuat
açısından gerekli reformlar yapılarak Türkiye’yi, Akdeniz’i geçen ana hat konteyner
gemilerinin uğrak noktası ve transit trafiğin geçiĢ koridoru olma noktasına taĢımak en önemli
hedefimizdir.
A.2- Temel Politika ve Öncelikler
DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü; pozitif düĢünen, üretken, katılımcı, araĢtırma ve
problem çözme yeteneğine sahip, diğer birimlerle uyumlu, uluslararası standartları
yakalamaya çalıĢan bir yapıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
B. Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü
B.1- Amaç ve Hedefler
B.1.1- Amaçlar
Karayolu taĢımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği Ģekilde düzenlemek, taĢımada
düzeni ve güvenliği sağlamak, her türlü karayolu taĢımacılık faaliyetinin Ģartlarını, taĢıma
iĢlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu
taĢımalarının, diğer taĢıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet
vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak
Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün amaçlarıdır.
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B.1.2- Hedefler
Görev alanıyla ilgili hususlarda, ulusal ve uluslararası alandaki ekonomik, ticari,
sosyal, teknolojik, hukuki ve stratejik geliĢmeleri dikkate almak suretiyle, karayolu ulaĢtırma
politikaları üretebilecek kurumsal birikimi oluĢturmak,
Mali ve mesleki yeterlilik ile mesleki saygınlığa sahip, güçlü ve verimli
iĢletmelerin oluĢumuna ve geliĢimine imkan/fırsat/katkı sağlamak,
Karayolu taĢımacılık piyasasındaki mevcut atıl kapasiteyi azaltmak ve makul bir
süre sonunda yok etmek,
ĠĢletmecilerin kurumsallaĢmasını teĢvik etmek,
TaĢıtların/araçların teknik muayenelerinin, ağırlık ve boyut kontrollerinin daha
etkin ve sağlıklı bir Ģekilde yapılması suretiyle karayolu trafik güvenliğini arttırmak ve
kazalarını azaltmak, yakıt ve iĢletme giderlerinde tasarruf sağlamak,
BaĢta komĢu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle karĢılıklı olarak uluslararası ikili ve
transit taĢımacılığı kademeli olarak serbestleĢtirmek,
Çok taraflı uluslararası kuruluĢ ve çalıĢmalarda etkin olmak ve görev almak,
Ülkemizi “uluslararası ölçekte bir lojistik merkez” haline getirmek,
Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu, hizmet kalite ve standardı ile toplam verimi
daha yüksek, düzenli, güvenli, seri, ekonomik ve diğer taĢıma modları ile bütünleĢmiĢ bir
karayolu taĢımacılık sektörü oluĢturmak,
Hizmetlerin yürütülmesinde en geliĢmiĢ/yeni biliĢim tekniklerini kullanmak,
TaĢımacılık piyasasını ölçen, imkan ve kabiliyetlerini, risklerini, fırsatlarını ve
geliĢmesini

dikkate

alan

dinamik/sürdürülebilir

karayolu

taĢımacılık

politikalarını

oluĢturabilecek; teknik ve idari kapasite bakımından yeterli ve güçlü, piyasayı yöneten,
yönlendiren ve denetleyen, vizyon sahibi, güvenilir ve etkin bir kamu otoritesi olmak.
Bu hedeflerin gerçekleĢtirilmesiyle dünya standartlarında, modern bir mevzuatla
düzenlenen, ülke ekonomisinin gereklerine uygun Ģekilde faaliyet gösteren, güvenli, çevreye
duyarlı, verimli, mali yapısı sağlam ve rekabet gücü yüksek bir Karayolu TaĢımacılık Sektörü
oluĢturulacaktır.
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B.1.3- Ġlkeler
Tüketicinin (hizmetten yararlananların) çıkarlarını korumak,
Adil rekabet ortamı sağlamak ve korumak,
Piyasada yer alan aktörler bakımından kamu ve özel sektör ayırımı yapılmaksızın
yükümlülük ve hakların eĢitliğini temin etmek,
Hizmet kalite ve standartlarını korumak ve geliĢtirmek,
Güvenilir, Ģeffaf, istikrarlı, tutarlı ve hukuk ilkelerine bağlı olmak,
PaydaĢların katılımını sağlamak suretiyle ortak aklı kullanmak,
EleĢtiri, görüĢ ve önerilere açık olmak,
Piyasadaki aktörlerin yatırım/giriĢim kabiliyetlerini korumak,
Toplumun genel yararını ve sosyal sorumluluk ilkesini gözetmek,
ÇalıĢanların refah ve huzurunu gözetmek.
B.2- Temel Politikalar ve Öncelikler
B.2.1- Politikalar
Teknik ve idari kapasite bakımından yeterli ve güçlü, piyasayı yöneten, yönlendiren ve
denetleyen vizyon sahibi, güvenilir ve etkin, karayolu taĢımacılık politikalarını oluĢturabilen
bir kamu otoritesi vizyonu çerçevesinde, taĢımacılık piyasasını ölçen, imkan ve
kabiliyetlerini, risklerini, fırsatlarını ve geliĢmesini dikkate alarak karayolu taĢımalarını, ülke
ekonomisinin gerektirdiği Ģekilde düzenlemek, taĢımada düzeni ve güvenliği sağlamak,
taĢıma iĢlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek,
karayolu taĢımalarının, diğer taĢıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak
hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir Ģekilde kullanılmasını
sağlamak Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün temel politikasıdır.
Bu temel politika çerçevesinde 2008 yılı itibariyle;
a) AB Müktesebatına uyum politikaları bağlamında;
Karayolu taĢıma piyasası ve mesleğe giriĢ koĢullarını belirleyen mevcut AB
mevzuatına içerik olarak % 90 oranında uyum sağlanmıĢtır. Böylece, karayolu taĢımacılığı,
AB’ye adaylık sürecinde en hazır sektörlerden biri haline getirilmiĢtir.
Türkiye-AB mali iĢbirliği çerçevesinde yürütülen “Karayolu Sektörüne Destek
Projesi” kapsamında; “eĢleĢtirme” bileĢeni ile idari kapasitenin güçlendirilmesine yönelik
olarak uygulanan “eğitim” bileĢeni tamamlanmıĢtır.
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“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak
Resmi Gazete’de yayınlanmıĢtır.
b) Uluslararası faaliyetlere etkin katılım politikaları bağlamında;
Uluslararası eĢya taĢımacılığına özel bir önem ve yer verilmiĢtir. Yürütülen kararlı
ve baĢarılı müzakereler sonucunda, gerek yeni ilave belgeler elde edilmesi, gerekse bir kısım
ülkeler ile geçiĢlerin libere edilmesi veya tek giriĢ için geçerli belge sisteminin çok-giriĢli
belge sistemine dönüĢtürülmesi suretiyle, taĢıma sayılarında önceki yıllara göre önemli
oranda artıĢlar sağlanmıĢtır.
Bu çalıĢmaların sonucunda; ikili izin belgeleri ile çok giriĢli ve UBAK izin
belgeleri ile yapılan sefer sayıları da dikkate alındığında, 2008 yılı sonunda 1.072.787 adete
çıkartılmıĢtır.
Son dört yıl içerisinde, sekiz ülke ile ikili ve transit taĢımalar libere edilmiĢ olup,
2008 yılı sonunda belgesiz taĢıma yapılan ülke sayısı 21 e çıkarılmıĢtır.
Yapılan yoğun çalıĢmalar ve müzakereler sonucunda; karayolu taĢımacılığında
çok giriĢ-çıkıĢlı taĢıma imkanı tanıyan UBAK izin belgesi sisteminin yeniden yapılandırılması
sağlanmıĢtır.
Bu bağlamda, yıllardır ihmal edilen ve sahip çıkılmaması nedeniyle, üye ülkelere
gayri adil bir Ģekilde tahsis edilen temel kotalar değiĢtirilmiĢ ve temel kota miktarı, 141
adetten 250 adede çıkartılmıĢ olup, bu alanda da % 80 oranında bir artıĢ sağlanmıĢtır.
Bu yeni artıĢ sayesinde, taĢımacılar, ikili geçiĢ belgelerinin yanı sıra daha avantajlı
olan çok taraflı UBAK belgelerini kullanarak özellikle Avrupa ülkelerine yönelik daha fazla
taĢıma yapma imkânını elde etmiĢtir.
c) Karayolu trafik güvenliği ve çevrenin korunması politikaları bağlamında;
Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuĢ araçların piyasadan çekilmesine iliĢkin 49
ve 53 No lu Tebliğler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuĢtur.
Araçların teknik muayenelerinin yaptırılmasına iliĢkin özelleĢtirme süreci
tamamlanmıĢtır.
TaĢıtların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapıldığı istasyonların tamamı Karayolları
Genel Müdürlüğü’nden devralınarak 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmiĢtir.
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ç) Ġdari ve teknik kapasitenin artırılması politikaları bağlamında;
Genel Müdürlüğün tüm faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesi sağlanmıĢtır.
Açıktan 3 adet AB Uzman Yardımcısı alınmıĢ diğer personel eksikliği geçici
görevlendirme ile giderilmiĢtir.
Hizmet içi eğitim kapsamında Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatından 75 personel
eğitimden geçirilmiĢtir.
C. HaberleĢme Genel Müdürlüğü
C.1- Amaç ve Hedefler
C.1.1-Amaç
Kanunlarla verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerle
planlar yaparak ilgili kuruluĢlarla koordinasyon sağlamak temel amacımızdır.
C.1.2-Hedefler:
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaĢayan herkesin, bölge ve yaĢadığı yer
ayrımı gözetilmeksizin evrensel hizmetten yararlanmasını sağlamak.
Ülkemizde Elektronik haberleĢmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle
aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak.
Toplumun, teknolojik yöntemlerle bilgiye eriĢiminin sağlanarak çağdaĢ bir yapıya
kavuĢturmak için gerekli çalıĢmalar yapmak ve yatırımlarda bulunmak.
Ülkemiz insanının, tüm hizmetleri elektronik ortamda alabilmesi için e-devlet
çalıĢmaları kapsamında gerekli koordinasyonu sağlamak.
C.1.3-Temel Politikalar ve Öncelikler
Türkiye’de telekomünikasyon sektörüne yönelik esasları düzenleyen temel kanun
21/02/1924 tarihinde yürürlüğe giren 406 sayılı “Telefon ve Telgraf Kanunu” dur. Söz
konusu Kanun ile telekomünikasyon ve posta hizmetleri 1994 yılının ikinci yarısına kadar
Posta Telgraf Telefon ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından yürütülmüĢtür. Dünya
telekomünikasyon pazarında meydana gelen yapısal değiĢim rüzgârlarından Türkiye de
etkilenmiĢ, özellikle son yıllarda önemli değiĢiklikler kaydedilmiĢtir. Bahse konu yapısal
değiĢim, 18/06/1994 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4000 sayılı
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“Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun” un kabulüyle baĢlayan bir süreç içerisinde
gerçekleĢmiĢtir.
4000 sayılı Kanun ile PTT’nin posta ve telekomünikasyon hizmetleri birbirinden
ayrılarak, münhasıran telekomünikasyon hizmetlerini yürütmek üzere, 233 sayılı “Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile özel hukuk hükümlerine
tabi bir kamu iktisadi kuruluĢu olarak Türk Telekomünikasyon A.ġ. (Türk Telekom)
kurulmuĢtur. Diğer taraftan, posta ve telgraf tesis ve iĢletmesine iliĢkin hizmetleri yürütmek
üzere Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur.
Telekomünikasyon sektöründeki en önemli yapısal değiĢiklik 29.01.2000 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun ve bunu müteakiben 23
Mayıs 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4673 sayılı Kanun ile
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Söz konusu kanunlar ile; sektörde politika belirleme, düzenleme yapma ve iĢletmecilik
fonksiyonları birbirinden ayrılmıĢtır. Bu çerçevede, telekomünikasyon sektörüne yönelik
düzenlemeleri yapmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip Telekomünikasyon Kurumu
kurulmuĢtur. Kurum fiyatlandırma, ara bağlantı, hizmet kalitesi vb. konularda yönetmelikler
ve diğer idari düzenleme ve iĢlemleri yapmaya, görev sözleĢmesi, imtiyaz sözleĢmesi,
telekomünikasyon ruhsatları ve genel izinleri vermeye ve bunların Ģartlarına uyulmasını
denetlemeye ve Ģartlara uyulmaması durumunda idari para cezaları uygulamaya yetkili
kılınmıĢtır.
Diğer taraftan, söz konusu düzenlemeler ile telekomünikasyon alanında sektör
politikalarının genel ilke ve esaslarının belirlenmesi hususlarında da UlaĢtırma Bakanlığı
yetkili kılınmıĢtır.
Bu çerçevede, görev sözleĢmesi veya imtiyaz sözleĢmesi imzalama, telekomünikasyon
ruhsatı veya genel izin verme yetkisi UlaĢtırma Bakanlığı’ndan alınıp Telekomünikasyon
Kurumuna devredilmiĢtir. Diğer taraftan, söz konusu Kanunlarla imtiyaz sözleĢmesi
akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya altyapısına yönelik
yetkilendirmeye iliĢkin planların Kurum tarafından hazırlanması, hazırlanan planların
UlaĢtırma Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması ve Kurum
tarafından yürütülmesi hükme bağlanmıĢtır. Buna göre; görev ve imtiyaz sözleĢmeleri,
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telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerleri, Kurumun teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerle oluĢan mer’î mevzuatımızda Ģirketlerin
telekomünikasyon pazarına giriĢlerine ve yetkilendirilmesine iliĢkin temel ilke, hiç kimsenin
Telekomünikasyon

Kurumu

ile

bir

görev,

imtiyaz

sözleĢmesi

yapılmıĢ

veya

telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiĢ olmadıkça, telekomünikasyon hizmeti
yürütemeyeceği ve/veya altyapısı kuramayacağı ve iĢletemeyeceği ilkesidir. Ancak, bir gerçek
veya tüzel kiĢinin, kendi kullanımındaki taĢınmazların dahilinde ve her bir taĢınmazın sınırları
dıĢına taĢmayan, münhasır olarak Ģahsî veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü
Ģahıslara herhangi bir telekomünikasyon hizmeti verilmesinde kullanılmayan kiĢisel
telekomünikasyon tesisleri ile kamu kurum ve kuruluĢlarının münhasıran verdikleri
hizmetlerle ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesisleri bu
hükmün kapsamı dıĢındadır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektronik haberleĢme sektörü son 10–15 yıl
içerisinde çok önemli geliĢme kaydetmiĢtir. GeliĢen bu bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin
gerektirdiği çağdaĢ hizmet sunumunun ülkemizde de sağlanması için çalıĢmalar yapılmasına
gerek duyulmuĢtur. Ülkemizde uzun yıllardır telekomünikasyon hizmetlerini, Türk
Telekomünikasyon A.ġ. yürütmekte iken serbestleĢmenin 1990’lı yıllarda baĢladığı mobil
telefon alanında 1998 yılından itibaren lisansa geçmek suretiyle iki iĢletmecinin sektörde yer
alması, 2000 yılında ise GSM 1800 iĢletmecilerinin hizmete girmesiyle sağlanan serbestleĢme
ortamında oluĢan etkin rekabet ortamı hali hazırda mevcuttur.
Sabit telekomünikasyon hizmetlerinde ise serbestleĢme 2003 yılı baĢından itibaren
baĢlamıĢtır. Buna bağlı olarak Telekomünikasyon Kurumu tarafından Uzak Mesafe Telefon
Hizmetleri (UMTH) yetkilendirmeleri yapılmıĢ ve yerel ağın paylaĢıma açılması konusunda
Kurum gerekli çalıĢmaları yapmıĢtır. Ayrıca buna bağlı olarak özelleĢmenin gerçekleĢmesi ile
ülkede verilecek olan asgari hizmetler alanında kapsamlı bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç
duyulmuĢ ve bu alanda çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bakanlığımızca Avrupa Birliği düzenlemeleri
de dikkate alınarak yapılan bu çalıĢmalar neticesinde “Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” hazırlanmıĢ ve 16/06/2005 tarihinde
5369 sayı ile kabul edilmiĢ olup 25/06/2005 tarihli ve 25856 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
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Ülkemizin mevzuat oldukça karıĢık ve dağınık bir durum arz etmektedir. Bu nedenle,
bu sektörü tam anlamıyla düzenleyen bir çerçeve Kanuna ihtiyaç duyulmuĢ ve BaĢbakanlığın
30 Kasım 2002 tarihli ve 2002/55 sayılı Genelgesi ile baĢlatılan Acil Eylem Planında, yeni
telekomünikasyon kanunu çıkarılması yer almıĢtır. Avrupa

Birliği uyum çalıĢmaları

çerçevesinde; Acil Eylem Planında da yer aldığı üzere telekomünikasyon sektöründe dağınık
mevzuatın toplanması, 406 sayılı Kanunda yer almayan numaranın taĢınabilirliği, tesis
paylaĢımı ve ortak yerleĢim yetkilendirme rejiminin AB’ye uyumu, sektörün sağlıklı etkin
rekabet ortamında geliĢmesi, serbestleĢmenin hızlanması ve sektörün önünün açılmasını
sağlayacak Elektronik HaberleĢme Kanunu 5/11/2008 tarihinde 5809 sayı ile kabul edilerek,
10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu ile ; elektronik haberleĢme sektöründe
düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke
genelinde hizmetlerin yaygınlaĢtırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
haberleĢme alt yapı, Ģebeke ve hizmet alanında teknolojik geliĢimin ve yeni yatırımların
teĢvik edilmesi ve bunlara iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi sağlayacak çalıĢmaların
yapılması amaçlanmıĢ ve

Telekomünikasyon Kurumu’nun adı “Bilgi Teknolojileri ve

ĠletiĢim Kurumu” olarak değiĢtirilmiĢtir.
Ülkemizde telekomünikasyon sektörü sabit telefonun yaygınlığı ve mobil telefon
sektörünün çok hızlı büyümesi nedeni ile temel iletiĢim hizmetlerinde kiĢi baĢına düĢen
toplam hat sayısı sabit de %26’yı mobilde %70’i geçmektedir. Bununla beraber; ana telefon
altyapısı büyük oranda tamamlanmıĢ ve transmisyonda, santrallerde sayısallaĢma oranı
%90’lara ulaĢmıĢtır.
Bu genel tablo içerisinde:
Sabit telefon hizmetinin henüz götürülemediği yaklaĢık 2500 köye (telefonsuz veya
tek telefonlu köylere), evrensel hizmet yükümlülerini belirleyerek, hizmetin
götürülmesini sağlanması,
28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan 1 ve 2 Nolu Eylemlerde yer alan
Bilgi Teknolojisi Sınıfları Kurulması ve Kamu Ġnternet EriĢim Merkezleri Kurulması
eylemleri de dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzce 5369 sayılı Kanun kapsamında
bu eylemlerin gerçekleĢtirilmesini sağlanması,
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5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanununun yürürlüğü girmesi ile Bakanlığımıza
verilen elektronik haberleĢmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle
aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak,
haberleĢmenin aksaması riskine karĢı önceden haberleĢmenin kesintisiz bir biçimde
sağlanmasına yönelik alternatif haberleĢme alt yapısını kurmak, kurdurmak ve ihtiyaç
durumunda söz konusu sistemi devreye sokma,

Konuları, HaberleĢme Genel Müdürlüğünün temel politika ve öncelikleridir.

Ç. Tarife ve Ticaret Dairesi BaĢkanlığı
Ç.1- Amaç ve Hedefler
Ç.1.1- Amaçlar
Rekabeti sağlamak,
Mükemmeliyet ve sürekli geliĢme,
Güvenlilik.
Ç.1.2- Hedefler
UlaĢtırma ve haberleĢme hizmetlerini sağlayan kuruluĢlar arasında, günün
ekonomik koĢulları çerçevesinde ücret farklılıklarını en aza indirmek, kuruluĢlarımızın rakibi
durumundaki özel sektör kuruluĢlarının verdiği hizmet kalitesini yakalamak ve geçmek,
Havayolu ücret tarifelerinin rekabet koĢulları altında hizmet kalitesinden ödün
vermeden en asgari ücret ile hizmet verilmesini sağlamak,

Uygulanmakta olan liman hizmet ücret tarifelerini uluslararası ücretlere yakın
tutmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek, üç tarafı denizlerle çevrili olan
ülkemizin Denizcilik alanında hakettiği noktaya ulaĢmasını sağlamak,
ÇalıĢanların niteliklerinin arttırılması ve teknolojiden de yararlanmak suretiyle
donanımlarının en üst düzeye ulaĢtırabilmesi için kurum içi ve kurum dıĢı eğitime ağırlık
verilmesi,
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Karar destek ve yönetim sistemi geliĢtirilerek ileriki yıllarda kullanıcıların
hizmetine sunmak,
ÇalıĢanların kurumsal memnuniyetini sağlamak,
Havayolu ve karayolu üzerinde ulusal güvenlik amaçlı hareketliliği arttırıcı
geliĢmeleri, iyileĢtirmeleri ve diğer ulaĢım sistemleri ile bütünleĢmeyi sağlamak.

D. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı
D.1- Amaç ve Hedefler
Avrupa Birliğinin mevzuat ve düzenlemelerine uyum amacıyla, ulaĢtırma ve
haberleĢme faaliyetlerine iliĢkin mevzuat ve kurumsal düzenleme çalıĢmalarında Bakanlık
ilgili birimleri, diğer Bakanlık, Kamu Kurum ve KuruluĢları ile Özel Sektör temsilcileri
arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, uygun ve uyumlu mevzuat düzenlemeleri ile
kurumsal yapıların oluĢturulmasına yardımcı olmak, hükümetin Avrupa Birliği ile ilgili
politikasının uygulanmasına yönelik Bakanlığımızı ilgilendiren tedbirleri almak, uyum ve
uygulama çalıĢmaları ile ilgili iĢleri koordine etmek ve yürütmek.
Bu bağlamda; 2003 yılında hazırlanan Türkiye Ulusal Programında 9 uncu baĢlık
olarak yer alan TAġIMACILIK POLĠTĠKASI Ġle 19
TELEKOMÜNĠKASYON

VE

BĠLGĠ

uncu BaĢlıkta Yer Alan

TEKNOLOJĠLERĠ

bölümlerinde

UlaĢtırma

Bakanlığınca yerine getirilmesi gereken mevzuat düzenlemeleri ile yeni kurumsal yapıların
oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar 2009 yılında da sürdürülecektir.
Ayrıca; AB’nin IPA (Instrument for Pre-Accession - Katılım Öncesi Aracı)
kapsamında. 2007-2009 dönemi için ulaĢtırma sektörüne ayırdığı 179.7 milyon Avroluk fon
miktarından yararlanmak üzere hazırlanan UlaĢtırma Operasyonel Programı ve bünyesindeki
projelerin hayata geçirilmesine önem verilecektir.
D.2- Temel Politikalar ve Öncelikler
Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyeliğini sağlayacak hükümet politikaları
doğrultusunda ulaĢtırma ve haberleĢme sektörlerine yönelik faaliyetlerin zamanında ve ilgili
kurumlarla koordineli olarak hayata geçirilmesini sağlamak.
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Bu bağlamda, UlaĢtırma alt sektörleriyle ilgili olarak 2008 Ulusal Programı’nda belirlenen
ve aĢağıda ifade edilen dört öncelik doğrultusunda çalıĢmalarımız sürdürülmektedir.
Öncelik-1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu
çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve iĢletmecilik ile ilgili faaliyetlerin
birbirinden ayrılmasının sağlanması,
Öncelik-2 Kirliliğin önlenmesinin etkin bir Ģekilde uygulanmasına önem vererek
denizcilik sektöründe uyum çalıĢmalarına ve uygulamalara devam edilmesi; Türk
filosunun emniyet kaydının iyileĢtirilmesi ve deniz güvenliği müktesebatının
uygulanması da dahil olmak üzere denizcilik idaresinin güçlendirilmesi,
Öncelik-3 Havacılık alanında, Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata
kademeli olarak uyum sağlanması için net bir strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil
Havacılık Konferansının sivil havacılık güvenliği alanındaki politika beyanatının ilgili
hüküm ve Ģartlarına uyum sağlanarak bunların uygulanması,
Öncelik-4 Özellikle karayolu taĢımacılığı emniyeti ile ilgili taĢımacılık müktesebatına
hukuki ve idari uyum çalıĢmalarının sürdürülmesi.
Danışma ve Denetim Birimleri
E. TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı
E.1- Amaç ve Hedefler
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 3348 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca verilen
görevleri yerine getirirken, Bakanın emir ve onayı uyarınca yapmıĢ olduğu teftiĢ, inceleme ve
soruĢturmalar ile Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetlerin kaliteli ve mevzuata uygun bir
Ģekilde gerçekleĢtirilmesini amaçlamaktadır.
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığında görev yapan müfettiĢler yaptıkları teftiĢ, inceleme ve
soruĢturmalarda dürüstlük, tarafsızlık, hukuka uygunluk, yerindelik değerlerini baĢlıca ilke ve
ideal olarak benimsemektedir. Bu nedenle söz konusu BaĢkanlığın hedefi, müfettiĢlik
mesleğinin gerektirdiği bilgi ve ahlaki değerleri taĢıyan bir kadro ile kendisine verilmiĢ olan
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görevleri eĢitlik ve tarafsızlık ilkelerinden ayrılmadan, toplam kalite esas ve ilkeleri
çerçevesinde yerine getiren güvenilir bir birim olmaktır.
F. Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı
F.1- Amaç ve Hedefler
F.1.1-Amaçlar
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, iĢinde uzman elemanlarıyla, kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin
misyon ve vizyonları oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, önceden
belirlenmiĢ

göstergeler

doğrultusunda değerlendirmeler

yapmak amacıyla katılımcı

yöntemlerle stratejik planlar hazırlamaya yönelik olarak çalıĢmalar yapmak,
Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirerek
Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplanması,

performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının

konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek, idare bütçesini izlemek,
Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak,Ön malî kontrol
faaliyetini yürütmek,Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliĢtirilmesi konularında çalıĢmalar yapmak,
F.1.2-Hedefler
Bu çerçevede;
5018 sayılı Kanunla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek için gerekli gayreti sarf etmek,
Bütçe Kanunlarıyla tahsis edilen kaynakları en ekonomik ve rasyonel Ģekilde
kullanmak,
Personeline, teknolojik geliĢmeler ıĢığında çağın gerektirdiği eğitimleri vererek
hizmetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirilmesini sağlamak,
Toplam kalite yönetimi ilkelerini yerleĢtirmek,
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Görev alanı içerisine giren konularda ulusal ve uluslararası toplantı, seminer ve
konferanslara katılmak,
UlaĢtırma sektörlerinde ekonomik analizler yapabilecek personel ve teknik
altyapıya sahip olmak,
Eğitim ve koordinasyon faaliyetlerinde süreklilik sağlamak,
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığında çalıĢan memnuniyetini sağlamak,
Yönetimin doğru karar almasını sağlayacak bilgi yönetimi sisteminin kurulması,
iĢletilmesi ve sürekli geliĢtirilmesini sağlamak
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının amaç ve hedefleri arasındadır.
F.2-Temel Politikalar ve Öncelikler
F.2.1- Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013)
2007- 2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, Türkiye’nin ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaĢımla gerçekleĢtireceği dönüĢümleri ortaya
koyan temel politika dokümanıdır. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı, “Ġstikrar içinde
büyüyen, gelirini daha adil paylaĢan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna
dönüĢen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamıĢ bir Türkiye” vizyonu ve Uzun Vadeli
Strateji (2001- 2023) çerçevesinde hazırlanmıĢtır. Öngörülen stratejik amaç ve önceliklerin
gerçekleĢtirilmesi sürecinde, uygulamada etkinlik ve Ģeffaflığın sağlanması ve hesap
verebilirliğe zemin oluĢturulması amacıyla, Planda etkili bir izleme ve değerlendirme
mekanizmasına yer verilmiĢtir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın
istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleĢmesi yolunda aĢağıda yer alan
stratejik amaçlar, geliĢme eksenleri olarak belirlenmiĢtir:
Rekabet gücünün artırılması,
Ġstihdamın artırılması,
BeĢeri geliĢme ve sosyal dayanıĢmanın güçlendirilmesi,
Bölgesel geliĢmenin sağlanması,
Kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılması.
Bu çerçevede 2009- 2013 yıllarını kapsayan stratejik plan çalıĢmaları 2007 yılında
baĢlamıĢ olup, 2008 yılında sonuçlandırılmıĢtır.
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Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisinde yer alan ekonomi ve sosyal geliĢme
eksenlerinden;
UlaĢtırma altyapısının geliĢtirilmesi,
Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yaygınlaĢtırılması,
e-devlet uygulamalarının yaygınlaĢtırılması,
Politika oluĢturma ve uygulama kapasitesinin artırılması,
Kamu kesiminde insan kaynaklarının geliĢtirilmesi
UlaĢtırma Bakanlığı’nın temel politika ve önceliklerini oluĢturmaktadır.
F.2.2- Katılım Öncesi Ekonomik Programı
Türkiye 01/12/2006 tarihinde 2007- 2009 dönemini kapsayan Katılım Öncesi
Ekonomik Programı’nı (KEP) Avrupa Komisyonuna sunmuĢ olup, ülkemiz ve diğer aday
ülkeler tarafından Komisyon’a sunulan KEP lere iliĢkin olarak Komisyon Ekonomik ve Mali
ĠĢler Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerini içeren “2006 Pre-accession Economic
Programmes of Candidate Countries” baĢlıklı Komisyon belgesi Haziran 2007 tarihinde
yayımlanmıĢtır.
Türkiye’nin Katılım Öncesi Ekonomik Programı’nın temel hedefi, AB’nin ortalama
kiĢi baĢı gelir seviyesine ulaĢmak amacıyla sürdürülebilir büyüme sağlamaktır. Maliye ve
para politikaları, fiyat istikrarını ve mali disiplini sağlamayı öngörmektedir. Yapısal reformlar
alanında temel hedefler:
Özel sektörün rolünün güçlendirilmesi,
Mali sektörün aracılık rolünün iyileĢtirilmesi,
BeĢeri sermayenin değerinin artırılması
olarak belirlenmiĢtir.
F.2.3- Orta Vadeli Program (2007- 2009)
Orta Vadeli Program, 5018 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği Devlet Planlama
MüsteĢarlığı tarafından hazırlanır. Bütçe hazırlıklarında idareler, Stratejik Planları ile Orta
Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikleri bir arada dikkate alırlar. Performans esaslı
bütçeleme çalıĢmalarının yaygınlaĢtırılması Orta Vadeli Programın içeriğinde bulunmaktadır.
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F.2.4- Orta Vadeli Mali Plan (2007- 2009)
Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan, Yüksek Planlama Kurulu
tarafından karara bağlanır. Planda yer alan ödenek tavanları esas alınarak bütçe teklifleri
hazırlanır.
F.2.5- 2008 Yılı Programı
Kalkınma Planları, Devlet Planlama MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek
Planlama Kurulunca görüĢülerek Bakanlar Kurulunca karara bağlanan yıllık programlarla
uygulamaya geçilir.
2008 yılı Programına göre, makroekonomik istikrarın sürdürülmesini gözeten,
istihdam artıĢına öncelik veren, ihracat odaklı, toplumun geniĢ kesiminin refah düzeyini
yükseltecek bir büyüme ortamı sağlamaya yönelik olarak, 2008 yılında çalıĢmalara devam
etmiĢtir.
F.2.6- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı
e-DönüĢüm Türkiye kapsamında 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek
Planlama Kurulu Kararı ile onaylanan “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı”
27/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz
konusu Eylem Planı ile Bakanlığımıza verilen görevler Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı
koordinatörlüğünde yürütülecektir.
F.2.7- UlaĢtırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi
UlaĢtırma sektörünün geleceğe dönük makro ilke, hedef ve politikalarının yer aldığı
“UlaĢtırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi” UlaĢtırma Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 2005
yılında hazırlanarak uygulamaya konulmuĢtur.
UlaĢtırma Bakanlığı ile Ġstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan
bir protokol çerçevesinde, “UlaĢtırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi” projesinin hazırlanması
konusunda mutabakata varılmıĢ ve 18/12/2003 tarihinde Ġstanbul Teknik Üniversitesi
tarafından çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır. Bu projede Ġstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Süleyman
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Demirel ve Atatürk Üniversiteleri ile Gebze Ġleri Teknoloji Enstitüsünden 40 öğretim üyesi
görev almıĢtır. Söz konusu proje Kasım 2005 yılında tamamlanmıĢtır.
UlaĢtırma sektörünün geleceğe dönük yatırımlarının daha sağlıklı gerçekleĢtirilmesi ve
önceliklerinin iyi belirlenmesinde, “UlaĢtırma Bakanlığı Ana Planı Stratejisi” önemli bir
iĢlevi yerine getirmektedir.
UlaĢtırma sektörü; tarım, sanayi, ticaret, turizm baĢta olmak üzere, hemen tüm
sektörlere altyapı oluĢturmanın yanı sıra, ülke kalkınmasının lokomotifi konumundadır.
Ġnsanımızın yaĢam kalitesinin ve refah seviyesinin yükseltilmesinde, milli gelirimizin
artırılmasında, dolayısıyla ülke kalkınmasında böylesine büyük önem arz eden UlaĢtırma
sektöründe ana hedefe ulaĢabilmek için öncelikle;
UlaĢım modları arasındaki dengesizliğin giderilmesi, taĢıma türlerinin birbirinin
rakibi olarak değil, birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliĢtirilmesi, yurtiçi yük
ve yolcu taĢımalarında toplu taĢımaya öncelik verilmesi,

Ülkemizin ihtiyaçlarına ve teknolojik geliĢmelere uygun olarak, UlaĢtırma
sektörünün geleceğe dönük yatırımlarının daha sağlıklı realize edilmesi, önceliklerin iyi
belirlenmesi,
Karayolu ve demiryolu güzergâhlarının belirlenmesinde ve havaalanlarının
yerlerinin seçilmesi sırasında orman ve tarım alanlarının korunmasının dikkate alınması, her
bir taĢıma türü için ayrı Ģekilde düzenlenmiĢ olan dağınık durumdaki Türk Mevzuatı yerine,
taĢımacılıkta entegre çözüm üretecek, verimliliği arttıracak, kombine taĢımacılık sistemini
güçlendirecek, uluslararası mevzuat ile uyumlu yasal altyapının oluĢturulması gibi politika ve
tedbirlerin öncelikle ele alınarak ve vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi hususları

“UlaĢtırma Ana Planı Stratejisi”nde öncelikli öneriler olarak ortaya konulmuĢtur.
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Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007–2013)
ġekil 2
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G. Hukuk MüĢavirliği
G.1- Amaç ve Hedefler
Hukuk MüĢavirliği, 3348 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca verilen görevleri
yerine getirirken Bakanlık ve kamu menfaatlerini ön planda tutarak çalıĢmalarına azami itina
göstermeye devam edecektir. Bakanlık Hukuk MüĢavirliğinin, Hukuk MüĢaviri eksikliğinin
giderilerek hizmette aksama olmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalıĢmalarda
bulunulacaktır. (Artan iĢ yoğunluğu karĢısında Hukuk MüĢaviri ve Memur sayısı yetersizdir)
MüĢavirliğimiz kadrosu Hukuk MüĢaviri ve Memur olmak üzere toplam 24 kiĢi
olmakla birlikte sadece 9 kadromuz dolu olup, (bir personelimiz Döner Sermaye ĠĢletmesi
Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır) yetersiz sayıda personelle görev yapılmakta ve eleman
ihtiyacının gelecekte giderilmesi suretiyle faaliyetlerimizin yürütülmesi gerekmektedir.
G.2- Öncelikler
Öncelikle Hukuk MüĢaviri kadrolarının doldurulması ve memur sayısının artırılması
yönünde çalıĢmalarda bulunulacaktır. 2009 döneminde mevcut personelimize ilave olarak, 3
Hukuk MüĢaviri ile 4 memur olmak üzere toplam 7 personele daha ihtiyaç duyulmaktadır.
Ğ. Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği
Ğ.1- Amaç ve Hedefler
Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğinin amacı, Bakanlık genelini ilgilendiren ve
Kanun gereği Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğinin görevleri arasında yer alan hizmetleri
en doğru, en ekonomik, en etkin ve mevzuata uygun bir biçimde yerine getirmektir.
Bu çerçevede amaçların ve hedeflerin sıralanması gerekirse;
Bakanlığa gelen yazı ve mesajların gerekli yerlere en hızlı biçimde ulaĢmasını
temin etmek,
Süreli evrakların zamanında iĢleme konulmasını sağlamak,
Bakanlık iç ve dıĢ basın hizmetlerini hiçbir zaafiyete mahal vermeden yerine
getirmek Ģeklinde sıralanabilir.
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Ğ.2. Temel Politikalar ve Öncelikler
Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğinin temel politikası önce insandır. Temel öncelik
ise sunduğumuz hizmetin etkin, verimli ve zamanında yerine getirilmesidir.
Temel politikanın gerçekleĢmesinde önceliklerin de göz ardı edilmediği bir çalıĢma
anlayıĢının benimsenmiĢ olması öncelikler ile politikalar arasındaki uyumu güçlendirerek,
sunulan hizmetlerde birime büyük katkı sağlamıĢtır.
Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği son dönemde yapılan teknolojik atılımları
kalifiye personelinin özverili çalıĢmasıyla birleĢtirmiĢ, sunduğu hizmetlerin kalitesini sürekli
yukarıya taĢımayı hedeflemiĢtir.
Görevlerin yoğunluğu ve sürekliliği kaybedilmemesi gereken bir dinamizm
gerektirdiğinden bu da beraberinde kiĢisel, yapısal yorgunluk yaratma olasılığını
getirebilmektedir. Oysa Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği birliktelik duygusunu çalıĢma
sorumluluğunu en üst düzeyde tutarak olası muhtemel bu durumun önüne geçmeyi
baĢarmaktadır.
H. DıĢ ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı
H.1- Amaç ve Hedefler
Yabancı ülkelerin ilgili kuruluĢlarıyla ulaĢtırma ve haberleĢme iliĢkilerini 5/5/1969
tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaĢma ve andlaĢmaları
uygulamak.
Ülkemizin ulaĢtırma ve haberleĢme alanındaki baĢarısını sağlayarak, uluslararası
platformda önemini artırmak.
H.2- Temel Politikalar ve Öncelikler
Politikalar
DıĢ ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığının görevlerinin etkin, verimli, hızlı ve hatasız bir
Ģekilde yürütülerek, Ülkemizin UlaĢtırma Politikasının baĢarısını artırmak adına uluslararası
platformda baĢarı sağlanması.
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Yardımcı Hizmet Birimleri
I. Personel Dairesi BaĢkanlığı
I.1- Amaç ve Hedefler
27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun ve 09/04/1987 tarihli ve 3348 sayılı
UlaĢtırma Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kendisine tevdi edilen
görevlerin kurumsal dürüstlük, doğruluk, bütünlük, Ģeffaflık, eĢitliğe inanan, iĢini seven ve
eğitilmiĢ insan gücü ile yerine getirmek ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum
oluĢturmak.
Nitelikli insan kaynağını temin etmek, çalıĢanlar arasında uyumlu ve güçlü iliĢkiler
geliĢtirmek, takım ruhuna sahip, verimliliği en üst düzeyde insan kaynakları gücünü
oluĢturmak, korumak ve geleceğe taĢımak,
Etkinliği, dinamizmi ve kurumsal verimliliği ile hem personelimize hem de
Ülkemize kattığımız değerleri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak,
Doğru insanı doğru yerde çalıĢtırmak,
Atama, yer değiĢtirme ve yükselmelerde bilimsel verileri esas alarak Türk Kamu
Yönetiminde örnek ve önder bir birim olmak.
I.2- Temel Politikalar be Öncelikler
DeğiĢim, geliĢim ve iĢbirliğine açık olmak,
Takım bilinci ile hareket eden etik değerleri benimsemiĢ bir kadroya sahip olmak,
Kurum içi birimler ve diğer Kamu Kurum ve kuruluĢlarıyla kurulmuĢ olan iyi iĢ
iliĢkilerini devam ettirmek.
Ġ. Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
Ġ.1- Amaç ve Hedefler
Ġ.1.1- Amaçlar
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı, daha iyi ve kaliteli eğitim hizmeti sunabilmeyi
amaçlamaktadır. Bu bakımından Eğitim Dairesi BaĢkanlığı kadrolarına, eğitim uzmanları
katmayı planlanmaktadır.
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Bakanlıkta henüz bir eğitim merkezi bulunmamaktadır. Bu nedenle, en az dört
derslikli, modern araç ve gereçlerle donatılmıĢ, sürekli eğitim hizmeti verebilecek bir eğitim
merkezi kurulması planlanmaktadır.
Eğitim merkezi kurulduğunda, Bakanlık birimlerinin bütün eğitim taleplerinin
karĢılanması ve böylece hizmet içi eğitim almayan personel kalmaması amaçlanmaktadır.
Ġ.1.2- Hedefler
Eğitimde fırsat eĢitliği,
Eğitim yoluyla verimliliği artırmak,
Eğitim yoluyla personelin kaynaĢmasına yardımcı olmak,
Personelin iĢini severek yapmasına katkı sağlamak,
ĠĢ barıĢına katkı sağlamak,
Bütün personelin ihtiyacı olan eğitimi vermek,
Personeli motive etmek,
Kurumsal olarak liyakat sistemini sağlamak,
HiyerarĢik yapıyı eğitilmiĢ personel yapısı üzerine bina etmek,
MüĢteri memnuniyetine katkı sağlamak.
Ġ.2- Temel Politika ve Öncelikler
Ġ.2.1- Politikalar
Sürekli eğitim yapmak,
Ġhtiyaca göre eğitim yapmak,
ÇağdaĢ eğitim yapmak,
Eğitimde fırsat eĢitliği sağlamak,
En az maliyetle en fazla verimi elde edebilecek eğitimler yapmak.
Ġ.2.2- Öncelikler
Eğitim araç ve gereçleri ile donatılmıĢ bir eğitim merkezi oluĢturmak,
Eğitim merkezinde görev yapacak eğitim uzmanı kadrolarını ihdas ettirmek,
Eldeki dar imkânlarla Bakanlık personelinin öncelik arz eden hizmet içi eğitim
ihtiyaçlarını karĢılamak.
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J. Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
J.1- Amaç ve Hedefler
Eylemleri; doğru, Ģeffaf maliyet fayda analizine dayalı rasyonel davranıĢ ilkelerini
esas alarak yerine getirmek, Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının en temel amacı olup,
örnek olmak ve yüksek bir hizmet standardına ulaĢmak ise hedefidir.
J.2- Temel Politika ve Öncelikler
Sunulan, hizmet olduğu içindir ki Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının da sunduğu
hizmetlerin merkezine koyduğu değiĢmez öğe “insan”dır. Böylece temel politika da
kendiliğinden ortaya çıkmıĢtır.
Temel politikanın oluĢturulabilmesi için belirlenen önceliklere bakıldığında ise uzman
bir kadro ile hizmetin eksiksiz sunumu Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının birincil
önceliği olmaktadır.
Gerek Bakanlık içerisinde Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının gerekse kurum
dıĢında Bakanlığın temsili için birime düĢen sorumlulukların yerine getirilmesinde
önceliklerin, politikanın var olduğunu bilmek hem örgütsel yapıya saygınlık kazandırmakta
hem de personelin özgüvenini ve birime duyulan güveni artırmaktadır.
Öncelikler ve temel politika her ne kadar değiĢmez olsalar da bunlara ulaĢmak için
kullanılan gereksinimler değiĢebilmektedir. Bu nedenledir ki yapısal dinamizmi en üst
düzeyde tutmak ve değiĢen bu gereksinimler karĢısında bunların birim yapısına
kazandırılması için eğitim baĢta olmak üzere gerekenleri yapmakta bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada göz ardı edilemeyecek tek gerçektir.
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K. Savunma Sekreterliği
K.1- Amaç ve Hedefler
K.1.1- Amaçlar
Bakanlığın tüm güç ve imkanlarını, ülkemizin milli menfaatleri ve askeri konsept
ıĢığında barıĢta ve savaĢta, kriz yönetimi ile değil risk yönetimi ile, aktif değil pro-aktif
yönelimi esas alarak yönetmek ve yürütmektir.
Eğitsel yönden amaçları: TSHB eğitimine ağırlık vermek, mesleki eğitimi,
kuruluĢların ihtiyaçlarına göre sürekli yenilemek ve geliĢtirmek.
Kurumsal iliĢkilere yönelik amaçlar: BaĢta TSK olmak üzere MSB, diğer
Bakanlıklar ve MGK ile iĢbirliğini geliĢtirmek, Bakanlık kurum ve kuruluĢlar ile
koordinasyonda bulunmak, tatbikatlar düzenlemek ve katılım sağlamak.
Altyapıya yönelik amaçlar: Kriz/Harekat Merkezinin oluĢturulmasını ve 24
saat esasına çalıĢtırılmasını sağlamak, Bakanlık yerleĢkesinin 24 saat güvenliğinin
sağlanmasını temini amacıyla güvenlik sistemini geliĢtirmek.
Kurumsal geliĢime yönelik amaçlar: Savunma Sekreterliği kültürünü ve
kimliğini geliĢtirmek, plan, tatbikat ve eğitim çalıĢmalarını arttırmak, eğitim danıĢmanlığı ve
rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek, Kriz Merkezini günün ihtiyaçlarına göre yeniden
düzenlemek, Bürokrasiyi azaltmak ve etkin bir idari yapı kurmak, Ġdari personel konusunda
norm kadro uygulamasına geçmek, BaĢarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurmak
ve sürekliliğini sağlamak, uzmanlara nitelik kazandırmak.
K.1.2- Hedefler
Seferberlik ve savaĢ hali faaliyetlerinin bilgi iĢletim sistemi ile yürütülmesini
sağlamak,
Acil durum ulaĢım ve haberleĢme alt yapısını oluĢturmak,
Hizmetlerin izlenebilir ve ölçülebilirliğini sağlamak,
Savunma Sekreterliği tarafından çıkarılan mevzuatların güncelliğini sağlamak
olarak sıralanabilir.
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K.2- Temel Politika ve Öncelikler
K.2.1- Politikalar
UlaĢtırma Bakanlığının misyonu, vizyonu ve hedefleri ile uyumlu bir Ģekilde
Sekreterliğin faaliyetlerinin günün değiĢen ve geliĢen Ģartları ile uyumlu olarak yürütülmesini
sağlamaktır.
K.2.2- Öncelikler
Sekreterliğin önceliği, Bakanlığın seferberlik ve savaĢ haline yönelik faaliyetlerinin
oluĢturulacak bilgi iĢletim sistemi alt yapısı ile online yürütülmesini sağlayarak milli güç
unsurlarımızın daha etkin, verimli ve koordineli olarak kullanılmasını temin etmekle birlikte
hem TSK’nın ulaĢtırma ve haberleĢme ihtiyaçlarını süratle karĢılamak hem de
kuruluĢlarımızın bu konudaki iĢ yükünün azaltılmasını sağlamaktır.
L. Özel Kalem Müdürlüğü
L.1- Amaç ve Hedefler
Özel Kalem Müdürlüğünün ana amacı kendisine verilen görevleri Bakanlığın özellikle
diğer kurum kuruluĢlar üzerindeki algılanıĢ düzeyini daha da yukarıya taĢıyacak Ģekilde
yerine getirmektir.
L.2- Temel Politikalar ve Öncelikler
Özel Kalem Müdürlüğünün Bakanlığın da temel politikası olan “ÖNCE ĠNSAN”
parolasını benimsemiĢ; hizmetlerini bu doğrultuda biçimlendirmiĢtir. “Hava, Kara, Deniz ve
Demiryolu ulaĢımları birlikte düĢünüldüklerinde ne kadar büyük bir sektörün ortaya çıktığı;
toplumla ne kadar yüz yüze olduğumuz ortadadır.
GENEL DEĞERLENDĠRME
A. Amaç ve Hedefler
Ülkemizde, UlaĢtırma ve HaberleĢme iĢ ve hizmetlerinin, teknik, ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlara, kamu yararına, çevreye duyarlı ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak
kurulması, geliĢtirilmesi ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı Ģekilde yürütülmesini
sağlayacak esasları tespit etmek, ulaĢtırma ve haberleĢme iĢlerinde can ve mal güvenliğini
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sağlayacak Ģekilde gerekli tedbirleri almak, Evrensel hizmet politikalarını ülkenin sosyal,
kültürel, ekonomik ve teknolojik Ģartlarına göre belirlemek, bunların uygulanmasını takip
etmek ve denetlemektir.

B. Temel Politika ve Öncelikler
9. Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler:
UlaĢtırma türlerinin teknik ve ekonomik açıdan en uygun yerlerde kullanıldığı dengeli,
akılcı ve etkin bir ulaĢtırma altyapısının oluĢturulmasında, sistem, bütüncül bir
yaklaĢımla ele alınacak; yük taĢımalarının demiryollarına kaydırılmasını, önemli
limanların lojistik merkezler olarak geliĢtirilmesini sağlayan,

taĢıma modlarında

güvenliği öne çıkaran politikalar izlenecektir.
BaĢta karayolu olmak üzere ulaĢtırmanın tüm modlarında trafik güvenliğinin
artırılmasına, mevcut altyapının korunmasına, verimli kullanımının sağlanmasına ve
bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasına önem ve öncelik
verilecektir.
UlaĢtırma projelerinin geliĢtirilmesinde koridor yaklaĢımına geçilecektir. Bu
yaklaĢımın alternatif ulaĢtırma modlarını inceleyen ve dıĢsallıkları kapsayan
değerlendirmelerle, en avantajlı ulaĢım modunu belirleyen bir yapıda olması esastır.
Demiryolu ve denizyolunun karayolu ile rekabet edebileceği koridorlarda taĢıma
üstünlüğünü sağlayacak bir yatırım ve iĢletmecilik anlayıĢıyla koridor bazında belirli
tonaj

potansiyelini

aĢan

yüklerin

demiryolu

ve

denizyolu

ile

taĢınması

özendirilecektir.
AB’nin Trans-Avrupa UlaĢtırma Ağlarının (TEN-T) Türkiye ile bütünleĢmesini
sağlayacak projeler baĢta olmak üzere Kafkas ülkeleri, Orta Asya ve Ortadoğu ile
bağlantıları güçlendiren projelerin gerçekleĢtirilmesi sağlanacaktır.
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Büyük ulaĢtırma projelerinin yapım ve iĢletiminde finansman ihtiyacına cevap vermek
ve özel sektörün verimli iĢletme yapısından yararlanmak üzere kamu özel sektör
iĢbirliği modelinin uygulanmasına öncelik verilecektir.
UlaĢtırma sektöründe sürekli güncellenen ve homojen bir yapıya oturtulmuĢ ulaĢtırma
veri tabanı sektördeki dıĢsallıkları da kapsayacak Ģekilde oluĢturulacak, sektörde
faaliyet gösteren kamu kuruluĢlarının performanslarını ölçmek üzere, her alt moda
uygun performans kriterleri belirlenecek, izleme mekanizmaları geliĢtirilecektir.
UlaĢtırma sektöründeki kurumları tek çatı altında toplayarak karar alma ve
programlama sürecinde koordinasyonu sağlayacak bir yönetim yapısı oluĢturulacaktır.
Yük taĢımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaĢtırma sektöründe stratejik bir
amaçtır. Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör tren iĢletmeciliği geliĢtirilecektir.
Yük taĢımacılığı özel sektörün iĢletmecilik avantajlarından yararlanılmak üzere
serbestleĢtirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü
sürdürülebilir bir seviyeye çekilecektir. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek baĢta
sanayi bölgeleri olmak üzere demiryolu bağlantı hattı yatırımları yapılacak ve araç
yatırımları özel sektöre bırakılacaktır.
Ankara merkez olmak üzere Ġstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyon-Ġzmir, AnkaraKonya koridorlarından oluĢan çekirdek ağ üzerinde hızlı tren ile yolcu taĢımacılığına
baĢlanacaktır. Bu ağ üzerinde inĢa edilecek hatların yapım ve iĢletiminde kamu-özel
sektör iĢbirliği modellerinden yararlanılacaktır.
Limanların yükleme-boĢaltma yapılan noktalar olmalarının yanı sıra, kombine
taĢımacılık yapılabilen birer lojistik merkezi haline getirilmeleri hedefi doğrultusunda
tüm ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları tamamlanacaktır.
BaĢta Ġzmir Yöresi, Marmara ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere liman kapasiteleri
artırılacaktır. Bu kapsamda Akdeniz Bölgesinin Doğu Akdenizin önemli bir lojistik
merkezi olması desteklenecektir.
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Denizyolunda kısa mesafe denizyolu taĢımalarını artıracak gemi ve liman
yatırımlarına ağırlık verilecektir.
Deniz güvenliğinin artırılması kapsamında Bayrak, Liman ve Kıyı Devleti kontrolü
iyileĢtirilecektir. Bu çerçevede; Gemi Trafik Hizmetleri projeleri deniz trafiğinin
yoğun olarak yaĢandığı liman, körfez ve bölgelerde hayata geçirilecektir.
Askeri ve ticari gemilerin Türk tersanelerinde tasarımı, yüksek yerli katkı oranıyla
üretilmesi ve Türk Deniz Ticaret Filosunun yenilenmesi amacıyla, baĢta Ceyhan
yöresi olmak üzere, Türkiye Tersaneler Mastır Planının sonuçları da göz önüne
alınarak yeni tersaneler kurulacaktır.
Hava trafiği emniyetini ve kapasitesini artırıcı yatırımların gerçekleĢtirilmesinin yanı
sıra, alınacak ilave tedbirlerle içinde bulunduğumuz bölgede lider ve dünyada sayılı
bir havacılık sektörüne sahip olmak temel amaçtır.
Trafiğin yoğunlaĢtığı meydanlarda kapasiteler artırılacak, meydanlara eriĢim
kolaylıklarını da kapsayan anlayıĢla hizmet standartları yükseltilecek ve hava trafik
kontrolü hizmetleri modernize edilecektir.
Meydanların çevreye duyarlı, kaliteli hizmet veren ve büyümeye açık yapıda olması
sağlanacaktır. Hava meydanları çevresindeki çarpık yapılaĢma önlenecektir.
Uzun dönemli talebi karĢılamaya yönelik olarak, Ġstanbul bölgesi baĢta olmak üzere
yeni havalimanı yatırımları planlanacaktır.
Sektördeki hızlı büyüme nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacı karĢılamak üzere, uluslararası
standartlarda eğitim veren kuruluĢlarca yeterli sayı ve nitelikte personel yetiĢtirilecek
ve bu personelin uzmanlık alanlarında istihdam edilmeleri sağlanacaktır.
Bölgesel hava taĢımacılığının geliĢtirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum
kuruluĢlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu
Ģirketleri küçük (STOL) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluĢturmaları
için yönlendirilecektir.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması tamamlanarak sektörün
emniyet, verimlilik ve rekabet konuları baĢta olmak üzere denetlenmesi sağlanacaktır.
Müktesebat uyumu ve gerekli diğer yapısal düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte,
kurumsallaĢmıĢ, insana ve çevreye saygılı, sürdürülebilir bir rekabet ortamında
faaliyet gösteren karayolu taĢımacılığı sektörüne ulaĢılması amaçlanmaktadır.
Uluslararası taĢıma filosunun kapasitesinin etkin kullanımını engelleyen, rekabeti
bozan kota ve benzeri kısıtlamaların kaldırılması yönünde giriĢimlerde bulunulacaktır.
Ana karayolu güzergahları BSK standardında bölünmüĢ yol haline getirilecektir.
Karayollarında,

bakım-onarım

hizmetlerinin

zamanında

ve

yeterli

düzeyde

karĢılanmasını teminen üstyapı yönetim sisteminin uygulanmasına baĢlanacak ve bu
hizmetler önleyici bakım kavramı esas alınarak yürütülecektir. Bu kapsamda, bakım
ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim eliyle yürütülmesi için gerekli
yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleĢtirilecektir.
Trafik kazalarının yoğun olarak görüldüğü kara noktalar giderilecek, trafik denetim
hizmetlerinin

etkinleĢtirilmesine

yaygınlaĢtırılmasına,

trafik

ve

eğitiminin

hedef

programlar

ilköğretimden

çerçevesinde

baĢlatılarak

halkın

bilinçlendirilmesine önem ve öncelik verilecektir. Trafik güvenliği konusunda
hazırlanacak programlara kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin
artırılması, özel kesimin trafik güvenliği ile ilgili projelere katılımının sağlanması
özendirilecektir.
Yol yapım ve bakım fayda ve maliyetleri, tüm dıĢsallıkları da içerecek Ģekilde
belirlenecektir.
Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, sürdürülebilir, kamu
kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniĢ kapsamlı bir ulusal kentiçi ulaĢım
stratejisi oluĢturulacaktır.
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Toplumun tüm kesimlerine eĢit fırsatlar sunan, katılımcı, kamu yararını gözeten,
yurtiçi kaynakların kullanımına özen göstererek dıĢa bağımlılığı en aza indiren,
çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürekli yaya hareketinin
sağlanmasını esas alan kentiçi ulaĢım planlaması yapılacaktır. Arazi kullanım
kararlarının her ölçekte ulaĢım etkileri ile birlikte değerlendirilmesi ve her ölçeğin
gerektirdiği kentiçi ulaĢım planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Her kentin özgün yapısı, dinamikleri ve potansiyelleri göz önüne alınarak, kentiçi
ulaĢım türlerinde çeĢitlilik ve bütünleĢme sağlanacaktır.
UlaĢtırma etüdlerine temel oluĢturması açısından, kentlerdeki mevcut ulaĢım sistemi
ile yolculuk talebine iliĢkin verilerin toplandığı ve düzenli olarak güncellenen Kent
Bilgi Sistemlerinin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır. Bu sistemler
vatandaĢların bilgi talebini karĢılayacak Ģekilde geliĢtirilecektir.
AB’ye uyum sürecinde sürdürülebilir bir kentiçi ulaĢım sistemi oluĢturmaya yönelik
olarak yaya ve bisiklet ulaĢımı ile toplu taĢımaya öncelik verilecek ve bu türlerin
kullanımı özendirilecektir.
Toplu taĢıma ile bireysel ulaĢım türlerinin birbirleriyle ve kendi içlerinde rekabet
etmeyen bir sistem olarak çalıĢması sağlanacaktır.
Raylı sistem projeleri, alternatif toplu taĢım sistemlerinin yetersiz kaldığı, sistemin
iĢletmeye açılması öngörülen yıl için doruk saat yolculuk talebinin tek yönde asgari
15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleĢmesi beklenen koridorlarda planlanacaktır.
Kentiçi ulaĢım projelerinin finansmanında dıĢa bağımlılığı en aza indiren, ulusal
üretim, istihdam ve finansman imkanlarından azami ölçüde yararlanan modeller
kullanılacaktır.
DıĢ finansman sağlanması düĢünülen kentiçi ulaĢım projelerinin seçiminde; proje
maliyetleri ile iç-dıĢ finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile
uyumlu olması Ģartı aranacaktır.
Ulusal ve yerel düzeyde kent içi ulaĢım karar, politika, uygulama ve denetiminden
sorumlu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.
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Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik
üretecek Ģekilde ve pazara yönelik olarak tasarımlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda
Ar-Ge harcamalarının GSYĠH içindeki payı ve harcamalarda özel sektörün ağırlığı
artırılacaktır. Bu çerçevede, bilim ve teknoloji politikasının temel amacı özel sektörün
yenilik yaratma yeteneğinin artırılmasıdır.
Teknoloji geliĢtirme amaçlı giriĢimciliğin özendirilmesi ve yenilikçi düĢüncelerin
hayata geçirilmesi için risk sermayesi ve benzeri araçlar yaygınlaĢtırılacaktır. Bunun
yanı sıra, özel sektörün belirlenen öncelikli alanlarda araĢtırma enstitüleri ve/veya
merkezleri kurması teĢvik edilecektir.
Özel sektör baĢta olmak üzere, toplumun her kesiminde bilim, teknoloji ve yenilik
kültürünün ve farkındalığının artırılması için bilinçlendirme çalıĢmaları yürütülecektir.
Sağladığı verimlilik artıĢları ve kullanımı yaygınlaĢtıkça ortaya çıkan ağ etkisi ile
küresel rekabette belirleyici unsurlardan biri haline gelen bilgi ve iletiĢim teknolojileri
altyapısı geliĢtirilecektir. Bu amaçla, elektronik haberleĢme sektöründe rekabet
artırılacak, alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuyla bilgiye etkin, hızlı, güvenli ve
uygun maliyetlerle yaygın eriĢim sağlanacaktır.
Elektronik haberleĢme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bilgi toplumuna dönüĢüm
sürecini hızlandırmak üzere tedricen makul seviyelere çekilecektir. GeniĢ bant iletiĢim
altyapıları yaygınlaĢtırılacaktır.
Ekonomide verimlilik düzeyinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla iĢletmelerin,
vatandaĢların ve kurumların bilgi ve iletiĢim teknolojilerini yaygın kullanımı
sağlanacaktır. Bu amaçla, hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2006- 2010)
kapsamında öngörülen eylemler hayata geçirilecektir.
Elektronik haberleĢme sektöründe rekabeti artırmak üzere; numara taĢınabilirliğine
iliĢkin düzenlemeler tamamlanacak, yeni nesil mobil telekomünikasyon hizmeti, sanal
mobil Ģebeke hizmeti, geniĢ bant telsiz eriĢim hizmeti, sabit telekomünikasyon hizmeti
ve karasal sayısal platform hizmetlerine iliĢkin yetkilendirmeler yapılacak,
düzenlemelerin

etkin

Ģekilde

uygulanması

sağlanacaktır.

Düzenleme

ve

yetkilendirmeler güncel ekonomik ve teknolojik geliĢmeler doğrultusunda gözden
geçirilerek uyumlu hale getirilecek, pazar potansiyeli yüksek yeni teknolojiler
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yakından takip edilerek bu teknolojilerin ülkemizde kullanımı konusunda proaktif bir
yaklaĢım benimsenecektir.
Ülkemizin uydu teknolojilerini üretme yetkinlikleri geliĢtirilecek, bu teknolojileri
araĢtırmak üzere bir merkez kurulacaktır.
Kamunun geniĢ bant iletiĢim ihtiyaçları toplulaĢtırılarak temin edilecek, bu yolla
hizmetin kamuya maliyetinin azaltılması ve geniĢ bant iletiĢim altyapılarının
geliĢtirilmesi sağlanacaktır.
Kamunun alıcı rolü, bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısının geliĢtirilmesini
destekleyecek bir politika aracı olarak kullanılacaktır.
Kamu yayın hizmeti, bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler de dikkate alınarak
geliĢtirilecek, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ve seçme hakkı
tanıyacak bir içeriğe kavuĢturulacaktır.
Kamu hizmetleri; iĢ süreçleri, vatandaĢ ve iĢ dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda
yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden en üst düzeyde
faydalanılarak, etkin, Ģeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı platformlardan
bütünleĢik Ģekilde sunulacaktır.
Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011):
Etkin bir kamu mali yönetimi, giderlerin iyi bir Ģekilde önceliklendirilmesini ve
kaynakların bu önceliklere göre tahsisini esas almalıdır. 2008-2010 yıllarını kapsayan
dönemde, çok yıllı bütçeleme anlayıĢının uygulanmasında elde edilen tecrübeler de göz
önüne alınarak kaynak tahsisinde etkinliğin artırılması hususu, temel önceliklerden birisi
olmaya devam edecektir.
UlaĢtırma Bakanlığı Stratejik Planı (2009-2013)
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve
Performans Esaslı Bütçeleme” baĢlıklı 9 uncu maddesi ile 26 Mayıs 2006 tarihli ve 26179
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik
Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 2009-2013
dönemini kapsayan “UlaĢtırma Bakanlığı Stratejik Planı” hazırlanmıĢtır.
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STRATEJĠK AMAÇLAR

(1) “UlaĢtırma sistemini; teknik ve ekonomik etkinlikte hizmet verecek, daha dengeli bir yapıya kavuĢturmak.”

(2) “Can ve mal güvenliğinin en üst seviyede sağlandığı, sürdürülebilir bir ulaĢtırma sistemine kavuĢmak için
daha etkin düzenleme, uygulama ve denetimleri hayata geçirmek.”

(3) “Bilgi ve iletiĢim sektörünü yenilikçi ve mükemmelliği destekler Ģekilde geliĢtirmek, sosyal sorumluluk
bilinci içerisinde bilgi ve iletiĢim hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaĢtırmak.”

(4) “UlaĢtırma ile bilgi ve iletiĢim sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliĢtirmek.”

(5) “UlaĢtırma ile bilgi ve iletiĢim sektörlerinde, karar alma ve planlama sürecinde etkinliği artıracak bir yapı
oluĢturmak ve uzmanlaĢmıĢ insan kaynağı ile kurumsallaĢmayı geliĢtirmek.”
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2008 YILI
FAALĠYET RAPORU
MALĠ BĠLGĠLER
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III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- MALĠ BĠLGĠLER
A.1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2008 Yılı içinde UlaĢtırma Bakanlığına tahsis edilen toplam 1.051.485.000,00 YTL
baĢlangıç ödeneğinin gider türlerine göre dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterildiği gibidir.
Tablo 6
AÇIKLAMA

2008 Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödeneği (YTL)

01- PERSONEL GĠDERLERĠ

62.184.000

02- SOS.GÜV.KUR.ÖDEMELERĠ

9.074.000

03- MAL VE HĠZMET ALIMLARI

11.668.000

05- CARĠ TRANSFERLER

69.709.000

06- SERMAYE GĠDERLERĠ

833.350.000

07- SERMAYE TRANSFERLERĠ

65.500.000

TOPLAM

1.051.485.000,00

Grafik 4
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UlaĢtırma Bakanlığının 2006, 2007 ve 2008 yıllarına iliĢkin baĢlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değiĢim
oranları aĢağıdaki grafikte belirtildiği Ģekildedir.
2006- 2007- 2008 Yılı BaĢlangıç Ödeneklerinin KarĢılaĢtırılması
Grafik 5

1000 YTL

UlaĢtırma Bakanlığına ait bütçe giderlerinin, sınıflandırılmasına iliĢkin tablosu
aĢağıda sunulduğu Ģekildedir.
Tablo 7
(YTL )
TERTĠP

BAġLANGIÇ

EKLENEN

DÜġÜLEN

62.184.000,00

3.281.000,00

4.612.000,00

02- Sosyal
Güv.Kur.
Ödemeleri

9.074.000,00

644.000,00

03- Mal ve
Hizmet
Alımları

11.668.000,00

05- Cari
Transferler

01- Personel
Giderleri

ÖDENEK

TOPLAM

HARCAMA

ÖDENEK
60.853.000,00

55.389.377,21

300.000,00

9.418.000,00

8.198.668,59

2.442.541,00

704.041,00

13.406.500,00

11.056.251,64

69.709.000,00

45.000.000,00

84.004.500,00

30.704.500,00

30.014.364,96

06- Sermaye
Giderleri

833.350.000,00

391.602.000,00

196.100.000,00

1.028.852.000,00

878.194.482,79

07- Sermaye
Transferleri

65.500.000,00

332.000.000,00

397.500.000,00

0

1.051.485.000,00

774.969.541,00

683.220.541,00

1.143.234.000,00

TOPLAM
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UlaĢtırma Bakanlığına tahsis edilen baĢlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle
ayrıntılı gerçekleĢme sonuçlarına iliĢkin döküm aĢağıdaki listede belirtilmiĢtir.
UlaĢtırma Bakanlığının 2008 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Listesi
Tablo 8

YTL
Toplam Ödenek

Harcama

GerçekleĢme
Oranı (%)

01 - Personel Giderleri

60.853.000,00

55.389.377,21

91

Memurlar

25.292.000,00

22.289.110,25

88

1.168.000,00

1.069.294,49

91

34.378.000,00

32.017.479,57

93

15.000,00

13.492,90

89

9.418.000,00

8.198.668,59

87

3.507.000,00

3.025.531,63

86

166.000,00

131.773,28

79

5.745.000,00

5.041.363,68

88

13.406.500,00

11.056.251,64

82

2.500,00

0,00

0

2.623.022,00

2.322.198,94

88

1.679.211,00

1.351.566,36

80

Görev Giderleri

60.500,00

33.241,03

55

Hizmet Alımları

6.090.500,00

4.964.185,65

81

244.000,00

163.411,16

67

577.557,00

355.823,43

61

214.710,00

200.408,74

93

1.914.500,00

1.665.416,33

87

0,00

0,00

SözleĢmeli Personel
ĠĢçiler
Diğer Memurlar
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
Memurlar
SözleĢmeli Personel
ĠĢçiler
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
Yolluklar

Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri
04 – Faiz Giderleri
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Toplam Ödenek

Harcama

GerçekleĢme
Oranı (%)

05 - Cari Transferler

30.704.500,00

30.014.364,96

98

Görev Zararları

19.094.000,00

19.094.000,00

100

0,00

0,00

0,00

165.000,00

164.999,22

99

11.000.000,00

10.342.783,93

94

0,00

0,00

445.500,00

412.581,81

Gelirden Ayrılan Paylar

0,00

0,00

06 - Sermaye Giderleri

1.028.852.000,00

878.194.482,79

85

141.684.000,00

140.892.377,21

99

Menkul Sermaye Üretim Giderleri

0,00

0,00

0

Gayri Maddi Hak Alımları

0,00

0,00

0,00

83.200.000,00

82.481.012,64

99

800.458.000,00

652.234.353,01

82

0,00

0,00

2.550.000,00

2.006.867,75

0,00

0,00

960.000,00

579.872,18

07 - Sermaye Transferleri

0,00

0,00

0,00

08 - Borç Verme

0,00

0,00

0,00

09 - Yedek Ödenekler

0,00

0,00

0,00

1.143.234.000,00

982.853.145,19

Hazine Yardımları
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara
Yapılan Transferler
Hane Halkına Yapılan Transferler
Devlet Sosyal Güvenlik
Kurumlarından Hane Halkına
Yapılan Fayda Ödemeleri
YurtdıĢına Yapılan Transferler

Mamul Mal Alımları

0,00
93
0,00

Gayrimenkul Alımları ve
KamulaĢtırması
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri
Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri

0,00

Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri
Stok Alımları (Savunma DıĢında)
Diğer Sermaye Giderleri

Bütçe Giderleri Toplamı
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A.2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
UlaĢtırma Bakanlığı 2008 yılı harcamaları, Genel Bütçeden tahsis edilen
ödeneklerden karĢılanmıĢtır. Harcamalara iliĢkin muhasebe hizmeti, Maliye Bakanlığı’na
bağlı UlaĢtırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
Harcama Birimlerinin 2008 Yılına Ait Gider Türleri Ġtibariyle
Bütçe GerçekleĢme Sonuçları Listesi
Tablo 9

YTL
Harcama Birimleri

Toplam Ödenek

Harcama

GerçekleĢme
Oranı (%)

Özel Kalem Müdürlüğü

1.629.400,00

1.468.945,74

90,15

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı

1.266.500,00

663.834,84

52,41

295.400,00

180.751,92

61,19

4.710.110,00

4.579.118,21

97,22

Personel Dairesi BaĢkanlığı

606.784,00

519.795,53

85,66

Eğitim Dairesi BaĢkanlığı

329.400,00

188.987,81

57,64

DıĢ ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı

853.306,00

814.176,87

95,41

3.265.700,00

2.432.992,33

74,50

Hukuk MüĢavirliği

445.900,00

265.149,70

59,46

Basın ve Halkla ĠliĢkiler
MüĢavirliği

128.200,00

90.551,86

70,63

22.443.400,00

20.622.325,84

91,89

931.190.800,00

776.923.250,73

83,43

21.132.200,00

20.900.633,73

98,90

153.087.000,00

151.677.397,36

99,08

251.700,00

232.325,10

92,30

331.800,00

278.908,60

84,06

1.266.400,00

1.013.999,02

80,07

1.143.234.000,00

982.853.145,19

Savunma Sekreterliği
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi
BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Bölge Müdürlükleri
DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü
Kara UlaĢtırması Genel
Müdürlüğü
HaberleĢme Genel Müdürlüğü
Tarife ve Ticaret Dairesi
BaĢkanlığı
Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlar Dairesi
BĢk.
Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi BĢk.
Genel Toplam

75

86
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2008 yılında gerçekleĢtirilen harcamaların, toplam ödeneklere oranı; personel
giderlerinde % 91, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 87, mal ve
hizmet alımı giderlerinde % 82, cari transfer giderlerinde % 98, sermaye giderlerinde % 85
olmak üzere toplamda % 86 olarak gerçekleĢmiĢtir.
DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğünün Artan Ödeneklerini Kullanamama Nedenleri:
01. PERSONEL Giderleri:
TeĢkilatın yeniden yapılandırılması ve tahmin edilenden fazla Memur ve ĠĢçi
personelinin emekliye ayrılması nedeniyle tamamı kullanılamamıĢtır.
02. MAL VE HĠZMET Alımları:
Tasarruf tedbirlerine uyulması nedeniyle % 85 lik bölümü kullanılmıĢtır.
06. SERMAYE Giderlerinde ise,
06.1 kaleminde zorunlu olmadıkça tasarrufa riayet edilmesi prensibiyle, ödeneğin
yaklaĢık % 87 lik bölümü,
06.5 kaleminde;
A) Su yolu sektöründe % 98 lik bölümü,
B) Demiryolu sektöründe; % 100 lük bölümü;
1- Finans (1) bölümünde serbest ödeneğin % 92 lik bölümü,
2- Finans (7) bölümünde ise alınan ek ödenekle dahil tamamı kullanılmıĢtır.
Ancak, sözleĢme gereği yüklenicilere verilen avanslar e-bütçede kesin gider
kaydı yapılmadığından tabloda harcama % 83,36 olarak görülmektedir.
C) Hava yolu sektöründe % 92 lik bölümü kullanılmıĢtır.
06.4 KamulaĢtırma ödeneklerinde alınan ek ödenek dahil mahkemelerce tespit
edilecek ödemeler için ayrılan ödeneğin dıĢında tamamı kullanılmıĢtır.
06.9 Yolluk ödeneklerinde; emekli olan ve tayin nedeniyle ödenen sürekli
görev yolluklarının tamamı ve yurt içi geçici görev yollukların bir kısmı
bütçemizin 03.3 tertibinden karĢılandığından bu tertipteki ödeneğin % 60,40 ı
harcanmıĢtır.
Bütçe Uygulamaları, Ģimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu
harcamalarında mali disiplin ilkeleri kalite ve belirlenen programlara bağlı hedefler esas
alınarak yürütülmeye devam edilecektir.
A.3- Mali Denetim Sonuçları
2008 yılında Mali Denetimle ilgili bir rapor hazırlanmamıĢtır.
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B-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
B.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Ana Hizmet Birimleri
B.1.1- Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü
B.1.1.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü’nün faaliyet
alanları; UlaĢtırma Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki 3348 sayılı Kanunun 9
uncu maddesi kapsamında verilen görevlerdir.
Yapılan ve Yapılmakta Olan Yatırımların Dağılımları
Tablo 10

2008 Yılı Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri
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Demiryolu Sektörü
8697 km si ana hat olmak üzere, tali hatlarla birlikte (Organize Sanayi Bölgeleri iltisak
hatları dahil) 10.984 km demiryolu ağı mevcut olup, demiryollarımızın bu durumu ülke
genelinde taĢımacılıktaki payının yük taĢımacılığında % 5, yolcu taĢımacılığında % 3
seviyelerindedir.
Söz konusu darboğaz, son yıllarda Bakanlığımızca demiryollarında yapılan atılımlar
sayesinde mevcut Ģebekenin modernizasyonu ve planlanan hatların gerçekleĢtirilmesi ile
çözülebilecektir.
2008 yılında;
Tekirdağ Limanının mevcut demiryolu ağına bağlanması suretiyle, Derince ve Ġstanbul
limanlarındaki sıkıĢıklığın önlenmesi, ayrıca Bandırma-Tekirdağ feribot taĢımacılığı
sayesinde öncelikle Ege bölgesinin Avrupa’ya bağlantısı noktasında yaklaĢık 600 km yolun
kısalması ve boğaz trafiğinin azaltılması amaçlarıyla planlanan Tekirdağ-Muratlı demiryolu
inĢaatının altyapı çalıĢmalarına devam edilmekte olup, projenin 2009 yılı sonunda
tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır.
YaklaĢık 300 adet firmanın faaliyet gösterdiği KemalpaĢa organize sanayi bölgesinin
yoğun

yük

taĢımacılığına

hizmet

vermek

amacıyla

bölgenin

Manisa/Turgutlu-

Ġzmir/KemalpaĢa hattına bağlanması için planlanan KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesi
Demiryolu Bağlantı Hattının altyapı çalıĢmalarına devam edilmekte olup, projenin 2010
yılında tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır.
KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı ĠnĢaatı
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5 Mayıs 2008 tarihinde yer teslimi yapılarak inĢaatına baĢlanılan Bakü-Tiflis-Kars
(BTK) Demiryolu Yapımı iĢine devam edilmiĢ olup, projenin alt ve üstyapısının 2012 yılında
tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır.
Bir dünya kenti olan Ġstanbul’da, günümüzün en önemli sorunu haline gelen ulaĢım
problemlerinin çözümüne katkı sağlamak üzere, boğazın altında inĢa edilecek karayolu
tünelinin Yap-ĠĢlet-Devret (YĠD) modeli çerçevesinde gerçekleĢtirilmesine yönelik ihalesi
yapılarak, belirlenen konsorsiyumla müzakerelere devam edilmekte olup, KDV dahil
1.075.000.000 ABD Doları yatırım bedeli ile bugüne kadar yapılan en büyük YĠD Modelli
ihale olacaktır.
Demiryolları Sektöründe 2008 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler
Tekirdağ-Muratlı Demiryolu ĠnĢaatı

Tekirdağ Limanının mevcut demiryolu ağına ve uygulama projeleri yapılan HalkalıBulgaristan Hududu Demiryolu Hattına bağlanması suretiyle Derince ve Ġstanbul
limanlarındaki sıkıĢıklığın önlenmesi, Bandırma-Tekirdağ feribot taĢımacılığı sayesinde
öncelikle Ege Bölgesinin Avrupa’ya bağlantısı noktasında yaklaĢık 600 km yolun kısalması
ve Boğaz trafiğinin azaltılması amaçlarıyla 2005 yılında Bakanlığımız Yatırım Programı
UlaĢtırma (Demiryollar) Sektörüne 2005E010010 proje numarası ile alınmıĢtır. 31 km
uzunluğundaki bu hattın ihalesi 20/10/2006 tarihinde yapılmıĢ olup, günümüze kadar 101,3
milyon YTL harcama yapılmıĢtır.
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Ancak % 20 oranından fazla keĢif artıĢı meydana gelmesi nedeniyle 22/09/2008
tarihinde tasfiye kabul iĢlemleri yapılmıĢtır. Bakiye iĢlerin ise 05/05/2008 tarihinde “Ġkmal
ĠnĢaatı” adı altında 76.496.384,97 YTL bedel ile yeniden ihalesi yapılmıĢ olup, söz konusu iĢe
ait sözleĢme 10/09/2008 tarihinde imzalanmıĢ ve 23/09/2008 tarihinde yer teslimi yapılarak
iĢe baĢlanılmıĢtır.
Fiziki gerçekleĢme ilk ihale kapsamındaki Alt ve Üst Yapı ĠnĢaatları için % 100, Ġkmal
ĠnĢaatı kapsamındaki Alt ve Üst Yapılar için ise % 19,2 mertebesindedir. ĠĢin 2009 yılında
ikmal edilmesi planlanmaktadır.
KemalpaĢa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu Bağlantı Hattı
Toplamı 680 hektar alan üzerinde kurulmuĢ ve Ģu anda aktif 300 adet firmanın faaliyet
gösterdiği (daha sonra 370 adet firma faaliyeti planlanmaktadır) KemalpaĢa Organize Sanayi
Bölgesinin (KOSBĠ) yoğun yük taĢımacılığına hizmet vermek amacıyla mevcut demiryoluna
bağlanmasını sağlamak için 2005 yılında Bakanlığımız Yatırım Programı UlaĢtırma
(Demiryollar) Sektörüne 2005E010070 proje numarası ile alınmıĢtır. 27 km uzunluğundaki bu
hattın ihalesi 11/09/2006 tarihinde yapılmıĢ olup, günümüze kadar 53,3 milyon YTL
harcamak suretiyle % 100 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
Ancak; % 20 oranından fazla keĢif artıĢının meydana geleceğinin anlaĢılması üzerine
08/08/2008 tarih ve 012470 sayılı Olur ile projenin mevcut ihale bedeliyle tamamlanarak
bakiye iĢlerin “Ġkmal ĠnĢaatı” Ģeklinde yeniden ihalesine karar verilmiĢ ve proje revizyonu
için DPT MüsteĢarlığından 17 Kasım 2008 tarih ve 4240 sayılı yazısıyla ihale yetkisi alınarak
ihale hazırlık iĢlemlerine baĢlanılmıĢtır. 2009 yılı baĢında ihaleye çıkılarak projenin 2010
yılında ikmal edilmesi planlanmaktadır.
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan (Kars-Tiflis) Demiryolu Alt ve Üst Yapı ĠnĢaatı
Ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki
kesintisiz demiryolu bağlantısını sağlayarak tarihi Ġpek Yolunun canlandırılması ve bu Ģekilde
ülkelerarası ekonomik ve kültürel iĢbirliğinin geliĢtirilmesi amaçlarıyla yapımı planlanmıĢ ve
1999E010020 proje numarası ile Yatırım Programımıza dahil edilmiĢtir.
Projenin Türkiye’de bulunan 75,9 km uzunluğundaki kesimin yapım ihalesi
20/09/2007 tarihinde 289.838.988 YTL bedelle yapılmıĢ ve iĢin sözleĢmesi de 02/05/2008
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tarihinde imzalanmıĢtır. ĠnĢaat çalıĢmaları halen devam etmekte olup, 47,8 milyon YTL
harcamak suretiyle % 8,64 oranında fiziki gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Bu arada projenin
Gürcistan’daki 28 km lik kesiminde de inĢaat faaliyetleri devam etmektedir. Projenin 2011
yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Halkalı-Bulgaristan Hızlı Demiryolu

Ülkemiz Asya-Avrupa arasında taĢımacılık yönünden bir köprü konumunda olup, bu
proje ile söz konusu koridorun ilk halkası olan Bulgaristan-Ġstanbul (Halkalı) hattı Avrupa
standardında bir hat konumuna gelecek, böylece gerek Marmaray Projesi gerekse AnkaraĠstanbul Hızlı Demiryolu Projesi ile bütünlük sağlayacaktır.
Hattın etüt proje iĢleri ihale edilmiĢ olup, 2009 yılında tamamlanacaktır.
Söz konusu proje Avrupa Birliği UlaĢtırma Operasyonel Programında yer almakta
olup, IPA fonlarından faydalanmak üzere 2008 yılı sonunda Bakanlığımızca Avrupa Birliğine
baĢvuruda bulunulmuĢtur. Fizibilite Etüdü, ÇED ve ihale dokümanları üzerinde AB
Uzmanlarınca müzakereler devam etmektedir. 2009 yılı içinde KamulaĢtırma ĠĢlemleri ile
birlikte MüĢavirlik, Kontrollük, Alt ve Üstyapı Ģeklinde üç bölüm halinde ihalelerinin
yapılması planlanmaktadır.
Ankara-Afyon-Ġzmir Demiryolu Projesi
Ankara-Ġzmir arası 824 km uzunluğunda olup, seyahat süresi ise 14 saat sürmektedir.
Bu proje sayesinde Ankara-Ġzmir arasında toplamda yaklaĢık 200 km lik bir kısalma meydana
gelecek ve seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya inecektir.
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Projenin; Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri iĢi tamamlanmıĢtır. Proje yatırım
programında yer almakla birlikte, sektörde büyük projelerin devam ediyor olması ve yeterli
ödenek bulunmaması nedeniyle ihale iĢlemlerine baĢlanılamamıĢtır.
Sivas-Kars Hızlı Demiryolu
Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Demiryolu Hattı’ nın Etüd Proje ĠĢleri:

Proje çalıĢmaları devam eden Halkalı–Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu,
inĢaatları devam eden Ankara–Ġstanbul hızlı demiryolu hattı ve Ankara–Sivas yüksek
standartlı demiryolu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu inĢaatları ile Avrupa’yı Türkiye üzerinden
Kafkaslara ve Orta Asya’ya yüksek standartlı demiryolu ile bağlayacak Ģekilde bütünlük
sağlamak için;
Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum ve Erzurum-Kars olmak üzere 3 bölüm halinde
fizibilite ve etüt-proje ihalesi yapılmıĢtır. Söz konusu hattın uygulama proje ve fizibilite etüt
Mühendislik Hizmetleri iĢlerine 06/06/2006 tarihinde baĢlanmıĢ olup, Erzincan-Kars kesimi
2008 yılı sonunda tamamlanmıĢtır.
Sivas-Erzincan kesiminin ise Hidroelektrik baraj yapımı nedeniyle hattın deplasmanı
söz konusu olduğundan 2009 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
Ġstanbul-Antalya (EskiĢehir-Antalya) ve Dinar-Aydın Avan Demiryolu. Etüt Proje ve
Fizibilite Etütü
Ülkemizin en önemli turizm kentleri olan Ġstanbul ile Antalya’yı birbirine bağlayacak
olan demiryolu hattının EskiĢehir-Antalya kesiminin ÇED, Fizibilite etüdü ve uygulama
projesinin hazırlanmasına yönelik ihale 23/08/2007 tarihinde yapılarak iĢe baĢlanmıĢtır. Söz
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konusu hattın yapılması halinde kuzey-güney aksında yüksek standartlı bir demiryolu hattı ile
yolcu ve yük taĢımacılığında önemli bir sıçrama meydana geleceği ön görülmektedir.

Hattın uygulama projesi ve fizibilite etüt iĢlerine devam edilmiĢ olup, 2009 yılı
sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
Kayseri-ġefaatli Demiryolu Projesi
Ankara-Sivas demiryolu hattının uygulama projesi kapsamında Ankara-ġefaatli
arasının uygulama projeleri hazırlanmıĢtır. Ülkemizin önemli sanayi Ģehri olan Kayseri’yi
yüksek standartlı bir demiryolu ağına bağlamak amacıyla; Kayseri-ġefaatli kesiminin 250
km/saat hıza müsait uygulama projesinin hazırlanması için 31/08/2007 tarihinde ihalesi
yapılmıĢ olup, iĢe baĢlanılmıĢtır. Ankara-ġefaatli-Kayseri hattı tamamlandığında yaklaĢık 340
km lik mesafenin yolculuk süresi 2,5 saat olarak öngörülmektedir. Kayseri-Yenice
kesimininde

rehabilite edilmesi halinde Kayseri ilimizin Ġstanbul, Ankara gibi büyük

Ģehirlerimize seyahat süresi önemli ölçüde azalacağı gibi aynı zamanda ihraç mallarının
limanlara (Mersin, Samsun) ulaĢımında da önemli katkılar sağlayacaktır.
Söz konusu Projenin Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmet iĢleri 09/11/2007 tarihinde
baĢlanılarak, çalıĢmalara devam edilmiĢ olup 2009 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.
Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli-Ayazma-Ġnönü Demiryolu Fizibilite Etüdü
Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli-Ayazma-Ġnönü demiryolu hattının fizibilite etüdü
1981 yılında, uygulama projeleri ise 2002 yılında yapılmıĢtır. Bursa ili; Ankara, Ġstanbul ve
Ġzmir bağlantılarının yapılması suretiyle üç ilimizin kavĢak noktası haline getirilmesi
planlanmaktadır. Günümüz Ģartları ve yolcu yük sirkülasyonları düĢünülerek projenin ilk
konumundan farklı güzergahlar üzerinde çalıĢmalar yapılmaktadır.
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Söz konusu Fizibilite, Etüt ve Proje çalıĢmaları 31/08/2007 tarihinde ihalesi yapılarak
çalıĢmalara devam edilmiĢ olup, 2009 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
Konya-Mersin Demiryolu Fizibilite Etüt Proje iĢi
Ankara-Ġstanbul ve Polatlı-Konya demiryolu hatlarının inĢaatları devam etmektedir.
Dolayısıyla Ġstanbul-Konya ve Ankara-Konya arasında yüksek standartlı bir demiryolu hattı
oluĢacaktır. Konya-Mersin hattının da aynı standartta yapılması halinde, Ankara-MersinAdana ve Ġstanbul-Mersin-Adana arasında baĢka bir deyimle Kuzey-Güney aksında yüksek
standartlı bir demiryolu hattını ulusal demiryolu ağımıza kazandırılmıĢ olacaktır.
Hattın uygulama projesi ve fizibilite etüt iĢleri 2007 yılında ihale edilerek iĢe
baĢlanılarak

çalıĢmalara

devam

edilmiĢ

olup,

2009

yılı

sonunda

tamamlanması

planlanmaktadır.
ÇarĢamba-Terme-Ünye-Fatsa Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri
Bakanlığımız 2007 yılı yatırım programı demiryolu sektöründe 2007E010080 proje
numaralı Muhtelif Fizibilite Etüt ve Etüt-Projeler kapsamında yer alan ÇarĢamba-TermeÜnye-Fatsa demiryolu projesi konvansiyonel standartlarda olacak Ģekilde; Etüt, Proje ve
Mühendislik Hizmet iĢlerine 25/10/2007 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 11/12/2008 tarihinde
tamamlanmıĢtır.
Bandırma-Ġzmir Demiryolu Projesi
Ege bölgesinin Marmara bölgesi ve Avrupa ile demiryolu bağlantısını sağlayan
mevcut demiryolu hattı tek hat ve geometrik standardı düĢük bir güzergahtır. Özellikle
Tekirdağ-Muratlı bağlantısının yapılması ile birlikte Bandırma-Ġzmir demiryolu hattında
önemli bir talep artıĢı olacağı beklenmektedir. Bu itibarla Bandırma-Ġzmir arasındaki mevcut
demiryolu hattını yüksek standartlı bir demiryolu ile bağlamak ülke taĢımacılığı açısından
oldukça önemlidir.
Söz konusu Projenin Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmet iĢleri 15/01/2008 tarihinde
baĢlamıĢ olup, 2009 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
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ġanlıurfa-MürĢitpınar Etüt Proje ve Uygulama Projesi
Bakanlığımız tarafından fizibilite etüdü ve avan projeleri tamamlanan 65 km
uzunluğundaki ġanlıurfa-MürĢitpınarı Bağlantı Hattı Demiryolu Hattı Uygulama Projesi
ihalesi yapılarak 2007 yılında iĢe baĢlanılmıĢ ve Ekim 2008 tarihinde tamamlanmıĢtır.

Toprakkale-Kilis-Çobanbey-Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu Etüt, Proje ve
Mühendislik Hizmetleri
Mersin ve Ġskenderun Limanlarına gelen ve karayolu ile Türkiye’den ihraç edilen
malların Irak, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerine demiryolu ile taĢınması ve mevcut hatta
bulunan darboğazların giderilmesi amaçlanmıĢtır.
Bu kapsamda; “Toprakkale-Kilis-Çobanbey-Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu
Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri iĢi” nin ihalesi 21/05/2008 tarihinde yapılarak sözleĢmesi
15/07/2008 tarihinde imzalanmıĢ, devam eden çalıĢmaların 2009 yılı sonunda tamamlanması
planlanmaktadır.
Tokat-Turhal Demiryolu Projesi
Bakanlığımızın 2008 yılı yatırım programında 2008E010080 proje numarası ile yer
alan Muhtelif Uygulama Projeleri kapsamında Tokat-Turhal demiryolu hattının uygulama
proje çalıĢmaları Tokat ilimizin Turhal'a dolayısıyla ulusal Demiryolu Ağına bağlanması
amacıyla ele alınmıĢtır. Söz konusu Projenin Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmet iĢleri ihale
edilerek 28/08/2008 tarihinde

iĢe

baĢlanılmıĢ,

2009

yılı

sonunda tamamlanması

planlanmaktadır.
KırĢehir-Yerköy Demiryolu Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri
Bakanlığımızın 2008 yılı yatırım programında 2008E010080 proje numarası ile yer
alan Muhtelif Uygulama Projeleri kapsamında KırĢehir ilinin ulusal demiryolu ağına
bağlanması planlanmaktadır. Söz konusu Projenin Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmet iĢleri
ihale edilerek 28/08/2008 tarihinde iĢe baĢlanılmıĢ, 2009 yılı sonunda tamamlanması
planlanmaktadır.
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Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Limanı Bağlantı Demiryolu Projesi

Ülkemizin önemli üretim merkezleri olan Ereğli Demir Çelik ve Karabük Demir Çelik
fabrikaları ile bu fabrikaların üretim girdilerini sağlayan kömür üretim merkezleri, yapımı
planlanan hat ile önemli sanayi üretim merkezi olan Kocaeli bölgesine bağlanacaktır. Ayrıca
Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli hattının devreye girmesi ile Bursa bölgesindeki otomotiv
endüstrisinin ana girdisi olan demir ve çelik fabrikalarının ürünlerinin bu bölgeye daha kısa
ve ekonomik bir Ģekilde ulaĢtırılması sağlanacaktır.

Bu proje yük taĢımacılığı alanında

sağladığı katkının yanında Karadeniz bölgesinin önemli turizm merkezleri olan Bartın,
Kocaali, Karasu ve Ereğli’nin mevcut demiryolu ağına bağlanması ile Batı Karadeniz
bölgesinin, Ġstanbul ve Marmara bölgesi ile Ankara ve Ġç Anadolu bölgesine bağlanmasıyla
da yolcu taĢımacılığı alanında ülkemiz ulaĢım yapısında önemli rol oynayacaktır.

Söz konusu Projenin Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmet iĢleri ihale edilerek
04/09/2008 tarihinde iĢe baĢlanılmıĢ olup, 2010 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Ġlk etapta Adapazarı-Karasu arasındaki 57 km lik kesimin projeleri 2009 yılının ilk
yarısında tamamlanarak yapım ihalesine çıkma aĢamasına getirilmesi planlanmaktadır.

Aydın-Çine-Yatağan-Güllük Limanı Demiryolu Projesi
Türkiye’de üretilen feldspat madeninin % 95 i Aydın ili Çine ilçesi ve Muğla ili Milas
ilçesi arasındaki dağlık bölgeden çıkarılmaktadır. Çine ilçesinde yoğun olarak üretilen
madenin ekonomik Ģekilde taĢınarak maliyetin düĢürülmesi ve ihracat üstünlüğü elde
edilebilmesi bakımından Aydın-Çine’nin mevcut demiryolu ağına bağlanması büyük önem
taĢımaktadır. Diğer taraftan ihraç edilecek çimento ve mermerin Güllük limanına ulaĢtırmak
amacıyla Yatağan-Güllük liman bağlantısı planlanmaktadır.

Söz konusu projenin etüt, proje ve mühendislik hizmet iĢleri ihale edilerek 04/09/2008
tarihinde iĢe baĢlanılmıĢ olup, 2010 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
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Ankara-Ġstanbul Sürat Demiryolu Projesi

Ankara – Ġstanbul arasında mevcut 576 km lik düĢük standartlı demiryolunu 160 km
kısaltarak 416 km ye düĢürülmesi, proje standartlarının yükseltilerek hızın 260 km/saate
çıkartılması ve yolculuk süresinin 7,5 saatten 2,5 saate indirilmesi amacıyla 1975 yılında
Bakanlığımız Yatırım Programı UlaĢtırma (Demiryollar) Sektörüne 1975E010110 proje
numarası ile alınmıĢtır. Projenin ilk etapta 85 km lik “Sincan-Çayırhan” kesimi ele alınmıĢ
olup, 1976-1979 yılları arasında beĢ ayrı kısım halinde ihale edilmiĢtir.
- I.Kısım ĠnĢaatı

% 78

Nurol ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ

- II.Kısım ĠnĢaatı

% 40

Palet ĠnĢaat ve Ticaret Ltd. ġti (Tasfiye edildi),

- III.Kısım ĠnĢaatı
durdu),

% 60

Yapı ve Ticaret A.ġ

(SözleĢme

- IV.Kısım ĠnĢaatı

%100

Mustafa Özcan ĠnĢ.A.ġ

(Ġkmal edildi),

- V.Kısım ĠnĢaatı

% 92

Kiska Komandit ġirketi

(Tasfiye edildi).

(Devam ediyor),
devam,

fiilen

Bu hat da 2008 yılı fiyatlarıyla günümüze kadar 888 milyon YTL harcama yapılarak
% 75 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Ancak; 1980 yılından itibaren yıllık ödeneklerin
yetersiz olması nedeniyle söz konusu projenin programına uygun yürütülmesi mümkün
olamamıĢtır. Halen proje kapsamında yer alan I.Kısım ĠnĢaatında 2008 yılı fiyatlarıyla 480
milyon YTL harcamak suretiyle 10.065 metre uzunluğundaki AyaĢ Tüneli’nin 8.000 metrelik
bölümü açılarak % 78 oranında fiziki gerçekleĢme sağlanmıĢ ise de yeterli ödenek tefrik
edilmediğinden günümüzde sadece su tahliyesine yönelik çalıĢma yapılmaktadır.
Ġlk kısmı teĢkil eden Sincan-Çayırhan arasındaki 85 km lik bölümün tamamlanarak,
özellikle bölgedeki maden ve yolcu taĢımacılığına hizmet vermesi amacıyla fizibilite
çalıĢmasına devam edilmiĢ olup, tamamlanacak fizibilite sonuçlarına bağlı olarak 2009
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çalıĢmalarına

baĢlanılabilmesi

için gerekli giriĢimlerde

bulunulacaktır.
MARMARAY
Marmaray Projesinde en derini 60 metre olmak üzere toplam 11 adet tüpün batırılması
iĢlemi 24 Mart 2007 tarihinde baĢlayıp, planlanan süreden önce 23 Eylül 2008 tarihinde
tamamlanmıĢtır. Marmaray Projesinin gerçekleĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara 2009 yılında
da devam edilecektir.

Son Batırma Tüp Tünel Elemanına Erişimin Sağlanması Töreni, Başbakanımız Sn. Recep Tayip ERDOĞAN ve
Ulaştırma Bakanımız Sn. Binali YILDIRIM'ın katılımlarıyla 11/10/2008 tarihinde gerçekleşmiştir

Ġstanbul için asırlık bir rüyanın gerçekleĢmesi olan Marmaray projesi 13,6 km
uzunluğundaki Demiryolu Boğaz Tüp GeçiĢi ĠnĢaatı, 62,7 km mevcut banliyö hatlarının
yüzeysel metroya dönüĢtürülmesi ve araç temini olmak üzere 4 ana gruptan oluĢmaktadır.
MüĢavirlik Hizmetleri SözleĢmesi

:

65.000.000 $

BC 1 SözleĢmesi

:

931.000.000 $

CR 1 SözleĢmesi

: 1.092.000.000 $

CR 2 SözleĢmesi

:

Tüm sistemin maliyeti

: YaklaĢık 2 milyar 825 milyon ABD $ (öz kaynak hariç)

MüĢavirlik Hizmetleri SözleĢmesi

: 83 ay

BC 1 SözleĢmesi

: 1.705 gün

CR 1 SözleĢmesi

: 1.447 gün

CR 2 SözleĢmesi

: 1.981 gün

737.000.000 $
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Gebze-HaydarpaĢa, Sirkeci – Halkalı Banliyö Hattının ĠyileĢtirilmesi Demiryolu Boğaz
Tüp GeçiĢi ĠnĢaatı (Marmaray) Projesi Mühendislik ve MüĢavirlik Hizmetleri ĠĢi

Mühendislik ve MüĢavirlik Hizmetleri iĢi; Oriental Consultants Co. Ltd. , Yüksel Proje
Uluslararası A.ġ. ve Japan Railway Technical Services Firmalarından oluĢan, Avrasya Ortak
GiriĢim Grubuna 01/03/2002 tarihinde ihale edilerek, 14/03/2002 tarihi itibariyle iĢe
baĢlanılmıĢtır. Orijinal SözleĢme Bedeli 5.494.547.080 Japon Yeni dir. Ancak arkeolojik kazılar
nedeniyle 984 günlük (540+444) süre uzatımı verilmiĢtir.
Bu nedenle ortaya çıkan keĢif artıĢı sebebi ile yeni SözleĢme Bedeli 6.318.733.695
Japon Yeni dir.
Ġstanbul Boğazı’ndaki ÇalıĢmalar
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Sirkeci ĠnĢaat Sahası

Demiryolu Boğaz Tüp GeçiĢi, Tüneller ve Ġstasyonlar (BC1) iĢi
Demiryolu Boğaz Tüp GeçiĢi, Tüneller ve Ġstasyonlar ĠnĢaatı iĢinde Arkeolojik kazılar
nedeniyle 910 günlük (540 + 370) süre uzatımı verilmiĢtir.
Projenin Boğaz Demiryolu Tüp GeçiĢi (BC1) kısmının toplam uzunluğu 13.558 metredir
ve bunun 1.387 metresi 11 tünel elemanından oluĢan batırma tüp tünel, 12.171 metresi ise
yaklaĢım tünellerinden oluĢmaktadır.
Tuzla’da inĢa edilen 2 adet kuru havuzda imalatları tamamlanan 11 adet tüp tünel
elemanından kalan 6 adedi deniz tabanına yerleĢtirilmiĢtir. Böylelikle 1.387 metrelik batırma
tüp tünellerin yerleĢtirme iĢlemleri bitirilmiĢ, bağlantı ve üst dolgu iĢleri devam etmektedir.
Yedikule ve AyrılıkçeĢme’de Tünel Açma Makineleri (TBM) ile kazı çalıĢmaları devam
etmektedir. Bu bağlamda 2008 sonu itibariyle Yedikule’de yaklaĢık 102 m, AyrılıkçeĢme’de
yaklaĢık 2.442 m (Hat1) + 2.997 m (Hat 2) tünel kazısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Diğer taraftan
tünellerde kullanılmak üzere, Gebze'de inĢa edilen segman fabrikasında, prekast segman
üretimlerine devam edilmektedir. Yenikapı’da içme suyu, doğalgaz, telefon, elektrik hatları
deplase edilmiĢtir; diğer altyapı çalıĢmaları kademeli olarak devam etmektedir. Havalandırma
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binası bölgesindeki iksa sistemi tamamlanmıĢ olup, altyapı bölgesindeki arkeolojik kazıların
tamamlanmasından sonra altyapı aktarımına baĢlanacaktır.

Tuzla Batırma Tüp Tünel Elemanları İmalat Sahası

Sirkeci’de tüm altyapı deplase çalıĢmaları bitirilmiĢtir. Yedikule’de kaldırılan
karayolu köprüsü üzerinde ve AyrılıkçeĢme’de altyapı aktarımı tamamlanmıĢtır. Güney
giriĢinde deplase çalıĢmaları için yapılan arkeolojik kazılar tamamlanmıĢtır.
Yenikapı ve Sirkeci bölgelerinde Arkeolojik kazı çalıĢmaları Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun talepleri doğrultusunda yürütülmektedir.
Altyapı aktarımı bölgesindeki arkeolojik kazılara ait sonuç raporu Müze tarafından
Kurula gönderilmiĢtir. Üsküdar’da makas tüneli inĢaatı çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Üsküdar
istasyonunun zemin kotunun deniz seviyesinden yaklaĢık 30 m derinlikte olması nedeniyle
yapılması gerekli yaklaĢık 627 m lik diyafram duvarı inĢaatı tamamlanmıĢtır. SıvılaĢma
potansiyeli olan bölgede yapılan jet-group kolonları ve istasyon kazısı tamamlanmıĢtır.
Sirkeci Batı Ģaftında NATM çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Doğu Ģaftında 2 nci kuĢak
kiriĢi, acil çıkıĢ Ģaftında da 6 ncı kuĢak kiriĢi imalatı tamamlanmıĢtır. Güney giriĢ yapısı
iksasına henüz baĢlanmamıĢtır. Kuzey GiriĢi diyafram duvar inĢaatı ile merdiven yapısı iksası
kazıkları tamamlanmıĢ, portal vinç kurulmuĢtur.
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Üsküdar İstasyon İnşaatı

Batırma Tüp Tüneli Plan ve Profili

93

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

Boğaz Tabanındaki Yerine YerleĢtirilen Tüp Tünel Fotografı

Yenikapı arkeolojik kazılara bağlı olarak ankraj ve kuĢak kiriĢi imalatına devam
edilmektedir. Batı tarafında havalandırma binası ve deplase hattı iksa sistemi kazıkları (673 adet),
kingpost kazıklarının imalatı (13 adet), 1 inci kademedeki yatay destek elemanlarının (strut) 28
tanesi yapılmıĢ, -4.20 kotunda kingpost kazıkları arasındaki kiriĢ imalatına devam edilmektedir.
12 nolu batığın olduğu kısmın haricinde Güney ve Kuzey menhollerde 2 nci kademe
ankraj imalatı tamamlanmıĢtır.
Yedikule’de Hat1 tarafı haricinde kazık imalatları ve U kesit bölgesinde yer alan
kazıkların üzerindeki kenar duvarın imalatı (63 m) tamamlanmıĢtır. Km:0+676 – 0+800 arası
istinat yapıları temel altı kazıkları, temel yapısı ve duvar kısmının imalatı (125 m)
tamamlanmıĢtır. Ġlave demiryolu köprüsünün Yedikule ve KazlıçeĢme tarafındaki iki ayağının
da temel yapıları tamamlanmıĢ olup, perde duvar imalatlarına devam edilmektedir.
Gebze-HaydarpaĢa, Sirkeci – Halkalı Banliyö Hattının ĠyileĢtirilmesi ve Elektro
Mekanik Sistemler (CR1) ĠĢi
Asya yakasında 43,4 km, Avrupa yakasında ise 19,6 km mevcut banliyö hatlarının
iyileĢtirilmesi ve yüzeysel metroya dönüĢtürülmesi iĢini kapsayan bu sözleĢmeyle toplam 36
istasyon yenilenerek, modern istasyonlar haline getirilecektir. Mevcutta iki olan hat sayısı üçe
çıkarılacak olup, sistem T1, T2 ve T3 olmak üzere 3 hattan oluĢacaktır. T1 ve T2 hatlarında
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banliyö (CR) trenleri çalıĢacak, T3 hattı ise Ģehirlerarası yük ve yolcu trenleri tarafından
kullanılacaktır.
Projenin ikinci bölümü olan Banliyö Hatlarının ĠyileĢtirilmesi kısmen Avrupa Yatırım
Bankası (EIB) tarafından finanse edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım
Bankası arasında imzalanan bu Kredi AnlaĢması; hat iĢleri, sinyal sistemi, yerüstü
istasyonları, iĢletme, kontrol merkezi ve güç kaynağı sistemi de dahil olmak üzere, altyapı ve
tüm elektro-mekanik iĢleri kapsamaktadır. Kalan kısmın finansmanı Haziran 2008’de
imzalanan Kredi AnlaĢması ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) tarafından
sağlanmaktadır.
CR-1

sözleĢmesinin

yüklenicisi

ALSTOM-MARUBENĠ-DOĞUġ

Demiryolu

Konsorsiyumu 21/06/2007 de iĢe baĢlanılmıĢtır. Marmaray Projesi kapsamında Kasım 2008
itibariyle toplam 136.255 m² alan kamulaĢtırılmıĢ olup, hak sahiplerine kamulaĢtırma bedeli
olarak 211.133.928 YTL ödeme yapılmıĢtır.
Proje güzergahında sondaj ve uygulama projesi hazırlıklarına devam edilmiĢ, Gebze
ve Halkalı depo alanlarında inĢaat çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır.
Demiryolu Aracı Ġmali (CR2)
CR2 Projesi kapsamında 440 adet araç alınması planlanmaktadır. 22-23 m boyundaki 5
ve 10 araçtan oluĢturulacak diziler ile 2025 yılına kadar yolcu talebinin karĢılanması
sağlanacaktır. Araçlar dünyada kabul görmüĢ standartlarda ve çevre dostu araçlar olacaktır.
CR2 SözleĢmesi 440 adet (34 adet 10 araçlık tren dizisi ve 20 adet 5 araçlık tren dizisi)
demiryolu aracının;
Tasarımı, inĢası, üretimi ve teslim edilmesi,
Kullanılan malzeme, tesis ve iĢçiliğin SözleĢme gerekliliklerini karĢıladığını
kanıtlamak için gerekli tüm testler,
Personel eğitimi,
ĠĢlerin ĠĢletmeye alınması,
Bitirme öncesi ve bitirme sonrası testler,
Gerekli tüm yedek parça ve aletlerin temini,
5 yıl boyunca iĢlerin tamamının bakımı,
Bakım süresi boyunca Araçların yedek parçalarının öngörülmesi ve temini
ĠĢlerini kapsamaktadır.
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CR2 SözleĢmesi kapsamında temin edilecek Araç sayısı ve Tren kompozisyonları
2025 yılı tahmini yolcu sayıları göz önüne alınarak hesaplanmıĢtır. Bu değerlendirmelerin
sonucunda yukarıda belirtilen kapsamdaki iĢlerin yapımına iliĢkin;
Araçların ve yedek parçaların teminine

: 520.436.909 Avro

Araçların Bakımlarının Yapılmasına

: 22.979.350 Avro

Ġhtiyati Akçe olarak

: 41.621.825 Avro

Toplam

: 585.038.084 Avro olmak üzere

teklif eden HYUNDAI ROTEM firmasının teklifi teknik, mali ve enerji tüketimi açısından en
uygun teklif olarak bulunmuĢ ve 10/11/2008 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ olup, CR 2
Yüklenicisi 25/12/ 2008 tarihinde iĢe baĢlamıĢtır.

CR2 SözleĢmesinin süresi yer tesliminden itibaren 1981 gün olup, tahmini olarak 440
aracın tamamının teslim tarihi Temmuz 2014 olmaktadır.
Ġstanbul Boğazı Karayolu GeçiĢ Projesi

Coğrafik konumu, nüfusu, tarih dokusu, sosyal kültürel ve ticari faaliyetlerin çeĢitliliği
ile bir dünya kenti olan Ġstanbul’da, günümüzün en önemli sorunu haline gelen ulaĢım
problemlerinin çözümüne katkı sağlamak üzere boğazın altında inĢa edilecek ileri inĢaat
teknolojisine haiz bir karayolu tünelinin hayata geçirilebilmesi Bakanlığımızca uygun mütalaa
edilmiĢtir. Projenin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli çerçevesinde gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak
yapılan fizibilite çalıĢmalarının olumlu sonuç vermesi üzerine Yüksek Planlama Kurulu
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Kararı alınmak suretiyle ihaleye çıkılmıĢ olup, 30/06/2008 tarihinde teklifler alınmıĢ,
03/12/2008 tarihinde Konsorsiyum belirlenerek sözleĢme müzakerelerine baĢlanılmıĢtır.
KDV dahil 1.075.000.000 ABD Doları proje bedeli ile bugüne kadar YĠD Modeli ile
gerçekleĢtirilen en büyük ihale olacaktır. Öngörülen yapım süresi 4yıl 7 ay, iĢletme süresi 25
yıl 11 ay 9 gündür.
Demiryolu Sektöründe 2008 Yılında Ġhale Edilen Projeler
ĠĢin Adı

Ġli

Ġhale Tarihi

SözleĢme
Tarihi

Türkiye-Gürcistan (Kars-Ahilkelek-Tiflis-Bakü)
- Demiryolu Türkiye Kesimi ĠnĢaatı Kontrolluk

Kars-Ardahan

11.02.2008

21.05.2008

Kars-Ardahan

20.09.2007

02.05.2008

Tekirdağ

05.05.2008

10.09.2008

Mühendislik MüĢavirlik ve DanıĢmanlık Hizmetleri
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Demiryolu (KarsAhilkelek-Tiflis-Bakü) Alt ve Üst Yapı ĠnĢaatı
Tekirdağ Muratlı Demiryolu Alt ve Üst Yapı Ġkmal ĠnĢaatı
Gebze-HaydarpaĢa,Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının
ĠyileĢtirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp GeçiĢi ĠnĢaatı

Ġstanbul-Kocaeli

10.11.2008

Demiryolu Aracı Ġmali (CR2)
Toprakkale-Kilis-Çobanbey-Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur
Demiryolu Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri

Osmaniye-KilisGaziantep-ġanlıurfa-

21.03.2008

15.07.2008

02.05.2008

02.09.2008

KırĢehir-Yozgat

02.05.2008

20.08.2008

Aydın-Muğla

02.05.2008

02.09.2008

Tokat

02.05.2008

20.08.2008

Mardin-ġırnak
Adapazarı-Karasu-Bartın limanı Demiryolu Etüt Proje ve
Mühendislik Hizmetleri

Sakarya-ZonguldakBartın

KırĢehir-Yerköy Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik
Hizmetleri
Aydın-Çine-Güllük Limanı Demiryolu Etüt Proje ve
Mühendislik Hizmetleri
Tokat-Turhal Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik
Hizmetleri

Su Yolu Sektörü
Tarım (Balıkçı Barınakları)
Ülkemizde bugüne kadar toplam 187 balıkçı barınağı, 101 adet barınma ve çekek yeri
inĢaa edilmiĢ olup, toplam 288 kıyı yapısı ile balıkçılık sektörüne hizmet verilmektedir. Bu
tesislerden halen 1 merkez birliği, 13 adet bölgesel su ürünleri kooperatifi, 482 adet su
ürünleri kooperatifi ile bugüne kadar ruhsatlandırılmıĢ denizde 18.790, iç sularda ise 3.414
adet balıkçı teknesi istifade etmektedir.
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Balıkçı barınakları ile çekek yerlerinin inĢaat bakım ve onarımı ile tarama iĢleri
sürdürülmüĢ, 2008 yılında; Trabzon-Vakfıkebir (19.480.000 YTL), Hatay-IĢıklı Konacık
(17.453.000 YTL), Kocaeli-Bağırganlı (27.330.000 YTL), Samsun-Terme-Yalı Mahallesi
(15.713.000 YTL) ile Ordu PerĢembe Balıkçı Barınakları (3.802.000 YTL) bitirilmiĢtir. Bu
projeler için toplam 83.778.000 YTL harcama yapılmıĢtır.
Zonguldak-Kozlu, Balıkesir-Marmaraadası Çınarlı Köyü, Ġzmir-Eskifoça Balıkçı
Barınakları ile Trabzon-Akçaabat-Akçakale Çekek Yeri ĠnĢaatlarının 2008 yılında sağlanan
ilerleme çerçevesinde 2009 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
2008 Yılı Yatırım Programı Tarım (Balıkçı Barınakları)’Da Yer Alan Projeler
Trabzon Vakfıkebir Balıkçı Barınağı
Tarım sektöründe çevre balıkçılığının geliĢmesine ve balıkçılara hizmet etmek için
planlanmıĢ olup 1995 yılında ihale edilmiĢtir. % 16,64 ihale tenzilatı vardır. KeĢif bedeli 200.000YTL olup, son onaylı mukayeseli keĢifle iĢin tamamında yaklaĢık %15,32 lik bir keĢif artıĢı
olmuĢtur. ĠnĢaatta 804 m ana mendirek, 190 m tali mendirek, 220 m çekek yeri ile 270 m rıhtım
yapılarak 75.000 m2 korunan su alanı sağlanacak ve yaklaĢık 10 adet büyük motor ile 60 adette
küçük balıkçı teknesine hizmet verecektir.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 1.300.000 YTL olup, 1.297.258 YTL harcanarak 2008
yılında tamamlanmıĢtır.
Kocaeli Bağırganlı Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠnĢaatı
Yöre balıkçılığının geliĢmesine hizmet etmek üzere planlanmıĢtır. 16/01/1996
tarihinde 235.000 YTL keĢif bedeli ile ihale edilmiĢtir. ĠĢte %13,75 mertebesinde keĢif artıĢı
vardır. ĠnĢaatta 490 m ana mendirek, 65 m tali mendirek, 70 m çekek yeri, 503 m rıhtım boyu
ile korunan su alanı 32.000 m2 olup, 120 adet balıkçı motoru kapasitelidir.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 3.903.000 YTL olup, 3.902.147 YTL harcanarak 2008
yılında tamamlanmıĢtır.
Hatay IĢıklı Konacık Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
Tarım sektöründe yöre balıkçılığının geliĢmesine hizmet etmek için planlanmıĢ olup, 1995
yılında 160.000 YTL keĢif bedelle %10,10

ihale tenzilatıyla ihale edilmiĢtir. Son onaylı

mukayeseli keĢfinde; iĢin ilk keĢfine göre %24,03 oranında bir keĢif artıĢı meydana gelmiĢtir.
Ana mendirek 600 m, tali mendirek 140 m, rıhtım boyu 270 m uzunluğundadır. Korunan su alanı
55.000 m² olup, 90 adet balıkçı teknesine hizmet verecektir. % 100 fiziki gerçekleĢme
sağlanmıĢtır.
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Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 4.050.000 YTL olup, 4.044.625 YTL harcanarak iĢ
bitirilmiĢtir.
Samsun Terme Balıkçı Barınağı
Yöre balıkçılığının geliĢmesine hizmet vermek üzere planlanmıĢtır. 500 m
uzunluğundaki mevcut ana dalgakıranın 854,93 m ye uzatılması, 484 m tali mendirek, 555 m
rıhtım, 270 m uzunluğunda çekek yeri, 138.000 m² korunan su alanı sağlanarak, 185 adet
balıkçı motorunun istifadesi söz konusu olacaktır. Ġhale yılı 1994, keĢif bedeli 65.000
YTL’dir.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 5.300.000 YTL olup, 4.928.685 YTL harcanarak iĢ
bitirilmiĢtir.
Ordu PerĢembe Medreseönü Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
Projenin ihalesi 14/12/2006 tarihinde yapılmıĢtır. 23/07/2007 tarihinde yer teslimi
yapılarak iĢe baĢlanılmıĢtır. KeĢif bedeli 2.339.377,59 YTL dir. Proje kapsamında 320 m ana
mendirek, 65 m tali mendirek, 20 m rıhtım ve 24.000 m2 korunan su alanı mevcuttur.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 3.020.000 YTL olup, 2.886.309 YTL harcanarak iĢ
bitirilmiĢtir.
Bandırma Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
Yöre balıkçılığının geliĢmesine hizmet vermek üzere planlanmıĢtır. 660 m
uzunluğunda ana mendirek, 70 m tali mendirek, 500 m rıhtım, 100 m uzunluğunda çekek yeri,
63.000 m² korunan su alanı, 100 adet balıkçı motoru, ihale yılı 1995, keĢif bedeli 250.000
YTL, keĢif azalıĢı oranı % 0,43 , 31/12/2008 tarihi itibariyle fiziki gerçekleĢme oranı % 75,52
dir.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 5.273.000 YTL olup, 5.272.733 YTL si harcanmıĢ
ve 2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Marmara Adası Çınarlı Köyü Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
Yöre balıkçılığının geliĢtirilmesi ve balıkçıların daha iyi hizmet alabilmesi için 1995
yılında 110.000 YTL keĢif bedeli ile %13,10 tenzilatla ihale edilmiĢtir. 31/12/2008 tarihi
itibariyle fiziki gerçekleĢmesi % 69,60 dır.
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Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 3.900.000 YTL olup, 3.873.004 YTL si harcanmıĢ
ve 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Giresun Tirebolu Balıkçı Barınağı Onarımı ve Tevsii ĠnĢaatı

Tarım sektöründe bölge balıkçılığının geliĢtirilmesi ve bölge balıkçılarının verilen
hizmeti kolaylaĢtırmak amacıyla 1994 yılında 200.000 YTL ilk keĢif bedeli ile % 11,05
tenzilatla ihale edilmiĢtir. ĠĢin keĢfinde % 6,64 lük bir artma olmuĢtur. 31/12/2008 tarihi
itibariyle iĢin fiziki gerçekleĢmesi % 93,97 dir. ĠnĢaatta 980 m ana mendirek, 380 m rıhtım ve
297 m çekek yeri mevcut olup, korunan su alanı 250.000 m² dir. Söz konusu balıkçı
barınağına 2 adet 5.000 tonluk gemi, 120 adette irili ufaklı balıkçı motoru yanaĢabilecektir.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 7.515.000 YTL olup, 7.514.411 YTL si harcanmıĢ
ve 2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Zonguldak-Kozlu Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
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Yöre balıkçılığının geliĢmesine hizmet vermek üzere planlanmıĢ olan barınağın 500 m
ana mendirek, 100 m tali mendirek ve 103 m iskele ve 358 m rıhtım boyu olup, 72,15 m
uzunluğunda çekek yeri, 40 adet yat ve 120 adet muhtelif boyda balıkçı teknesinin
faydalanması düĢünülen iĢ 08/08/1995 tarihinde 260.000 YTL keĢif bedeli ile ihale edilmiĢtir.
ĠĢte %10,24 oranında keĢif artıĢı vardır. 31/12/2008 tarihi itibariyle fiziki gerçekleĢmesi %
97,46 dır.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 5.685.000 YTL olup, 5.149.071 YTL si harcanmıĢ
ve 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Trabzon Akçaabat-Akçakale Çekek Yeri Ġkmal ĠnĢaatı
Trabzon ili, Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale beldesinde geçtiğimiz yıllarda
Bakanlığımızca gerçekleĢtirilen yaklaĢık 200 m uzunluğunda dalgakırandan oluĢan mevcut
çekek yerinin, yöre balıkçılarının ihtiyacını karĢılayacak nitelikte geliĢtirilmesi amacıyla
planlanmıĢtır.
“Akçaabat-Akçakale Ġkmal ĠnĢaatı” iĢi kapsamında ana dalgakıran boyunun 200 m den
425 m ye uzatılması, 130 m uzunluğunda tali dalgakıran inĢaatı, 100 m uzunluğunda (-4 m)
derinliğinde rıhtım inĢaatı, yaklaĢık 300 m. uzunluğunda çekek yeri ile birlikte su ve elektrik
tesisatı iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir.
Ġhalesi yapılarak 18/06/2008 tarihinde iĢe baĢlanılmıĢ,

fiziki gerçekleĢme oranı

% 39,03 dür. Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 1.502.000 YTL olup, 1.501.092 YTL si
harcanmıĢ ve iĢin 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Ġzmir Eskifoça Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
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Halen Eskifoça körfezi içerisinde Bakanlığımızca yaptırılan mevcut turizm rıhtımları
hem turizm amaçlı yatlar, hem de balıkçı tekneleri için hizmet vermektedir. Turizm amaçlı
yatların ve büyük balıkçı teknelerinin mevcut rıhtımları birlikte kullanmalarından oluĢan
olumsuzlukların

giderilmesi,

ayrıca

rıhtım

geri

sahasının

balıkçıların

ihtiyacını

karĢılayabilecek boyutlarda olmaması nedenleriyle Eskifoça-Fenerburnu mevkiinde balıkçılar
için yeni bir balıkçı barınağı yapılması, mevcut rıhtımların ise yalnızca turizm amaçlı
kullanılması planlanmıĢtır.
“Eskifoça Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı” iĢi kapsamında 50 m uzunluğunda mahmuz
inĢaatı, toplam 350 m uzunluğunda çelik kazıklı iskele, toplam 283 m uzunluğunda (-1 m)
derinlikli rıhtım inĢaatı ile birlikte su ve elektrik tesisat iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi
öngörülmektedir. Söz konusu projeye ait 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ÇED Raporu
onaylı olup, 2007 yılında ihalesi sonuçlandırılmıĢtır. 31/12/2008 tarihi itibariyle fiziki
gerçekleĢme oranı

% 32,82 dir.

Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 1.564.000 YTL olup, 1.563.224 YTL si harcanmıĢ
ve 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Hatay Samandağ Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠnĢaatı
Hatay ili, Samandağ ilçesinde muhtelif tipte 250 adet balıkçı teknesine hizmet
vermekte olan Samandağ Balıkçı Barınağının ana mendireği, beklenenin üzerinde dalgalara
maruz kaldığından hasar görmüĢ olup ikmal inĢaatı iĢi kapsamında ana mendireğin onarılması
öngörülmektedir.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ÇED raporu onaylanmıĢ bulunan söz konusu
iĢin Yöre Balıkçılarına hizmet veren barınağın ana mendireğinin uzatılması onarımı için
planlanarak 24/04/2008 tarihinde ihale edilerek iĢe baĢlanılmıĢ, fiziki gerçekleĢme oranı %
11,66 dir.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 704.000 YTL olup, 703.033 YTL si harcanmıĢtır. 8
Milyon 624 bin YTL proje bedeli ve 3 Milyon YTL yıl ödeneği ile Bakanlığımız DLH ĠnĢaatı
Genel Müdürlüğü 2009 yılı Yatırım Programında yer almakta olup projenin 2010 yılında
tamamlanması planlanmaktadır.
Çanakkale Babakale Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠnĢaatı
“Babakale Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠnĢaatı” iĢi kapsamında halihazırda mevcut bulunan
575 m uzunluğunda ana dalgakıran ve 270 m uzunluğunda tali dalgakıran döküsünün tanzimi
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ve güçlendirilmesi, 120 m uzunluğunda (-3 m) derinlikli rıhtım, 260 m uzunluğunda (-2 m)
derinlikli rıhtım inĢaatı ve çekek yeri ile birlikte su ve elektrik tesisatı iĢlerinin
gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir.
Söz konusu projeye ait ÇED ve imar planı iĢlemleri tamamlanmıĢ, ihale dosyası
hazırlanarak ihale ilanına çıkılmıĢ, 14/01/2009 tarihinde teklifler alınacaktır.
Kırklareli Ġğneada Beğendik Köyü Balıkçı Barınağı
Yöre balıkçılığının geliĢmesine hizmet etmek üzere planlanmıĢtır. 528 m ana
mendirek, 225 m tali mendirek, 85 m çekek yeri, 295 m rıhtım boyu ile korunan su alanı
35.000 m² olup, 100 adet balıkçı motoru kapasitelidir.
21/03/1997 tarihinde 280.500 YTL keĢif bedeli ile ihale edilmiĢtir. ĠĢte % 15,89 luk
fiziki gerçekleĢme olmuĢtur. 31/05/2002 tarihinde inĢaat müteahhidinin ekonomik sıkıntısı
nedeniyle inĢaat baĢka bir müteahhide devredilmiĢ olup, inĢaat mahalline yakın kum ocağı
olmaması nedeniyle yatırım programında iz bedelle yer almıĢtır.
Yapılan araĢtırmalar ve proje revizyonu çalıĢmaları tamamlanmıĢ, kaldığı yerden
devam edilmesi için 1 milyon 500 bin YTL ödenek konulmak suretiyle 2009 yılı yatırım
programına teklif edilmiĢtir.
Ġçel Erdemli Balıkçı Barınağı
Mersin ili, Erdemli ilçesi ve yakın civarında mevcut balıkçı teknelerinin yararlanması
ve yöre balıkçılığının geliĢtirilmesi amacıyla planlanmıĢtır.
Söz konusu proje kapsamında 695 m uzunluğunda ana dalgakıran, 156 m uzunluğunda
tali dalgakıran, 140 m uzunluğunda (-4 m), 200 m uzunluğunda (-3 m), 85 m uzunluğunda (2 m) derinlikli rıhtımlar, 90 m uzunluğunda çekek yeri ile birlikte su ve elektrik tesisatı
iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. “Erdemli Balıkçı Barınağı” projesine ait 1/1000
ölçekli imar planı ve ÇED raporu onaylı olup, 2007 yılında ihalesi gerçekleĢtirilerek firmaya
tebligat yapılmıĢtır. 20/05/2008 tarihinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanılmıĢtır. KeĢif bedeli
4.254.977,34 YTL dir.
Projede revizyon ihtiyacı hasıl olmuĢ, bu kapsamdaki çalıĢmalara devam edilmektedir.
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Yalova Armutlu Balıkçı Barınağı
Yalova ili,

Armutlu ilçesinde mevcut bulunan balıkçı teknelerinin güvenle

barınabileceği ve av ürünlerini karaya çıkartabilmelerini sağlamak üzere planlanmıĢtır.
Söz konusu proje kapsamında 400 m uzunluğunda ana dalgakıran, 133 m uzunluğunda
tali dalgakıran, 167 m uzunluğunda (- 3 m.) derinlikli rıhtım, 200 m uzunluğunda (- 2 m)
derinlikli rıhtım, 74 m uzunluğunda çekek yeri ile birlikte su ve elektrik tesisat iĢlerinin
gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir.
Projenin ÇED ve imar planı çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, 21/10/2008 tarihinde ihale
edilmiĢ, ihale değerlendirme çalıĢmaları devam etmektedir.
Samsun-Alaçam,Toplu-Göçkün-Doyran Balıkçı Barınağı
Samsun ili, Alaçam ilçesine bağlı Toplu-Göçkün-Doyran köylerinin balıkçı barınağı
ihtiyacını karĢılamak amacıyla planlamıĢtır.
Söz konusu projeye ait ÇED Raporu onaylı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
onaylanmıĢtır. 26/12/2008 de ihalesi yapılarak, ihale değerlendirme çalıĢmaları devam etmektedir.

Sinop Demirciköy Balıkçı Barınağı
Sinop- Demirciköy ilçesi ve yakın civarda bulunan balıkçı teknelerinin yararlanması
ve yöre balıkçılığının geliĢtirilmesi amacıyla planlanmıĢtır.
Projeye ait ÇED Raporu onaylı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
onaylanmıĢtır. 17/12/2008 de ihalesi yapılmıĢ olup, ihale değerlendirme çalıĢmaları devam
etmektedir.
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Balıkesir Ekinlik Adası Balıkçı Barınağı

Ekinlik Adasında 2004 yılında Bakanlığımızca gerçekleĢtirilen mevcut yanaĢma yerlerinin
lodos rüzgarlarına açık olması nedeniyle fırtınalı havalarda balıkçı tekneleri güvenle
barınamamakta ve bölge balıkçılığının geliĢtirilmesine katkıda bulunulması amacıyla
planlanmıĢtır.
Söz konusu proje kapsamında 330 m uzunluğunda ana dalgakıran, 310 m uzunluğunda
tali dalgakıran, yaklaĢık 50 m uzunluğunda çekek yeri ile birlikte su ve elektrik tesisat
iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir.
Ekinlik Adası Balıkçı Barınağı projesine ait ÇED Raporu onaylı olup, 2008 yılında
çalıĢmalarına devam edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasını müteakip
ihalesi gerçekleĢtirilecektir.
Adana KarataĢ Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠnĢaatı
Adana ili, KarataĢ ilçesinde mevcut balıkçı barınağı kapasitesinin yetersiz kalması
nedeniyle, yöre balıkçılarının ihtiyacını karĢılamak üzere planlanmıĢtır.
Söz konusu ikmal inĢaatı iĢi kapsamında mevcut rıhtımlara ilave olarak toplam 380 m
uzunluğunda iskele, 220 m uzunluğunda (- 3 m) derinliğinde rıhtım, 133 m uzunluğunda
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çekek yeri inĢaatı ile birlikte su ve elektrik tesisat

iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi

öngörülmektedir.
KarataĢ Balıkçı Barınağı projesine ait ÇED Raporu onaylı olup, 2008 yılında
çalıĢmalarına devam edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasını müteakip
ihalesi gerçekleĢtirilecektir.
Isparta Hoyran Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
Bölge balıkçılığının geliĢtirilmesi ve yöredeki balıkçılara istihdam alanı yaratılması
amacıyla planlanmıĢ projedir. Ancak bölgenin sit alanı kapsamı içerisinde olması nedeniyle
ÇED raporu onaylanamadığından iĢe baĢlanamamıĢtır.
Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠnĢaatı
Ġstanbul ili, Rumeli Fenerinde mevcut balıkçı barınağı kapasitesinin yetersizliği
dikkate alınarak yöre balıkçılarının rıhtım ihtiyacını karĢılamak üzere yatırım programımızda
yer almıĢtır.
Söz konusu Balıkçı Barınağının 1/1000 ölçekli imar planının bulunmaması nedeniyle
imar planı çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, ancak bahsekonu bölgede kıyı kenar çizgisinin
bulunmaması ve proje alanının bir bölümünün askeri saha içerisine rastlaması nedeniyle kıyı
kenar çizgisi tesbit çalıĢmalarının tamamlanması uzun süreç almıĢtır.
Kıyı kenar çizgisi Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığın’ca onaylanmıĢ olup, 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı hazırlanarak ilgili Kurumun onayına sunulma aĢamasındadır. 1/1000
ölçekli imar planının onaylanmasından sonra ihale edilecektir.

DENĠZYOLU SEKTÖRÜ
Ġç ve dıĢ ticarete hizmet veren 26 adet kamu limanı ile özel sektör liman ve
iskelelerinin toplam kapasitesi 200 milyon ton/yıldır.
Bu kapasitenin özellikle önümüzdeki yıllarda yetersiz kalacağı göz önüne alınarak
2015 yılına kadar 200 milyon ton/yıl’lık kapasite ilavesiyle liman kapasitemizin 400 milyon
ton/yıl'a çıkarılması hedeflenmektedir.
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Diğer taraftan, Asya, Avrupa, Ortadoğu üçgeni içerisinde yer alan Ülkemiz, yük trafiği
açısından son derece dinamik ve stratejik bölgede yer almakta olup, Sovyetler Birliği’nin
dağılması sonucunda oluĢan Türk Cumhuriyetlerinin dünyaya açılmasında da koridor
konumundadır.
Son yıllarda ulaĢım sistemlerinde gözlenen değiĢiklikler ve dünyada yaygın olarak
kullanılan konteynır taĢımacılığı paralelinde ülkemiz limanlarının altyapıları ve iĢletmecilik
koĢullarının geliĢtirilmesi önem arz etmektedir.
Bu bağlamda;
Öncelikle mevcut limanlarımızın fiziki durumlarının iyileĢtirilmesi ve tevsiatlarının
yapılması, YĠD modeli ile ihale edilip inĢaatları tamamlanarak iĢletmeye açılan, Çanakkale
Limanı, Güllük Gemi YanaĢma Ġskelesi ile önümüzdeki dönemde ihaleleri planlanan
konteynır

terminalleri

ve

yeni

liman

projelerinin

bitirilerek

hizmete

sokulması

hedeflenmektedir.
Karadeniz’de oluĢacak yükü Türkiye’ye çekebilecek, özellikte 25 milyon ton/yıl
kapasiteli Zonguldak Filyos Limanının, Marmara Bölgesinin güney kesiminde, mevcut
limanların kapasitesinin gelecek yıllarda yetersiz kalacağı belirlendiğinden, 1 milyon TEU
kapasiteli Derince Konteynır Terminalinin YĠD modeline göre ihale edilebilmeleri için,
1/1000 ölçekli imar planı ve ÇED revizyonu çalıĢmaları Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Karadeniz’e komĢu ülkelere, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, Ege ve Akdeniz’e
komĢu ülkelere “Konteynır Aktarma Merkezi Hub Port” olarak hizmet vermek üzere; Ege
bölgesinde planlanan 2 milyon TEU (20.000.000 ton) kapasiteli Kuzey Ege (Çandarlı)
Limanının fizibilite etüdü Ġspanyol hibe kredisi kapsamında tamamlanmıĢ, ÇED olumlu
belgesi alınmıĢtır.
Proje, Avrupa Birliği hibe fonlarına baĢvurularak, kalan bölüm için; kredi ve/veya
genel bütçe imkanlarının araĢtırılması için 2008 yılı programına dahil edilmiĢ, proje ve revize
fizibilite çalıĢmaları da ihale edilerek çalıĢmalar sonuçlandırılmıĢtır.
Akdeniz bölgesinde, hizmet vermek üzere planlanan 4 milyon TEU (40.000.000 ton)
kapasiteli Mersin Ana Konteynır Limanının fizibilite etüdü Ġspanyol hibe kredisi kapsamında
tamamlanmıĢ, ÇED raporu onay aĢamasındadır.
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Ġskenderun Limanında 300.000 TEU kapasiteli bir Konteynır Terminalinin
Bakanlığımızca YĠD modeli ile gerçekleĢtirilmesi konusunda YPK kararı bulunmaktadır.
Karasu Limanının alt ve üst yapı eksikliklerinin tamamlanması ve iĢletme hakkının
YĠD modeliyle ihale edilmek üzere Yüksek Planlama Kurulundan (YPK) yetki talep
edilmiĢtir.
2008 yılında;
Sektör kapsamında inĢaatı devam eden projeler ödenekleri dahilinde sürdürülmüĢ
olup, Sakarya Karasu Limanı (41.101.000 YTL), Ordu-Fatsa motor iskelesi uzatılması
(2.000.000 YTL) ile Bitlis Adilcevaz Ġskelesi (2.100.000 YTL) ĠnĢaatları tamamlanmıĢtır. Bu
projeler için ise toplam 45.201.000 YTL harcama yapılmıĢtır.
5000 kiĢiye istihdam sağlayacak, 10.000 DWT’a kadar gemilerin inĢa edilebileceği
100.000 DWT/Yıl gemi inĢaa kapasitesine sahip, yıllık yaklaĢık 120 Milyon ABD Doları gelir
elde edilecek Sürmene Yeniçam Tersanesi ile Karadeniz Ereğlisi Tersaneler Bölgesi
Mendirek ve Tersane Limanı ĠnĢaatları 2009 yılı içerisinde bitirilerek hizmete sunulacaktır.

Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane Limanı ihaleleri yapılarak çalıĢmalara
baĢlanılmıĢ olup, projenin 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
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2008 Yılı Yatırım Programı UlaĢtırma-Denizyolunda Yer Alan Projeler
Bitlis Adilcevaz Ġskele ĠnĢaatı
Projenin ihalesi 03/10/2007 tarihinde yapılmıĢtır. 03/03/2008 tarihinde yer teslimi
yapılarak iĢe baĢlanılmıĢtır. KeĢif bedeli 1.335.898,00 YTL dir. Proje kapsamında 255 m, 30
m rıhtım, 80 m iskele boyu ve 20.000 m² korunan su alanı mevcuttur.
2008 yılı revizeli ödeneği 2.100.000 YTL olup, 2.090.251 YTL harcanarak proje
tamamlanmıĢtır.
Karasu Limanı ĠnĢaatı
UlaĢtırma amaçlı hizmet vermek üzere planlanmıĢtır. 1600 m ana mendirek, 125 m tali
mendirek, korunan su alanı 450.000 m² olup, aynı anda iki adet 15.000 DWT ve 20.000
tonluk iki gemi yanaĢacaktır. 28/09/1994 tarihinde 180.000-YTL keĢif bedeli ile ihale
edilmiĢtir.
ĠĢte

%28,21 mertebesinde keĢif artıĢı vardır. DPT MüsteĢarlığının görüĢü

doğrultusunda inĢaata liman projesi küçültülerek devam edilmesi yolunda karar alınmıĢ, bu
doğrultudaki proje çalıĢmaları sonuçlandırılmıĢtır. Ana ve tali mendirek dıĢındaki imalatlar
bir baĢka ihale kapsamında değerlendirilecektir.
2008 yılı revizeli ödeneği 4.150.000.-YTL olup, tamamı harcanmak suretiyle proje
bitirilmiĢtir.
Ordu Fatsa Motor Ġskelesinin Uzatılması
Projenin ihalesi 13/12/2006 tarihinde yapılmıĢtır. 23/02/2007 tarihinde yer teslimi
yapılarak iĢe baĢlanılmıĢtır. KeĢif bedeli 1.290.099,53-YTL dir. Proje kapsamında iskele 30 m
uzatılmıĢtır.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 995.000 YTL olup, 994.177 YTL si harcanarak iĢ
bitirilmiĢtir.
Trabzon Sürmene Yeniçam Tersanesi
Projenin ihalesi 26/07/2006 tarihinde yapılmıĢtır. 13/11/2006 tarihinde yer teslimi
yapılarak iĢe baĢlanılmıĢtır. 41.494.566,02 YTL keĢif bedelli projede %9,86 lık bir keĢif artıĢı
meydana gelmiĢtir. Proje kapsamında 2.250 m ana mendirek, 332 m tali mendirek, 350 m -10 m
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lik rıhtım, 285.000 m² korunan su alanı mevcuttur. 31/12/2008 tarihi itibariyle % 95,56 fiziki
gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
Projenin 2008 yılı ödeneği 22.000.000.-YTL olup, 19.021.076.-YTL harcanmıĢ ve
2009 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi Mendirek ve Tersane Limanı Yapımı
Projenin ihalesi 12/12/2006 tarihinde yapılmıĢtır. 30/04/2007 tarihinde yer teslimi
yapılarak iĢe baĢlanılmıĢtır. KeĢif bedeli 18.033.344,68 YTL dir. Proje kapsamında 690 m ana
mendirek, 270 m tali mendirek ve 260.000 m² korunan su alanı mevcuttur. ĠĢ normal seyrince
devam etmektedir. 31/12/2008 tarihi itibariyle fiziki gerçekleĢmesi % 35,53 seviyesindedir.
Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 10.681.000 YTL olup, 10.680.397 YTL harcanmıĢ
ve 2009 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane Limanı Yapımı
Son yıllarda çoğu tersanelerimiz gemi inĢa tecrübesini oldukça yüksek düzeylere
çıkarmıĢ olup Avrupa için vazgeçilmez bir sipariĢ merkezi olma durumuna gelmiĢtir. Samsun
ili sahil yapısı tersane yapımına coğrafi özellikleri ve geri alandaki potansiyeli itibariyle en
uygun konumda sanayileĢme ve organize sanayi bölgeleri bakımından da önemli bir
potansiyele sahip ulaĢım açısından ise demiryolu, karayolu, denizyolu ve uluslar arası
havalimanı imkanlarına sahip bir bölgedir. Teknik ve idari heyet tarafından hazırlanan rapor
doğrultusunda Samsun ili Tekkeköy mevkiinde bulunan alanın gemi inĢa ve bakım onarım
merkezi için kullanılmasının en uygun alternatif olduğu tespit edilmiĢtir. Bu nedenle, söz
konusu alana mendirek ve tersane limanı yapımına yönelik çalıĢmalar tamamlanmıĢ olup,
17/10/2007 tarihinde ihalesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Söz konusu Proje kapsamında 1.800 m uzunluğunda ana dalgakıran, 200 m
uzunluğunda tali dalgakıran ve –10 m derinliğinde rıhtım gerçekleĢtirilecektir. 450.000 DWT
7 yıl toplam üretim kapasitesine sahip Samsun Tekkeköy tersanesinde kapasiteleri 50.000 ile
170.000 DWT 7 yıl arasında değiĢen dört adet tersane faaliyet gösterecektir. 400 m geniĢliği
olan liman baseninde kuru havuzlama teknikleri kullanılarak max 260 m boyunda gemiler
üretilebilecektir.
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Projenin 2008 yılı revizeli ödeneği 10.504.000 YTL olup, 10.503.091 YTL harcanarak
fiziki gerçekleĢmesi % 35,22 seviyesine getirilmiĢtir. 2010 yılında tamamlanması
planlanmaktadır.

Ġzmir Çandarlı Limanı Revize Etüdü
Batı Anadolu’da Ġzmir limanı büyük bir hizmeti gerçekleĢtirmektedir. Ancak
halihazırda mevcut limanın geniĢletilmesinde fiziksel kısıtlamalar olup, tevsiat yapılması
konusunda imkansızlık mevcuttur.
Bu nedenle liman geliĢiminin mevcut limanın dıĢında yeni bir alanda düĢünülmesi
gereği ortaya çıkmıĢ olup,
Ġzmir’in kuzeyinde Çandarlı Körfezinde belirlenen bir noktada; Batı Anadolu
hinterlandına Ġzmir limanının alternatifi olarak hizmet vermek,

Avrupa ile Orta Doğu, Doğu arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine
taĢımacılık zincirinde gelecekte aktarma merkezi karakterinde bir halka oluĢturmak,
Toplam maliyeti 325.500.000 Euro olan limanın, demiryolu ve karayolu bağlantısı 1
inci AĢama maliyetine dahil edilmiĢtir,
Fizibilite çalıĢmaların tamamlanmasını takiben söz konusu projenin YĠD Modeli ile
gerçekleĢtirilmesini teminen, dalgakıran, geri saha yol bağlantıları ile ilgili imalatının
genel bütçe kapsamında, Terminal alt/üst yapı tüm imalatları ile YĠD modeliyle
gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır.

Bakanlığımız DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü 2008 yılı yatırım programında UlaĢtırmaDenizyolu Sektöründe “Revize Fizibilite Etüdü DPT tarafından onaylanmadan harcama
yapılamaz” dipnotu ile Çandarlı Limanı Projesi yer almıĢ; söz konusu notun gereği olarak
“Çandarlı Limanı Revize Fizibilite Etüdü, Zemin Etüdü ve Kesin Proje Hazırlanması” iĢi,
Kurumumuzca 16/05/ 2008 tarihinde ihale edilmiĢtir. Proje ve fizibilite çalıĢmaları
tamamlanmıĢ olup, onaylandıktan sonra yapım ihalesine çıkılacaktır.
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Yat Limanlarımız
Halen ülkemizde kamu ve özel sektöre ait iĢletmeye açık 30 adet yat limanı
bulunmakta olup, bunların toplam kapasitesi yaklaĢık 10.500 yattır.
Yatırım programımızdaki iĢler ile birlikte yap iĢlet devret modeli ile ihale edilen ve
ihalesi planlanan projelerin kademeli olarak tamamlanması sonucunda, yaklaĢık 9.500 yatlık
ilave bir kapasite elde edilerek toplam 20.000 yat kapasitesine ulaĢılacaktır.
Böylece Akdeniz Ülkeleri arasında % 5 olan yat bağlama kapasitemiz

% 10 a

yükselecek ve yıllık 2 milyar Dolar olan yat turizmi gelirimiz ise 4 milyar Dolar a ulaĢacaktır.
YĠD Modeli ile ihale edilen Aydın-Didim Yat Limanında 22 ġubat 2007 tarihinde
baĢlayan inĢaat çalıĢmaları devam etmekte olup, 2009 yılı turizm sezonundan önce hizmete
açılacaktır.
2008 yılı yatırım programında inĢaatı devam eden iĢlerden;
Antalya-Alanya, Antalya-KaĢ ve Aydın-Didim, Ġzmir-ÇeĢme, Ġzmir-Sığacık Yat
Limanı Projeleri YĠD modeliyle ihale edilerek iĢe baĢlanılmıĢtır.
Antalya-GazipaĢa, Yalova ve Mersin Yat Limanları Projeleri YĠD modeliyle ihale
edilerek sözleĢmeleri imzalanmıĢ olup, yer tahsisi aĢamasındadır.
Mersin-Kumkuyu, Ġzmir-Karaburun, Ġzmir-Yeni Foça, Ġzmir-ÇeĢme-ġifne, MuğlaÖren, Ġstanbul-Silivri, Tekirdağ, Balıkesir-AvĢa Adası-Türkeli, Trabzon Yat Limanları
da YĠD modeliyle ihale edilmek üzere çalıĢmalar sürdürülmektedir.
2008 Yılı Yatırım Programında Turizmde Yer Alan Projeler
TaĢucu Feribot ve Yat YanaĢma Yeri
Yörenin turizm aktivitelerinin geliĢtirilmesine hizmet vermek amacıyla yapılması
planlanan proje kapsamında, 100 metre uzunluğunda feribot yanaĢma rıhtımı, 230 metre
uzunluğunda yat yanaĢma rıhtımı, 60 metre uzunluğunda çekek yeri bulunmaktadır. ÇED
olumlu belgesi alınmıĢ ve imar planı onaylanmıĢtır.
Bölgesel planlamalar çerçevesinde yeniden değerlendirmesi yapılmakta olup, buradan
çıkan sonuca göre iĢlem yapılacaktır.
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Sinop Kale Surları Koruma Mendireği Projesi
Söz konusu proje tarihi Sinop Kalesi surlarının olumsuz deniz koĢullarında hasar
görmesi nedeniyle bir an önce korumaya alınması amacıyla planlanarak 2008 yılı yatırım
programımıza “Revize Fizibilite Etüdü DPT MüsteĢarlığı tarafından onaylandıktan sonra
ihale edilecektir” dip notu ile yer almıĢtır. Adı geçen iĢin tarihi Sinop kalesinin surlarını
koruma amaçlı bir proje olması nedeniyle yatırım programımızdaki dip notun kaldırılması
konusunda DPT MüsteĢarlığına yapılan talebimiz uygun görülerek dip not kaldırılmıĢtır.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyesince hazırlanmakta olup, onaylanmasını
müteakip ihalesi gerçekleĢtirilecektir.
Amasra Limanı Yolcu Ġskelesi
Turizm açısından önemli bir potansiyele sahip Amasra Ġlçesinde, deniz yolu yolcu
taĢımacılığı ihtiyacı paralelinde yolcu iskelesi gerçekleĢtirilmek üzere 2008 yılı yatırım
programımızda söz konusu proje “Revize Fizibilite Etüdü DPT MüsteĢarlığı tarafından
onaylandıktan sonra ihale edilecektir ” dip notu ile yer almıĢtır. Söz konusu iĢin fizibilite
etüdü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ÇED çalıĢmalarının Belediyesince
gerçekleĢtirilmesi konusunda mutabakat sağlanmıĢtır.
Amasra Limanı Askeri iskelesinin yolcu gemileri tarafından kullanılabilme imkanı da
göz önüne alınarak, yeniden değerlendirme çalıĢması devam etmekte, buradan çıkacak sonuca
bağlı olarak gerekli iĢlemler yapılacaktır.
Ġzmir Karaburun Yolcu Ġskelesi
Turizm potansiyeline sahip bulunan Ġzmir Ġli, Karaburun Ġlçesinde,

ülkemizde

geliĢmekte olan deniz yolu yolcu taĢımacılığı ihtiyacı paralelinde yolcu iskelesi
gerçekleĢtirilmek üzere 2008 yılı yatırım programımızda “Revize Fizibilite Etüdü DPT
MüsteĢarlığı tarafından onaylandıktan sonra ihale edilecektir ” dip notu ile yer almıĢtır.
Söz konusu iĢin fizibilite etüdü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ÇED
çalıĢmaları yürütülmektedir.
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Su Yolu Sektöründe 2008 Yılında Bitirilen Projeler
Karasu Limanı
Adilcevaz Ġskele ĠnĢaatı
Fatsa Motor Ġskelesi ĠnĢaatı
Vakfıkebir Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
Bağırganlı Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
IĢıklı-Konacık Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
PerĢembe Medreseönü Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
Terme-Yalı Mah. Balıkçı Barınağı ĠnĢaatı
Su Yolu Sektöründe 2008 Yılında Bitirilen Ġdame Projeleri
Armutlu Esenköy Balıkçı Barınağı Hasar Onarımı
Görele Balıkçı Barınağı Ġlave ĠĢler ĠnĢ. (DOKAP)
ġile Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Uzatılması
Karaburun Balıkçı Barınağı Onarımı
Urla-ÇeĢmealtı Balıkçı Barınağı Mendirek Uzatılması
Doğanyurt Balıkçı Barınağı Onarımı
Yalıköy Balıkçı Barınağı Onarımı (DOKAP
Araklı Kalecik Balıkçı Barınağı Onarımı (DOKAP)
Yomra Balıkçı Barınağı Onarımı (DOKAP)
Zeytinbağ Balıkçı Barınağı Ġlave Rıhtım ĠnĢaatı
KurĢunlu Balıkçı Barınağı Mendirek Onarımı
Fatsa Balıkçı Barınağı Rıhtım Onarımı ĠnĢaatı (DOKAP)
Keremköy Mahallesi Balıkçı Barınağı Onarımı (DOKAP)
Ġskenderun Balıkçı Barınağı Hasar Onarımı
Eceabat Balıkçı Barınağı (ana ve tali mendirek yapılması)
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KaĢ Balıkçı Barınağı Ġlave Rıhtım ĠnĢaatı
Akçakoca Balıkçı Barınağı Rıhtım Ġlavesi ĠnĢaatı
Çatalzeytin Ginolu Limanı-Harda Köprüsü Mendirek Uzatımı
Çakıl Köyü Balıkçı Barınağı Hasar Onarımı
Musakça Balıkçı Barınağı Mendirek ve Rıhtım ĠnĢaatı
Kumyaka Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠnĢaatı
Biga Kemerköy Balıkçı Barınağı Onarımı
Kumburgaz Balıkçı Barınağı Eksik Kısımların Onarımı
HoĢköy Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠĢler ĠnĢaatı
Kumbağ Balıkçı Barınağı Ġkmal ĠĢler ĠnĢaatı
ġarköy Balıkçı Barınağı Hasar Onarımı
TaĢburun Balıkçı Barınağı Rıhtım Yapılması
Aliağa Balıkçı Barınağı Onarımı
Aliağa Çakmaklı Balıkçı Barınağı Onarımı
Özdere Balıkçı Barınağı Dalgakıran Onarımı
Denizciler Balıkçı Barınağı Ġlave tali mendirek yapılması
Hopa Limanköy Barınağı Mendirek Onarımı (DOKAP)
Aksu Balıkçı Barınağı Onarımı (DOKAP)
Bulancak Talipli Çekek Yeri Onarımı (DOKAP)
Ġyidere Yalıköy Çekek Yeri Onarımı (DOKAP)
Pazar Balıkçı Köy Mendirek Onarımı ve Ġlave Rıhtım (DOKAP)
Akçaabat Balıkçı Barınağı Onarımı (DOKAP)
Akçaabat Mersin Köyü Balıkçı Barınağı Mendirek Onarımı (DOKAP)
BeĢikdüzü Balıkçı Barınağı Onarımı Yapılması (DOKAP)
Çayeli TaĢhane Balıkçı Barınağı Mendirek Onarımı (DOKAP)
Balıkesir Erdek Turanlar Köyü Mendirek ĠnĢaatı
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Doğanlar Köyü Sahil Tahkimatı ve Mendirek ĠnĢaatı
Tatvan Sahil Tahkimatı (DAP)
Çatalzeytin Ġlave Mahmuz Yapılması
Abana Konak Ören Mahallesi Sahil Tahkimatı
Altınova Erozyon önlemesi
Bandırma Sahil Yeniceköyü Tahkimat, Ana Mendirek Uzatılması
Gelibolu Kavaklı köyü Mahmuz Yapılması
Ġyidere Balıkçı Barınağı Sarayköy Su ürünleri Yüksel Okul önü Sahil Tahkimatı
(DOKAP)
Dicle Kapak Atma Yeri Onarımı (GAP)
Gemlik Sahil Tahkimatı
Erdemli Sahil Tahkimatı
Pazar Kirazlık T Mahmuz (DOKAP)
Ġyidere Sarayköy Tahkimatı (DOKAP)
Ġyidere Yalıköy Tahkimatı (DOKAP)
Marmara Adası Ġskelesi Tamamlanması
Narlı Kapak Atma Rampası Mendirek Onarımı
Gelibolu Pirireis Sahil Düzenlemesi
Gaziantep Birecik Barajına Ġskele (GAP)
Trabzon Akçaabat Ġskelesi Onarımı (DOKAP)
Yalova Armutlu Ġskelesine Koruma Bandı Yapılması
Abana T Mahmuz Yapılması
Sinop Ayancık Ġlave Mahmuz Yapılması
Marmaraadası Saraylar Beldesi Ġskele Onarımı
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Su Yolu Sektöründe 2008 Yılında Ġhale Edilen Projeler
Tablo11
Ġhalenin
Ġhalesi Yapılan ĠĢin Adı

Ġli

Sonuçlandığı Tarih

Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane Limanı Yapımı Samsun

13.03.2008

Erdemli Balıkçı Barınağı

Mersin

05.05.2008

Eski Foça Balıkçı Barınağı

Ġzmir

22.05.2008

Kuzey Ege Çandarlı Limanı Revize Fizibilite Etüdü

Ġzmir

10.06.2008

Trabzon

12.06.2008

Hatay Samandağ Balıkçı Barınağı

Hatay

01.07.2008

Armutlu Balıkçı Barınağı

Yalova

20.10.2008

Demirciköy Balıkçı Barınağı

Sinop

17.12.2008

Samsun Alaçam Göçkün Doyran Balıkçı Barınağı

Samsun

26.12.2008

Trabzon Akçaabat Akçakale Balıkçı Barınağı Çekek
Yeri ĠnĢaatı

Trabzon Akçaabat Akçakale Çekek Yeri Ġkmal ĠnĢaatı :
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Havayolu Sektörü
Elazığ Havaalanı, PAT sahaları ve Emniyete Yönelik ĠĢlere devam edilmiĢ olup, 2009
yılında tamamlanarak hizmete açılacaktır.
Balıkesir (Körfez),
EskiĢehir,
Ağrı
Havaalanlarının geliĢtirilerek uluslar arası boyutlara getirilmesi iĢleri ile ilgili yapım
ihaleleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Balıkesir (Körfez) Havaalanı ve Ağrı Havaalanı inĢaatlarının 2010 yılında, EskiĢehir
Havaalanı ise 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Ayrıca, yıl içerisinde 2008 yılı Yatırım Programına yeni proje olarak dahil edilen
Bingöl, Iğdır, Hakkari (Yüksekova) ve ġırnak Havaalanı ĠnĢaatlarının ihalelerinin
gerçekleĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara devam edilmiĢtir
Hava Yolu Sektöründe 2008 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler
Elazığ Havaalanı
Yeni Pist Yapımı ve Müteferrik ĠĢler
Her iki baĢında doğal manialar nedeni ile geliĢtirilmesi mümkün olmayan 1720 m (13/31
Kuzeybatı-Güneydoğu istikametinde) boyundaki mevcut pist yerine, farklı yönde (07/25Güneybatı – Diyarbakır ve Malatya karayolu tarafı), (Kuzeydoğu – Bingöl ve Tunceli karayolu
tarafı) ve ilk etapta mevcut üst yapı tesislerinden azami yararlanılabilecek Ģekilde, büyük uçaklara
hizmet verebilecek konvansiyonel boyutlarda (3000 x 45 m) beton kaplamalı pist yapımı
öngörülmüĢtür.
Mevcut Tesisler

Yeni Tesisler

Pist

: 1.720x30 m

3.000x45 m

Apron

: 225x50 m

165x120 m

Taksirut

: 100x18 m

230x24 m

Terminal Binası

: 1.416 m2 (607 m2’si yolcuya açık alan)

Fiziki GerçekleĢme % 91,88 dir.
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2008 yılı revizeli ödeneği 8,5 milyon YTL olup, 6.519.751 YTL harcanmıĢ, 2009
yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
Emniyete Yönelik ĠĢler
ĠĢin bünyesinde; 12,5 km lik perde duvar üzeri emniyet tel örgüsü, 7,25 km çevre yolu,
19 adet nöbetçi kulübesi ve çevre yolu aydınlatma sistemi yapılacaktır.
15/04/2008 tarihinde ihale edilerek 20/06/2008 tarihinde yer teslimi yapılarak iĢe
baĢlanılmıĢ, 5.069.989 YTL harcanarak, % 77 fiziki gerçekleĢme sağlanmıĢ, 2009 yılında
bitirilmesi planlanmaktadır.
Balıkesir-Körfez Havaalanı
Altyapı Tesisleri
2080 x 30 m.’lik mevcut pistin, konvansiyonel uçaklara hizmet verebilmesi amacıyla
920 x 45 m ilave edilerek 3.000 x 45 m ye geliĢtirilmesi, yeni apron, taksirut, çevre emniyet
tel örgüsü, çevre yolu ve aydınlatma ünitelerini kapsamaktadır. 05/08/2008 tarihinde ihalesi
yapılarak iĢe baĢlanılmıĢ, 4.256.921 YTL harcanarak, % 17 fiziki gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
2009 yılı sonu itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır.
Üstyapı Tesisleri
Mevcut pistin uzatılıp geniĢletilmesi sonucu 600 m² lik terminal binasının operasyon
yapan uçaklara mania teĢkil etmesi nedeniyle var olan apron, taksirut ve terminal binası
yerine uluslararası boyutlarda yapılacak yeni apron önünde 1.000 m² lik geçici terminal
binası, diğer üstyapı uçuĢ üniteleri, Ģehir bağlantı yolu, otopark ve dahili yolları
kapsamaktadır.
17/10/2008 tarihinde ihalesi yapılarak iĢe baĢlanılmıĢ olup, 2009 yılı sonu itibariyle
bitirilmesi planlanmaktadır.
Ağrı Havaalanı
2.000 x 30 m’lik mevcut pistin; uluslararası boyutlara getirilmesi amacıyla 1.000 x 45 m
uzatılarak 3.000 x 45 m ye geliĢtirilmesi, yeni apron, taksirut, çevre emniyet yolu, çevre emniyet
tel örgüsü ve aydınlatma ünitelerini kapsamaktadır. ÇED ve fizibilite etüdü ve altyapı kesin
projeleri tamamlanmıĢtır. 2008 yılı yatırım programına YPK Kararı ile 40.000 milyon YTL proje
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bedeli ve 4 milyon YTL yılı ödeneği ile dahil edilmiĢtir. GeliĢtirme Sahaları içinde kalan 485.000
m² lik Ģahıs arazilerinin kamulaĢtırılması Genel Müdürlüğümüzce gerçekleĢtirilecektir.
19/12/2008 tarihinde ihalesi yapılan iĢin değerlendirme iĢlemleri devam etmekte olup,
2010 yılında bitirilmesi planlanmaktadır
Kütahya –Afyon- UĢak Bölgesel Havaalanı
Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, bölgenin termal ve sağlık turizm
potansiyeli göz önünde bulundurularak, Bakanlığımız Bölgesel Havacılık Politikası
çerçevesinde, yörenin hava ulaĢımı ihtiyaçlarını karĢılamak üzere milli bütçeden katkı
konulmaksızın YĠD Modeliyle bölgede uluslararası boyutlarda bölgesel bir havaalanı
yapılması planlanmıĢtır.
Bahse konu Havaalanı, Kütahya-AltıntaĢ’a 5 km, Kütahya’ya 50 km, Afyon’a 55 km,
UĢak’a 85 km uzaklıktadır. Pistin; Alibey Köyünün 1,5 km kuzeydoğusundaki Korucak ile
Sığıryolu mevkilerinin bulunduğu araziye 1.015 m kotuna, hakim rüzgar yönüne yakın bir
yön olan kuzeybatı-güneydoğu yönünde yerleĢtirilmesi öngörülmüĢtür.
ĠĢin bünyesinde, Pist: 3.500 x 45 m Kuzeybatı-Güneydoğu), Taksirut : 275 x 24 m, Apron
: 240 x150 m, Terminal Binası (Ġç ve DıĢ Hat), Diğer Üstyapı Destek Binaları’nın yapımı
planlanmaktadır.
Kütahya-Afyon-UĢak (Zafer) Bölgesel Havaalanı projelerinin yapımına yönelik arazi
ve zemin etüdü çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, ÇED raporu süreci devam etmektedir.
KamulaĢtırmaya esas plan hazırlanarak Ģahıs arazilerinin hazine arazileri ile takas
yapılması çalıĢmaları için Kütahya Valiliğine gönderilmiĢtir.
Ayrıca yap iĢlet devret modeli ile ihale edilebilmesi için hazırlık çalıĢmaları DHMĠ
Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir.
Havaalanı ve Sivil Havacılık (SHY-14A) Genelgesi çerçevesindeki iĢlemler
sürdürülmektedir.
Afyon Havaalanı
Taksirut: 700 x 24 metre, Apron: 180 x 120 metre, Terminal Binası:12.000 m² (Ġç+DıĢ
hat) ve Diğer üst yapı destek binalarının yapılması planlanarak 2007 Yılı Yatırım Programına
Plan Bütçe Komisyonu tarafından 30.000.000 YTL proje bedeli ve 3.000.000 YTL Yılı
ödeneği ile dahil edilmiĢtir.
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Ancak, havaalanının müsaadeli kullanımdan serbest kullanıma geçmesi konusunda
DHMĠ Genel Müdürlüğü ve SHGM'nin Genelkurmay BaĢkanlığı ve MSB nezdinde yaptığı
çalıĢmalar sonucunda sivil tesislerin yapımının uygun olmayacağı kararı alınmıĢ olup, bu
karar çerçevesinde 03/06/2008 tarih ve 2008/21 sayılı YPK kararı ile yatırım programından
çıkarılmıĢtır.
Hava Yolu Sektöründe 2008 Yılında Yapılan Etüt-Proje ĠĢleri
Kütahya-Afyon-UĢak Bölgesel Havaalanı
Iğdır Havaalanı Alt Yapı Ġkmal ve Üst Yapı Müteferrik ĠĢler
Bingöl Havaalanı Alt Yapı Ġkmal ve Üst Yapı Müteferrik ĠĢler
ġırnak Havaalanı Fizibilite ve Halihazır Harita Yaptırılması
EskiĢehir Havaalanı PAT Sahaları
Tip Emniyet Binası PĠD Hizmetleri
Hakkari (Yüksekova) Havaalanı Halihazır Haritası ve Altyapı Kesin Proje
Yaptırılması
Hava Yolu Sektöründe 2008 Yılında Ġhale Edilen Projeler
Tablo12
Ġhalesi Yapılan ĠĢin Adı

Ġli

EskiĢehir Havaalanı PAT Sahalarının GeliĢtirilmesi

Ġhalenin
Sonuçlandığı Tarih

EskiĢehir

26/02/2008

Hakkari

26/02/2008

Elazığ Havaalanı Üst Yapı Tesisleri Fizibilite Etüdü

Elazığ

26/02/2008

Elazığ Havaalanı Emniyete Yönelik ĠĢler

Elazığ

18/06/2008

Balıkesir

04/12/2008

Fizibilite Etüdü
Hakkari (Yüksekova) Havaalanı Fizibilite Etüdü

Balıkesir Körfez Havaalanı PAT Sahaları GeliĢtirilmesi
ve Yeni Üst Yapı Tesisleri Altyapı Tesisleri
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B.1.2-Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü
B.1.2.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri
Karayolu TaĢımacılığı Otomasyon Sistemi
Yapılan düzenlemelerin amacına ulaĢması ve uygulamanın sağlıklı iĢleyiĢi bakımından
Bakanlığımızda kurulan “Kara TaĢımacılığı Otomasyon Sistemi” sayesinde Bakanlığımızın
ilgili tüm birimlerinin yanı sıra bilgi paylaĢımı yapılan diğer kurumlarda da yapılan iĢlemler
sırasında bu sistemin kullanılması sağlanmıĢtır.
Bu amaçla;
1. BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı,
2. ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü,
3. ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü,
4. Milli Savunma Bakanlığı,
5. Maliye Bakanlığı,
bilgi sistemleri ile anında bilgi alıĢ veriĢi sağlanarak hızlı, doğru bilgilere dayalı
yetkilendirme/lisanslamanın yanı sıra her türlü iĢ ve iĢlemin yapılması sağlanmıĢtır. Böylece
yapılan iĢlemler sırasında vatandaĢlarımızdan önceden istenilen bir kısım belgelerin de
istenmesine gerek kalmamıĢtır.
2008 yılında firmalarımıza U-net üzerinden on-line baĢvuru yapma imkânı da
sunulmuĢtur. Bu da iĢlemlerinizin çok daha hızlı ve doğru yapılmasını sağlayacaktır. Diğer
yandan, gerek Merkez TeĢkilatımızda gerekse Bölge Müdürlüklerimizde otomasyon sistemini
kullanacak personel için gerekli eğitimler verilerek ve bilgisayar donanımları sağlanarak bu
birimlerin idari ve teknik kapasiteleri güçlendirilmiĢ olup, çalıĢmalara devam edilmektedir.

U-Net Otomasyon Sistemi
Yetki Belgeleri

Yetkilendirme

Araç Muayene

Mesleki Yeterlilik

Denetim

Ağırlık ve Boyut

W eb Başvuru

Yetki Belgeleri,
Mesleki Yeterlilik

Mobil Denetleme
Bölgeler

GSM Operatörü

Genel Müdürlük

Metro Ethernet/ATM

ADSL
/ Met
ro

Radio tower

Et hern

et

TTAŞ

Nüfus
Müdürlükleri

İNTERNET

Y1, Y2, Y3

Entegrasyon Yapılan Kurumlar

Saymanlık
Nüfus

L

Yerel Yönetimler

ADS

K1, K2, K3
C1, C2, C3
D1, D2, D3
F1
G1, G2
N1, N2
H1, H2
A1
T2

L1, L2
M1, M2, M3
B1, B2, B3
F2
G3, G4
E1, E2
R1, R2
A2, A3
T1, T3
P1, P2

Sınır Kapıları

Trafik T escil
Büroları

Yetki Belgeleri

Gümrük
Müsteşarlığı

Sınır Kapıları
K1, K2, K3

Muayene İstasyonları
Sigorta
Acenteleri
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Yetki Belgesi ĠĢlemleri

Karayolu taĢımacılık faaliyetleri için yetki belgesi düzenleme iĢlemleri devam
etmektedir. Yapılan faaliyetler ve piyasa/sektör yakından takip edilerek, gerektiğinde ilgili
mevzuatta da değiĢiklikler yapılmaktadır.
Karayolu TaĢıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacaklara yetki belgesi
verilmesi iĢlemlerine 2008 yılında da devam edilmiĢtir. 2006 yılı baĢında 30.317 olan yetki
belgesi sayısı, 2006 yılı sonunda 262.500’e ulaĢmıĢtı.
Yapılan çalıĢmalar sonucu 2007 yılı sonu itibariyle düzenlenen yetki belgesi sayısı
273.666, 2008 yılı sonunda ise 295.072 olmuĢtur.
Karayolu TaĢıma Kanunu ve Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre düzenlenen yetki
belgesi sayılarını gösterir liste aĢağıdadır.
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Bakanlığımız, UlaĢtırma Bölge Müdürlükleri Ve Yetkilendirilen
Odalar Tarafından Verilen Yetki Belgesi Sayıları
Tablo12

31/12/2008

BELGE TÜRÜ

A1

A2
A3

BELGE TANIMI
Otomobil ile ġehirlerarası Yolcu
TaĢımacılığı
Otomobil ile Uluslararası Yolcu
TaĢımacılığı
Oto kiralama ĠĢletmeciliği

B3

Otobüs ile Uluslararası Tarifeli Yolcu
TaĢımacılığı
Otobüs ile Uluslararası Tarifesiz Yolcu
TaĢımacılığı

Kendi iĢtigali ile ilgili Uluslararası ve
Yurtiçi EĢya T

C2

Uluslararası Ticari EĢya TaĢımacılığı

C3

Uluslararası Ev/Büro EĢyası TaĢımacılığı

C TÜRÜ

D3

78

108
1.453
9
1.570

TOPLAM

D2

63

141

TOPLAM

D1

100

Otobüs ile Uluslararası Kendi Pers.TaĢıma

B TÜRÜ

C1

35

140

TOPLAM

B2

SAYISI

5

A TÜRÜ

B1

VERĠLEN BELGE

Otobüs ile ġehirlerarası Tarifeli Yolcu
TaĢımacılığı
Otobüs ile ġehirlerarası Tarifesiz Yolcu
TaĢımacılığı
Otobüs ile ġehirlerarası Kendi Pers. TaĢ.

D TÜRÜ

434

786
58
1.278

TOPLAM
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Kamu KuruluĢları Ticari Yolcu ve EĢya
TaĢımaları

E TÜRÜ

1

1

TOPLAM
F1

Yurtiçi Yolcu TaĢıma Acenteliği

F2

Uluslararası Yolcu TaĢıma Acenteliği

F TÜRÜ

2.165
71
2.236

TOPLAM
G1

Yurtiçi EĢya TaĢıma Acenteliği

240

G2

Uluslar arası EĢya TaĢıma Acenteliği

257

G3

Yurtiçi Kargo Acenteliği

G4

Uluslararası Kargo Acenteliği

1.032

G TÜRÜ

1
1.530

TOPLAM
H1

Yurtiçi EĢya Komisyonculuğu

H2

Uluslararası EĢya Komisyonculuğu

H TÜRÜ

1.373
61
1.434

TOPLAM
L1

Yurtiçi Lojistik ĠĢletmeciliği

130

L2

Uluslar arası Lojistik ĠĢletmeciliği

32

L TÜRÜ

162

TOPLAM
M1

Ġl Ġçi Kargo ĠĢletmeciliği

11

M2

Yurtiçi Kargo ĠĢletmeciliği

18

M3

Uluslar arası Kargo ĠĢletmeciliği

2

M TÜRÜ

31

TOPLAM
N1

Ġl Ġçi Nakliyat Ambarı ĠĢletmeciliği

118

N2

Yurtiçi Nakliyat Ambarı ĠĢletmeciliği

233

N TÜRÜ

351

TOPLAM
P1

Ġliçi Dağıtıcılık/Kuryecilik

106

P2

Yurtiçi Dağıtıcılık/Kuryecilik

16

125

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

P TÜRÜ

122

TOPLAM
R1

Yurtiçi TaĢıma ĠĢl. Organizatörlüğü

R2

Uluslararası TaĢıma ĠĢl. Organizatörlüğü

1.071

R TÜRÜ

1.236

TOPLAM
T1

165

B.ġehir Beld. Sın. Ġçinde Yolcu Term.

38

ĠĢletmeciliği

T2

B.ġehir Beld. Sın. DıĢında Yolcu Term. ĠĢ.

T3

EĢya Terminali ĠĢletmeciliği

271
6

T TÜRÜ

315

TOPLAM
TOPLAM

10.547

K1

Yurtiçi Ticari EĢya TaĢımacılığı

170.166

K2

Kendi ĠĢtigali ile ilgili Yurtiçi EĢya TaĢıma

113.472

K3

Yurtiçi Ticari Ev/Büro EĢyası TaĢımacılığı

887

K TÜRÜ

284.525

TOPLAM
GENEL

295.072

TOPLAM

Mesleki Yeterlilik
Karayolu

taĢımacılık

faaliyetleri

“Mesleki

Yeterlilik

Eğitimi

Yönetmeliği”

kapsamında eğitimden ve sınavdan muaf olarak mesleki yeterlilik belgesi almak üzere 31
Aralık 2008 tarihine kadar Bakanlığımıza yaklaĢık 1.500.000 adet müracaat yapılmıĢtır.
Bu müracaatlardan 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 1.402.311 adedi incelenmiĢ olup,
mesleki yeterlilik belgesi almayı hak eden 1.180.106 kiĢiye 1.587.694 adet belge verilmiĢtir.
Diğer yandan, Bu yönetmelik kapsamında 2007 yılı sonuna kadar 42 adet kuruma
mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere yetki belgesi verilmiĢ iken, 2008 yılında 140 adet
kuruma mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere yetki belgesi verilmiĢ ve toplam eğitim
kurumu sayısı 2008 yılı sonu itibariyle 182 adet olmuĢtur.
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Bakanlığımızca yetkilendirilen bu kurumlarda eğitim alan kiĢilerden 18.100 kiĢinin
katılımıyla

30 Mart 2008 - 6 Temmuz 2008 ve 9 Kasım 2008 tarihlerinde 3 kez daha

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavı yapılmıĢ ve 2008 yılı sonu itibariyle yapılan sınav sayısı 7
olmuĢtur.

Ağırlık ve Boyut Kontrol Ġstasyonları
Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması görevi, Bakanlığımıza verildikten
sonra Karayolları Genel Müdürlüğünden 21 adet sabit ağırlık ve boyut kontrol istasyonu
devralınmıĢtır.
Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerince, toplam 21 adet ön ihbarlı sabit aks kantarında
24 saat esasına göre ağırlık ve boyut kontrolleri yapılmaktadır. Mevcut sabit istasyonlara
ilaveten ilk etapta 3 (2 adet Pozantı -1 adet Kayseri) adet daha ön ihbarlı sabit aks kantarı
inĢa edilmiĢtir.
Karayolları Genel Müdürlüğünden devralınan 21 adet Ağırlık ve Boyut Kontrol
Ġstasyonunun sayısı böylece 24’e çıkarılmıĢ ve tamamının prefabrik bina montajı yapılmıĢtır.
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Söz konusu istasyonlardaki inĢaat çalıĢmalarına ilave olarak kantar sistemlerinin
modernizasyonu için gerekli hazırlıklar yapılmıĢ ve konuya iliĢkin ihale gerçekleĢtirilmiĢ
olup, bu konudaki iĢlemlerin 01/06/2009 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Devam etmekte olan ĠĢler:
24 adet Ağırlık ve Boyut Kontrol Ġstasyonunun yol aydınlatılmasının yapılması.
24 adet ABK istasyonunda yönlendirici, bilgilendirici levha ve malzemenin kurulumu.
13 adet ABK istasyonu park alanının asfaltlanması.
11 adet ABK istasyonunun çevre düzenlemesinin yapılması.
21 adet ABK istasyonu kantar sisteminin modernizasyon çalıĢmaları ve 3 adet ABK
istasyonu kantar sisteminin kurulması.

“Ağırlık ve Boyut Kontrol Denetim Ġstasyonları Yenileme, GeliĢtirme ve Yapım
Projesi” DPT tarafından 2008 yılı için verilen 12.500.000 TL ödenek kapsamında programa
alınmıĢ ve 2008 yılında 7.426.229 TL harcama yapılmıĢtır.
Proje ile karayollarında seyreden araçların ağırlık boyut ve kontrollerinin etkin ve
verimli bir Ģekilde yapılabilmesi için bu istasyonların 24 saat esasına göre çalıĢtırılması ile
birlikte hem karayolu trafik güvenliğinin arttırılması hem de karayolu alt ve üst yapısının
korunması sağlanacak, sektörde haksız rekabet engellenecektir.
2007 Yılı Aralık ayı içerisinde satın alınarak hizmete sunulmak üzere 2008 yılında
Bölge Müdürlüklerine dağıtılan son teknoloji ile üretilmiĢ kablosuz, seyyar 200 adet kantarın
da devreye girmesiyle karayollarımızda yapılan etkin kontroller sonucu hem yollarımızın
tahrip olması ve bozulması önlenmekte hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı
sağlanmaktadır.
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Araç Muayene Ġstasyonları

Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin
ve sağlıklı Ģekilde yapacak gerçek ve tüzel kiĢilere ait muayene istasyonlarının açılması ve
iĢletilmesine yönelik kuralları belirleyen “Araç Muayene Ġstasyonlarının Açılması, ĠĢletilmesi
ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girmesinden sonra araç muayene
hizmetleri özelleĢtirilmiĢtir.
Araç Muayene Ġstasyonlarının yapımı ve iĢletilmesi 613.5 Milyon ABD Dolarına ihale
edilmiĢ ve peĢin ödeme indirimi ile 552.15 Milyon ABD Doları sözleĢmelerin imzalandığı
15/08/2007 tarihinde Hazine’ye aktarılmıĢtır.
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Proje, 2009 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacak ve 350 Milyon ABD Doları yatırım ile
1814 personel istihdamı sağlanacaktır. 2008 yılı sonu itibariyle; 77 ilde 183 sabit ve 74 adet
seyyar istasyon hizmete açılmıĢtır.
Yapılan muayene sonucunda aracın durumuna göre aĢağıdaki raporlardan biri tanzim
edilmektedir.
1- Kusursuz
2- Hafif Kusurlu
3- Ağır Kusurlu
4- Emniyetsiz
Tablo 13
2008 Yılı
[Araç Muayene] - Sonuca Göre Muayene Sayıları
Muayene Edilen Araç Sayısı

1.493.545

Kusursuz

103.693

Hafif Kusurlu

953.317

Ağır Kusurlu

407.206

Emniyetsiz

29.329

2008 yılında yapılan muayene sonuçlarına göre; periyodik muayeneye gelen araçların
yaklaĢık %36’sı ilk muayeneden geçememiĢ, belirlenen kusurlarının giderilmesinden sonra
tekrar muayeneden geçirilmiĢtir.
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Denetim
Yapılan denetimler sonucu;
01/01/2008 tarihi ile 31/12/2008 tarihleri arasında toplam 3.290.489 taĢıt denetime
tabi tutulmuĢ;
2918 sayılı Kanuna aykırılığı tespit edilen 43.420 taĢıt için 82.711.427 YTL idari para
cezası karar tutanağı, 4925 sayılı Kanuna aykırı taĢımacılık faaliyetinde bulundukları tespit
edilen 15.474 taĢıt için de toplam 64.930.739,84 YTL idari para cezası karar tutanağı
düzenlenmiĢtir.
Uygulanan caydırıcı nitelikteki yüksek cezalar sayesinde; mevzuata uygun yükleme
yapılmayan taĢıtların kara yollarımıza zarar vermesinin ve yetki belgesi olmaksızın
taĢımacılık faaliyetinde bulunanların önüne geçilmeye veya yetki belgesi sahiplerinin ilgili
mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmaları temin edilmeye çalıĢılmaktadır.

Uluslararası Karayolu TaĢıma Faaliyetleri
EĢya taĢımacılığımızın uluslararası boyutuna da özel bir önem verilmiĢtir. Yabancı
ülkelerle yürütülen kararlı ve baĢarılı müzakereler sonucunda, gerek mevcut geçiĢ belgesi
kotalarının arttırılması gerekse bir kısım ülkeler ile geçiĢlerin libere edilmesi veya tek giriĢ
için geçerli belge sisteminin çok-giriĢli belge sistemine dönüĢtürülmesi suretiyle, ülkemiz
taĢıma sayılarında önceki yıllara göre % 110 un üzerinde artıĢlar sağlanmıĢtır.
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KUKK, KEK, UKK ve çok taraflı toplantılar olmak üzere 2008 yılında toplam 73 adet
uluslararası toplantı düzenlenmiĢ ve bu toplantılara aktif katılım sağlanmıĢtır.
Bu çalıĢmaların sonucunda 2006 yılı sonu itibariyle; ikili izin belgeleri ile çok giriĢli
ve UBAK izin belgeleri ile yapılan sefer sayıları da dikkate alındığında, toplam 952.060 adet
olan geçiĢ belgesi sayımız, 2008 yılı sonunda Bulgaristan hariç 1.072.787 adete çıkartılmıĢtır.
Yabancı ülkelerde taĢımacılarımızca kullanılmak üzere temin edilen geçiĢ belgelerine
olan ihtiyaç her yıl hızlı bir Ģekilde artan dıĢ ticaret hacmimize paralel olarak daha da
artmakta olduğundan karayolu taĢımacılık anlaĢması imzalamıĢ olduğumuz 56 ülke ile bir
araya gelinerek hem kota artıĢları hem de taĢımacılarımızın karĢılaĢtığı sorunlar masaya
yatırılmaktadır.

AnlaĢmamız bulunan 56 ülkeden;
17 ülke ile ikili ve transit taĢımalar
3 ülke ile ikili taĢımalar
1 ülke ile transit taĢımalar
geçiĢ belgesinden muaf hale getirilmiĢtir.
Tüm ülkeleri kapsayan geçiĢ belgesiz ve kotasız bir uluslararası eĢya taĢımacılığı
temel hedefimizden hareketle ikili ve çok taraflı platformlarda çabalarımız devam etmektedir.
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UBAK Çok Taraflı Ġzin Belgeleri
Uluslararası karayolu taĢımacılığımız açısından çok önemli bir araç olan UBAK üyesi
43 ülkede tek bir belge ile uluslararası karayolu taĢımacılığında çok giriĢ-çıkıĢlı taĢıma imkanı
sağlayan UBAK çok taraflı izin belgesi sistemi yeniden yapılandırılmıĢtır.
Diğer üye ülkelerin yanı sıra ülkemiz adına Bakanlığımızın da 2 yıllık yoğun bir
çalıĢması sonucu kabul edilmesi sağlanan yeni sistemle mevcut UBAK çok taraflı temel
kotamız 141 den 250 ye çıkarılarak % 80 oranında önemli bir artıĢ sağlanmıĢtır. 2005 yılında
elde edilen UBAK izin belge sayımız 985 adet iken bu sayı yeni kota artıĢı ile birlikte 2006
yılı için 1662, 2007 yılı için 1670, 2008 yılı için de 1695 adet olmuĢtur.

Tablo14
UBAK SEKRETARYASI TARAFINDAN ÜLKEMİZE
UYGULANAN BAZ KOTA VE TEMİN EDİLEN UBAK
BELGELERİ

985

878
586

531
141

1695

1670

1662

141

141

250

239

250

250

2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI 2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI
BAZ KOTA

BELGE SAYISI

Baz Kota ArtıĢ Oranı = % 77
Belge ArtıĢ Oranı = 3.2 KAT
Tablo15
UBAK BELGESİ İLE YAPILAN SEFER SAYILARI
91478
75827
67119
54248

20400

53337

28116

2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI 2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI
2002 - 2008 ARTIŞ ORANI % 448
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AB Mali Destekli Projeler/Yatırımlar
1. Türk Karayolu Sektörüne Destek Projesi (5,5 Milyon Avro)
EĢleĢtirme BileĢeni
Hizmet (Eğitim) BileĢeni
Tedarik
•

Proje 2008 Yılı içinde tamamlanmıĢtır.

•

Karayolu sektörüne müdahil 10’dan fazla kurum ve kuruluĢla etkin iĢbirliği
yapılmıĢtır.

•

Türkiye-AB ortak toplantısında örnek proje olarak sunulmuĢtur.

•

Proje tüm bileĢenleri itibariyle amacına ulaĢmıĢtır.
– 70 den fazla yabancı uzman ülkemizi ziyaret etmiĢtir
– 47 adet çalıĢtay, seminer ve toplantı düzenlenmiĢtir.
– 14 farklı konuda 1039 kiĢiye eğitim verilmiĢtir.
– 6 mobil yol kenarı denetim istasyonu,
– 1183 tablet taĢınabilir el bilgisayarı temin edilmiĢ ve bunlar yol kenarı
denetimlerinde kullanılmaktadırlar.

Mobil Trafik Kontrol Ġstasyonları

134

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

Devam Eden Projelerimiz
Teknik Yardım Projesi ve Ağırlık-Boyut Ġstasyonları için ekipman temini ve kurulumu
projesi için “Ġhtiyaç Değerlendirme ve Fizibilite ÇalıĢmasının Hazırlanması”
IPA Programlaması kapsamında KUGM’ ye Teknik Destek Sağlanması Projesi
(Karayolu TaĢımacılık Sektörü 2009 -2015 Yılı Strateji Planının OluĢturulması)
Matra Katılım Öncesi Projeler Programı kapsamında: “Karayolu Güvenliği Projesi”
(güvenli sürüĢ teknikleri ve güvenlik kültürünü geliĢtirmek amacıyla)
IPA-I 2009 Programı kapsamında Sunulan Projeler
Ağırlık ve Boyut Kontrol Ġstasyonları için ekipman temini ve kurulumu projesi (11
milyon Avro maliyetli, 22 Ġstasyon ve eğitimleri kapsamaktadır.)
Türkiye’de Inter modal TaĢımacılığın güçlendirilmesi Projesi (1 milyon Avro)
Tehlikeli EĢya TaĢımacılığı için Güzergâh, Park Alanları, Tüneller ve köprülerin
Belirlenmesi” Projesi (2 milyon Avro)
Bu Projeler AB Tarafından değerlendirmeye alınmıĢ ve Proje ġartnameleri
hazırlanmaktadır.
Eski Model TaĢıtların Piyasadan Çekilmesi
Bu amaçla 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu’nun 33 üncü Maddesinde yapılan
değiĢiklik ile ticari yolcu ve eĢya taĢımalarında kullanılan otobüs, kamyon, tanker ve
çekicilerden ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamıĢ olanların bir kısmının belli bir bedel
karĢılığında devir alınması ile ilgili mevzuat düzenleme çalıĢmaları tamamlanmıĢ ve Bir
Kısım Motorlu Karayolu TaĢıtlarının Piyasadan Çekilmesine ĠliĢkin 49 ve 53 nolu Tebliğler
yürürlüğe konulmuĢtur.
Bu Tebliğ kapsamına giren taĢıtların piyasadan toplanması iĢlemlerine 2008 yılında
baĢlanılmıĢ ve yıl sonu itibariyle; ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuĢ (kamyon, çekici,
tanker, otobüs) 1.511 araç alınmıĢ, araç sahiplerine de 9.288.080 YTL ödeme yapılmıĢtır.
Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden ġoför Yakınlarına Yardım Yapılması
Uluslararası taĢıma yaparken uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybeden Ģoförlerin
yakınlarına, 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince Döner Sermaye ĠĢletmesi
gelirlerinden, 40.000 YTL’ye kadar ödeme yapılması ile ilgili olarak 2008 yılı sonu itibariyle
80 aileye toplam 2.965.000 YTL ödeme yapılmıĢtır.
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B.1.3- HaberleĢme Genel Müdürlüğü
HaberleĢme Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler çerçevesinde 2008 yılı
içerisinde gerçekleĢtirilen faaliyetlere iliĢkin ayrıntılı açıklamalar aĢağıda yer almaktadır.
B.1.3.1- Faaliyet Bilgileri
Mevzuata Yönelik Faaliyetler
a) Avrupa Birliğine uyum çalıĢmaları çerçevesinde telekomünikasyon alanındaki
mevzuatın Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumlu bir Ģekilde düzenlenmesi ve bu alandaki
dağınıklığın giderilmesinin sağlanması amacıyla ülkemizdeki telekomünikasyon sektörünü
tam anlamıyla düzenleyen bir çerçeve Kanun ihtiyacı duyulması üzerine, BaĢbakanlığın 30
Kasım 2002 tarihli ve 2002/55 sayılı Genelgesi ile baĢlatılan Acil Eylem Planında yer alan ve
Bakanlığımız ilgili birimleri ve HaberleĢme Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Elektronik
HaberleĢme Kanunu” 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir.
b) 5584 sayılı Posta Kanunu’nda AB’nin posta hizmetleri iç pazarının geliĢimi ve
hizmet kalitesinin yükseltilmesi için ortak kurallara iliĢkin 97/67/EC sayılı direktifi ve bu
direktifte değiĢiklik yapan 2002/39/EC sayılı direktifine uygun olarak değiĢiklik yapılması
öngörülmüĢtür.
“3348 sayılı UlaĢtırma Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda
DeğiĢiklik Yapılması, Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Posta Düzenleme
Kurulunun Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı için görüĢler Bakanlığımız Hukuk
MüĢavirliğince alınmıĢtır. Alınan görüĢler doğrultusunda değerlendirme çalıĢmaları
yapılarak Kanun Tasarısı Taslağı BaĢbakanlığa sunulacaktır.
Posta ve Telgraf TeĢkilatı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili 5584 sayılı
Kanunda değiĢiklik yapılması ile ilgili kanun tasarısı taslağı çalıĢmaları PTT Genel
Müdürlüğünce tamamlanmıĢ olup, Bakanlığımız görüĢüne sunulmuĢtur.
c) Evrensel hizmetin sağlanmasına yönelik 5369 sayılı Kanunun uygulanmasına
açıklık getirilmesi amacıyla “Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına
ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Maliye Bakanlığı ile müĢtereken hazırlanmıĢ
ve 29/06/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
136

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

ç) Bilgi teknolojilerinin yaygınlaĢtırılmasına yönelik hizmetlerin evrensel hizmetlerin
kapsamı dahiline iliĢkin 2006/10038 sayılı ve sayısal yayıncılığın karasal sayısal vericiler
üzerinden ülkemizdeki yerleĢim alanlarının tamamını kapsayacak Ģekilde sunulmasına
yönelik hizmetlerin evrensel hizmet kapsamına dahiline iliĢkin 2006/10318 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararları yürürlüğe girmiĢtir.

Pixel

SD

HD

(Standard Definition)

(High Definition)

About 600,000
pixels (5Mbps)

About 2000,000
pixels (20Mbps)

d) Türkiye Kızılay Derneği’nin, kan ihtiyaçlarının karĢılanması ve insani yardım
faaliyetlerinin sevk ve idaresi ile afetler için gerekli olan haberleĢmenin etkin ve kesintisiz
sağlanmasını teminen, uydu üzerinden ihtiyaç duyacağı ses, veri ve görüntü dahil tüm
telekomünikasyon hizmetleri, 5369 sayılı “Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 5 inci maddesinde yer verilen
evrensel hizmet kapsamına dahil edilmiĢ,

28/11/2007 tarihli ve 26714 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Uluslararası Faaliyetler
Ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluĢlar nezdinde 2008 yılında gerçekleĢen
faaliyetler aĢağıda belirtilmiĢtir.
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1) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - ITU
ITU faaliyetleri Telekomünikasyon Standardizasyonu (ITU-T) Radyokomünikasyon
Sektörü (ITU-R) ve Telekomünikasyon GeliĢtirme (ITU-D) olarak adlandırılan üç sektör
vasıtasıyla sürdürülmektedir.
Konsey, ITU SözleĢmesi ve AnlaĢmasında yer alan hükümler çerçevesinde, Birliğin
yönetimi ile ilgili kararları uygulanmasını takip etmek, politika ve strateji belirlemek için
çalıĢmalar yapmak, program ve faaliyetleri koordine etmek gibi görevleri yerine
getirmektedir.
Konsey bünyesinde oluĢturulan ve ITU SözleĢme ve AnlaĢmasında Terminoloji,
Güvenlik ile Ġlgili Terminolojilerin Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerine Kullanımı ile Dünya
Bilgi Toplumu Zirvesi ÇalıĢmalarının Değerlendirilmesine yönelik ÇalıĢma Grubu
Toplantıları 22-28 Ocak 2008 tarihlerine Cenevre’de yapılmıĢ olup, katılım sağlanmıĢtır.
2-Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS)
BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunun Aralık 2001’de almıĢ olduğu Çözüm Kararı ile
(56/183) toplumlar arasındaki sayısal uçurumu kapatmak, bilgi toplumuna dönüĢümde
toplumun tüm paydaĢlarının katkılarını bir araya getirerek küresel kalkınmayı gerçekleĢtirme
amacıyla Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’nin koordinatörlüğünde 2001 yılında
ilk çalıĢmaları baĢlatılan ve iki aĢamalı olarak sırasıyla 2003 Cenevre ve 2005 Tunus Zirveleri
ile üye ülkeler olarak yapılan taahhütler Bildirgelerde toplanmıĢtır. Dünya Bilgi Toplumu
Zirvesi ÇalıĢmalarının Ġzlenmesi konusunda 12-22 Mayıs 2008 tarihleri arasında Cenevre’de
seri toplantılar yapılmıĢ olup, HaberleĢme Genel Müdürlüğünden katılım sağlanamamıĢtır.
3- Ġktisadi ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı –OECD
Ġktisadi ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı - OECD, 1961 yılında 19 ülkenin katılımı ile
kurulmuĢ olup, Türkiye kurucu ülkelerden birisidir. Hali hazırda OECD’ye 30 ülke üye
bulunmaktadır. OECD, küreselleĢmenin getirdiği ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklara
karĢı 30 ülkenin delegelerinin birlikte çalıĢtıkları ve bu zorlukları aĢmada çözüm önerileri
getirdikleri, YönetiĢim ve Bilgi Ekonomisi gibi güncel alanlarla meydana gelen geliĢmeleri ve
bunların sonuçlarını birlikte inceleyen ve bu konularda Hükümetlere danıĢmanlık yapan bir
kuruluĢtur. OECD üye ülkelerin çeĢitli alanlardaki deneyimlerini karĢılaĢtırabilecekleri, ortak
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problemlere ortak çözümler bulabilecekleri, en iyi uygulamaları tespit edebilecekleri ve ortak
politikalar oluĢturabilecekleri bir platform olma özelliğine sahiptir.
HaberleĢme Genel Müdürlüğünce 2008 yılı içerisinde; OECD bünyesinde yer alan
Bilgi, Bilgisayar ve ĠletiĢim Politikaları (ICCP) Komitesinin 4–7 Mart 2008 tarihleri arasında
Paris/Fransa’da yapılan 54 üncü toplantısı ile Seul/Güney Kore’de 17–18 Haziran 2008 tarihli
“Ġnternet Ekonomisinin Geleceği konulu Bakanlar Konferansı”nı takiben 9 Haziran 2008
tarihinde yapılan 55 inci toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri ile ilgili çeĢitli konuların ve “Ġnternet Ekonomisinin
Geleceği” baĢlıklı Konferansın yer aldığı toplantılar sonucunda hazırlanan raporlar ilgili
Birimlere gönderilmiĢtir.
4-Avrupa Birliği –EU
HaberleĢme

Genel

Müdürlüğünce

Avrupa

Birliğine

üyelik

sürecinde

telekomünikasyon ve posta alanlarında mevzuat uyumu ve diğer ilgili hususlarda faaliyetler
takip edilmektedir. Bu kapsamda gerek müzakere fasılları gerekse alt komite toplantılarına
katılım sağlanmaktadır.

GALILEO,

Avrupa Birliği ( AB) ve Avrupa Uzay Ajansı

(ESA) tarafından ortaklaĢa

yürütülen uydularla konum belirleme ve seyrüsefer sistemidir. Bu çalıĢmalar kapsamında yapılan

toplantılara katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda,

Avrupa GNSS otoritesi tarafından

Akdeniz Ülkelerinde de GNSS servislerinin desteklenebilmesi amacıyla Euro-MED GNSS-1
programı çerçevesinde hazırlanan 30 aylık bir proje olan METĠS’in 22 Ekim 2008 tarihinde
Kahire/Mısır tarihinde yapılan çalıĢma toplantılarına da katılım sağlanmıĢtır.
Telekomünikasyon Politikasında Yeni YaklaĢımlar (NATP) Projesi de HaberleĢme
Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen çalıĢmalar arasındadır.
AB tarafından mali olarak desteklenen diğer çalıĢma “Güneydoğu Avrupa’da
Elektronik HaberleĢme ve Bilgi Toplumu Hizmetlerinde Pazar GeliĢimi ve Düzenlemenin
Ġzlenmesi Projesi”dir. Proje kapsamında Kasım 2007’de Ġstanbul’da ve 11-12 Eylül 2008
tarihlerinde Zagrep/Hırvatistan’da forumlar düzenlenmiĢ olup, Bakanlığımızdan Uzman
düzeyinde katılım sağlanmıĢtır.
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AB tarafından yürütülen bir baĢka çalıĢma da “e-Inclusion” (e-Katılım) projesidir.
Avrupa Birliği Konseyinin, 2000 yılında Portekiz’in baĢkenti Lizbon’da yapılan zirve
toplantısında kabul edilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan kararları takiben, 2006
yılında Letonya’nın baĢkenti Riga’da yapılan Bakanlar konferansında e-Katılımın
güçlendirilmesi amacıyla bu konudaki taahhütlerini ve sorumluluklarını belirtmek amacıyla
Bakanlar Konseyi tarafından bir deklarasyon yayınlanmıĢtır.
2–3 Aralık 2007 tarihlerinde Portekiz’in BaĢkenti Lizbon’da yapılan Bakanlar
Konferansında e-Katılım konusunda Riga’da yapılan Bakanlar Konferansında alınan kararlar
çerçevesinde e-Katılım konusu çeĢitli baĢlıklar altında ele alınmıĢ ve 2008 yılı sonunda
tamamlanmak üzere ICT

alanında

farkındalığın artırılması

ve ICT

kullanımının

yoğunlaĢtırılmasına yönelik çeĢitli aktiviteleri içeren “e-Inclusion: Be part of it” (e-Katılım:
Onun bir parçası ol ) kampanyasını baĢlatmıĢtır.
Riga ve Lizbon’da yapılan Bakanlar Konferanslarının devamı niteliğinde olan eKatılım (e-Inclusion) Bakanlar Konferansı 30 Kasım–02 Aralık 2008 tarihleri arasında
Avusturya’nın BaĢkenti Viyana’da yapılmıĢ olup söz konusu konferansa HaberleĢme Genel
Müdürlüğü personelinin de dahil olduğu bir heyet tarafından katılım sağlanmıĢ ve sonucunda
bir rapor düzenlenmiĢtir.
5-Dünya Ticaret Örgütü-WTO
Ülkemizin üye olduğu bir kuruluĢtur. 1986 da baĢlayıp Aralık 1993 tarihinde sona
eren Uruguay Round müzakereleri sonucunda 15 Nisan 1994 MarakeĢ’te imzalanıp 1 ocak
1995 tarihindeki nihai senet içerisinde yer alan DTÖ kuruluĢ anlaĢmasıyla kurulmuĢtur.
Ticaretin her alanda serbestleĢmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlayan
bir kuruluĢtur. Üye ülkelerin taahhüt listeleri temelinde yapılan çoklu talep toplantıları
Ģeklinde gerçekleĢen müzakerelerle sonuca varılmaktadır. Üye ülkelerin tüm sektörlerde
ticaretin serbestleĢme durumu gözlenmektedir. Bu çerçevede baĢlayan en son müzakere turu
2000 tarihinde baĢlamıĢ ancak halen tamamlanamamıĢtır.
20-21 ġubat 2008 tarihlerinde yapılan GATTS’ın 4. Protokolünün 10. Yılını Anma
Töreninde Telekomünikasyon sempozyumuna katılım sağlanmıĢtır. Sempozyumda;
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri konusunda yeni geliĢmeler, telekom sektöründe eğilim,
ekonomik ve ticari eğilimlerde telekomünikasyon ve bilgi iletiĢim teknolojileri, temel telekom
anlaĢmalarının yansımaları, mevcut görüĢmelerde çıkardığı zorluklar, dünya telekom
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pazarındaki geliĢmelere Telekom Ģirketleri açısından bakıĢ, temel telekom anlaĢmaları ve
reformlarının toplum ve iĢ dünyasına etkileri, telekomünikasyon sektörünün geleceği,
konuları ele alınmıĢtır.
6-Kuzey Atlantik Ġttifakı Örgütü-NATO
HaberleĢme Genel Müdürlüğünün, üyesi olduğu NATO tarafından düzenlenen
uluslararası tatbikatlara katılım sağlamayı planlamaktadır.
3-5 Eylül 2008 tarihlerinde Bulgaristan’ın baĢkenti Sofya’da, 17-19 Kasım 2008
tarihinde Brüksel’de gerçekleĢtirilen Sivil HaberleĢme Planlama Komitesi ile ilgili ülkemizde
yapılan ön toplantılara katılım sağlanmıĢtır.
20-21 Ekim 2008 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleĢtirilmiĢ olan kriz yönetimi ve
kritik altyapının korunması ile ilgili ülkemizde yapılan çalıĢmalara katılım sağlanmıĢtır.
16-22 Nisan tarihlerinde BaĢbakanlık kriz yönetim merkezinde gerçekleĢtirilen
NATO’nun planlı tatbikatlarından olan CMX-2008 NATO Kriz Yönetim Tatbikatına iĢtirak
edilmiĢtir.

B.1.3.2- Proje Bilgileri
HaberleĢme Genel Müdürlüğünün, tabi olduğu mevzuatı çerçevesinde 2008 yılında
uygulamaya koyduğu projeler ve projelerin gerçekleĢme aĢamaları aĢağıda belirtilmiĢtir.
Bilgi Teknolojileri Sınıfları
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Bakanlar Kurulunun 28/02/2006 tarih ve 10038 sayılı Kararı ile “Bilgi toplumunun
oluĢumuna katkı sağlamak amacıyla bilgisayar okur yazarlığı da dahil olmak üzere bilgi
teknolojilerinin yaygınlaĢtırılmasına yönelik hizmetlerin” 5369 sayılı Evrensel Hizmetin
Sağlanması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına alınması
üzerine, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmekte olan eğitime %100 destek kampanyası
çerçevesinde Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Bilgisayarlı Eğitime Destek
Alanında ĠĢbirliği Protokolü” 10/05/2006 tarihinde imzalanmıĢtır.
Bu protokol kapsamında; 1.798 okula BTS sınıfları kurulum ve montajı 14/09/2007
tarihinde tamamlanarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiĢtir.
Yine bu protokol kapsamında ikinci olarak; 17.261 okula bilgisayar ve çevre birimi ve
mobilya alımı ile 1.220 okula BT (Bilgi Teknolojileri) sınıfı kurulması ihalesi 22.05.2008
yılında yapılmıĢ olup, Aralık 2008 tarihi itibariyle tamamlanarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na
devredilmiĢtir. Bu proje ile okullara 1.120 adet öğretmen bilgisayarı, 87.974 adet öğrenci
bilgisayarı, 18.481’er adet yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı ve mobilya (masa, sandalye,
dolap) alınmıĢ ve BT sınıflarının elektrik, data kablolaması yapılmıĢtır.
Askeri KıĢlalara ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’ na
bağlı merkezlere Kamu Ġnternet EriĢim Merkezleri (KĠEM) Kurulması
Genel Kurmay BaĢkanlığının talebi üzerine ilk olarak; Bakanlığımızca 81 il merkezi
ve Kıbrıs’ta olmak üzere 227 adet askeri kıĢlaya KĠEM kurulması ihalesi 24/04/2007
tarihinde yapılmıĢ olup, Kasım 2007 itibariyle kurulum tamamlanarak, Genel Kurmay
BaĢkanlığına teslim edilmiĢtir.
Ġkinci olarak; TSK’ ya bağlı 131 askeri kıĢlaya ve SHÇEK’ na bağlı 151 merkeze
KĠEM kurulması için 02/07/2008 tarihinde ihale yapılmıĢ olup, yapılan ihale sonucunda
ihaleyi alan yüklenici firma tarafından iĢin tamamının bittiği 2008 sonunda beyan edilmiĢtir.

Kamu Ġnternet EriĢim Merkezleri (KĠEM) Kurulması
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında “2 Nolu Eylem” de belirtildiği üzere Milli
Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda yürütülecek proje ile evlerinde internet eriĢim imkanı
olmayan bireylerin internet eriĢimini sağlayacak merkezlerin Halk Eğitim Merkezleri (HEM),
142

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), kütüphaneler ile askeri kıĢlalarda Kamu Ġnternet EriĢim
Merkezi (KĠEM) adı altında kurulması planlanmıĢtır.
Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda Bakanlığımızca kurulacak olan Kamu
Ġnternet EriĢim Merkezleri için 17/10/2007 tarihinde yapılan ihale ile Türkiye genelinde 81
ilde 884 Halk Eğitim Merkezi, 271 adet mesleki eğitim merkezi ve 186 adet kütüphaneye
KĠEM kurulumu çalıĢmaları baĢlatılarak,

2008 yılı Temmuz ayı itibariyle kurulumlar

tamamlanmıĢtır.
Ġnternet Alt Yapısı Olmayan Okulların Ġnternet Alt Yapısının Kurulması
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 29.000 adet okulun internet eriĢimi ADSL ile
sağlanmıĢtır. Kalan 9.000 okulun büyük bir bölümü yüksek maliyet alanlarında bulunan kırsal
kesimdedir. Bu amaçla yapılan inceleme sonrası, 5.227 adet okulun internet altyapısının
kurulum iĢi Türksat’a verilmiĢtir. Bu okullara VSAT teknolojisi kullanılmak suretiyle çözüm
sağlanacaktır. Bu konudaki çalıĢmalar Türksat tarafından (alt yapı ihalesi benzeri iĢlemler)
tamamlanmıĢtır. Kurulum 2009 yılı sonuna kadar bitirilmiĢ olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda bu okulların 5600 adedi Türk
Telekom tarafından ilave DSLAM yatırımı yapılmak suretiyle çözümleneceği bildirilmiĢtir.
Bu konuda da Türk Telekom çalıĢmalarına devam etmektedir.
Kamu Güvenliği ve Acil Çağrı Sistemleri Kurulması Projesi
Elektronik HaberleĢme Kanununun 5 inci maddesinin (f) bendi ile elektronik
haberleĢmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksamaması için gerekli tedbirleri
almak ve koordinasyonu sağlamak, haberleĢmenin aksaması riskine karĢı önceden
haberleĢmenin kesintisiz bir biçimde sağlanmasına yönelik alternatif haberleĢme alt yapısını
kurmak, kurdurmak ve ihtiyaç durumunda söz konusu sistemi devreye sokmak, aynı kanunun
5 inci maddesi (g) bendi ile olağanüstü hal ve savaĢta elektronik haberleĢme hizmetlerini,
16/07/1965 tarihli ve 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde planlamak, gerekli iĢleri yapmak
ve yaptırmak, 05.12.2008 tarih ve 02854 sayılı BaĢbakanlığın Genelgesi ile kamu güvenliği ve
acil yardım haberleĢme ihtiyacının karĢılanması amacıyla, ilgili kuruluĢlarla koordinasyon
sağlamak, ülke genelinde bir kamu güvenliği ve acil yardım telsiz haberleĢme sistemi kurmak
veya kurdurmak görevleri Bakanlığımıza verilmiĢtir.
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Bu kapsamda; Doğal afetler, olağanüstü hal ile kamu güvenliği ve acil yardım
durumunda kullanılacak olan haberleĢme altyapısı için illerimizin talepleri ve illerde
kullanılan mevcut altyapıdan ne ölçüde faydalanılabileceği ve illerimizde uygulamaya yönelik
altyapının tespiti amacıyla Ġstanbul, Bolu, Bursa, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova illerinde
Valilik ve Belediye BaĢkanlıklarıyla 2008 yılında toplantılar yapılmıĢ olup, 2009 yılında da
devam edecektir..
BiliĢim Teknolojileri Destekli Fen Laboratuarı Kurulması Projesi
11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’yla onaylanan
bilgi

toplumunun

geliĢtirilmesine

katkı

sağlayacak

projelerin

gerçekleĢtirilmesinin

öngörüldüğü “Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planı” 28/07/2006 tarihli ve 26242
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ ve söz konusu Eylem Planında 1 Nolu
Eylem olarak, Okullarda (BT) Bilgi Teknolojileri Altyapısı oluĢturulmasına iliĢkin bölüm yer
almıĢtır.
Bu kapsamda; BiliĢim Teknolojileri Destekli Fen Laboratuarı Kurulması Projesi ile
Öğrenme Nesnesi Alım Projesi hayata geçirilmiĢtir. MEB’e bağlı 2000 ortaöğretim okulunda,
fen ve matematik eğitiminde öğretmenlerin, biliĢim teknolojisi destekli fen deney araçlarını
öğretim etkinliklerinde kullanmalarının sağlanması amacıyla biliĢim teknolojisi destekli fen
laboratuarı kurulmasını teminen 23/09/2008 tarihinde ihale yapılmıĢ olup, Eylül 2009 tarihi
itibariyle kurulumun tamamlanarak MEB’na devri planlanmaktadır.
Öğrenme Nesnesi Alımı Projesi

MEB’ e bağlı 17.500 okula “Öğrenme Nesnesi” adı altında Web tabanlı yazarlık
yazılımı alınıp teslim edilmesi planlanmıĢtır. Alınacak yazarlık yazılımı platformu her bir
bilgisayar için olmak üzere, her lisansa ait medyaları ile birlikte toplam 89.194 adet
verilecektir.
Bu yazılım ile web tabanlı, interaktif çoklu ortam eğitimi içeriğini ve uygulamalarını
geliĢtirmek için eksiksiz bir yazılım platformu sağlanmıĢ olacaktır.
Öğrenme nesnesi alımı ihalesi 25/09/2008 tarihinde yapılmıĢ olup, Ocak 2009
itibariyle 17.500 okula teslimatlar tamamlanmıĢ bulunmaktadır.
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Emniyet Genel Müdürlüğüne Kurulacak Akıllı Sınıf Projesi
Emniyet Genel Müdürlüğünün Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında maliyet zaman ve
mekandan tasarruf sağlanması, eğitim verimliliğinin arttırılması ve daha fazla kiĢiye eĢ
zamanlı veya ayrı zamanlı eğitimlerin verilmesi amacıyla “Emniyet Genel Müdürlüğüne Bilgi
Toplumu Stratejisi Ve Eki 1 Numaralı Eylem Planı” kapsamında değerlendirilerek akıllı sınıf
kurulması planlanmıĢtır. Bu proje ile ilgili çalıĢmalar devam etmektedir.
Gören Göz Projesi
Görme engeli vatandaĢlara herhangi bir yerden istediği bir yere kolay ve en uygun
biçimde seyahatinin planlanmasını sağlayacak ve bunu kullanıcısına sesli bir Ģekilde
bildirecek bir yazılım yüklü cihazın alımı yapılarak ilgililere teslim edilmesi planlanmıĢtır. Bu
proje ile ilgili çalıĢmalar etmekte olup, 2009 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiĢtir.
BEN (Bilgi EriĢim Noktası) Kurulması
Türkiye genelinde, vatandaĢların kolayca eriĢebilecekleri, PTT merkezleri, TCDD gar
binaları, hava meydanları ve otobüs terminallerine elektronik yöntemlerle her türlü bilgiye
(kamu hizmetleri, elektronik ticaret, bankacılık iĢlemleri, e-devlet uygulamaları vs.) eriĢimini
sağlayan özel olarak tasarlanmıĢ donanımlı monitör, kabin ve bilgisayar sistemlerinden oluĢan
çok fonksiyonlu bilgisayar terminallerinden yaklaĢık 1000 adet kurulması planlanmıĢ olup, bu
konuda çalıĢmalar devam etmektedir.
Alt Yapısı Olmayan Köylere Telefon Hizmeti Götürülmesi
Ülke genelinde Valilikler kanalıyla yapmıĢ olduğumuz geniĢ çaplı bir araĢtırma
sonrası, haberleĢme alt yapısı olmayan 1.040 adet Köy, 209 adet tek telefonlu köyler, 99 adet
tek telefonlu mezra, 1.179 adet telefonsuz mezra bulunan yaklaĢık 2.527 adet yerleĢim yerinin
olduğu tespit edilmiĢtir.
Bu konuda Türk Telekom A.ġ. geçici evrensel hizmet yükümlüsü olarak
belirlenmiĢtir. Türk Telekom çalıĢmaları devam etmekte olup, kablosuz eriĢim teknikleri
kullanılmak suretiyle bu yerleĢim yerlerinin alt yapı sorununun çözümlenebileceği
belirtilmiĢtir. HaberleĢme sorunu yaĢayan 2.527 adet yerleĢim merkezinden 712’sine geçici
çözüm kapsamında Globalstar uydu telefonu kurulmuĢtur.
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Kızılay Genel Müdürlüğünün HaberleĢme Ġhtiyacının Uydu Üzerinden KarĢılanması
Bakanlar Kurulunun 28 Kasım 2007 tarih ve 2007/12821 sayılı Kararnamesiyle
evrensel hizmet kapsamına alınan Türkiye Kızılay Derneğinin, kan ihtiyaçlarının karĢılanması
ve insani yardım faaliyetlerinin sevk ve idaresi ile afetler için gerekli olan haberleĢmenin
etkin ve kesintisiz sağlanmasını teminen, ihtiyaç duyulan ses, veri ve görüntü dahil tüm
telekomünikasyon hizmetleri uydu üzerinden 72 lokasyonda tesis edilmek üzere, teknik
Ģartname hazırlama çalıĢmaları devam etmektedir. 2009 yılı içerisinde tamamlanması
hedeflenmiĢtir.
B.1.4- Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı
B.1.4.1 Faaliyet Bilgileri
Operasyonel Program
Avrupa Birliği mali yardımlarının 2007-2013 yıllarını kapsayacak yeni döneminde,
mali yardımların kullanılmasının aracı olan IPA (Instrument for Pre-Accession - Katılım
Öncesi Aracı) kapsamındaki mali yardımlar için ehil sektörlerin baĢında ulaĢtırma - altyapı
yatırımları gelmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız IPA kapsamında ulaĢtırma sektörüne
sağlanan fonların yönetiminden sorumlu Program Otoritesi olarak belirlenmiĢtir. 2007-2009
dönemi için toplam 179,7 milyon avro olan hibe niteliğindeki söz konusu fonların kullanımını
teminen öncelikle, UlaĢtırma Operasyonel Programı (OP) hazırlanmıĢtır. IPA sürecinde
Stratejik Koordinatör olan DPT MüsteĢarlığı’nın yanı sıra DLH Genel Müdürlüğü, Kara
UlaĢtırması Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Denizcilik MüsteĢarlığı, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, DHMĠ Genel
Müdürlüğü ile ilgili tüm kamu ve özel kurum ve kuruluĢların katkılarıyla hazırlanan
UlaĢtırma Operasyonel Programı 7 Aralık 2007 tarihinde Avrupa Komisyonunca
onaylanmıĢtır.
UlaĢtırma OP içerisinde DPT MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Stratejik Çerçeve
Belgesinde yer alan öncelik ve amaçların elde edilebilmesi için uygun önlemler ve eylemleri
tanımlamaktadır. Bu bağlamda, 2007-2009 programlama dönemini kapsayan OP orta dönem
hedeflerin ve ihtiyaçların analizini içermekte olup, tahsis edilen fonların 2012 yılı sonuna
kadar harcanması gerekmektedir. UlaĢtırma OP kapsamında TINA Etüdü sonucu ortaya çıkan
4 proje indikatif olarak belirtilmiĢtir. Söz konusu projeler Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı
Yapımı, Çandarlı Limanı Yapımı, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Sinyalizasyon
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ve Elektrifikasyonu ile Mersin Konteynır Limanı Yapımı’dır. OP için tahsis edilen AB eĢfinansmanı miktarı dikkate alınarak, mevcut OP’ye ayrılan fonlar ile bu projelerin sadece ilk
ikisinin gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.
Operasyonel Program’ın yönetiminden sorumlu Program Otoritesi (Operating
Structure) olan Bakanlığımız, 24 Aralık 2008 tarih ve 27090 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çerçeve AnlaĢma’nın Ek-A’ sında tanımlandığı
üzere;

Operasyonel Programı hazırlamak; etkin bir Ģekilde yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi,
değerlendirilmesi, tanıtımının yapılmasını sağlamak ve bu amaçla kurulan Sektörel Ġzleme
Komitesine Avrupa Komisyonu ile birlikte eĢ-baĢkanlık etmek ve sekretaryasını yürütmek
Program bünyesinde finanse edilecek projelerin ilgili kriterlere ve mekanizmalara uygun
Ģekilde seçilmesi ve onaylanmasını müteakiben yine ilgili AB mevzuatına uygun Ģekilde
ihale edilmesi, sözleĢmesinin imzalanılması, ödemelerinin yapılması ve muhasebesinin
tutulmasını sağlamak
Operasyonel Program ve bünyesinde projelerin uygulanıĢına iliĢkin gerekli denetim ve
raporlamanın yapılmasını sağlanacak tedbirleri almak
Operasyonel Programın onaylanmasını müteakip olarak bahse konu fonların iĢlerlik
kazanması için, Program Otoritesi olan Bakanlığımızın uygulama yapısı olarak Avrupa
Komisyonunca akredite edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 2007 yılı süresince sürdürülen
çalıĢmalar sonucu 15 Mayıs 2007 tarihli bir Makam Oluru ile Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi BaĢkanlığı içerisinde Programlama, Ġzleme ve Değerlendirme ile Teknik Uygulama
Alt Birimlerinden müteĢekkil bir IPA Yönetim Birimi kurulmuĢ ve bünyesinde 11 personel
görevlendirilmiĢtir. 9 Haziran 2008 tarihli bir diğer Bakan Oluru ile bu alt-birimlere Kalite
Güvence ve Kontrol Alt-Birimi eklenmiĢtir. Buna ilaveten söz konusu alt birimlerde çalıĢacak
personelin çalıĢma esasları ile diğer hususların yer aldığı El Kitaplarını (Manuals of
Procedure) da içeren kapsamlı bir Akreditasyon Paketi hazırlanmıĢ ve Haziran 2008 tarihinde
Hazine MüsteĢarlığı’na iletilmiĢtir. Ayrıca, 2010-2013 döneminde sağlanacak IPA fonlarının
ihale süreci, sözleĢme yönetimi ve ödeme süreçlerinde çalıĢmak üzere 5 personel deneyim
edinmeleri maksadıyla mevcut Merkezi Finans ve Ġhale Biriminde geçici görevlendirilmiĢtir.
Hazine MüsteĢarlığı koordinasyonunda yürütülen ve son aĢamasında bulunan akreditasyon
sürecinin 2009 yılı ortasına kadar tamamlanması öngörülmektedir.
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AB Mali Yardımı Programlaması ve Proje Havuzu OluĢturulması ÇalıĢmaları:
TINA çalıĢması kapsamında yürütülen önemli bir diğer çalıĢma; UlaĢtırma sektörü
için proje havuzu oluĢturma çalıĢmasıdır. AB’nin, 2007-2013 yılları arasını kapsayan dönem
için geçerli olmak üzere planladığı IPA (Instrument for Pre-Accession - Katılım Öncesi
Aracı) kapsamında, çevre ile birlikte AB fonlarından en çok yararlanacak sektör olan
ulaĢtırma sektörünün hak ettiği mali desteği alabilmesi için bir proje stokunun oluĢturulması
ve söz konusu proje stokunun etkin bir Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle,
TINA çalıĢması sonucunda, Türkiye’nin Trans-Avrupa Ağlarına bağlanması için izleyeceği
strateji ve yapması gereken yatırımların belirleneceği de dikkate alınarak, ulaĢtırma altyapı
yatırımlarının AB kaynaklarından yararlandırılabilmesi için indikatif bir proje listesi
hazırlanmıĢtır. Yukarıda ifade edildiği üzere bu indikatif proje listesinden 4 adet proje
(Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı inĢaatı” öncelikli olmak üzere, Çandarlı Limanı inĢaatı,
Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu hattı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon sistemlerinin
kurulması ve Mersin Konteynır Limanı inĢaatı)

ilk aĢamada önceliklendirilmiĢ olup,

UlaĢtırma Operasyonel Programı kapsamına alınmıĢtır.
Söz konusu projelerin Avrupa Birliği mali yardımlarından finanse edilebilmesi için
projelere iliĢkin fizibilite, ÇED ve diğer ilgili dokümanların AB’nin mali yardım ve altyapı
yatırımlarına iliĢkin ilke ve mevzuatları ile tam uyumu gerekmektedir. AB Entegrasyon
Sürecini Destekleyici Faaliyetler (Support to European Integration Activities- SEIA)
kapsamında 9 Ekim 2007 tarihinde bu uyumu gerçekleĢtirmeye yönelik bir çalıĢma
baĢlatılmıĢtır. Söz konusu çalıĢma, IPA fonlarının kullanımı konusunda sorun yaĢanmaması
için UlaĢtırma OP projeleri de dahil olmak üzere 24 TINA öncelikli projesi için ilgili proje
dokümanlarının; IPA Tüzüğü baĢta olmak üzere AB altyapı yatırımları ve maliyet-fayda
analizi ilkeleri ekseninde değerlendirilerek, eksikliklerinin tespiti ve söz konusu dokümanların
AB standartlarına yükseltilmesine yönelik olarak ĠĢ Tanımları yazılmıĢtır. Sonrasında bu iĢ
tanımları kullanılarak, yine SEIA fonları ile eksiklikleri belirlenen söz konusu projelerden
dördünün eksikliklerinin giderilmesine yönelik 4 adet Teknik Yardım Projesi 2008 sonunda
baĢlatılmıĢtır ve halen devam etmektedir.
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AB Programlarına Katılım (Galileo Programı)
Galileo, Avrupa Birliği’nin halen ABD kontrolünde bulunan GPS sistemindeki
kısıtlamalara maruz kalmamak ve kendi kontrolü altında bir seyrüsefer sistemi kurmak
maksadıyla baĢlattığı bir uydu seyrüsefer sistemidir. ABD’nin “GPS” ve Rusya’nın “Glonass”
Global Uydu Navigasyon Sistemi’nin Avrupa’daki karĢılığı olacak olan Galileo Sistemi ile
bugüne kadar ABD uydularına bağımlı olan Avrupa ülkeleri kendi konum belirleme ve
haberleĢme sistemine sahip olacaktır. 2013 yılında tamamlanması öngörülen Galileo Projesi
bittiğinde Avrupa’nın 30 uyduluk bir küresel konumlama sistemi olacaktır.
Projenin önemine binaen Galileo programına katılım konusunda Mayıs 2007
tarihinden itibaren UlaĢtırma Bakanlığı HaberleĢme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
çeĢitli kurumların katılımı ile düzenlenen bir dizi toplantı sonucunda, Galileo Programına
katılım hakkında Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüĢ alıĢveriĢinde bulunmak üzere
informal bir ön görüĢme yapma kararı alınmıĢtır. Bu çerçevede Galileo Projesine katılımla
ilgili olarak Avrupa Komisyonu yetkilileri ile 15 Ocak 2008 tarihinde bir ön görüĢme
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Türkiye’nin bu projeye katılması; güvenlik, teknoloji transferi, eğitim ve bilimsel
araĢtırma ile pazardan pay alma hususlarında birden çok kurum ve kuruluĢun ilgi ve görev
alanına giren bir durum ortaya çıkarmaktadır. 15 Ocak 2008 tarihinde gerçekleĢen ön
görüĢme sonrasında GALILEO projesinin her aĢamasında katılma isteğimiz resmi bir yazıyla
Avrupa Komisyonuna iletilmiĢ olup, alınan cevapta; Trans-Avrupa Ağları, MEDA Programı
ve 7 nci Çerçeve program gibi mevcut iĢbirliği zeminleri göz ardı edilmeksizin yeni teknik
iĢbirliği imkanlarının araĢtırılması gerektiği, bu amaçla UlaĢtırma ve Enerji Genel
Müdürlüğü’nde Galileo programından sorumlu temas noktası belirlendiği kaydedilmiĢtir.
B.1.4.2.Proje Bilgileri
AB Mali ĠĢbirliği Kapsamında Yürütülen Projeler
Ülkemizin AB üyeliğine hazırlık aĢamasının en önemli boyutlarından birini oluĢturan
ulaĢtırma alanında, AB Mali ĠĢbirliği kapsamında yürütülen projeler büyük önem arz
etmektedir.
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Türk Radyo’nun Teknik ve Operasyonel Kapasitesinin GeliĢtirilmesi Projesi
Projenin Amacı: Türk sahillerinde can, mal, sefer ve çevre güvenliğinin artırılması ve
deniz güvenliği konusunda AB müktesebatı ile uyumlu bir Ģekilde Türk Radyo’nun idari ve
teknik kapasitesinin güçlendirilmesi.
Projenin Bütçesi: Projenin öngörülen toplam bütçesi 3.050.000 Avro ve bunun
2.350.000 Avrosu AB tarafından finanse edilecek olup, bütçenin bileĢenlere göre dağılımı Ģu
Ģekildedir:
EĢleĢtirme BileĢeni

: 250.000 Avro

Tedarik (Supply) BileĢeni: 2.800.000 Avro
Projenin Süresi: Projenin eĢleĢtirme bileĢeninin 2009 yılının dürdüncü çeyreğinde
tamamlanması; tedarik bileĢeninin ise 2009 yılının ilk çeyreğinde baĢlaması öngörülmektedir.

Türk Demiryolu Sektörünün Reformu Projesi
Projenin Amacı:

Türk demiryolu sektörünün AB müktesebatı ile uyumlu olacak

Ģekilde rekabete açılması için yeniden yapılandırılması.
Projenin Bütçesi: Proje için öngörülen toplam bütçe 3.600.000 Avro’dur. (Tamamı AB
tarafından finanse edilecektir.)
Projenin Süresi: Ġhalesi 2009 yılının I. çeyreğinde yapılacak olan Proje’nin 2009
yılının II. çeyreğinde baĢlaması öngörülmektedir.
Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi
Projenin Amacı: Devlet ve il yolları üzerinde kaza riski taĢıyan kesimlerde geometrik
ve fiziksel standartlarının iyileĢtirilerek kaza sayısı, ölü ve yaralı sayılarının azaltılması,
bunun neticesi olarak da sosyal ve ekonomik kayıpların azaltılması.
Projenin Bütçesi: 27 milyon 300 bin Avro’dur.
Projenin Süresi: 36 ay sürecek olan Projenin ihale süreci devam etmektedir.
Koordine Edilen Projeler
IPA Sürecinde Proje Havuzu OluĢturma ve Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasına
Yönelik GerçekleĢtirilen Proje Faaliyetleri
Bu kapsamda yürütülen projeler, UlaĢtırma OP’de yer alan öncelikli projelerin ilgili
dokümanlarının,

IPA

finansmanı

için
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edilmesi/hazırlanması; gelecek dönem operasyonel programı için hazırlık olması amacıyla
TINA öncelikli projelerinden uygun görülenlerin ilgili dokümanlarının AB standartlarında
revize edilmesi/hazırlanması ve IPA sürecinin etkin yönetimini teminen kurumsal kapasitenin
arttırılmasına yönelik yürütülen teknik destek faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu projelerin
finansmanı SEIA ve MATRA G2G fonları ile sağlanmaktadır.
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Yapımı Projesi- MATRA G2G Kapsamında
Yürütülen Proje OlgunlaĢtırma Faaliyetleri
Hollanda hükümetince sağlanan MATRA-G2G fonları kapsamında yürütülen
“Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Yapımı Projesinin fizibilite çalıĢması ve fayda-maliyet
analizinin AB standartlarına göre revize edilmesi için Teknik Destek Projesi” 26 Haziran
2008 tarihinde baĢlatılmıĢtır. Projenin toplam maliyeti 75.000 Avro olup Hollanda
hükümetince karĢılanmaktadır. Proje Mart 2009’da tamamlanacaktır.
Proje kapsamında Hollanda menĢeli ECORYS firmasından alınan danıĢmanlık hizmeti
temeli olarak iki faaliyete yöneliktir:
Ġlk faaliyet fizibilite ve fayda-maliyet analizi çalıĢmalarının AB standartları ile uyumlu
olarak geliĢtirilmesidir. Bu faaliyet çerçevesinde, Projenin mevcut fizibilite ve fayda-maliyet
analizi çalıĢmaları AB standartları ile karĢılaĢtırılmıĢ ve Türk DanıĢman tarafından AB
standartlarına göre revize edilen fizibilite çalıĢması ve fayda-maliyet analizi Hollandalı
danıĢman firmanın yorumları ekseninde geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca, yine bu faaliyet çerçevesinde,
IPA Büyük Proje BaĢvuru Formu ve ihale dokümanlarının FIDIC SözleĢme Ģartlarına göre
gözden geçirilmesi sağlanmıĢtır.
Proje kapsamındaki ikinci faaliyet, ulaĢtırma altyapı projelerinde fizibilite ve faydamaliyet analizi konularında eğitimler verilmesidir. Hem teoriye hem de pratiğe yönelik olan
bu eğitimlerin ilk ayağı 11-14 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu eğitime,
UlaĢtırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü ve AB Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı, DPT
MüsteĢarlığı, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve DHMĠ
Genel Müdürlüğü’nden toplam 25 katılımcı iĢtirak etmiĢtir.
Bu çalıĢma sonucunda, 2008 Eylül ayı sonunda fizibilite çalıĢması ve “IPA BaĢvuru
Formu” Avrupa Komisyonuna teslim edilmiĢtir. Böylece; Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı
Yapımı Projesi 2007-2009 döneminde IPA kaynağından fonlanmak üzere Komisyona resmi
olarak sunulmuĢtur. Daha önce Kamu Ġhale Kurumu Mevzuatına göre hazırlanan Ġhale
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dosyası ise FIDIC SözleĢme ġartlarına göre revize edilmiĢ olup Mart 2009’da Merkezi Finans
ve Ġhale Birimine, ihale edilmek üzere, sunulması planlanmaktadır.
Proje bedeli 646.106.161 Avro olup söz konusu Projenin AB eĢ finansman bedeli
159.108.000

Avro’dur.

Projenin

ihale

sürecinin 2009

yılı

itibariyle

baĢlatılması

öngörülmektedir.
Çandarlı Limanı Projesi
Söz konusu projenin ilgili dokümanlarının AB standardına getirilmesi, AB/uluslararası
inĢaat ihalesi prosedürlerine uygun olarak ihale dosyalarının ve iĢ tanımının hazırlanmasına
yönelik teknik destek projesi 30 Kasım 2008 tarihinde baĢlamıĢ olup, proje süresi 1 yıldır.
Teknik destek projesini müteakip projenin yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
Mersin Konteynır Limanı Yapımı Projesi
Söz konusu projenin ilgili dokümanlarının AB standardına getirilmesi, AB/uluslararası
inĢaat ihalesi prosedürlerine uygun olarak ihale dosyalarının ve iĢ tanımının hazırlanmasına
yönelik teknik destek projesi 30 Kasım 2008 tarihinde baĢlamıĢ olup, proje süresi 1 yıldır.
Teknik destek projesini müteakip projenin yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon Ve Elektrifikasyon Sistemlerinin Kurulması
Projesi
Söz konusu projenin ilgili dokümanlarının AB standardına getirilmesi, AB/uluslararası
inĢaat ihalesi prosedürlerine uygun olarak ihale dosyalarının ve iĢ tanımının hazırlanmasına
yönelik teknik destek projesi 29 Kasım 2008 tarihinde baĢlamıĢ olup, proje süresi 1 yıldır.
Teknik destek projesini müteakip projenin yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
Filyos Limanı Yapımı Projesi
Söz konusu projenin ilgili dokümanlarının AB standardına getirilmesi, AB/uluslararası
inĢaat ihalesi prosedürlerine uygun olarak ihale dosyalarının ve iĢ tanımının hazırlanmasına
yönelik teknik destek projesi 28 Kasım 2008 tarihinde baĢlamıĢ olup, proje süresi 18 aydır.
AB-SEIA Fonundan Yürütülen Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesine Yönelik Projeler
Mevcut Operasyonel Programın yönetilmesine iliĢkin olarak, acil teknik destek
ihtiyaçlarının (eğitim, uzman desteği ve sair) giderilebilmesini teminen SEI (Support to
European Integration) fonları kapsamında “Teknik Destek” ve “Eğitim” iĢ tanımları
hazırlanmıĢ ve ihale edilmiĢtir.
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SEI Teknik Destek Projesi
118.435 Avro bütçeli Teknik Destek ĠĢ Tanımının ihalesi Çerçeve SözleĢmesi
kapsamında Merkezi Finans ve Ġhale Biriminde sonlandırılmıĢ ve ilgili sözleĢme imzalanmıĢ
olup, projenin baĢlangıç toplantısı 3 Kasım 2008 tarihinde seçilen firma COWI ile
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Teknik destek iĢ tanımı için iki uzmandan oluĢan danıĢman takımın, operasyonel
programın yürütülmesi çerçevesinde hazırlanması gereken iletiĢim stratejisi, iletiĢim eylem
planı ve söz konusu eylem planı ile ilgili faaliyetleri yürütmek için iĢ tanımlarını hazırlaması
ve ayrıca akreditasyon paketinde yer alan program uygulama manüelleri (Program
Implementation Manuals-PIM) ile program operasyonel rehberlerini (Program Operational
Guidelines-POG) revize etmesi, geliĢtirmesi ve güncellemesi hedeflenmektedir. DanıĢmana
bahse konu faaliyetleri gerçekleĢtirmek için 90 çalıĢma günlük süre öngörülmekle beraber,
projenin toplam süresi 6 aydır.
SEI Eğitim Projesi
UlaĢtırma Bakanlığı bünyesindeki IPA Biriminin Kapasitesinin Güçlendirilmesi
konulu eğitim projesinin ihale bedeli 118.156 Avro olup, sözleĢmesi 3 Kasım 2008 tarihinde
imzalanmıĢtır. Projenin baĢlangıç toplantısı 17 Kasım 2008 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz
konusu proje kapsamında UlaĢtırma Bakanlığı IPA Birimi ve ilgili kurumları (DLH, TCDD,
KGM ve DHMĠ), Devlet Planlama TeĢkilatı, Merkezi Finans ve Ġhale Birimi ve Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu personeline AB tarafından finanse edilen altyapı
projelerinin yönetimine iliĢkin eğitimler verilmiĢtir. Eğitimlere toplam 100 katılımcı iĢtirak
etmiĢtir.
Bu çerçevede; teorik ve pratik bölümlerden oluĢan eğitim programı 5 modülü kapsamaktadır:
PRAG Prosedürlerine göre ihale ve sözleĢme yönetimi
UlaĢtırma altyapı projeleri için FIDIC sözleĢmeleri ve ihale dosyalarının hazırlanması
UlaĢtırma altyapı projeleri için FIDIC sözleĢmelerinin yönetimi
UlaĢtırma sektöründe Yapısal Fonlar/uyum Fonu/ISPA/IPA fonlarının programlaması
Risk belirlemesi ve yönetimi
DanıĢman takıma bahse konu eğitimleri gerçekleĢtirmek için 35 çalıĢma günlük süre
verilmiĢ ve proje 2 ay sürmüĢtür.
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Kurumsal kapasitenin arttırılması faaliyetleri bağlamında, UlaĢtırma Operasyonel
Programının Teknik Destek önceliği çerçevesinde hazırlanan Teknik Destek Planı
Programının uygulanmasında Yönetim Birimine destek sağlamak ve Yönetim Biriminin idari
kapasitesini eğitim programları ile geliĢtirmek amaçlarının yanı sıra 2010-2013 dönemi proje
stokunun geliĢtirilmesi ve gerek Operasyonel Program ve gerekse bu çerçevedeki projelerin
görünürlüğünün arttırılması amaçlarını benimsemektedir. Hazırlanan Plan çerçevesinde, ĠĢ
Tanımının Hazırlıklarına baĢlanacaktır.
Operasyonel Program Teknik Destek önceliğinin bütçesine ayrılan ödenek 4.656.000
Avro olup bunun 3.492.000 Avroluk bölümünün AB eĢ finansmanı ile gerçekleĢtirilmesi
öngörülmektedir.
Bakanlığımızın Yönetim Birimi olarak fiilen çalıĢması ve sağlanan fonları
kullanabilmesi için akreditasyon sürecinin tamamlanması ve Finansman AnlaĢması’nın
imzalanması gerekmektedir. IPA fonlarının kullanılabilmesi için devam eden akreditasyon
sürecinin tamamlanması gerekmektedir.
Danışma ve Denetim Birimleri
B.1.5-TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı

B.1.5.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
3348 sayılı UlaĢtırma Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 17 nci
maddesi uyarınca UlaĢtırma Bakanı tarafından verilen görevleri yerine getiren TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı’nda;
2008 yılı içerisinde UlaĢtırma Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢların
faaliyetlerini ilgilendiren konularda 39 adet inceleme ve soruĢturmanın, Bakanlık
Makamı’nca onaylanmasını müteakip gereği yapılmıĢtır.
2008 yılı içerisinde 34 adet dilekçe, gereği için ilgili kuruluĢa havale edilmiĢtir.
2008 yılında Bakanlık Makamı’nın Olurları uyarınca 4 denetim elemanı Bakanlık
mevzuatı ile ilgili konularda incelemelerde bulunmak üzere 1 yıl süreliğine
yurtdıĢında görevlendirilmiĢtir.
2008 yılında Bakanlık Makamı’nın 03/01/2008 tarihli emirleri çerçevesinde Bakanlık
mevzuatı ile ilgili konularda yerinde incelemelerde bulunmak üzere gruplar halinde
görevlendirilen müfettiĢler 12 gün süreli yurt dıĢı incelemelerinde bulunmuĢlardır.
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B.1.6- Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı:
B.1.6.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
I-Stratejik Planlama Faaliyetleri
1- Bakanlığımız Stratejik Planı’nın Hazırlık ve Uygulama ÇalıĢmaları:

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve
Performans Esaslı Bütçeleme” baĢlıklı 9 uncu maddesi ile 26 Mayıs 2006 tarihli ve 26179
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik
Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 2009-2013
dönemini kapsayan “UlaĢtırma Bakanlığı Stratejik Planı” hazırlanmıĢtır.

Bakanlığımız Web sitesinde de yayımlanan Stratejik Plan, 14 Kasım 2008 tarih ve
2222 sayılı yazımız ile CumhurbaĢkanlığına, TBMM BaĢkanlığına, BaĢbakanlığa,
Bakanlıklara, Kamu Kurum ve KuruluĢlarına, Valiliklere, Ġl Belediye BaĢkanlıklarına,
Üniversitelere, Ġlgili Sivil Toplum KuruluĢlarına, Bakanlığımız Merkez ve TaĢra TeĢkilatına,
Bağlı, Ġlgili, ĠliĢkili Kurum ve KuruluĢlara olmak üzere toplam 818 adet dağıtım yapılmıĢtır.
Daha sonra, pratik kullanım açısından, Bakanlığımız Stratejik Planından, TürkçeĠngilizce Özet ve Cep Boy olarak da bastırılmıĢtır.
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Bakanlığımız Stratejik Planında;
Temel Ġlke ve Değerlerimiz :
Hizmetten yararlananların haklarını gözetmek.
Adil rekabet ortamı sağlamak ve korumak.
Hizmet kalite ve standartlarını korumak ve geliĢtirmek.
Güvenilir, Ģeffaf, istikrarlı, tutarlı ve hukuka bağlı olmak.
PaydaĢların katılımını sağlayarak ortak aklı kullanmak.
EleĢtiri, görüĢ ve önerilere açık olmak.
Piyasadaki aktörlerin yatırım ve giriĢim kabiliyetlerini korumak.
Toplumun genel yararını ve sosyal sorumluluk ilkesini gözetmek.
ÇağdaĢ çalıĢma yöntemlerini kullanmak.
Tarihe, çevreye ve insana duyarlı olmak.
ÇalıĢanlarının refah ve huzurunu gözetmek.
Olarak yer almıĢ, ayrıca Güvenlik, Etkinlik ve Verimlilik, Uluslararası Entegrasyon,
EriĢilebilirlik, Çevreye Duyarlılık, Kurumsal GeliĢim ana baĢlıkları altında 5 adet Stratejik
Amaç, bu Stratejik Amaçlara ulaĢabilmek için ise toplam 55 adet Stratejik Hedef
belirlenmiĢtir. Bu hedeflerden 24 adedi Bakanlık Merkez Birimlerinin, 31 adedi ise Bakanlık
Bağlı, Ġlgili ve ĠliĢkili kurum ve kuruluĢlarının sorumluluğunda gerçekleĢtirilmesi
öngörülmüĢtür.

Tablo 16
Bakanlık Bağlı, Ġlgili ve ĠliĢkili
Bu Amaç Ġçin
Stratejik Amaçlar

Bakanlık Merkez

Birimlerinin Doğrudan veya

Belirlenen

Birimlerinin

Merkez Birimleriyle

Stratejik

Sorumluluğundaki

MüĢtereken Sorumluluğundaki

Hedef Sayısı

Hedef Sayısı

Hedef Sayısı

11

6

5

12

5

7

(1) “UlaĢtırma sistemini; teknik ve ekonomik
etkinlikte hizmet verecek, daha dengeli bir
yapıya kavuĢturmak.”
(2) “Can ve mal güvenliğinin en üst seviyede
sağlandığı, sürdürülebilir bir ulaĢtırma sistemine
kavuĢmak için daha etkin düzenleme, uygulama
ve denetimleri hayata geçirmek.”
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(3) “Bilgi ve iletiĢim sektörünü yenilikçi ve
mükemmelliği destekler Ģekilde geliĢtirmek,

15

5

10

8

4

4

9

4

5

55

24

31

sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bilgi ve
iletiĢim

hizmetlerini

ülke

genelinde

yaygınlaĢtırmak.”

(4) “UlaĢtırma ile bilgi ve iletiĢim sektörlerinin
uluslararası rekabet gücünü geliĢtirmek.”
(5) “UlaĢtırma ile bilgi ve iletiĢim sektörlerinde,
karar alma ve planlama sürecinde etkinliği
artıracak bir yapı oluĢturmak ve uzmanlaĢmıĢ
insan kaynağı ile kurumsallaĢmayı geliĢtirmek.”

TOPLAM

Bakanlığımız Stratejik Planı’nın önemi, uygulamada bir aksaklığı yer verilmemesi
konuları, Sayın Bakanımızın imzası ile yayımlanan 31 Aralık 2008 tarih ve 2658 sayılı
Genelge ile Bakanlığımız Merkez ve TaĢra TeĢkilatına, Bağlı, Ġlgili, ĠliĢkili Kurum ve
KuruluĢlarına bir kere daha hatırlatılmıĢtır.
2-Yazılı ve Sözlü Soru Önergeleri

Karayolları Genel Müdürlüğünün Bakanlığımızın bağlı kuruluĢları arasına dahil
edilmesi nedeniyle, karayolu altyapısına yönelik olarak Sayın milletvekillerince verilen yoğun
soru önergeleri nedeniyle önerge sayılarında önemli oranda artıĢ gerçekleĢmiĢtir.
2007-2008 Yıllarında, Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı ve sözlü soru önerge
sayıları aĢağıdaki grafiklerde gösterilmiĢtir.
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Grafik 7
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3- Bürokrasinin Azaltılması Konusunda Yönetmelik DeğiĢikliği ÇalıĢmaları
BaĢbakanlığın koordinatörlüğünde yürütülen çalıĢmalar kapsamında; BaĢbakanlık
tarafından (3) ayrı grup halinde muhtelif yönetmeliklerde değiĢiklik yapılması konusunda
Bakanlığımıza önerilerde bulunulmuĢtur.
(I) Grup Öneriler:
(1)’nci grup öneride; 4 adedi Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğünün, 3 adedi
Karayolları Genel Müdürlüğünün, birer adedi Denizcilik MüsteĢarlığı ve PTT Genel
Müdürlüğünün görev alanına giren yönetmelik olmak üzere toplam 9 adet değiĢiklik
önerisinden 3 adedi Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır.
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(II) Grup Öneriler:
(II)’nci grupta ise; ikiĢer adedi BTK, TCDD, PTT’nin görev alanına giren, birer adedi
ise KGM, DHMĠ, SHGM, KUGM, TÜDEMSAġ ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığının görev
alanlarına giren yönetmelik olmak üzere toplam 12 adet değiĢiklik önerisi yer almaktadır.

DHMĠ ve SHGM’nin görev alanına giren yönetmelik değiĢiklikleri Resmi Gazete’de
yayımlanmak üzere BaĢbakanlığa gönderilmiĢtir.
(III) Grup Öneriler:
BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekinde alınan
değiĢiklik yapılması önerilen yönetmelik sayısı toplam 5 adettir.
4- Kamu Hizmet Envanteri:

DPT MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan "Bilgi Toplumu Stratejisi"nde yer alan (29)
numaralı "Kamu Hizmet Envanteri" baĢlıklı eylem uyarınca, merkezi ve yerel kamu
kurumları tarafından sunulan tüm hizmetleri içeren bir envanter oluĢturulup, bu envanterde
yer alan bilgiler bazında "elektronik kanallar üzerinden sunulan hizmet yüzdesi göstergesinin
hesaplanması amacıyla BaĢbakanlık tarafından "Kamu Hizmet Envanteri"nin çıkarılması
amacıyla bir çalıĢma baĢlatılmıĢtır.

Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim BaĢkanlığı dıĢındaki UlaĢtırma Bakanlığı ile bağlı, ilgili
ve iliĢkili kurum ve kuruluĢlarına ait “Kamu Hizmet Envanter Formları” "BaĢbakanlık idareyi
GeliĢtirme BaĢkanlığı'na gönderilmiĢtir.

5- Gökçeada Ve Bozcada Ġlçeleri Stratejik GeliĢme Planı:
BaĢbakanlık Onayı ile yürürlüğe konulan ve koordinasyonu ĠçiĢleri Bakanlığı
tarafından yürütülen Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinin Stratejik GeliĢme Planında
Bakanlığımız kuruluĢlarınca da yerine getirilmesi gereken faaliyetler olduğu, bu faaliyetlere
iliĢkin yapılan iĢler ile hazırlanan projelerin rapor halinde, yazılı ve CD ortamında, altıĢar
159

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

aylık dönemler halinde (Ocak ve Temmuz aylarının 15’inde), ĠçiĢleri Bakanlığı’na
bildirilmesi gerektiği, 21.11.2008 tarih ve 1140 sayılı yazı ile Bakanlığımıza bildirilmiĢtir.
Stratejik Planda, Bakanlığımız merkez birimlerinden DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü
ve HaberleĢme Genel Müdürlüğü ile bağlı kuruluĢlardan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
hizmet alanı dahilinde bulunan aĢağıda belirtilen faaliyetler yer almakta ve bu konularla ilgili
çalıĢmalar devam etmektedir:
Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan deniz ulaĢımı maliyetleri düĢürülecektir. Bu
konuda oluĢan zararın UlaĢtırma Bakanlığı Evrensel Fonundan karĢılanması
uygulamasının kalıcı olması için gerekli tedbirler alınacaktır.
Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan deniz seferlerinden doğan zararların Evrensel
Hizmet Fonu’ndan karĢılanması uygulamasına devam edilecektir.
Gökçeada’ya ulaĢımı sağlayan mevcut liman tesislerinin yetersiz kaldığı noktaların
daha ayrıntılı incelenerek sorunların çözülebilme imkanları araĢtırılacak ve bu
araĢtırma sonucuna göre gerekmesi halinde, Aydıncık ve Kemikburnu bölgelerine
liman yapımıyla ilgili etüd-proje çalıĢmaları yapılacaktır.
Mevcut Uğurlu Ġskelesi ile Kaleköy ve Kuzulimanı limanlarından birinin, yatların
yaz-kıĢ kalabileceği ve yat turizmine imkân sağlayacak bir marina olarak
kullanılabilmesi için bölgesel yat turizmi ihtiyacı açısından değerlendirilecek,
gerekmesi halinde etüd-proje çalıĢmaları yapılacaktır.
Gökçeada’da karayolları ağındaki yollar, çift kat sathi kaplama ile kaplanacaktır.
Bozcaada Limanı’nın geniĢletilmesi, çekek yeri yapımı ile ilgili iĢ ve iĢlemlerin
kısa sürede tamamlanacak ve hasarlı poyraz dalgakıranı onarılacaktır.
Kumburnu Mevkiine yeni bir arabalı vapur yanaĢma yeri yapılması için etüt-proje
çalıĢması yapılacaktır.
Bozcaada Arka Deniz Mevkii; yatların yaz ve kıĢ sürekli kalabilmesi ve yat
turizmine imkan sağlayacak bir marina yapılabilmesi amacıyla ve bölgesel yat
turizmi ihtiyacı açısından değerlendirilecek, gerekmesi halinde etüt - proje
çalıĢmalarına baĢlanacaktır.
6- BaĢbakanlığa Gönderilen Haftalık Faaliyet Raporları:

BaĢbakanlığın bilgilendirilmesi amacıyla, BaĢbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün
17/04/2003 tarih ve 01-51/01545 sayılı yazısına göre, Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve iliĢkili
160

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

kurum ve kuruluĢlarınca gerçekleĢtirilen faaliyetlerinden, Sayın BaĢbakanımıza arz edilecek
önem ve özellikte olan Haftalık Faaliyet Raporları, 01/01/2008–31/12/2008 tarihleri arasında
periyodik olarak her hafta çarĢamba günü BaĢbakanlığa elektronik ortamda gönderilmiĢtir.
7- Kanun Ve Yönetmelik Taslaklarına ĠliĢkin GörüĢ Bildirme ÇalıĢmaları:

Diğer kamu kuruluĢlarınca hazırlanarak Bakanlığımızın görüĢü istenilen Kanun,
Tüzük ve Yönetmelik tasarısı taslakları kapsamında; merkez, taĢra, ilgili ve iliĢkili
kuruluĢlarımıza yönlendirilerek, konuya iliĢkin görüĢ ve önerileri alınmıĢtır. 2008 yılında 5
Kanun, 6 Yönetmelik ve 4 Tüzük taslağına iliĢkin Bakanlık görüĢü bildirilmiĢtir.
8- TSE Tasarıları Hakkında GörüĢ Bildirme ÇalıĢmaları:

Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanarak görüĢ ve öneriler için Bakanlığımıza
sunulan standart tasarısı taslakları, konularına göre; merkez, taĢra, ilgili ve iliĢkili
kuruluĢlarımıza yönlendirilerek KuruluĢların taslağa iliĢkin görüĢ ve önerileri doğrultusunda
“Bakanlık GörüĢü” oluĢturulmuĢ ve Türk Standartları Enstitüsü BaĢkanlığına bildirilmiĢtir.
2008 yılında 11 adet standart taslağına iliĢkin görüĢ bildirilmiĢtir.
9-Kamu Kurum Ve KuruluĢlarının Stratejik Plan ÇalıĢmalarına Bakanlığımızca Destek
Sağlanması:
Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik
Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” baĢlıklı 9 uncu maddesine göre Kanuna ekli I, II
ve IV sayılı cetvellerde yaralan kamu kuruluĢları, Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler stratejik plan
hazırlamakla yükümlü kılınmıĢlardır. Bu kapsamda 34 adet kamu kuruluĢundan alınan (dıĢ
paydaĢ) anket formları Bakanlığımız görüĢünü yansıtır Ģekilde doldurularak gönderilmiĢtir.
II-Yatırım Hazırlama ve Ġzleme Faaliyetleri
1- 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair 2007/12701
Sayılı Kararname uyarınca 15 ġubat-20 Mart aralığında Bakanlığımız Bağlı ve Ġlgili
KuruluĢlarının 2008 Yılı Yatırım Programlarında yer alan projelerinin Detay Onayları
alınarak kuruluĢlara bildirilmiĢtir.
2- 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair 2007/12701
Sayılı Kararname uyarınca Bakanlık Merkez ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarının 2008 yılı
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yatırımlarına iliĢkin kuruluĢların talepleri doğrultusunda YPK kararı, Bakanlar Kurulu Kararı
istihsali, ek ödenek ve revize iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
3- Sayın Bakanımızın baĢkanlığında Bakanlığımız Merkez, Bağlı, Ġlgili ve ĠliĢkili
KuruluĢlarının 2008 yılı yatırımlarını değerlendirmek üzere (30/01/2008)-(11/03/2008)(26/05/2008)-(11/11/2008) tarihlerinde 4 adet Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapılmıĢtır.
Bu toplantılar sırasında Sayın Bakanımız tarafından verilen talimatlar belirlenerek bunların
takibi yapılmıĢtır.
4- DPT MüsteĢarlığı tarafından belirlenen Bakanlığımız Merkez, Bağlı, Ġlgili ve ĠliĢkili
KuruluĢlarına ait 2008 Yılı Yatırım Tedbirleri ve Eylem planlarına iliĢkin geliĢmeler üçer
aylık dönemler halinde (Nisan-Temmuz-Ekim) takip edilerek gerekli çalıĢmalar yapılmıĢ ve
bu dönemler sonu itibariyle DPT MüsteĢarlığına raporlar gönderilmiĢtir.
5- Bakanlığımız Merkez ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarının 2009–2011 yıllarını kapsayan
yatırım programının hazırlanması için gerekli çalıĢmalar koordine edilerek Bakanlığımızın üç
yıllık (2009–2013) yatırım programı hazırlanmıĢtır. Bu Konuda DPT’de yapılan sektör
toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.
6- Yatırımların Ġnteraktif Ortamda Takibi projesi kapsamında Bakanlığımız ile Bağlı ve Ġlgili
KuruluĢlarının yatırım programında yer alan 408 ana projesi ve alt detay projelerinin
bilgisayar ortamına aktarımı konusunda yüklenici firma ile koordineli çalıĢmalar yapılmıĢ ve
her türlü destek verilmiĢtir.
7- Kamu Özel iĢbirliği çerçevesinde yapılan çalıĢmalar kapsamında BaĢbakanlık Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı ile örnek bir proje belirlenmesi konusunda çalıĢmalar yapılmıĢtır.
III-Bütçe ve Performans Faaliyetleri
1- 2009 ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlığımızın 2009 yılı bütçesi,
stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmıĢtır.

2- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu esas alınarak UlaĢtırma Bakanlığının 2008 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu hazırlanmıĢ olup, Temmuz ayından itibaren internet sayfamızda kamuoyuna
duyurulmuĢtur.
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3- Bakanlığımızın 2008 yılı Bütçe kayıtları tutulmuĢ, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin
veriler toplanarak değerlendirmeleri yapılmıĢ ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikler
hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiĢtir.
4- 02/10/2006 tarih ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmelik gereği, Bakanlığımız merkez ve
taĢra birimlerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında olan taĢınmazların kaydına ve
icmal cetvellerinin düzenlenmesine iliĢkin iĢlemler yürütülmüĢtür.
TaĢınır Mal Yönetmeliği 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıĢ ve anılan yönetmelik kapsamında Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığınca takibi
gerçekleĢtirilen TaĢınır Mal Yönetimi iĢlemleri e-UlaĢtırma Projesine dahil edilmiĢtir. Bu
kapsamda, icmal listelerinin söz konusu e-UlaĢtırma Projesi kapsamında hazırlanması
mümkün olabilmektedir. Ayrıca, harcama birimlerince taĢınır listeleri döküm çalıĢmaları
tamamlanarak Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile mutabakat sağlanmıĢtır.
5- 2008 yılında kiĢi borçları hesabında açılan 34 adet dosyadan 30 adeti tahsil edilerek
neticelendirilmiĢ olup, 4 adet dosyanın takibi halen devam etmektedir.
2008 yılı öncesinde açılmıĢ olan ve dava konusu olmuĢ 10 adet dosyanın hukuki takibi
devam etmektedir.
6- 31/12/2008 tarihi itibariyle 4071 adet belgenin kontrolü yapılarak onaylanmıĢ ve UlaĢtırma
Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderilmiĢtir.
7- 2008 yılında 18 adet revize talebi gerçekleĢtirilmiĢ ve 50 adet aktarma, 59 adet tenkis ve 4
adet serbest bırakma iĢlemleri yapılmıĢ, 610 adet ödenek gönderme belgesi düzenlenmiĢtir.
8- Performans Programı ÇalıĢmaları:
19/02/2008 tarihinde MüsteĢarlık makamından alınan onaya istinaden; UlaĢtırma
Bakanlığı 2009 Yılı Performans Programı ve Bütçesi ile ilgili çalıĢmalarında bilimsel
yöntemlerinden faydalanmak üzere, Türkiye Sanayi Sevk ve Ġdare Enstitüsü’nden (TÜSSĠDE)
Bakanlığımız Harcama Birimlerine eğitim ve danıĢmanlık hizmet alımı yapılmıĢ olup, söz
konusu hizmet alımı Bakanlığımız Döner Sermaye ĠĢletmesi Bütçesinden karĢılanmıĢtır.
17/07/2008 tarihi itibariyle Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünce yayınlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda 27-28
Ağustos 2008 tarihlerinde TÜSSĠDE tarafından harcama
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“Performans Programı ve Bütçe Hazırlama Ekibi”ne temel kavramlar üzerinden 2 günlük bir
eğitim düzenlenmiĢtir.

TÜSSĠDE’nin vermiĢ olduğu eğitim ve danıĢmanlık hizmeti çerçevesinde pilot
Harcama Birimi olarak belirlenen DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü ile diğer Harcama
Birimlerinin katıldığı ve 16-17-24/09/2008, 09/10/2008 tarihlerinde yapılan eğitimler
sonrasında her bir birimin birim performans hedefleri, göstergeleri ve kaynak ihtiyaçlarını
belirlemek üzere bir çalıĢma takvimi oluĢturmuĢtur.
Eğitimler sonucunda her birimin Birim Performans Programı 15/12/2008 tarihine
kadar Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına teslim edilmiĢtir. Bazı Harcama Birimlerinin, gerek
çalıĢma takvimine riayet etme konusunda gerekse Birim Performans Programının teslimi
konusunda belirlenen tarihlere uymadıkları gözlenmiĢtir.
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, TÜSSĠDE ve Birim Performans Programlarını teslim
eden harcama birimleri ile birim performans hedefleri, göstergeleri ve kaynak ihtiyaçları
konusunda değerlendirme toplantısı yapılmıĢtır. 2009 yılı Ocak ayının ilk haftasında tüm
harcama birimlerinin Birim Performans Programları gözden geçirilerek programların son
Ģekli verilmiĢtir.
UlaĢtırma Bakanlığı 2009 Yılı Ġdare Performans Programı çalıĢmaları çerçevesinde
yapılması gereken rehber tablolar Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığınca hazırlanmakta olup,
TÜSSĠDE tarafından kontrolü yapıldıktan sonra; Maliye Bakanlığı Performans Programı
Hazırlama Rehberine uygun olarak 2009 Yılı Ġdare Performans Programı hazırlanmıĢtır.
9-Bütçe Hazırlama Sürecinde Sunulan Hizmetler
A-) Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlama:
Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden
sonra 11 Ocak 2008 Tarihli ve 26753 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Bütçe
uygulama tebliğine göre,

ayrıntılı

harcama

programlarını

hazırlama çalıĢmalarına

baĢlanmıĢtır. Ġlgili tebliğe göre Harcama Birimlerinin koordine edilmesi sonucunda AHP’ ler
belirlenerek Maliye Bakanlığına gönderilmiĢ ve vize edilen AHP icmaline göre de tertip
bazında aylara dağıtılması sağlanmıĢtır.
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B-) Bütçe Uygulama ve Kontrol:
Harcama birimlerinin hizmet sunumlarında daha etkin olabilmelerine imkân tanımak
amacıyla bütçe sürecinin ana unsurlarını oluĢturan; serbest bırakma, revize, ekleme ve
aktarma gibi bütçe iĢlemleri vardır. Harcama Birimleri kendilerine tahsis edilen bütçe
tertiplerinde, bu iĢlemlere ihtiyaç duyduğunda taleplerini gerekçeli olarak Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığına göndermektedirler.
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığınca; Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya
bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe
ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına iliĢkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol
edilen ve uygun bulunan Harcama Birimlerinin talepleri, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığınca
sonuçlandırılmak üzere gerekli giriĢimlerde bulunulur ya da Maliye Bakanlığı tarafından
iĢlemler re’sen gerçekleĢtirilir.
B-1 ) 2008 Mali Yılı Ġçerisinde GerçekleĢtirilen Bütçe ĠĢlemleri:
Serbest Bırakma ĠĢlemi:
Bakanlığımıza ait Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) yürürlüğe girmeden önceki
dönemde aylık harcamalara iliĢkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı
durumlarda ödenek kullanımına izin veren 10 adet tertibin serbest bırakması sağlanmıĢtır.
Ödenek Ekleme ĠĢlemleri:
Ġlgili kanunları gereğince, Bakanlığımız da toplam 5 adet tertip için Maliye
Bakanlığınca ödenek ekleme iĢlemi yapılmıĢtır.
Tablo 17

YTL

Sıra
No:

Kurumsal

Fonksiyonel

Finansal

Ekonomik

Miktar

1

16.01.33.00

04.6.0.03

1

07.1

235.000.000,00

2

16.01.30.00

04.5.5.00

1

06.4

58.000.000,00

3

16.01.33.00

04.6.0.03

1

07.1

57.000.000,00

4

16.01.30.00

04.5.6.00

1

06.5

4.000.000,00

5

16.01.33.00

04.6.0.03

1

06.1

30.000.000,00
384.000.000,00

Toplam
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Ödenek Aktarma ĠĢlemleri:
Belli bir tertibe tahsis edilmiĢ olan ödeneğin, 5018 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunu ve
diğer kanun hükümlerine dayanılarak bir tertipten düĢülüp baĢka bir tertibe eklenmesi
iĢlemlerini ifade etmektedir.
Bakanlığımız yetkisinde olan aktarmalar ile talebimiz doğrultusunda Maliye
Bakanlığınca gerçekleĢtirilenler ve yine Maliye Bakanlığınca re’sen gerçekleĢtiren;
Bakanlığımız Harcama Birimlerine ait 70 adet bütçe tertibinden toplam 678.220.541,00 YTL
ödenek, Bakanlığımız harcama birimlerinin bütçe tertiplerine ya da Maliye Bakanlığı yedek
ödeneğine eklenmek üzere düĢülmüĢ, bakanlığımıza ait 78 adet bütçe tertibine toplam
356.767.541,00 YTL’lik ödenek aktarılmıĢtır.
Ödenek Gönderme Belgeleri:
Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama
veya finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına iliĢkin usul ve
esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan toplam 691 ödenek gönderme
belgelerine e-bütçe sistemi üzerinden onay verilerek ödeneklerin kullanımına izin verilmiĢtir.
C-) 2009-2011 Yılı Bütçe Hazırlıkları:
28 Haziran 2008 tarih ve 26920 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Devlet Planlama
TeĢkilatı MüsteĢarlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen Orta Vadeli
Program ile Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca 01.07.2008 tarih
ve 2008 /31 sayılı kararıyla kabul edilip, 08 Temmuz 2008 tarih ve 26930 mükerrer sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde 2009-2011 Bütçe
ÇalıĢmaları yapılmıĢtır.
Bu çerçevede UlaĢtırma Bakanlığının Birim Bütçelerinin hazırlanması için Strateji
GeliĢtirme BaĢkanlığınca harcama birimlerine yapılan duyuru ile her birimin kendi bütçe
tekliflerini 23/07/2008 tarihine kadar hazırlayıp gönderilmesi istenmiĢtir.
Harcama Birimlerinin bütçe tekliflerini e-bütçe’de giriĢleri sağlanmıĢ ve Strateji
GeliĢtirme BaĢkanlığınca konsolide edilerek hazırlanan dosyalar Maliye Bakanlığına teslim
edilmiĢtir. Tekliflerin,

Maliye Bakanlığınca incelenmesini müteakip birim bütçelerinin

görüĢülmesi maksadıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
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belirlemiĢ olduğu 10-11/09/2008 tarihinde birim yetkililerinin katılımıyla bütçe rakamları
üzerinde görüĢmeler yapılmıĢtır.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Belirlenen bütçe
Rakamlarının açıklanmasını müteakip UlaĢtırma Bakanlığı 2009 Mali Yılı Bütçe Tasarısı
Kitabı bastırılmıĢ ve yeterli sayıda TBMM Plan Bütçe Komisyonuna teslim edilmiĢtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığının 21/10/2008
tarih ve 157 sayılı yazısı eki Müzakere Programı çerçevesinde Bakanlığımız Bütçesinin
19/11/2008 tarihinde görüĢüleceği bilgisi tüm Bakanlığımız birimleri ile bağlı kuruluĢları olan
Denizcilik MüsteĢarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve
ĠliĢkili Kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu’na iletilmiĢtir.
UlaĢtırma Bakanlığı Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonunda görüĢülmesi sırasında,
Bakanlığımız Bütçesi Komisyonda herhangi bir değiĢikliğe tabii olmadan geçmiĢ ve TBMM
Genel Kurulunun 22/12/2008 tarihinde yapılan görüĢmesinde kabul edilerek, 5828 sayılı 2009
Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 mükerrer sayılı
resmi gazetede yayımlanmıĢtır.
D- ) 2009-2011 Yılı Performans Programı
Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı’nca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında Yönetmelik” 5 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 1 nci bölümünde Performans Programı hazırlamakla yükümlü kurumlar
belirtilmiĢ olup, 2 nci bölümünde de performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere
gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve değerlendirilmesi hususları belirtilerek; Performans
Programlarının ilgi tarih ve sayılı Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve
Maliye Bakanlığınca performans esaslı bütçelemeye iliĢkin yapılacak diğer düzenlemelere
uygun olarak, harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlanması gerektiği ifade edilmiĢtir.
Yukarıdaki hükümlere göre, TÜSSĠDE’nin teknik desteğini de alarak Harcama
Birimleri ile toplantılar yapılmıĢ olup, toplantılar sonucunda; Yönetmeliğin 5 inci Maddesine
göre Birim Performans Programını Harcama Yetkilileri imzalamıĢ, Yönetmeliğin 6 ıncı
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Ġdare Performans Programı idarenin üst yöneticisi tarafından

imzalanmıĢtır.
E- 2007 Mali Yılı Kesin Hesap ĠĢlemleri:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama
sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır.
Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezi yönetim
bütçe kanununun Ģekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Bu tasarı, bir yıllık
uygulama sonuçlarını karĢılaĢtırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle
birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur ve bir örneği SayıĢtay’a gönderilir.
Bakanlığımız Kesin Hesap cetveli hazırlanarak, Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin
açıklamasında; ödenek ve gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal
edilme nedenleri, Ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, malî ve fiziki
gerçekleĢme durumu, bütçe baĢlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli
bilgi verilmiĢtir.
IV-Ġç Kontrol Faaliyetleri
1- Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının “Birim Faaliyet Raporu” hazırlanmıĢ ve harcama
birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak UlaĢtırma Bakanlığının
2007 Faaliyet Raporu hazırlanmıĢtır. Basımı yapılan 2007 Faaliyet Raporu diğer kurumkuruluĢlara ve harcama birimlerine dağıtımı yapılmıĢ olup www.ubak.gov.tr adresinde
yayınlanmıĢtır.
2- Bakanlığımızın 2008 yılı Bütçesinin uygulanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafından
01/01/2008- 31/12/2008 tarihleri arasında 19 adet ihale dosyası ön mali kontrolden
geçirilerek, uygun görüĢ yazısı yazılmıĢtır. Ayrıca devam etmekte olan yatırımlarla ilgili 357
adet hak ediĢ kontrolü yapılarak UlaĢtırma Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderilmiĢtir.
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Tablo 17

2008 Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Ġhale Dosyaları
Sıra

Birimi

ĠĢin Adı

Firma Adı

ĠĢin Tutarı

No

1

2

3

4

GörüĢ
Tarih ve

HaberleĢme Genel
Müdürlüğü

MEB’e Bağlı HEM ve MEM’
lere KĠEM Kurulmasına

Sayısı

DATA Teknik- Crea
BiliĢim Teknolojileri

27.451.066,27

16.01.2008-

A.ġ.- Bimsa A.ġ.-

YTL

118

Yönelik Malzeme Alımı

Orbim Ltd.ġti.

DLH ĠnĢaatı

Samsun Tekkeköy Mendirek

Yapı Tek ĠnĢ. San. ve

22.497.420,93

19.02.2008-

Genel Müdürlüğü

ve Tersane Liman Yapım ĠĢi

Tic.A.ġ.

YTL

387

DLH ĠnĢaatı

Erdemli Balıkçı Barınağı

Genel Müdürlüğü

ĠnĢaatı

Atacan AKSOY

4.254.977,34 YTL

DLH ĠnĢaatı
Genel Müdürlüğü

18.04.2008819

Özgün Yapı San. Ve

Türkiye-Gürcistan (KarsTiflis) Demiryolu Türkiye
Kesimi ĠnĢaatı ĠĢi

Tic. A.ġ. – Çelikler

289.838.988,35

30.04.2008-

Taah. ĠnĢ. ve

YTL

903

San.A.ġ.

5

6

DLH ĠnĢaatı

Eski Foça Balıkçı Barınağı

Akçadağ ĠnĢ. Tic. Ve

Genel Müdürlüğü

ĠnĢaat ĠĢi

Taah. Ltd. ġti.

Türkiye-Gürcistan (Kars-

Yüksel Domaniç

DLH ĠnĢaatı

Tiflis) Demiryolu Türkiye

Müh. Ltd. ġti -

Genel Müdürlüğü

Kesimi ĠnĢaatı Kontrollük ve

Yüksel Proje Uluslar

DanıĢmanlık Hizm. ĠĢi

arası A.ġ.

3.648.251,06 YTL

4.002.900,00 YTL

06.05.2008962

13.05.20081015

Akçaabat Akçakale Çekek
7

DLH ĠnĢaatı

Kınay ĠnĢ. Tic. Ve

Ġkmal ĠnĢaatı ĠĢi

Genel Müdürlüğü

San. Ltd.ġti

2.935.770,19 YTL

21.05.20081069

10.06.20088

9

DLH ĠnĢaatı

Samandağ Balıkçı Barınağı

Özyapı ĠnĢ. San. Tic.

Genel Müdürlüğü

Ġkmal ĠnĢaatı ĠĢi

A.ġ.

DLH ĠnĢaatı

Elazığ Havaalanı Emniyete

EMT ĠnĢ. Turz. San.

Genel Müdürlüğü

Yönelik ĠĢler

Ve Tic.A.ġ.
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Toprakkale-Kilis-Çobanbey10

DLH ĠnĢaatı

Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur

Yüksel Domaniç

Genel Müdürlüğü

Demiryolu Etüd Proje ve

Müh. Ltd. ġti

1.899.274,00 YTL

27.06.20081283

Müh. Hizm. ĠĢi

11

HaberleĢme Genel
Müdürlüğü

MEB’e Bağlı 17261 okula

-Sentim

bilgisayar,

Tekn.San.Tic.A.ġ.

12

13

14

Genel Müdürlüğü

DLH ĠnĢaatı
Genel Müdürlüğü

DLH ĠnĢaatı
Genel Müdürlüğü

birimleri,

mobilya alımı ve kurulumu ile

Proline

620

Sistemleri Tic.A.ġ

Ġ.Öğr.Okuluna

15+1

tipinde, 600 O.Öğr. Okuluna
20+1

DLH ĠnĢaatı

çevre

BiliĢim

tipinde

BT

Sınıfı

Orbim

-

BiliĢim
Bilgi

ĠĢ.

Tic.Ltd. ġti.

Datateknik Bilg. Sist.

kablolaması ve montaj iĢi

Tic.ve San.A.ġ

Aydın- Çine- Güllük Limanı

Altınok MüĢ.Müh.

Demiryolu Etüd, Proje ve

San. Taah. ve Tic.

Müh. Hizm. ĠĢi

Ltd.ġti.

Tekirdağ-Muratlı Demiryolu
Alt ve Üst Yapı Ġkmal ĠnĢaatı
iĢi

1332

2.230.000,00 YTL

Müh. Ltd. ġti

Hizm.iĢi

YTL

1.067.871,00 YTL

Yüksel Domaniç

Limanı Demiryolu Etüd Proje

08.07.2008-

-

kurulumu, elektrik ve data

Adapazarı- Karasu-Bartın

104.452.471,05

08.08.20081565

08.08.20081563

Çelikler Taahhüt

76.496.384,97

05.09.2008-

ĠnĢ.ve San.A.ġ.

YTL

1707

282 Merkezde KĠEM
15

HaberleĢme Genel

Kurulmasına yönelik

Servus Bilgisayar

Müdürlüğü

bilgisayar, çevre birimleri,

A.ġ.

3.642.722,00 YTL

23.09.20081866

mobilya alımı ve montajı ĠĢi
Gebze-HaydarpaĢa, SirkeciHalkalı Banliyö Hatlarının
16

DLH ĠnĢaatı

ĠyileĢtirilmesi ve Demiryolu

Hyundai Rotem

569.438.104,00

03.11.2008-

Genel Müdürlüğü

Boğaz Tüp GeçiĢi ĠnĢ.

Company

Avro

2115

27.422.763,70

20.11.2008-

YTL

2253

EMT ĠnĢ. Turzm.

24.737.482,56

21.11.2008-

San.Tic.A.ġ.

YTL

2273

Kapsamında Demiryolu Aracı
Ġmali (CR’) ĠġĠ
Seha Müh.MüĢ.Tic.

17

MEB’e Bağlı okullarda

ve Mak.San.Ltd.ġti. –

HaberleĢme Genel

kullanılmak üzere 89194 adet

Yönsis Bilgi

Müdürlüğü

Yazarlık Yazılımı satın

Sis.San.Tic.A.ġ.

alınması iĢi

–

Bimsa Uls.ĠĢ.Bilg. ve
Yönetim Sis. Aġ

18

DLH ĠnĢaatı
Genel Müdürlüğü

Balıkesir Körfez Havaalanı
Pat Sahalarının GeniĢletilmesi
Alt Yapı Tesisleri ĠnĢ. ĠĢi
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DLH ĠnĢaatı

Balıkesir Körfez Havaalanı

BaĢak Tur.ĠnĢ. Otom.

11.856.272,15

31.12.2008-

Genel Müdürlüğü

Üst Yapı Tesisleri ĠnĢ. ĠĢi

San.ve Tic. Ltd.ġti.
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3- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgiler sağlanmıĢtır.
4- Ġç Kontrol Sisteminin Kurulması ÇalıĢmaları:
5018 sayılı Kanun uyarınca stratejik yönetim anlayıĢının benimsenmesi, süreç
yönetiminin hayata geçirilmesi, stratejik plan ile performans esaslı bütçelemenin
iliĢkilendirilmesi ve en önemli unsur olan tüm bu sistemlerin sağlıklı çalıĢmasını sağlayacak
etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından “Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği” 26/12/2007 tarihli
ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olup, kamu idarelerince, iç
kontrol sistemlerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması
gereken çalıĢmaların belirlemesi, bu çalıĢmalar için bir eylem planı oluĢturması, gerekli
prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması ve bu çalıĢmaları en geç 31/12/2008 tarihine
kadar tamamlanması öngörülmüĢ, söz konusu çalıĢmaların etkili bir Ģekilde ve zamanında
yürütülmesini sağlamak üzere, üst yöneticiler tarafından gerekli önlemlerin alınacağı ifade
edilmiĢtir.
Bu doğrultuda UlaĢtırma Bakanlığında Ġç Kontrol Sisteminin kurulması amacıyla 2008
yılında Ġç Kontrol Dairesi BaĢkanlığınca gerçekleĢtirilen faaliyetler aĢağıda yer almaktadır.
Ġç Kontrol Standartları ÇalıĢma Ekibi oluĢturulmasına iliĢkin birimlere Üst Yönetici
imzalı yazı gönderilmiĢtir.
Ġç Kontrol Sistemi Standartları Eylem Planı Hazırlama Eğitimine katılım sağlanmıĢtır.
Bakan Oluru ile “Ġç Kontrol ÇalıĢma Grubu” oluĢturulmuĢtur.

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafından MüsteĢarımız M. Habib SOLUK’ un, tüm
harcama yetkililerinin, Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığından Ġç Denetçilerin katıldığı
bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢ ve Eylem Planı taslağı katılımcılara dağıtılmıĢ ve
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Harcama birimlerinden Eylem Planı Taslağı ile ilgili görüĢ ve önerilerinin bir sonraki
toplantıda bildirmeleri istenmiĢtir.

Harcama birimlerinin bir önceki toplantıda dağıtılan Eylem Planı taslağı üzerindeki
görüĢler dikkate alınarak Ġç Kontrol Eylem Planına son Ģekli verilmiĢtir.

31/12/2008 tarihinde Eylem Planı Üst Yönetici tarafından onaylanmıĢtır.
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Ġç Kontrol Sistemine yönelik farkındalık oluĢturmak amacıyla Eğitim Dairesi
BaĢkanlığınca düzenlenecek tüm eğitimlerde Ġç Kontrol Sistemi konusuna yer verilmesi
hususunda yazı yazılmıĢtır.
Eylem Planında mevcut olan Harcama birimlerinin sorumlu oldukları faaliyetler için
gerekli iĢlemleri baĢlatmaları amacıyla öncelikle 2009 yılının ilk döneminde, Harcama
Yetkililerine, daha sonra proje ekibine yönelik Ġç kontrol Sisteminin Bakanlığımızda
kurulmasının gerekliliği ve eylem planında verilen görevler hakkında ayrıntılı bilgileri
kapsayan bilinçlendirme eğitimi verilmesi planlanmıĢtır.

7- UlaĢtırma Bakanlığı Merkez ve TaĢra TeĢkilatı personelinin 2008 yılına ait yan ödeme ve
özel hizmet tazminatı cetvelleri 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’ in 24 üncü
maddesi hükmü çerçevesinde kontrol edilmiĢtir. Kontrol edilen asıl listeler Üst yönetici
onayına sunulmak üzere Personel Dairesi BaĢkanlığına gönderilmiĢtir.

V- Ar-Ge Dairesi Faaliyetleri:
6 Ekim 2008 tarih ve 619.63-1901 sayılı Bakan Oluru ile UlaĢtırma Bakanlığı Strateji
GeliĢtirme BaĢkanlığı bünyesinde kurulmasına karar verilen iki yeni daireden biri olan
Ar-Ge Daire BaĢkanlığı’nın kurulması ile ilgili resmi iĢlemler ve yazıĢmalar halen devam
etmekte olup Ar-Ge Daire BaĢkanlığı 2008 yılında fiili çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bu
kapsamda 2008 yılının son 3 ayında yürütülen ve gerçekleĢtirilen faaliyetler Ģu Ģekilde
sıralanabilir:

1- Ar-Ge Daire BaĢkanlığı’nın ÇalıĢma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi:
Ar-Ge Daire BaĢkanlığı’nın yürütmesi gereken görevleri belirlenmiĢtir.
Ar-Ge projelerinin baĢvuru ve uygulama esaslarına iliĢkin bir tebliğ önerisi
hazırlanmıĢtır.
Ar-Ge Daire BaĢkanlığı’nın iç teĢkilatlanması hakkında bir öneri model hazırlanmıĢtır.
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2- UlaĢtırma Bakanlığı Ar-Ge Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi
Bu faaliyet kapsamında;
UlaĢtırma Bakanlığı merkez teĢkilatı ile bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢlarında yürütülen
ar-ge faaliyetleri incelenmiĢ ve mevcut durum analizi yapılmıĢtır. Bu analiz sonucunda 2008
yılı sonu itibariyle kuruluĢlar baz alınarak yürütülen

ar-ge faaliyetleri Ģöyle açıklanabilir:

Karayolları Genel Müdürlüğü Ġçin Yürütülen Ar-Ge Faaliyetleri
“Mekanik Ampirik Yol Üstyapı Tasarımında Esneklik Modülünün ġartnamelere
Uyarlanması” konulu proje Ocak 2006’da baĢlayarak Temmuz 2008’de tamamlanmıĢtır. Proje
sonucunda Karayolları Üstyapı Projelendirme Yöntemi yeniden yapılandırılmıĢtır.
“Bitümlü Sıcak KarıĢım (Asfalt) AĢınma Tabakası Ġçin Performansı Yüksek KarıĢımların
Belirlenmesi” konulu proje Ocak 2006-Temmuz 2007 arasında tamamlanmıĢtır. Projede
performansı yüksek aĢınma tabakası karıĢımlar belirlenmiĢtir.
“Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının GeliĢtirilmesi ve Performans Modeli
GeliĢtirilmesi” adlı TÜBĠTAK tarafından desteklenen proje 2008 yılı Haziran ayı içinde
baĢlamıĢtır. Proje Haziran 2011’de tamamlanacaktır. Projede Süleyman Demirel Üniversitesi
ile ortak çalıĢılmaktadır. Proje kapsamında sathi kaplamaların performansının yükseltilmesi
ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

3-UlaĢtırma Ana Plan Stratejisinin Değerlendirilmesi
2009 yılında baĢlaması planlanan “UlaĢtırma Ana
Planı”na katkı olması amacıyla UlaĢtırma Ana
Plan Stratejisi’nin hazırlandığı günden bu yana
hedeflerinin

ne

belirlenmesi

için

hazırlanmıĢtır.
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4- Tanıtım Faaliyetleri:
Özellikle Bilgi-iletiĢim teknolojileri konusunda çalıĢan firmaların katılım sağladığı 711 Ekim 2008 tarihleri arasında Ġstanbul’da düzenlenen CEBIT BiliĢim Eurosia Fuarında
dağıtılmak üzere, UlaĢtırma Bakanlığı’nın ar-ge önceliklerini ortaya koyan “UlaĢtırmada Akıl
Teri” baĢlıklı bir broĢür hazırlanmıĢ ve bu broĢür çok sayıda fuar katılımcısı ile ziyaretçisine
dağıtılmıĢtır.

Avrupa Birliği ülkeleriyle, bilgi ve iletiĢim teknolojileri sektöründe ortak proje
üretebilmek ve bu ülkelerin deneyimlerinden yararlanabilmek amacıyla UlaĢtırma
Bakanlığı’nın bilgi-iletiĢim teknolojileri konusunda ortak olma potansiyelini ortaya koyan bir
profil formu hazırlanmıĢ ve bu form, uluslar arası toplantılar ve diğer programlarda
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dağıtılmak üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK)’na
gönderilmiĢtir.

Üniversiteler, araĢtırma merkezleri, araĢtırma kuruluĢları ile TÜBĠTAK ve DPT gibi
kuruluĢlarla gerek Ar-Ge Daire BaĢkanlığı yapılanmasının duyurulması gerekse ulaĢtırma
sektöründe yapılması gerekli görülen öncelikli ar-ge faaliyetleri konusunda çok sayıda
toplantı ve görüĢme gerçekleĢtirilmiĢ ve bu görüĢmeler sonucunda UlaĢtırma Bakanlığı için
önemli görülen ar-ge projeleri önerileri oluĢturulmuĢtur.
5-Ar-Ge Daire BaĢkanlığı’nın 2009 Yılı Ġçinde GerçekleĢtireceği Faaliyetlerin
Belirlenmesi
Bu faaliyet kapsamında 2009 yılı içersinde Ar-Ge Daire BaĢkanlığı tarafından
gerçekleĢtirilmesi düĢünülen faaliyetler için bir iĢ takvimi hazırlanmıĢtır.
VI-Ġstatistik Faaliyetleri ve Projeleri:
6 Ekim 2008 tarih ve 619.63-1901 sayılı Bakan Oluru ile UlaĢtırma Bakanlığı Strateji
GeliĢtirme BaĢkanlığı bünyesinde kurulmasına karar verilen iki yeni daireden biri olan
istatistik Daire BaĢkanlığı’nın kurulması ile ilgili resmi iĢlemler ve yazıĢmalar halen devam
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etmekte olup Ġstatistik Daire BaĢkanlığı 2008 yılında fiili çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bu
kapsamda 2008 yılının son 3 ayında yürütülen ve gerçekleĢtirilen faaliyetler ve Projeler Ģu
Ģekilde sıralanabilir:
1-Karayolu Kaza Ġstatistikleri Risk Faktörleri AraĢtırması Projesi:
Bu çalıĢma ile Türkiye de meydana gelen karayolu trafik kazalarının incelenmesi ve
meydana gelen karayolu trafik kazalarında yol ve çevre Ģartlarının ölümlü ve yaralanmalı
kazaların oluĢmasındaki etkisi ortaya konmak istenmiĢtir. ÇalıĢmada Türkiye’de 1998-2007
yılları arasında meydana gelen karayolu trafik kazaları iki zaman periyodunda incelenmiĢtir.

a. Birinci zaman periyodu

: 1998-2002 Yıllarını

b. Ġkinci zaman periyodu

: 2003-2007 Yıllarını kapsamaktadır.

Belirtilen zaman periyotlarında elde edilen karayolu kaza istatistiklerinin kullanılması
sonucunda iki zaman periyodunun karĢılıklı değerlendirilmesi yapılmıĢtır.
2- UlaĢtırma Bakanlığı Ġstatistik Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi:
Bu çalıĢmada UlaĢtırma Bakanlığı Merkez TeĢkilatı ve Bağlı-Ġlgili-ĠliĢkili Kurum
ve KuruluĢlarına ait istatistik alt yapısının güçlendirilmesi için yapılacak faaliyetler ile ilgili
öncelikler tespit edilmiĢ, mevcut yapının değerlendirilmesi ve ileriye yönelik yapılacak
yatırımlara ıĢık tutacak, karar süreçlerinde ihtiyaç duyulan veri ve bilgi ihtiyaçlarına tam,
eksiksiz, doğru ve hızlı biçimde cevap verebilecek, AB ülkeleri ile karĢılaĢtırılabilir
istatistik üretebilecek düzeyde bir alt yapının oluĢturulabilmesi için gerekli etüt çalıĢmaları
yapılmıĢtır.

3-Cebit :
7-12 Ekim 2008 tarihinde Ġstanbul’da yapılan CeBIT BiliĢim Eurasia fuarında 2500
kiĢiye UlaĢtırma sektörü müĢteri memnuniyeti anket soru kağıdı uygulanmıĢ, değerlendirilen
anket sonuçları rapor olarak sunulmuĢtur.
4- Kurum Web Sayfasının güncelleĢtirilmesi:
Bilindiği üzere yeni web sayfamız www.ubak.gov.tr adresi üzerinden yayınlanmaya
baĢlamıĢtır. Doğru bilgiye daha hızlı ve daha güncel olarak eriĢebilmek amacıyla dinamik
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olarak hazırlanan yeni web sitemizin sürekli güncellenmesi bu anlamda büyük bir önem arz
etmektedir. Projeler ve Faaliyetler kısmında yer alan sektörel bilgilerin ve bağlı projelerin
güncellenmesi yapılmıĢtır.
5- Yatırım verilerinin Ġnteraktif ortamdan online takibinin yapılmıĢtır.
6-BiliĢim Projeleri:
KüreselleĢme

olgusunun geliĢiminde

önemli

etkisi

olan

bilgi

ve

iletiĢim

teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaĢamın her alanını ve toplumun tüm
kesimlerini çeĢitli yönlerden etkisi altına almakta; kamu yönetimi yaklaĢımlarını, iĢ
dünyasının iĢ yapma usullerini ve bireylerin yaĢamlarını derinden etkilemekte, bir baĢka ifadeyle toplumsal bir dönüĢüme neden olmaktadır.
Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla
28.07.2006 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Eylem Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenen stratejik amaç ve
hedeflere ulaĢılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulama döneminde hayata geçirilecek
faaliyet ve projeleri içermektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi içerisinde 111 Eylem Planı yer
almaktadır. Bu eylemler içerisinde 59 no’lu Ulusal UlaĢtırma Portalı Projesi, 61 no’lu
UlaĢtırma Talep Yönetim Sistemi Projesi ve 62 no’lu UlaĢtırmada e-Ödeme Standartları
Projesi UlaĢtırma Bakanlığının sorumluluğunda bulunan projeler arasında yer almaktadır.
Eylem Planında yer alan eylemler, stratejik öncelik ve hedefler göz önünde bulundurularak
belirlenmiĢtir.
Eylem ana temaları aĢağıdaki gibidir:
Devlet ile iĢ yapma kolaylıklarının sağlanması,
Ortak teknoloji hizmetleri ve altyapı,
VatandaĢ odaklı yaklaĢım,
Sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri,
Adalet ve emniyet hizmetleri,
Sosyal güvenlik ve yardım hizmetleri,
VatandaĢlık, kayıtlar ve izinler,
Tarım, iĢ dünyası, ulaĢım, maliye, yerel yönetimler,
Güvenlik ve kiĢisel bilgilerin mahremiyeti,
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59 nolu Eylem Planı “Ulusal UlaĢtırma Portalı”
Ülke çapında ulaĢım bilgilerinin ihtiyaç sahiplerine tek bir noktadan sunulacağı portal
oluĢturulacaktır. Portaldan;
Alternatif ulaĢım yollarının tahmini varıĢ süresi ve yolculuk maliyeti bilgileri,
Ġstenen yerin haritasına çevrimiçi ulaĢım,
Ülke çapında ulaĢımla ilgili acil durum ve önemli uyarıların (yol çalıĢması, kaza,
vs) elektronik kanallardan sunumu,
Ġlgili iĢ ortaklarına sağlanan bağlantılarla çevrimiçi tren, gemi, uçak, otobüs bileti
satıĢ hizmetlerinin sunumuna imkân sağlanacaktır.
Amaçlar ve Beklentiler:
VatandaĢlara Yönelik Olarak
Ġki nokta arasında var olan ulaĢım alternatiflerinin zaman ve maliyet unsurlarını da
kapsayacak Ģekilde harita üzerinden sunulması,
Zaman ve maliyet tasarrufu,
Karar destek sistemleri ve etkin yolculuk planlaması,
Yol durumu ve hava Ģartlarına eriĢim ile güvenlik tedbirlerinin alınması,
Yabancı vatandaĢlara yönelik kolaylık sağlaması,
ĠĢ Dünyasına Yönelik Olarak
Sektör Yapılanması,
Sektör Yetkinliklerinin GeliĢtirilmesi,
ĠletiĢim Altyapılarının YaygınlaĢtırılması ve GeliĢtirilmesi,
Sektörel dağılımda denge,
Kamu Kurumlarına Yönelik Olarak
Kurumlararası entegrasyon,
Kurumlararası bilgi ve altyapı paylaĢımı,
Zaman ve kaynak tasarrufu,
Projede Gelinen AĢama:
Anılan eylemin bir entegrasyon ve coğrafi bilgi sistemleri projesi olması nedeniyle
birlikte çalıĢılabilirlik esasları çerçevesinde kamu kurumları ile toplantılar organize edilmiĢ,
iliĢkili kamu kurumlarının altyapıları incelenmiĢ ve karĢılıklı bilgi alıĢ veriĢinde
bulunulmuĢtur.
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Ġnternet kullanım oranı belirli bir seviyenin üzerinde olan 27 adet ülkenin ulaĢtırma
web sayfaları incelenmiĢ bu çalıĢma fizibilite çalıĢmalarına ıĢık tutmuĢtur. Aynı zamanda
literatür çalıĢması ile ilgili bir de kitap yayımlanmıĢtır. Projenin fizibilite çalıĢması
tamamlanmıĢ olup, ihale için son hazırlıklar yapılmaktadır.
61 nolu Eylem Planı “UlaĢtırma Talep Yönetim Sistemi
UlaĢımda yoğunluğun engellenmesi ve mevcut altyapının etkin kullanılabilmesi için
yeni teknolojilerden faydalanarak ulaĢım talebinin yönetilmesine yönelik uygulamalar
gerçekleĢtirilecektir.
Gerek Ģehirlerarası, gerek Ģehir içi farklı ulaĢım modlarına yönelik ihtiyaçlar,
alıĢkanlıklar ve eğilimler ile çevresel faktörlerin belirlenmesinde ve buna bağlı politikalar
geliĢtirilmesinde faydalanılacak veriye dayalı karar destek sistemleri oluĢturulacaktır.
UlaĢtırma talebinin yönlendirilmesine yönelik farklı kanallar üzerinden (Ġnternet, mobil,
elektronik levhalar) yolcu ve sürücü bilgilendirme sistemleri kurulacaktır. Özel sektörle
yapılacak iĢbirlikleri çerçevesinde ulaĢtırma ihtiyaçlarına yönelik veri ve bilgi paylaĢımı
sağlanacaktır.
Mevcut durumda projenin ön analiz raporu tamamlanmıĢ olup; fizibilite çalıĢmalarına hazır
hale getirilmiĢtir.
62 nolu Eylem Planı “UlaĢtırmada e-Ödeme Standartları”
Ülke çapında toplu taĢımada elektronik ödeme sistemleri, akıllı kart, mobil ve e-bilet
uygulamalarının standartlaĢtırılması, yaygınlaĢtırılması ve entegrasyonuna yönelik bir
fizibilite raporu hazırlanacaktır. Bu raporda kamu toplu taĢıma hizmetlerinde ülke çapında
ortak bir elektronik ödeme sistemi altyapısı oluĢturulması, özel sektör toplu taĢıma
Ģirketleriyle iĢbirliği potansiyeli, sistemlerin birlikte çalıĢabilirliği, gelirin dağıtımı gibi
konular ile dünyada bu alandaki örnek uygulamalar incelenerek Türkiye için en uygun toplu
taĢıma ödeme sistemi modeline yönelik öneriler oluĢturulacaktır.
Mevcut durumda projenin kapsamı ve sınırları belirlenmiĢ olup; Devlet Planlama
TeĢkilatına sunulmak üzere ve fizibilite çalıĢmalarına esas teĢkil etmek üzere Kamu Bilgi ve
ĠletiĢim Teknolojileri Kılavuzu hazırlanmaktadır.
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B.1.7- Hukuk MüĢavirliği
B.1.7.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
MüĢavirliğimiz 3348 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca verilen
görevleri ifa etmekte olan bir DanıĢma birimidir. Bu itibarla Kanunun sözkonusu maddesi
hükmü gereğince Bakanlığımız aleyhine açılan adli ve idari davalar haciz ve icra takipleri
hakkında Hukuk MüĢavirliği tarafından gerekli iĢlemler yapılmaktadır.
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle devam eden:
1875 adet idari dava,
1923 adet adli dava ,
142 adet haciz ve icra takibi bulunmaktadır.
2008 yılında Bakanlığımız aleyhine 568 adet idari dava, 158 adet adli dava açılmıĢ ve
44 adet Sulh Ceza mahkemelerinde açılan idari para cezalarına itiraza karĢı iĢlemler
yürütülmektedir. Ayrıca bu tarih itibariyle MüĢavirliğimize 142 adet haciz ve icra takibi
tebliğ edilmiĢ bulunmaktadır.
12/03/2009 tarihi itibariyle devam eden

:

1932 adet idari dava,
1947 adet Adli dava ,
502 adet haciz ve icra takibi bulunmaktadır.
Ġdari davalar genelde, yönetmelik, tarife, tazminat, idari para cezaları, personel
hareketleri ve özlük hakları, kamulaĢtırma iĢlemlerinin iptalleri ile Bakanlığımızca verilen
yetki belgeleri ve lisanslarının geri alınma ve iptalleri ile ihaleden yasaklama iĢlemlerine
iliĢkin bulunmaktadır.(Bakanlığımızın bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢlarının iĢlemleri hakkında
Bakanlığımız aleyhine davalar yürütülmektedir. )
Adli davalar ise, kamulaĢtırma bedellerinin arttırılması, iĢçilerin fazla mesai ve
tazminat taleplerine iliĢkin davalardan oluĢmaktadır.
Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai
sonuçları doğuracak iĢlemler hakkında görüĢ bildirilmektedir. Bu kapsamda 2008 yılında
Demiryollar, Limanlar Ve Hava Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü, Kara UlaĢtırması
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerden gelen görüĢ talepleri
doğrultusunda toplam 25 adet yazılı hukuki görüĢ verilmiĢtir.
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B.1.8- Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği
B.1.8.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği kayıtlarında genel anlamda 2007 yılı içerisinde
yaĢanan performans bilgileri ile ilgili tablo aĢağıda sunulmuĢtur.
Performans Sonuçları Tablosu
Tablo 18
ETKĠNLĠK

ADET

Gelen Evrak Sayısı

356

Giden Evrak Sayısı

594

Bilgi Edindirme Birimine Gelen Evrak Sayısı

10.019

Bilgi Edindirme Biriminden Giden Evrak Sayısı

10.019

BĠMER olarak Gelen Evrak Sayısı

1.994

BĠMER olarak Giden Evrak Sayısı

1.994

B.1.9- DıĢ ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı
B.1.9.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2008 yılı içerisinde Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleĢtirilen Toplantı ve
Komisyon çalıĢmaları:
Tablo19
Yurtiçinde

YurtdıĢında

Genel Top.

Ġkili ĠliĢkiler

8

13

21

Çok Taraflı ĠliĢkiler

26

22

48

Toplam 34

35

69

Tablo 20
Ġmzalanan Protokol

1

AntlaĢma

3

Tutanak

1

Sonuç Belgesi

-

Deklarasyon

2

Ortak Açıklama Metni

1

Kabul Edilen Büyük Elçi Ziyaretleri

15
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Yardımcı Hizmet Birimleri
B.1.10- Personel Dairesi BaĢkanlığı
B.1.10.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Personel Dairesi BaĢkanlığınca, Bakanlık e-UlaĢtırma uygulamaları kapsamında halen
çalıĢmaları devam eden portal uygulamasında, Bakanlık personelinin tüm özlük bilgilerinin
veri giriĢine 2008 yılında devam etmektedir.
BaĢbakanlığın 2006/4 sayılı genelgesi gereğince T.C. Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü tarafından oluĢturulan Internet eriĢimli web tabanlı bir sisteme Bakanlığımız
merkez ve taĢra teĢkilatında görev yapan tüm personelin nüfus, hizmet, emekli keseneği
bilgileri girilmiĢ ve sonradan çeĢitli nedenlerle Bakanlığımızda göreve baĢlayan personelin de
bilgileri sisteme halen dahil edilmektedir.
B.1.11- Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
B.1.11.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Hizmet Ġçi Eğitim Programları
Tablo 21
Katılan
Eğitim Konusu

Personel
Sayısı

1

Aday Memurluk Eğitimi

63

2

TaĢınır Mal Yönetimi Eğitimi

90

3

Beden Dili ve ĠletiĢim

80

4

Diksiyon Semineri

90

5

Etik Kültürü Semineri

95

6

Kurum Kültürü Semineri

80

7

Temel Ġlkyardım Semineri

30

8

Kamu Diplomasisi Eğitimi

2

9

Demiryolu Eğititmi

1

10

Resmi YazıĢma Kuralları

14

11

Kamu Yönetimi Yüksek lisans Eğitimi

1

12

ĠletiĢim ve Protokol Kuralları Eğitimi

110

TOPLAM

656
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2008 yılında Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim
faaliyetlerinden toplam 656 personel faydalanmıĢtır.

Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerine ĠliĢkin Açıklamalar:
1-Aday Memurluk Eğitimi:
Bakanlığımızda 2007 yılında göreve baĢlatılan aday memurlara “Aday
Memurların YetiĢtirilmelerine ĠliĢkin Genel Yönetmelik” gereğince, 2008 yılı ġubat, Mart
aylarında 10 gün Temel Eğitim, 30 günde Hazırlayıcı Eğitim verilmiĢtir. Aday memurların,
ayrıca birimlerinde 2 ay süreyle staj yapmaları sağlanmıĢtır.

2-TaĢınır Mal Yönetmeliği Eğitimi
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince
çıkarılan “TaĢınır Mal Yönetmeliği”ne göre, taĢınır kamu mallarına iliĢkin iĢ ve iĢlemlerde
(ayniyat iĢlemleri) köklü değiĢiklikler yapılmıĢtır, sözkonusu değiĢiklikleri personele
öğretmek ve konuya iliĢkin sorunları gidermek amacıyla Maliye Bakanlığından konunun
uzmanı personelin sunumuyla Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatının ilgili personeline
eğitim verilmiĢtir.
3-Beden Dili ve ĠletiĢim Semineri
Bakanlığımız personelinin beden dili ve iletiĢim becerilerini geliĢtirmek
amacıyla Bakanlığımızdan 80 personelin katılımıyla, Ankara Üniversitesinin akademik
personelinin sunumuyla bir seminer düzenlenmiĢtir.
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4-Kurum Kültürü ve Verimlilik Eğitimi
Bakanlığımız

personelinin

kaynaĢmasını

sağlamak,

kurum

kültürünün

oluĢumunu sağlamak ve personelin verimliliğini artırmak amacıyla 2008 yılı Haziran ayında
Bakanlığımızın Antalya Eğitim Tesislerinde 5 gün süreli “Kurum Kültürü ve Verimlilik
Eğitimi” düzenlenmiĢtir. Söz konusu Eğitim, Ankara Üniversitesinin akademik personelinin
sunumuyla gerçekleĢtirilmiĢ ve Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerinden 80
personel katılmıĢtır.
5-Etik Kültürü Konferansı
“25 Mayıs Etik Günü ve Haftası” münasebetiyle Bakanlığımızın üst düzey
yöneticileri için 28 Mayıs 2008 tarihinde Bakanlığımız Konferans Salonunda “Kamuda Etik
Kültürü” konulu bir Konferans düzenlenmiĢtir. Söz konusu Konferans Ankara Üniversitesinin
akademik personelinin sunumuyla gerçekleĢtirilmiĢ ve Konferansa Bakanlığımız merkez
teĢkilatı ve Bağlı, Ġlgili KuruluĢlarından 95 üst düzey yönetici katılmıĢtır.
6-Temel Ġlkyardım Eğitimi
Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelik gereğince, her kamu kurum ve
kuruluĢunun iĢ yerlerinde toplam personelinin yirmide biri (1/20’si) kadar sertifikalı
ilkyardımcı bulundurması gerekmektedir. Bu nedenle, Bakanlığımızca belirlenen ilkyardımcı
personele 2008 yılı Haziran ayında Temel Ġlkyardım Eğitimi verilmesi sağlanmıĢtır. Temel
ilkyardım eğitimi Kızılay Derneği Mamak ġubesi Ġlkyardım Eğitim Merkezi tarafından
verilmiĢ ve 30 personel katılmıĢtır.
7-Uluslar arası Kamu Diplomasisi Eğitimi
Kamuda görevli üst düzey yöneticileri uluslar arası kamu diplomasisi konusunda
bilgilendirmek ve uzmanlaĢmalarını sağlamak amacıyla 2008 yılı Mart-Nisan aylarında
Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsünce düzenlenen eğitime Bakanlığımızdan iki
üst düzey yöneticinin katılımı sağlanmıĢtır.
8-Resmi YazıĢma Kuralları Eğitimi
Bakanlığımızda

2008

yılında

göreve

baĢlatılan

Aday

AB

Uzman

Yardımcılarını Resmi YazıĢma Usul ve Esasları konusunda eğitmek amacıyla bir günlük bir
eğitim düzenlenmiĢtir. Eğitim, BaĢbakanlık Uzmanları tarafından verilmiĢ ve 14 Aday AB
Uzman Yardımcısı katılmıĢtır.
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9-ĠletiĢim ve Protokol Kuralları Semineri
Bakanlığımız ve Bağlı, Ġlgili KuruluĢlarının üst düzey yöneticilerine yönelik
olarak 2008 yılı Ekim ayında Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 110 üst
düzey yöneticinin katılımıyla bir Seminer düzenlenmiĢtir. Söz konusu Seminer, Ankara
Üniversitesinin akademik personeli tarafından verilmiĢtir.
B.1.12- Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
B.1.12.1- Faaliyet Bilgileri
1-Genel Evrak ve ArĢiv Hizmetleri:
Bakanlığımızın Genel Evrak ve ArĢiv hizmetleri Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2008 yılı içerisinde 36.139 adet gelen evrak, 13.939
adet de giden evrak kaydı yapılmıĢtır.
2-Güvenlik Hizmetleri:
Bakanlığımız iç ve dıĢ güvenlik hizmetleri Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
tarafından yürütülmekte olup; 24 saat güvenlik hizmeti veren personelimizin bir bölümü
Bakanlığımız; bir bölümü Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlar

kadroludur. Koruma ve güvenlik

personeli sayısının yetersiz kalması nedeniyle 2006 yılında alınmaya baĢlanan özel güvenlik
hizmetinin alımı 2008 yılında da devam etmiĢtir.
3- Yemekhane Hizmeti:
Bakanlığımız yemekhanesi Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılan
iyileĢtirme çalıĢmalarıyla birlikte hizmet kalitesini gün geçtikçe artırarak sürdürmeye devam
etmektedir. 0,90 -1,30.YTL aralığında, personelin kadro ve derecesine göre yapılan
ücretlendirme ile personele 4 çeĢit yemekten oluĢan tabldot hizmetinin verildiği
yemekhanemizden 0.90 Ykr ve 1.30 YTL arasındaki ücretlendirmeye tabi olan personelimizin
yararlanma sıklığı daha yüksektir. Söz konusu bu ücretin Maliye Bakanlığınca belirlenen
memurları öğle yemeğine katkı payı olan 1.26 YTL de bütçemizden aktarılmaktadır.
Bakanlığımız Yemekhanesinde 2008 yılı içerisinde gerçekleĢen yemek fiĢi ve yemek
kartı gelirleri
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Tablo22

Adet

Tutar (Ytl)

Yemek Kartı

6.370

137.480,10

Yemek FiĢi (3,00.-YTL)

19.645

58.395,00

Yemek FiĢi (4,00.-YTL)

6.420

25.920,00

32.435

221.795,10

Toplam

Bakanlığımız Yemekhanesine 16.01.00.04.04.5.9.00.1.05.3 Kar Amaci Gütmeyen
KuruluĢlara Yapilan Transferler harcama Kaleminin 05.3.1.05 Memurların Öğle Yemeğine
Yardım tertibinden 2008 yılında toplam 149.999,22 YTL kaynak aktarılmıĢtır.

4- Lojman Hizmeti:
Lojmanlarımızda yapılmasını planladığımız onarım için 2008 Mali yılında yaptığımız
1.000.000,00 YTL tutarındaki teklifimizin DPT MüsteĢarlığınca da uygun görülmesiyle söz
konusu ödeneğin 2008 yılı bütçe kanunun da yer almasıyla birlikte Lojmanların Tadilat, sıhhi
tesisat ve elektrik iĢleri yıl içerisinde yapılmıĢ olup lojmanlarımız, içinde barınan personelimiz
için daha yaĢanılır hale getirilmiĢtir;.

Tablo 22
Bakım Ve Onarımı Yapılan Lojman Adedi

Yapılan Harcama
(YTL)

138

980.358,30

Ġlgili mevzuat gereği 2008 yılı içerisinde boĢ bulunan lojmanların ısınma giderlerini
karĢılamak üzere Ġdari Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığıbütçesinden toplam 12.017,89-YTL
ödenek kullanılmıĢtır.
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Tablo 23

Tahsis Durumu

Adet

GÖREV TAHSĠSLĠ

43

SIRA TAHSĠSLĠ

90

HĠZMET TAHSĠSLĠ

2

BOġ

3

Toplam

138

6- Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Kamp) Hizmeti:
Bakanlığımıza ait Antalya Konyaaltı’nda bulunan Eğitim ve Dinlenme Tesisi Ġdari
Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının yönetiminde olup; tesiste 49 adet klimalı oda ile 13 adet oba
evi bulunmaktadır. YaklaĢık 200 yatak kapasiteli olan kampın ayrıca yemek salonu, eğitim,
spor ve eğlence bölümleri mevcuttur. Söz konusu Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden 2008 yılı
içerisinde yaklaĢık 1500 kiĢi yararlanmıĢtır.
01/01/2008- 31/12/2008 tarihleri arası Antalya Eğitim ve sosyal tesisleri gelir-gider
tablosu
Tablo 23
Gelir

Gider

463.586,55

424.779,54

6 -TaĢıt Hizmeti:
BaĢbakanlıkça belirlenen Usul ve esaslar doğrultusunda; Bakanlığımız hizmetlerinde
kullanılmak üzere Ġhalesi Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğünce; Sevk ve idareleri ise Ġdari
Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 15 adet taĢıt bulunmaktadır.
7- Elektrik, Su Ve Doğalgaz Temin ve Kullanımı Hizmetleri:
Bakanlığımızın da içinde yer aldığı sitenin elektrik,su ve doğalgaz sarfiyatları tek
merkezden yapıldığından; hissesinin % 54’ünün Bakanlığımız, % 43 ünün Kültür ve Turizm
Bakanlığı, % 3’ ünün ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün paylaĢılmasının öngörüldüğü
bir protokol yapılarak harcamalar bu protolol çerçevesince yapılmaktadır.
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Elektrik:
2008 yılı elektrik tüketimi ve harcama tutarı aĢağıdaki tablo da yer almaktadır.
Tablo 24
2008 Yılı Elektrik Tüketimi
Elektrik Tüketimi (kwh)

2.103.745,66

Elektrik Harcaması (YTL)

470.391,85

Ancak 2008 yılı bütçesindeki ödenek yetersizliği nedeniyle elektrik faturalarının
büyük bir bölümü Bakanlığımız Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü tarafından
karĢılanmıĢtır.
Doğalgaz:
.
Tablo 25
2008 Yılı Doğalgaz Tüketimi
Doğalgaz Tüketimi (m3)

205.433.00

Doğalgaz Harcaması (YTL)

160.000.00

Hurda Araçların Piyasadan Çekilmesi:.
1511 aracın piyasadan çekilmesi iĢlemi ciddi bir sorunla karĢılaĢılmadan
gerçekleĢtirilmiĢ ve araç sahiplerine DÖSĠM aracılığı ile 9.288.080,00 YTL ödenmiĢtir.

Tablo 26

Piyasadan Çekilen Araç Sayısı

Ödenen Miktar (YTL)

1511

9.288.080,00
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B.1.13- Savunma Sekreterliği
B.1.13.1- Faaliyet Bilgileri
Hizmet Ġçi Eğitim Programları:
2008 Yılı Eğitim Programında öngörülen faaliyetlerden bazıları Savunma/Sivil
Savunma Uzmanı kadrolarının boĢ ve yeterli idari personel bulunmaması ile seferberlik
planlama faaliyet takviminin yoğun olması nedeniyle icra edilmemiĢtir.
Eğitim ve Kurs Programları:
Savunma Sekreterliği personeli yıl içerisinde Bakanlık içinde ve dıĢında
düzenlenen 1-3 gün arasında değiĢen sürelerde eğitime tabi tutulmuĢtur.
Savunma Sekreterliği Tarafından Düzenlenen ve/veya Katılım Sağlanan
Toplantılar ve Tatbikatlar:
Tablo 27
Sr.

Toplantı Konusu

Tarihi

KonuĢmacı

Toplantı Yeri

Katılım

Arama Kurtarma

07/02/2008

SUGĠD

Genelkurmay

Bakanlık, ilgili

BaĢkanı

BaĢkanlığı

kurum ve

No

1

Tatbikatları Planlama
Toplantısı

2

Milli Alarm Sistemi

kuruluĢlar

20/02/2008

Alarm MüĢaviri

Semineri Koordinasyon

MGK Genel

Genelkurmay,

Sekreterliği

Bakanlık, kurum ve

Toplantısı

kuruluĢların
temsilcileri.

3

NATO/CAPC Planlama

11/03/2008

CAPC ve

NATO

NATO Müttefikleri

Komitesi Toplantısı

13/03/2008

EADRCC

Karargahı

Temsilcileri

Tarihleri

BaĢkanı

arasında.

4

NATO CMX-08

22/03/2008

MGK

MGK Genel

Bakanlıklar, ilgili

Tatbikatı Ġcrası

28/03/2008

Tatbikatlar

Sekreterliği

kurum ve

tarihleri

MüĢaviri

kuruluĢlar

arasında.

5

Milli Alarm Sistemi

28/03/2008

Alarm MüĢaviri

Tatbikatı icrası

190

MGK Genel

Bakanlık, ilgili

Sekreterliği

kurum ve

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu
kuruluĢlar

6

7

GÜVEN-2008 Milli Kriz

MGK

MGK Genel

Bakanlık, kurum ve

Yönetimi Ġlk Planlama

Tatbikatlar

Sekreterliği

kuruluĢlar

Toplantısı

MüĢaviri

NATO

MGK Genel

Bakanlıklar, ilgili

Tabikatlar

Sekreterliği

kurum ve

NATO CMX-08

08/04/2008

16/04/2008

Koordinasyon Toplantısı

MüĢaviri

8

9

kuruluĢlar.

Deniz Aslanı AK

06/05/200808

Deniz Kuv.

Tatbikatı Ġcrası

/05/2008

Komutanlığı

BaĢkanlığı,

tarihleri

Tatbikatlar

Ġlgili bakanlık ve

arasında.

BaĢkanı

kuruluĢlar

04/06/2008

MGK Plan

MGK Genel

Bakanlık, kurum ve

MüĢaviri

Sekreterliği

kuruluĢlar

Ġhtiyaç Kriterleri
Toplantısı

Eğe Denizi

Genelkurmay

Genelkurmay,
10

NATO Milli

12/05/2008

Koordinasyon Toplantısı

11

NATO/CAPC Planlama

13/06/2008

Komitesi Toplantısı

15/06/2008

NATO

MGK Genel

Ġlgili Bakanlık

MüĢaviri

Sekreterliği

Temsilcileri

CAPC BaĢkanı

NATO

NATO Müttefikleri

Karargahı

Temsilcileri

Tarihleri
arasında.

12

13

ġehit Teğmen Caner

17/06/200819

Deniz Kuv.

Kıbrıs

Genelkurmay

GÖNYELĠ-2008 AK

/06/2008

Komutanlığı

(Gazimağusa

BaĢkanlığı,

Tatbikatı Ġcrası

tarihleri

Tatbikatlar

Limanı)

Ġlgili bakanlık ve

arasında.

BaĢkanı

24/06/2008

Genelkurmay

Genelkurmay

Ġlgili Bakanlık,

BaĢkanlığı Plan

BaĢkanlığı

kurum ve

Deniz Güvenlik
Stratejileri Toplantısı

kuruluĢlar

Prens.BĢk.

kuruluĢlar
Bakanlık, kurum ve

14

SEFOP Toplantısı

26/06/2008

MSB

MSB Seferberlik

Seferberlik

Dairesi

Dairesi BaĢkanı

191

kuruluĢlar
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Bakanlık, bağlı,

15

Ġhtiyaç Kriterleri

19/08/2008

Toplantısı

16

TÜRKSAT A.ġ. Harekat

02/09/2008

Savunma

Bakanlık

ilgili, iliĢkili

Sekreteri

Toplantı Salonu

kuruluĢları

MEBS BaĢkanı

Genelkurmay

MEBS BaĢkanlığı

BaĢkanlığı

ve Bakanlığımız

Kontrolü Protokolü
Toplantısı

17

ilgili temsilcileri

NATO/PBIST Planlama

23/09/2008

Komitesi Toplantısı

25/09/2008

PBIST BaĢkanı

NATO

NATO Müttefikleri

Karargahı

Temsilcileri

Antalya

NATO Müttefikleri

Tarihleri
arasında.
18

NATO/CAPC Planlama

07/10/2008

Komitesi Toplantısı

09/10/2008

CAPC BaĢkanı

Temsilcileri

Tarihleri

19

Ġhtiyaç Kriterleri

MGK Plan

MGK Genel

Bakanlık, kurum ve

MüĢaviri

Sekreterliği

kuruluĢlar

MGK

MGK Genel

Bakanlık, kurum ve

Yönetimi Koordinasyon

Tatbikatlar

Sekreterliği

kuruluĢlar

Toplantısı

MüĢaviri

MGK

MGK Genel

Bakanlıklar, ilgili

Tatbikatlar

Sekreterliği

kurum ve

22/10/2008

Toplantısı

20

21

GÜVEN-2008 Milli Kriz

NATO CMX-09

30/10/2008

05/11/2008

Koordinasyon Toplantısı

MüĢaviri

kuruluĢlar.
Genelkurmay,

22

NATO

MGK Genel

Ġlgili Bakanlık

MüĢaviri

Sekreterliği

Temsilcileri

MSB

MSB

Bakanlık, ilgili

Seferberlik Tatbikatı

Seferberlik

Seferberlik

kurum ve

Koordinasyon Toplantısı

Dairesi BaĢkanı

Dairesi

kuruluĢlar

NATO Milli

18/11/2008

Koordinasyon Toplantısı

23

YILDIRIM-2009

25/12/2008

BaĢkanlığı

24

GÜVEN-2008 Tatbikatı

01/12/200805

BaĢbakanlık

MGK Genel

Bakanlık kurum ve

Ġcrası

/12/2008

MüsteĢar

Sekreterliği

kuruluĢ yetkilileri

Tarihleri

Yardımcısı

arasında.
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“BaĢbakanlık Seferberlik ve SavaĢ Hali Hazırlıkları Direktifi” esaslarına göre MGK
Genel Sekreterliği koordinesinde hazırlanan Bakanlığımızın seferberlik ve savaĢ hali
hazırlıklarına iliĢkin “Seferberlik ve SavaĢ Hali Genel Planı” ile “UlaĢtırma Özel Planı” ve
“UlaĢtırma Tesisleri ĠĢletme Özel Planı”nda bakanlık teĢkilat yapısında meydana gelen
değiĢikliklerden kaynaklanan nedenlerle 2008 yılında güncelleĢtirilmiĢtir.
2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına
göre; Bakanlığımız ve kuruluĢlarına ait her türlü yapı, bina, tesis ve iĢletmelerin tasarımı,
yapımı, iĢletimi, bakımı ve kullanımı aĢamalarında, herhangi bir Ģekilde çıkacak yangınlarda
can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini, yangın öncesinde ve sırasında
alınacak tedbirler, görev ve sorumluluklar ile organizasyon, eğitim ve denetim usullerini
belirlemek amacıyla “UlaĢtırma Bakanlığı Yangından Korunma Yönergesi” yıl içerisinde
yeniden hazırlanarak Sayın Bakanımız tarafından onaylanmıĢtır.
Ayrıca Bakanlık hizmet binaları ile çalıĢanların koruma ve güvenliğinin sağlanmasına
yönelik olarak hazırlanan (taslak) UlaĢtırma Bakanlığı Güvenlik Önlemleri Uygulama
Esasları kuruluĢlara gönderilerek görüĢleri alınmıĢ olup, 2010 yılı içerisinde yayımlanması
planlanmaktadır.
Bölücü faaliyetler ile terör örgütü ve destekçilerini tesirsiz hale getirmek, meĢruiyet
kazanmalarını önlemek, yurt içi ve yurt dıĢındaki etkilerini ortadan kaldırmak ve bu konuda
topyekun mücadelenin oluĢumunu sağlamak amacıyla hazırlanan ve 18/01/2006 tarihli
BaĢbakan Olur’u ile yürürlüğe giren “Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı” ile
“Hizbullah Terör Örgütüne Yönelik Eylem Planı”nda Bakanlığımızı ilgilendiren tedbirlerle
ilgili yürütülen çalıĢmalar yıl içinde tamamlanmıĢtır.
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2008 YILI
FAALĠYET RAPORU
KURUMSAL KABĠLĠYET
ve
KAPASĠTENĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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IV-KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A- ÜSTÜNLÜKLER
A.1- Demiryolu Sektörü
Demiryolu taĢımacılığının hız, konfor, güvenlik ve yerleĢim merkezinden
yerleĢim merkezine yolcu ve yük taĢımacılığı,
TaĢıma mesafelerinin fizibiliteyi sağlayacak uzunlukta bulunması,
Avrupa – Asya demiryolu taĢımacılığının koridorunda bulunmamız,
Çevre ve hava kirliliği yönünden diğer taĢımacılık sektörlerinden daha
avantajlı olması,
Petrol ve petrole dayalı ürünlerin kullanımının azalmasının dıĢa bağımlılığı
azaltacağı ve yerli üretim ve sanayinin geliĢmesini sağlaması,
Tüm kamuoyu olarak demiryolu taĢımacılığının geliĢmesinin tercih edilmesi.
A.2- Suyolu Sektörü
DLHĠ Genel Müdürlüğünün baĢlangıcı Cumhuriyet dönemine dayanan köklü
bir kuruluĢ olması.
Ülkemizin üç yanını kaplayan denizlerle bağlantılarının olması,
Tecrübe birikimi yüksek olup bugüne kadar çok önemli ulaĢım alt yapı
projeleri gerçekleĢtirmesi,
Demiryolu, Denizyolu, Havayolu alt yapı projelerinden sorumlu olması
nedeniyle kombine taĢımacılık konusunda belirleyici politikaların oluĢturulmasında aktif rol
oynama avantajına sahip bulunması,
A.3- Havayolu Sektörü
DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü UlaĢtırma Alt Yapı Proje ve inĢaatı konusunda
Türkiye’de 3348 sayılı kanunla yetkili kılınmıĢ ve bu yetki kurumu bu alanda ciddi bir
birikime kavuĢturmuĢtur.
Hava meydanları inĢaatı ve projesi konusunda sahip olduğu tecrübe ve yasal
yetkileri kurumun bu anlamda güçlü bir yönüdür.
Hava meydanları proje ve inĢaatlarının birçok bileĢeni içinde barındıran bir
yapıya haiz olması ve bu konudaki tecrübesi ve yasal yetkilere sahip olası,
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Uluslararası üyeliklerimiz ile Avrupa ülkelerinde uygulanan kuralların ve
normların yakinen takip ediliyor ve bu üyeliklerimizden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getiriliyor olması,
AB üyeliği kapsamında AB mevzuatına uygun değiĢikliklerin yapılması ve
mevzuatın Türk Sivil Havacılık sektörüne uyarlanması,
Jeopolitik konumu sebebiyle ülkemiz hava sahasının bir geçiĢ koridoru
görevini üstlenmesi,
Yap-ĠĢlet-Devret modeli ile yapılan dıĢ hatlar terminalleri ile hava meydanı
kapasitelerinin arttırılmıĢ olması,
Özellikle yaz aylarında tatil merkezi olan ülkemizde dıĢ dünyaya açılan kapı
konumundaki hava meydanlarımızın modernizasyonun tamamlanmıĢ olması,
Bölgesel havacılık politikası ile havacılığın taĢıma modları arasındaki payını
arttırma konusunda yüksek kapasiteye sahip olması,
A.4- Karayolu UlaĢtırma Sektörü
Karayolu TaĢımacılık sektörünün tümünü düzenleme ve denetlemeye yetkili
bir birim olması,
Yürürlüğe konulan mevzuatın bu konudaki uluslararası standartlara ve AB
mevzuatına uyumlu olması,
Uluslararası standartlara ve etkileĢime (ikili ve çok taraflı anlaĢmalar) dayalı
bir birim olması,
Bilgisayar ve biliĢim sistemlerinin yaygın bir Ģekilde kullanılıyor olması,
ĠĢ ve iĢlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle bürokrasi ve
kırtasiyeciliğin azaltılmıĢ olması,
Karayolu taĢımacılığı konusunda gerçek zamanlı istatistikî verilere sahip
olunması.
A.5- HaberleĢme Sektörü
Politika belirleme yetkisi,
Sektörü düzenleme fonksiyonu,
Evrensel fonun oluĢturulması.
DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğünce, evrensel hizmetin sağlanmasına yönelik 5369
sayılı Kanunun 6. Maddesi gereğince; Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu ile Görev veya
Ġmtiyaz SözleĢmesi yapan ya da buradan Ruhsat veya Genel Ġzin alan iĢletmecilerden
196

T.C Ulaştırma Bakanlığı

2008 Yılı Faaliyet Raporu

Evrensel Hizmet Gelirleri adı altında 2008 yılında yaklaĢık 527.428.870,85 YTL tahsil
edilmiĢtir.
Bu gelir çerçevesinde; Maliye Bakanlığının

DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğünün

yapmıĢ olduğu tahsisattan, yukarıda belirtilen amaç ve hedeflere ulaĢmak için gerekli harcama
yapabilme imkanı mevcuttur.
B- ZAYIFLIKLAR
B.1- Demiryolu Sektörü
Altyapı yetersizliği ve standardının düĢük kalması,
Demiryolu altyapı ve üstyapı teknolojisinin yenilenememesi ve teknik
geliĢiminin sağlanamaması,
Teknik personel yetersizliği ve mesleki teknik eğitim yetersizliği,
Demiryolu projelerine uzun yıllar yeterli ödeneklerin ayrılamaması ve yapım
sürelerinin uzun olması ve hava Ģartları nedeniyle yapım kalitelerini olumsuz yönde
etkilemesi,
ĠĢletme hizmet kalitesinin düĢük kalması,
B.2- Suyolu Sektörü
DLHĠ Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge TeĢkilatlarının (Marmaray Bölge
Müdürlüğü dıĢında) bulunmaması,
Yürütülen projelere katkı sağlayacak teknik personel yetersizliği,
Teknik uzman kadro sayısının yetersizliği, mevcut uzman kadrosunun ise
emeklilik sınırında olması,
Sorumluluklar ile yetkilerin mertebe olarak uyumsuzluğu (Sorumluluk
fazlalığı, yetki eksikliği),
Projelerin gerçekleĢtirilmesinde kaynak yetersizliği,
Ġhale

öncesi

yapılması

gereken

ÇED,

imar

planı

çalıĢmaları

ve

sonuçlandırılması aĢamasında ilgili kuruluĢlar ve KĠK’le olan yazıĢma sürecinin uzun zaman
alması,
YĠD türü projelerde yatırım döneminde, sözleĢmesi kapsamında yer
almamasına rağmen Maliye Bakanlığı’nca ilave kullanım bedelinin talep edilmesi.
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B.3- Havayolu Sektörü
TaĢımacılık modları arasında havacılık sektörünün payının düĢük olması,
YetiĢmiĢ teknik ve uçuĢ personeli yetersizliği,
Sektör için eleman yetiĢtiren kurumların çeĢitliliğinin azlığı,
Proje maliyetlerinin yüksek olması, yatırımların gecikmesi,
Halk arasında lüks bir seyahat yöntemi olarak algılanması,
Yolcu uçağı olarak kullanılan büyük gövdeli uçakların ülkemizde henüz
üretilememesi,
Havacılık sektörünün ithalata dayalı olması,
Sektördeki kurumsal yapılanmanın tamamlanmamıĢ olması,
Sınır komĢusu ülkeler ile havacılık faaliyetlerinde iĢbirliğinin arzu edilen
seviyede sağlanamaması,
Her geçen gün artan uçak trafiği karĢısında meydan planlamalarının hedeflenen
etkinlikte yapılamaması,
AB üyeliği perspektifinde içinde bulunduğumuz durumun belirsizliğin olumsuz
yansımaları,
Yük taĢımacılığına yönelik kargo filomuzun emsallerine oranla yetersiz bir
büyüklüğe sahip olması.
B.4- Karayolu UlaĢtırma Sektörü
Karayollarındaki trafik güvenliğindeki zayıflıklar,
Karayollarında ağır yük taĢınması dolayısıyla oluĢan hasarlar ve bunların tamir
masrafları,
UlaĢım modları arasında karayolları lehine olan dengesizlik,
Yürütülen hizmetler ve yapılan iĢlerin tanıtımının yapılamamıĢ olması.
B.5- HaberleĢme Sektörü
Evrensel hizmetin sağlanmasına yönelik 5369 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesiyle birlikte sektör faaliyetlerinde artıĢ olmasına karĢılık HaberleĢme Genel
Müdürlüğünün 125 kiĢilik kadrodan 82 adedine halen atama yapılamamıĢtır.
Yeterli Ģekilde bir teçhizat ile donatılamamıĢtır.
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KURUMSAL ÜSTÜNLÜKLERĠMĠZ
GeniĢ yetkiler veren bir kuruluĢ kanunu olması ve sektöre yön vermesi,
UlaĢtırma Bakanlığı’nın yatırımlar anlamında Hükümetten tam destek alması,
Bakanlığın AB mevzuatına hazırlıklı olması
Diğer ülkelerdeki ulaĢım yönetim sistemlerinin incelenmesi ve değiĢimin
kaçınılmazlığı,
Diğer bakanlık ve genel müdürlüklerle iĢ birliği yapma gücü ve takip etme
vizyonu,
Özellikle havacılık alanında sistem ve hizmet ihraç eden kuruluĢları
oluĢturacak bir alt yapıya sahip olması,
Ġhracatın alt yapısını oluĢturmaya ve geliĢtirmeye yönelik bir yapıda olması,
ĠletiĢim sektöründeki hızlı geliĢimin koordinasyonunu yapıyor olması,
UlaĢtırma ve HaberleĢme alanında özel sektöre öncülük yapması ve aldığı
kararlarla özel sektörün geliĢimini desteklemesi,
Uzman görüĢlerine daha fazla önem verilmeye baĢlanması,
GeliĢime ve değiĢime açık olunması,
Bakanlığın bünyesindeki kurumlararası koordinasyonun geliĢmiĢ olması,
Karayolları Genel Müdürlüğünün UlaĢtırma Bakanlığına bağlanması ile
birlikte ulaĢım ile ilgili bütüncül bir yaklaĢımın sağlanmıĢ olması.

KURUMSAL ZAYIFLIKLARIMIZ
Mevcut personelde yükselme olanağının kısıtlı olması ve ücret politikası
nedeniyle oluĢan motivasyon eksikliği ve diğer kuruluĢlara nakil isteği,
Yönetim Bilgi Sisteminin kurulma aĢamasında olması,
Kurum kapasitesinin güçlendirilmesi için gerekli hizmet içi eğitimin eksikliği,
UlaĢtırma konularında ulusal bir araĢtırma enstitüsünün bulunmaması,
Bakanlığın dil eğitimi almıĢ personel sayısının yetersizliği,
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Personel sayısının yetersizliği ve özelleĢtirilen kurumlardan naklen atanan
personelin UlaĢtırma Bakanlığı’na adaptasyonunun tam olarak sağlanamaması,
Personel değerlendirmesinin olmaması ve maaĢ dengesizliği,
Demiryolu alt yapı maliyetlerinin yüksek ve uzun süreli olmasının, yatırımları
geciktirmesi veya yatırımlardan vazgeçilmesine sebep olması,
Alt yapı iyileĢtirmesinde ve kapasite artırımında kaynak yetersizliği,
Genel Müdürlük ve bağlı kuruluĢların Ar-Ge çalıĢmasına yeterli kaynağı
ayırmaması,
ĠletiĢim sektörü gibi, ileri teknoloji metodları kullanılan bir alandan yeterince
istifade edilmemesi,
Türkiye genelindeki Üniversitelerle iĢbirliğinin yeteri kadar sağlanamaması,
Yabancı dil bilen personel azlığı,
Kurumların görev yetki ve sorumlulukları arasındaki sınır belirsizliği
nedeniyle, uygulamada yetki karmaĢası yaĢanması,
Bakanlık faaliyetlerinin yeterince tanıtılmaması ve reklam çalıĢmalarına
gerekli önemin verilmemesi.
Norm kadro çalıĢmalarının bulunmaması,
Görev tanımların standart bir yapıda bütün birimler için yapılmamıĢ olması.

C- GENEL DEĞERLENDĠRME
UlaĢtırma ve haberleĢme sektörleri; sanayi, ticaret, tarım, turizm gibi birçok sosyal ve
ekonomik sektörün dinamizminde belirleyici olan sektörlerdir. Bu nedenle, teknolojik,
sosyo-ekonomik ve kültürel geliĢmeler, ulaĢtırma ve haberleĢme alanlarındaki ilerlemelerle
çok yakından iliĢkilidir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢin yaĢandığı günümüz dünyasında ulaĢtırma
ve haberleĢme alanlarında baĢ döndürücü geliĢmelere Ģahit olmaktayız. Her iki sektörde
çağdaĢ hedeflere ulaĢmak; uluslararası geliĢmelere paralel, ülkemiz gerçeklerine uygun,
sağlıklı politikaların oluĢturulup, uygulamaya konulması ile mümkün olacaktır.
Ülkelerin kalkınmıĢlık düzeyinin belirlenmesinde önemli göstergeler olan ulaĢtırma ve
haberleĢme hizmetleri, ülke özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınmadan, baĢka bir ifade
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ile uygulanabilir planlamalar yapılmadan sağlanmaya çalıĢıldığından, içinden çıkılmaz
sorunlara neden olmaktadır. Ülke ekonomilerinin dinamizmi, bu sektörlerin aldığı biçim ve
kendilerini yenileme gücü ile doğrudan iliĢkilidir.
Yolcu ve yük taĢımacılığında ulaĢım türlerinin her birinden faydalanma noktasında;
ülkenin sosyal durumuna, mali imkânlarına, sahip olduğu enerji kaynakları ile arazisinin
topoğrafik özelliklerine, teknolojik yapısına uygun düĢen ulaĢtırma türlerinin seçilip, her
birine gerekli olan ağırlığın verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, ulaĢtırma bir bütün
olduğuna göre bu türler arasında dengelerin sağlanması, türlerin birbirlerinin rakibi değil
birbirlerini besleyen sistemler Ģeklinde bir bütün olarak iĢletilmeleri, ülke için ekonomik,
hızlı, güvenli bir taĢıma hizmetinin sağlanmasında göz önünde tutulması gereken ana
unsurlardır.
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2008 YILI
FAALĠYET RAPORU
ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
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V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER:
V.1- Demiryolu Sektörü
Fırsatlar :
AB kapsamında taĢımacılık ağının geniĢlemesi ve miktarının artması imkanı,
Karayolu taĢımacılığının düzenlenmesi ile haksız rekabetin ortadan kalkması,
Kurumlarda yeniden yapılanma için bir fırsat oluĢturması ve teĢvik edilmesi,
Avrupa Birliği ülkeleri ile demiryolu hatlarının birleĢmesi neticesinde
kalitenin, rekabetin, teknolojinin ve taĢıma standardının yükselmesi,
Kombine taĢımacılıkta büyük payın demiryolları üzerinde olması,
Avrupa – Asya bağlantısında pay sahibi olunması ve bu imkanı demiryolunun
geliĢimi ve taĢımacılık alanında değerlendirilmesi.
Tehditler :
UlaĢtırma ve demiryolu taĢımacılığına gerekli mali kaynağın yeterince
ayrılamaması,
Karayoluna nazaran demiryolu taĢımacılığının alt yapı ve teknolojik olarak çok
geride kalması ve geliĢmemiĢ olması.
V.2- Suyolu Sektörü
Fırsatlar :
Ülkemizin AB’ye adaylık süreci içinde bulunması nedeniyle teknik ve finansal
imkanlar oluĢması,
Günümüz istihdam politikası çerçevesinde sektörde istihdam imkanı doğması,
KurulmuĢ olan tam donanımlı Hidrolik AraĢtırma Laboratuarının, kıyı
yapılarının en sağlıklı Ģekilde projelendirilmesine olanak sağlaması.
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Tehditler :
Kıyılarımızda plansız yapılaĢmanın önüne geçilememesi ve kıyı yönetiminin
eksikliği,
Ülkemizin, deprem ülkesi olması ve aynı zamanda kıyılarımızın ciddi dalga
etkisi altında bulunması nedeniyle hasar ve kıyı değiĢimine maruz kalması, bunun ise ülkemiz
ekonomisine ilave mali yük getirmesi,
V.3- Havayolu Sektörü
Fırsatlar :
UlaĢtırma alt yapı sektörü özellikle hava meydanları anlamında ileri teknoloji
gerektiren uçak sanayi ile iĢbirliği içinde geliĢtiğinden mevcut alt yapı ve muhtemel projeler
her an için denetim altında tutulmaktadır. Yapılan projelerde dünya standardı kabul edilen
ICAO standartları benimsendiği için ICAO’nun mühendislik potansiyelinden de istifade etme
Ģansını, yayınları takip edebildiği ölçüde yakalayabilmektedir.
Tehdit :
Hava meydanları alt sektörü itibariyle dünyadaki geliĢmelerden anında
etkilenir olması, olumsuz geliĢmeler karĢısında kurumun projelerinin sorgulanır hale gelmesi
sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca ulusal, bölgesel ve sektörel programlara sahip çıkılmaması
ve sektörel anlamda bileĢeni olmayan projelere itilmesi, kurumun sektördeki konumunu
sarsan bir tehdit olarak algılanmaktadır.
V.4-Karayolu UlaĢtırması Sektörü
Fırsatlar :
4925, 5228, 5335 ve 5495 sayılı Kanunların UlaĢtırma Bakanlığı’na vermiĢ olduğu
yeni görev ve yetkiler çerçevesinde, iĢletmecilere faaliyetlerine uygun yetki belgesi verilmesi,
yetki belgesi ve iĢletme belgesi sahiplerinin, sorumlulukları/yükümlülükleri bakımından ülke
çapında etkin kontrol ve denetimlerinin yapılması.
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Tehdit :

Yeter sayıda, ücret ve sosyal hakları iyileĢtirilmiĢ nitelikli idari ve teknik hizmetler
(özellikle mühendis) sınıfında olmak üzere ve yabancı dil bilen personel bulunmaması.
Denetim hizmetlerinin ülke genelinde etkin bir Ģekilde yapabilecek organizasyon
yapısı ve personel bulunmaması.
V.5- HaberleĢme Sektörü
Fırsatlar :
Ülkemizin telekomünikasyon sektöründeki mevzuatı oldukça dağınık ve karıĢık
olduğundan mevzuatın toparlanması ve dağınıklığın giderilmesi amacıyla hazırlanan
“Elektronik HaberleĢme Kanunu”nun yürürlüğe girmesi, Sektörde serbestleĢmenin hızlanması
hızlanacak ve daha sağlıklı etkin bir rekabet ortamının oluĢması ile birlikte istihdam artacak
olması.
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MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
Ġdaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. ANKARA 30/04/2009

Kenan BOZGEYĠK
Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı
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ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ANKARA 30/04/2009

M. Habib SOLUK
MüsteĢar
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