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BAKANIN MESAJI  
 

2019 yılı için hazırladığımız performans 
programının önceliği; mali disiplinin korunması, 
kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması, 
maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik artışı, 
gelirlerin kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin 
artırılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılması ve 
kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler 
sağlanmasıdır. 

 
Bakanlığımızın 2019-2023 Dönemi Stratejik 

Planının yıllık uygulama adımı olan, performans 
hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için 
yürüteceğimiz faaliyetler ile bunların kaynak 

ihtiyacına ilişkin bilgileri içeren 2019 Yılı Performans Programı mali disiplin 
ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

 
Stratejik yönetim anlayışının temel bir unsuru olan ve aynı zamanda 

stratejik plan ve bütçe arasında köprü görevini üstlenen 2019 Yılı Performans 
Programı, yıl içerisindeki çalışmalarımızda önemli rehberlerimizden biri olacaktır. 

 
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığının 

ölçümüne imkân veren, üst yöneticilere ve kamuoyuna hesap verme sorumluluğu 
getiren Bakanlığımız 2019 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği 
geçen Bakanlığımız personeline teşekkür eder, kamuoyuna ve uygulayıcılara 
faydalı olmasını dilerim. 

 
 

                       Dr. Berat ALBAYRAK 
                             Hazine ve Maliye Bakanı 
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I- GENEL BİLGİLER  
 
A- Misyon ve Vizyon  
 

Misyon 
 

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin, istikrarın, adaletli gelir 

dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik politika oluşturmak, 

uygulamak ve sonuçlarını takip etmek. 

 
Vizyon 

 
Ülkemizin istikrarlı ekonomik gelişimini sürdürerek vatandaşımızın 

refahını en gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak.   

 
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar  
 

Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinde tanımlandığı haliyle aşağıda verilmektedir: 

 Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve 

bu politikaları uygulamak, 

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin 

hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde 

yerine getirmek, 

 Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,  

 Gelir düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yapmak,  

 Her türlü gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlamak, her türlü gider 

işlemlerine ait mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlamak,  

 Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını 

inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip 

etmek ve denetlemek, 

 Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek, 

 Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejilerin 

belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaların 

uygulanmasını sağlamak, 
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 Hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve 

işletmeler ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik 

ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla 

ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve 

verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve Hazinenin Cumhurbaşkanı 

kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini 

sağlamak,  

 Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına 

ilişkin düzenleme ve işlemleri yapmak, 

 Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, 

uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit 

etmek, 

 Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izlemek, 

değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı 

güçlendirici çalışmalar yapmak, 

 Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomi 

politikalarını ilgilendiren faaliyetlerine katılım sağlamak, 

 Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük 

stratejiler geliştirme amacıyla çalışmalar yapmak ve topluma 

perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla 

belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri 

giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek, 

 Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar 

çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta 

vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık 

programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile 

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının 

görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile 

müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak, 

 Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar 

çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali 

plan, Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve 

programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde 
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ilgili bentte belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya 

teklif etmek. 

 Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik 

sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar 

koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için 

uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.  

 Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin 

kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında 

belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde 

yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

 Faaliyet alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve 

kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

 Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer 

görevleri yapmak. 

 
C- Teşkilât Yapısı  
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilâtı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı 

ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan oluşmaktadır. 

 
 Bakanlık Merkez Teşkilâtı 

 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,  

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 

 Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 

 Borçlanma Genel Müdürlüğü, 

 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

 Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 

 Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 

 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, 

 İç Denetim Birimi Başkanlığı, 

 Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 

 Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, 

 Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 
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 Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 

 Muhasebat Genel Müdürlüğü, 

 Özel Kalem Müdürlüğü, 

 Personel Genel Müdürlüğü, 

 Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 

 Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı, 

 Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

 Teftiş Başkanlığı,  

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 

 
 Bakanlığımız Bağlı Kuruluşları 

 Gelir İdaresi Başkanlığı 

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

 Türkiye İstatistik Kurumu 

 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

 Kefalet Sandığı 

 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 

 
 Bakanlığımız İlgili Kuruluşları 

 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi 

 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 

 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı 

 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 

 Merkezi Finans ve İhale Birimi  
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Bakanlığımız İlişkili Kuruluşları 
 

 Kamu İhale Kurumu 

 
 Bakanlık Taşra Teşkilâtı 

Bakanlığımız taşra teşkilâtı, illerde Defterdarlıklar; ilçelerde ise 

Defterdarlıklara bağlı Malmüdürlükleri vasıtasıyla hizmet vermektedir.  

İllerde Defterdarlıklara bağlı; 

 Muhakemat Birimleri 

 Muhasebat Birimleri 

o Muhasebe Müdürlükleri 

o Saymanlık Müdürlükleri 

o Malmüdürlükleri 

 Personel Müdürlükleri 

yer almaktadır. 

 
 Bakanlık Yurt Dışı Teşkilâtı 
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D- Fiziksel Kaynaklar  
 

Hazine ve Maliye Bakanlığında 31/12/2019 tarihi itibarıyla mevcut 

olan büro makineleri ve sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

BÜRO MAKİNELERİ       ADET 
Telefon 20.481 
Faks 982 
Tarayıcı 2.070 
Yazıcı 10.444 
Bilgisayar Kasası 9.751 
Ekran 16.253 
Thin Client 12.588 
Dizüstü Bilgisayar 12.993 
Fotokopi Makinesi 2.235 

 

Bakanlığın donanım envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

ENVANTER ADET 
Sunucu* 3.673 
Switch 3.587 
Modem 421 
Firewall 7 
Kesintisiz Güç Kaynağı 2.059 

*Data kasaları ile sunucu ve ağ cihazı kabinleri dâhildir. 

 

Bakanlığın fiziksel varlık envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

ENVANTER ADET 

Lojman Sayısı 5.446 

Taşıt 622 

Sosyal Tesis* 44 
*Eğitim ve dinlenme tesisi, lokal, misafirhane ve kreş sayılarını içermektedir. 
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E- İnsan Kaynakları  
 

23/10/2019 tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı personelinin birimlere 

göre dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir: 

BİRİMLER MERKEZ TAŞRA 
YURT
DIŞI 

TOPLAM 

Özel Kalem Müdürlüğü 25   25 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 8.230   8.230 
Mali Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanlığı 

126   126 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 104   104 
Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğü 

154 1.424  1.578 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 589 6.432  7.021 
Borçlanma Genel Müdürlüğü 0   0 
Personel Genel Müdürlüğü 372 4.558  4.930 
Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı 

458   458 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 18   18 
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 172   172 
Kamu Sermayeli Kuruluş ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü 

93   93 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 

175   175 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü 89   89 
Hazine Kontrolörleri Kurulu 
Başkanlığı 

68   68 

Sigorta Denetleme Kurulu 
Başkanlığı 

60   60 

Ekonomik Programlar ve 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

112   112 

Finansal Piyasalar ve Kambiyo 
Genel Müdürlüğü 

65   65 

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm 
Genel Müdürlüğü 

167   167 

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 40   40 

Teftiş Başkanlığı 0   0 

İç Denetim Birimi Başkanlığı 12   12 
Yurtdışı Teşkilatı   13 13 

TOPLAM 11.129 12.414 13 23.556 
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II- PERFORMANS BİLGİLERİ 
 
A- Temel Politika ve Öncelikler  
 

A.1. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 
 

On Birinci Kalkınma Planında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir; 
 
 Belirlenen büyüme modelinde üretken alanlara yönelen yatırımların 

istikrarlı ve yüksek düzeyde olması önem arz etmektedir. Bu yatırımların en 
güvenilir finansman kaynağını oluşturan yurtiçi tasarrufların artırılması 
amaçlanmakta, Plan dönemi sonunda yurtiçi tasarrufların milli gelire 
oranının yüzde 30’un üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Yurtiçi 
tasarrufların artırılması cari açığın azalmasına ve Türkiye ekonomisinin olası 
şoklara daha dayanıklı hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Kamu 
tasarruflarının artırılmasının yanında hane halklarının ve firmaların tasarruf 
bilinci ve eğiliminin artırılması, uzun vadeli tasarrufların özendirilmesi 
sağlanacak ve tasarrufları ekonominin verimli alanlarındaki yatırımlara 
yönlendirecek politikalar uygulanacaktır. 
 

 Plan döneminde ulaşılması öngörülen büyüme hedefleri 
doğrultusunda finansal piyasaların reel sektörün finansman ihtiyacını 
düşük maliyetle karşılayacak ve farklı nitelikteki finansal araçları kullanıma 
sunacak bir yapıya kavuşması amaçlanmaktadır. Sanayide yapısal 
dönüşümün hedeflendiği bu dönemde, hem finansal piyasaların ortaya 
konulan politikaların hayata geçirilmesinde etkili olması hem de ülkemizin 
küresel bir finans merkezi olma yönünde kararlı adımlarla ilerlemesi esastır. 
Bu kapsamda, sermaye piyasaları geliştirilecek, finansal teknoloji ekosistemi 
güçlendirilecek ve faizsiz finansın sektör içerisindeki ağırlığı artırılacaktır. 
 

 Kamu işletmeleri kârlılık, verimlilik ve kurumsal yönetim ilkelerine 
uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. Bu çerçevede, kamu işletmeleri 
fiyat ve tarifelerini ticari esaslara göre belirleyecek, ürün optimizasyonunu ve 
verimliliğini artıracak, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini geliştirecektir. 
Ekonomide verimlilik artışı ve kamu mali dengelerini iyileştirme hedefleri 
doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecektir. 
 

 Özelleştirmeler yoluyla devletin kamusal fayda taşımayan 
üretimdeki payının azaltılması sürdürülecek, mevcut kamu iktisadi 
teşebbüslerinin (KİT) faaliyetleri piyasada rekabeti bozucu etkiye neden 
olmayacak etkin ve verimlilik temelli şekilde yürütülecektir. 
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 Ekonomi yönetiminde eşgüdüm ve uyum esas olacaktır. 
Politikalarda güçlü koordinasyon sağlanırken, etkin karar alma 
mekanizmaları sayesinde para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki 
uyum gözetilmeye devam edilerek, makroekonomik istikrarın kalıcılığı temin 
edilecektir. 
 

 Borçlanma politikası, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları 
göz önüne alınarak makul bir risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede 
mümkün olan en uygun maliyetle finansmanı esas alan stratejik ölçütlere 
dayalı olarak yürütülecektir. 
 

 KİT’lerde ve mahalli idarelerde yönetişim süreçleri geliştirilecek ve 
mali uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde kontrol altına alınacaktır. 
 

 İstikrarlı ve güçlü büyümenin finansmanına yönelik yurtiçi tasarruf 
artışına yönelik yeni araçlar oluşturulacak, bu kaynaklar dengeli ve etkin bir 
biçimde rekabetçi alanlara yönlendirilecektir. Kamu kaynak dağılımında 
öncelikli sektörler ön plana çıkarılacak ve kamu destekleri kurumsallaşmayı, 
ölçek büyütmeyi ve teknolojiye dayalı yeniliği teşvik edecek şekilde yeniden 
ele alınacaktır. 
 

 Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik 
kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
 

 Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave 
vergisel düzenlemelerle teşvik edilecektir. 
 

 İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına 
ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecektir. 
 

 İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının 
vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecektir. 
 

 Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak 
özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacaktır. 
 

 Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri 
için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları 
oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda 
ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacaktır. 
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 Uzun vadeli yatırım projelerinde vadeye uygun, uzun vadeli 
uluslararası ortaklık temelli finansman araçları geliştirilecektir. 
 

 Uzun vadeli dış kaynak teminini kolaylaştıracak, uluslararası 
işbirliği mekanizmaları güçlendirilecek, ülkemizin yatırım ortamı detaylı bir 
programla uluslararası alanda tanıtılacaktır. 
 

 Dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere büyük ölçekli 
fonların ülkemize uzun vadeli yatırım yapmasına yönelik yeni finansal 
ürünler geliştirilecektir. 
 

 Banka bilançolarındaki varlıkların seküritizasyonu teşvik 
edilecektir. 
 

 KOBİ varlık kiralama şirketi kurularak kira sertifikası ihracı 
yapılacak ve ihraç masraflarında destek sağlanacaktır. 
 

 Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİST) Özel Pazar şirketlerine 
yapılan yatırımlar, belirli bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin dönem 
kazancından düşülecektir. 
 

 Şirketlerin halka açılmasına destek olacak vergisel teşvikler 
sağlanacaktır. 
 

 KÖİ projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra 
sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacaktır. 
 

 Finansal piyasalara ilişkin düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar 
düzenleme ve denetleme etkinliğini artırmak üzere Türkiye Finansal 
Hizmetler Kurulu çatısı altında toplanacaktır. 
 

 Finansal düzenlemeler hazırlık aşamasında kamuoyuna 
duyurulacak, görüşlerin alınması için taraflara yeterli süre tanınacak ve 
düzenlemelerin etki analizleri yapılacaktır. 
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A.2. Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) 
 

 Tüketici enflasyonu, 2019 yılsonu itibarıyla yüzde 15,9 seviyesine, 
2021 yılsonu itibarıyla da yüzde 6 seviyesine düşürülecektir. 
 

 Atılacak olan ekonomik dönüşüm ve değişim adımları ile Program 
dönemi sonunda cari işlemlerde denge kalıcı olarak tesis edilecektir. 
 

 Program dönemi boyunca büyümenin yüzde 5 seviyesinde 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 2019 yılında büyümenin ertelenmiş iç talep 
kaynaklı olacağı ve enflasyonist olmayacağı öngörülmektedir.  
 

 Program dönemi boyunca, merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye 
oranı yüzde 2’nin altında tutulacaktır. Buna yönelik olarak Merkezi Yönetim 
Bütçesinin uygulama süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından yakın işbirliği içerisinde koordineli olarak 
yürütülecektir. 
 

 Kamu yatırım, harcama ve teşviklerinin etkinliğini artıracak 
değişim programları sürdürülecektir. 
 

 Kamu yatırımlarında, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli 
imalat sanayi sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı 
güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi 
yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik 
verilecektir. 
 

 Türkiye Varlık Fonu, cari işlemler dengesini güçlendirecek, ülkenin 
stratejik hedeflerini ve finansal piyasaların gelişmesini destekleyecek ve özel 
sektör iş birliklerine dayanan sabit sermaye yatırımları yapacaktır. 
 

 Yapılacak olan vergi reformu ile mükellef hakları daha etkin bir 
şekilde korunacak, beyanname sistemi yaygınlaştırılacak, vergi tahsilatının 
etkinliği artırılacak, kurumlar vergisi kademeli olarak azaltılacak, halka yeni 
açılan şirketlere kurumlar vergisi indirimi sağlanacak, vergi oranlarında ve 
vergi politikalarında yapılacak diğer bazı düzenlemeler ile vergi gelirleri 
artırılacak ve vergi adaleti sağlanacaktır. 
 

 Bankacılık sektörünün aktif kalitesini iyileştirecek, mali yapısını 
güçlendirecek ve kaynaklarını kaliteli ve sürdürülebilir büyümeyi 
destekleyecek şekilde kullanmasını sağlayacak adımların atılmasına devam 
edilecektir. 
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 Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların yeniden yapılandırılma 
süreci devam edecek, liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimiyle 
bu kurumlar güçlendirilecek, finansal istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir 
finansal mimari oluşturma çalışmaları sürdürülecektir. 
 

 YEP’teki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir 
kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili proje ve 
programlar hayata geçirilmeye devam edecektir. 

 
A.3. Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) 

 
 Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi 

kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artıracak program bazlı 
performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir. 
 

 Teşvik ve destek sistemi sadeleştirilerek mükerrerliği önleyici bir 
yapıda kurgulanacak, yapılacak etki analizleri çerçevesinde etkin olmayanlar 
kaldırılacak, teşviklerin makroekonomik hedefler ve bütçe hedefleri ile 
uyumu sağlanacaktır. 
 

 Kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla iş ve işlemler 
dijitalleştirilerek mali yük azaltılacak, bilgi sistemleri birbiriyle entegre 
edilerek karar destek mekanizması güçlendirilecektir. 
 

 Kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi 
artırılacak, kamuda risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 
 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 
mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla uluslararası 
standartlara uygun olarak hazırlanan Devlet Muhasebe Standartlarına, 
muhasebe yönetmeliklerinin uyumu büyük oranda sağlanmış olup uyum 
çalışmalarına devam edilecektir. 
 

 Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; 
makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe hazırlık, bütçe 
işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, 
kamu personel yönetimi, varlı yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme 
ve değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri 
çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır. 
 

 Kamu gelirlerinin kalitesi artırılarak, bütçenin gelir performansının 
yükseltilmesi amacıyla vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, gönüllü 
uyumun teşvik edilmesi, uyum maliyetlerinin azaltılması, vergi ve diğer 
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gelirlerin sürekli ve kalıcı kaynaklardan modern yöntemlerle ve en az 
maliyetle toplanması sağlanacaktır. 
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B- Amaç ve Hedefler  
 

2019-2023 dönemi Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik Planı çerçevesi 

ve bu kapsamda 2019 yılına ilişkin belirlenen performans hedefleri ve bu 

hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin genel çerçevesini gösteren 

tablolara aşağıda yer verilmektedir. 

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET

Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, 
Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin 

Geliştirilmesi Faaliyeti

Mali Değişim ve Dönüşüme Yönelik Politika 
Geliştirilmesi Faaliyeti

Mali disiplin anlayışı içerisinde; kamu 
harcamalarını rasyonelleştirerek 

sürdürülebilir büyümeyi, ekonomik ve 
sosyal refahı gözeten gider politikaları 

oluşturmak, desteklemek ve kamu 
kaynaklarının topluma sunulan 

hizmetlerin kalitesini artıracak şekilde 
kullanılmasını sağlamak

Kamu kaynaklarının, mali disiplin anlayışı içerisinde 
sürdürülebilir büyümeyi, ekonomik ve sosyal refahı 

destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin 
kalitesini artıracak şekilde 3E temelli tahsisi 

sağlanacak ve yönetilecektir.

Mali Kontrol Faaliyeti

Borçlanmanın ve kamu borç stokunun 
yapısının iyileştirilmesine devam etmek

Kamu borcu Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRYK) 
tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak 

yönetilecektir.

Borç, Nakit ve Risk Yönetimi Uygulamalarının 
Takibi, Analizi ve Geliştirilmesi Faaliyeti

Nakit programlama kalitesini artırmak
Gelir ve gider tahmin kapasitesinin geliştirilerek 

nakit yönetimi performansı artırılacaktır.
Nakit Planlama ve Programlama Kalitesinin 

Geliştirilmesi Faaliyeti

Tek Hazine Hesabı (THH) kapsamını 
genişletmek

Tek Hazine Hesabının Kapsamının 
Genişletilmesi Faaliyeti

Kamunun dış finansman ihtiyacının 
karşılanması çerçevesinde uluslararası 
sermaye piyasalarına etkin bir şekilde 

erişim sağlanması 

Kamunun dış finansman ihtiyacının karşılanması 
çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarına etkin 

bir şekilde erişim sağlanacaktır.

Bütçe Finansmanı için Uluslararası Sermaye 
Piyasalarında Tahvil ve Kira Sertifikası İhraç 

Faaliyeti

Kamunun proje ve program 
finansmanında dış kaynaklara erişiminin 

sürekliliğini sağlamak

Dış finansman kaynaklarına erişimde etkinlik 
sağlamak

Dış finansman kaynaklarına erişimin 
sürdürülmesi faaliyeti

Ülkemizin uluslararası ekonomik 
etkinliğini artırmak

Ülkeler ve uluslararası ekonomik kuruluşlarla 
ilişkileri geliştirmek ve söz konusu ülkeler ve 

kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini ve etkinliğini 
artırmak

Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal 
ilişkilerini geliştirme faaliyetleri

KİT'lerin Ticarilik Düzeylerinin Analiz Edilerek 
Sınıflandırılması ve Konu ile İlgili Rapor 

Hazırlanması Faaliyeti

Kurumsal Yönetimi Öne Çıkaracak Bir 
Dönüşüm Önerisi Ortaya Koymak Amacıyla 

Kamu İşletmeleri Reformu Raporu Hazırlanması 
Faaliyeti

Kamu işletmelerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik var olan bilgi 

işlem altyapısını etkinleştirmek

Kamu işletmelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik var olan bilgi işlem altyapısı 

etkinleştirilecektir.

Kamu İşletmeleri Veri İzleme (Kivi) Sisteminin 
Kamu İşletmelerinin İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesine Yönelik Olarak Yeniden 
Yapılandırılması Faaliyeti

Kamu Mali Varlık ve Yükümlülükleri 
Nedeniyle İhtiyaç Duyulan İnceleme ve 

Denetim Faaliyetlerinde Etkinliğin 
Artırılması

Ulusal ve Uluslararası Mevzuattan Kaynaklanan 
Denetim Faaliyetlerinin Etkinliği Artırılacaktır.

Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalardan Doğan 
Uluslararası Yükümlülükler Kapsamında 

Gerçekleştirilen ve Ulusal Mevzuattan 
Kaynaklanan Denetim Faaliyetlerinin 

Etkinliğinin Artırılması Faaliyeti

2019 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI ÇERÇEVESİ

İç Kontrol ve İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma 
Faaliyeti

Kamu kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin 
harcama önceliklendirmesi ve tasarruf anlayışı 
temelinde daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi 

sağlanacaktır.

Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu 
kapsamında kamu idarelerinde mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerini 
güçlendirmek ve izlemek

Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol araçları 
geliştirilecek ve bu kapsamda insan kaynağının 

niteliği artırılacaktır.

Ekonomide Dengelenmenin ve Bütçe 
Disiplininin Sağlanması, 

Sürdürülebilir Büyüme ve Adaletli 
Paylaşıma Yönelik Ekonomik Değişim 

İçin Maliye Politikalarının 
Belirlenmesine Katkı Vermek ve 

Uygulamak

Tek Hazine Hesabı kapsamı genişletilecektir.

Kamu mali dengelerini, mali disiplinden 
taviz verilmeksizin, kamu gider kalitesi 

gözetilerek sürdürülebilir şekilde 
sağlamak

Kamu sermayeli işletmelere ilişkin uluslararası 
kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu kurumsal 

görüş oluşturulacaktır. 

Kamu sermayeli işletmelere ilişkin 
uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile 
uyumlu kurumsal görüş oluşturulması

Kamu Mali Varlık ve 
Yükümlülüklerinin

Yönetiminde Etkinliği Artırmak
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET

Finansal İstikrarı Gözeterek; Finansal 
Ürün ve Hizmetlerin Çeşitliliğini ve 

Sistemin Derinliğini Artırmak 
Suretiyle Finansal Sistemi Reel 

Ekonomiyi Destekleyecek Şekilde 
Geliştirmek

Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini 
artırmak, yeni ürün ve hizmetler 

geliştirmek

Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliği artırılacak, 
yeni ürün ve hizmetler geliştirilecektir.

Finansal Ürünlerin Çeşitlendirilmesi ve Finansal 
Tabana Yayılma Faaliyeti

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin 
Uyumlaştırılması faaliyeti

Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

Muhasebe Destek Faaliyeti

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin 
Uyumlaştırılması faaliyeti

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti

Muhasebe destek faaliyeti

Vergi denetimi aracılığıyla kayıt dışı 
ekonomi ile mücadele etmek 

Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmeye öncelik 
verilmek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra 
edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.

Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi İle 
Mücadele Faaliyeti

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanıyla mücadelede etkinliği 

artırmak

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı 
ile mücadelede proaktif ve risk odaklı yaklaşımla 

etkinlik artırılacaktır.  

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün 
Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti

Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış 
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat 

Hizmeti Sunmak

Dava ve icra takip süreçlerini 
etkinleştirmek, mütalaa kapasitesini 

geliştirmek

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve 
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti 
Faaliyeti

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit 
edilen riskleri gidermek

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen 
riskler giderilecektir.

Elektrik Tesisatını, Kalorifer Tesisatı ve 
Kazanlarını, Yangın Dolapları ile Yangın 
Algılama Sistemlerini Yenileme Faaliyeti

ISO 9001:2015 kalite belgesini Bakanlık 
geneline yaygınlaştırmak

ISO 9001:2015 kalite belgesini Bakanlık geneline 
yaygınlaştırılacaktır.

ISO 9001:2015 Eğitimlerinin Aldırılması ve ISO 
9001:2015 Belgenin alınması Faaliyeti

Stratejik yönetim anlayışını 
güçlendirmek

Stratejik yönetim ve kurumsal kültür geliştirilecektir.
Stratejik Yönetimin Uygulanabilirliğinin 

Artırılması Faaliyeti

İnsan kaynakları yönetimine uygun 
olarak Bakanlık personelinin nitelik ve 

verimliliğini artırmak

Bakanlık eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli 
planlamalar yapılacak ve personele görev alanlarına 

ilişkin aynı içerik ve standartta eğitim verilmesi 
sağlanacaktır.

Personel Yönetim Faaliyeti

Bakanlık birimleri tarafından sunulan 
hizmetlerin elektronik ortama 

taşınmasını sağlamak üzere e-Devlet 
entegrasyonu da gözetilerek ortak bilişim 

altyapıları oluşturmak 

Vatandaşlar başta olmak üzere iç ve dış tüm 
paydaşları ilgilendiren hizmetlerin e-Devlet altyapısı 
üzerinden, tek noktadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde 

sunulması sağlanacaktır.

Bakanlık Hizmetleri İçin Ortak Bilişim Altyapısı 
Oluşturma Faaliyeti

Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin 
Yürütülmesini,  Mali Rapor ve Mali 

İstatistiklerin Uluslararası 
Standartlara Uygun Olarak 

Hazırlanması ve Sunulmasını 
Sağlamak

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim 
Sistemine ilişkin fonksiyonları 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe 
düzenlemelerine uyum düzeyi artırılacak ve mali 

istatistik ile mali raporlar uluslararası standartlara 
tam uyumlu hale getirilecektir.

Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

2019 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI ÇERÇEVESİ

Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; 
makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, 

bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, 
nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu 

personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali 
raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim 

süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri 
çerçevesinde bütünleşik bir yapıya 

kavuşturulacaktır.

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele 
Etmek ve Mali Suçları Azaltmak
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C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 
 
Performans Hedefi 1: Kamu kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin 
harcama önceliklendirmesi ve tasarruf anlayışı temelinde daha etkin ve 
kaliteli hale getirilmesi sağlanacaktır. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı Yüzde
1,5 1,9 2,9

2 Gözden geçirilen harcama alanı sayısı (Kümülatif) Adet
- 0 8

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.282.155 5.282.155

1 1.056.431 1.056.431

6.338.586 6.338.586

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç
Ekonomide Dengelenmenin ve Bütçe Disiplininin Sağlanması, Sürdürülebilir
Büyüme ve Adaletli Paylaşıma Yönelik Ekonomik Değişim İçin Maliye
Politikalarının Belirlenmesine Katkı Vermek ve Uygulamak

Hedef
Kamu mali dengelerini, mali disiplinden taviz verilmeksizin, kamu gider
kalitesi gözetilerek sürdürülebilir şekilde sağlamak

Performans Hedefi
Kamu kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin harcama
önceliklendirmesi ve tasarruf anlayışı temelinde daha
etkin ve kaliteli hale getirilmesi sağlanacaktır.

Kaynakların öncelikli alanlara yönlendirilmesi, kamu kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinde kalitenin arttırılması ve bu doğrultuda kaynak tasarrufunun
sağlanması ekonomik kalkınma için son derece önemlidir. Kamu kaynaklarının tasarruf bilinciyle kullanımı ekonomiye artı değer katacak olup kamu
idarelerini bu anlayış içerisinde hareket etmeye yöneltmek ve tasarrufa teşvik etmek amacıyla cari harcamalarda tasarrufa yönelik proje ve faaliyetlere
finansman desteği sağlanacaktır.

Diğer taraftan bütçe tahsis sürecinde fayda-maliyet /maliyet-etkinlik analizleri yapılarak, kaynak tahsis ve harcama süreçlerinin etkinliğinin artırılması
amaçlanmaktadır. Belirlenecek harcama alanlarına yönelik gözden geçirmeler yapılarak, kamu kaynak kullanımının tasarruf anlayışı temelinde daha etkin
ve kaliteli hale getirilmesi sağlanacaktır.

Genel Toplam

Mali disiplinin göstergelerinden birisi de bütçe açıklarının sürdürülebilir düzeyde olmasıdır. Bu kapsamda merkezi yönetim gelirleri ile giderleri arasındaki 
farkın GSYH’ye oranı takip edilecektir.

Bu gösterge ile kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla tespit edilen cari nitelikli 
harcamalar, kamu taşıt giderleri, kamu alımları, destek ve teşvikler, sağlık harcamaları, emekliklik sistemi ve sosyal güvenlik harcamaları, yatırım 
harcamaları ve kamu özel işbirliği modeli kapsamındaki projelere ilişkin öneriler geliştirilerek hazırlanan raporlarla kamu harcamalarına yönelik alternatif 
maliyetler değerlendirilecektir.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Mali Değişim ve Dönüşüme Yönelik Politika Geliştirilmesi Faaliyeti

Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin 
Geliştirilmesi Faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Bu faaliyet kapsamında;
1. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta 
vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile 
müştereken hazırlanmasına ve makro dengelerin oluşturulmasına katkı sağlamak
2. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli 
mali plan, Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve değişiklik 
yapmak 
3. Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve 
sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak
4. Harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
5. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usulleri tespit 
etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek
6. Bütçe gelir ve giderlerini izlemek, makroekonomik ve sektörel verileri takip etmek, saydamlığın ve dolayısıyla hesap verebilirliğin 
tesis edilmesini temin etmek üzere aylık bütçe gerçekleşme raporları yayımlamak, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri 
izlemek ve bu gelişmelerin bütçe ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar ve analizler yapmak, değerlendirme 
raporları hazırlamak, uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan yayınlara ilişkin değerlendirmeler yapmak ve raporlar 
hazırlamak, IMF, Dünya Bankası, OECD, NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, AB ve OECD’nin bir ortak girişimi olan 
(OECD) SIGMA ve uluslararası derecelendirme kuruluşları ile ilişkileri yürütmek, incelenen raporlar ve gerçekleştirilen toplantılar 
kapsamında kaynak tahsisi süreçleri için iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bilgi notu hazırlayarak üst yönetimi bilgilendirmek 
gibi hizmetler yürütülmektedir.

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 5.282.155

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.282.155
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.31.00 - KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

4.423.097

681.065

177.993

Faaliyet Adı Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin 
Geliştirilmesi Faaliyeti

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kamu kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin harcama önceliklendirmesi ve tasarruf
anlayışı temelinde daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi sağlanacaktır.
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 1.056.431

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.056.431
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136.213

35.599

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı Mali Değişim ve Dönüşüme Yönelik Politika Geliştirilmesi Faaliyeti

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kamu kaynaklarının, mali disiplin anlayışı içerisinde sürdürülebilir büyümeyi,
ekonomik ve sosyal refahı destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin
kalitesini artıracak şekilde 3E temelli tahsisi sağlanacak ve yönetilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.31.00 - KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu idarelerince yapılan harcamalarda etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlanması amacıyla gerekli
standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu
düzenlemeler yapmak, tedbirler almak ve uygulamayı izlemek amacıyla yürütülen faaliyetler ile Devlet gelirleri
politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaları
koordine etmek ve vergi yükü ile gelir tahminlerinin analizine yönelik faaliyetlerdir.

Ekonomik Kod Ödenek

884.619
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Performans Hedefi 2: Kamu kaynaklarının, mali disiplin anlayışı 
içerisinde sürdürülebilir büyümeyi, ekonomik ve sosyal refahı 
destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak 
şekilde 3E temelli tahsisi sağlanacak ve yönetilecektir. 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Kamu harcama politikalarına ilişkin olarak yapılan düzenleme
sayısı (Kümülatif)

Adet

- 0 15

2
Kamu Mali Yönetimi ve Maliye Politikasına ilişkin olarak
incelenen uluslararası rapor sayısı 

Adet

- 0 5

3 Aylık bütçe gerçekleşmelerine ilişkin hazırlanan  rapor sayısı Adet

12 12 12

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 8.451.448 8.451.448

8.451.448 8.451.448

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç
Ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, sürdürülebilir büyüme ve
adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişim için maliye politikalarının belirlenmesine
katkı vermek ve uygulamak

Hedef

Mali disiplin anlayışı içerisinde; kamu harcamalarını rasyonelleştirerek sürdürülebilir
büyümeyi, ekonomik ve sosyal refahı gözeten gider politikaları oluşturmak, desteklemek
ve kamu kaynaklarının topluma sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak şekilde
kullanılmasını sağlamak

Performans Hedefi

Kamu kaynaklarının, mali disiplin anlayışı içerisinde sürdürülebilir
büyümeyi, ekonomik ve sosyal refahı destekleyecek ve topluma
sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak şekilde 3E temelli tahsisi
sağlanacak ve yönetilecektir.

Plan döneminde ekonomik büyüme potansiyelini artıracak ve mali disiplini sürdürülebilir kılacak 3E’yi esas alan, kamunun öncelikli politikalarını, ihtiyaçlarını
gözeten bir anlayışla kaynak tahsisinin yapılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bakanlığımız, ilgili idarelerle işbirliği içerisinde sürdürülebilir büyümeyi destekleyen katılımcı bir bütçe politikası oluşturmak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim
ve Kontrol Kanununun uygulamada görülen eksikliklerinin giderilerek tüm unsurlarıyla uygulanmasını sağlamak yönünde çalışmalarına devam edecektir.

Kamu harcama politikasında, orta vadeli bütçeleme yaklaşımı ile politika önceliklerine dayalı kaynak tahsis ve kullanım anlayışı çerçevesinde faaliyetler 
yürütülecektir.  

Bununla birlikte, kamu harcamalarına ilişkin karar alma süreçlerinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak bu kapsamda gerekli düzenlemelere
yönelik çalışmalar yürütülecek, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır.

Diğer taraftan harcamalarda ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde önceliklendirme yapılması yönünde politikalar geliştirilerek, kaynak tahsisinde
dezavantajlı kesimler gözetilmeye devam edilecektir. 

Ayrıca, mali karar ve uygulamalarda, mali yönetimin diğer aktörleri ve strateji geliştirme birimleriyle işbirliği içerisinde katılımcı ve paylaşımcı yöntem ve
yaklaşımlar geliştirilecektir.

Mali Kontrol Faaliyeti

Genel Toplam

Bu gösterge ile kamu harcama politikalarının yürütülmesi amacıyla kamu personeli, harcırah, taşıt, sağlık ve sosyal güvenlik mevzuatının yönlendirilmesine
ilişkin olarak hazırlanan mevzuat düzenlemeleri, tebliğ, uygulama talimatı genelge ile genel yazı niteliğindeki düzenlemeler izlenecektir.

Bu gösterge ile milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki kamu mali yönetimi ve maliye politikası konusundaki görüş ve değerlendirmeleri gözden geçirilerek,
gerekli değişiklik önerileri oluşturulmakta, mali disiplin ve kaynak tahsisi süreçleri hakkında iyi uygulama örnekleri incelenmekte ve böylece kamu
kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanmasına yönelik tavsiyelerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Bu gösterge ile hazırlanan raporlarla kamu harcamalarının kullanım alanlarının ve kamu gelirlerinin kaynaklarının açıklanması hedeflenmektedir.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

8.451.448

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.451.448
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.31.00 - KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu faaliyet kapsamında;
1. Harcamaları etkileyebilecek her türlü mevzuat taslaklarını inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü
hazırlamak
2. Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek
ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve
tedbirleri almak
3. Harcamaları etkileyebilecek her türlü mevzuat taslaklarının hazırlanmasına katkı sağlamak
4. Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her
türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek
5. Kamu istihdamı ve giderlerle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

Ekonomik Kod Ödenek

7.076.955

1.089.704

284.789

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı Mali Kontrol Faaliyeti

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kamu kaynaklarının, mali disiplin anlayışı içerisinde sürdürülebilir büyümeyi,
ekonomik ve sosyal refahı destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin
kalitesini artıracak şekilde 3E temelli tahsisi sağlanacak ve yönetilecektir.
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Performans Hedefi 3: Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol 
araçları geliştirilecek ve bu kapsamda insan kaynağının niteliği 
artırılacaktır. 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Kamu mali yönetimi ve iç kontrol alanında geliştirilen/güncellenen
araç/düzenleme sayısı(Kümülatif)

Adet

- 0 1

2
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden mali yönetim ve iç
kontrol uygulamaları değerlendirilenlerin oranı

Yüzde
- 0 15

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.345.237 2.345.237

2.345.237 2.345.237

İç Kontrol ve İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti

Genel Toplam

Kamu İç Kontrol Rehberi ise güncellenerek yeni bir Taslak oluşturulmuş olup 2019 yılı içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda son
şekli verilerek yayınlanması hedeflenmektedir. 2019 yılında Ön Mali Kontrol Rehberi taslağı geliştirilecektir.

Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemleri elektronik ortamda ve/veya yerinde izlemelerle değerlendirilecek ve raporlanacaktır.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç
Ekonomide Dengelenmenin ve Bütçe Disiplininin Sağlanması, Sürdürülebilir 
Büyüme ve Adaletli Paylaşıma Yönelik Ekonomik Değişim İçin Maliye 
Politikalarının Belirlenmesine Katkı Vermek ve Uygulamak

Hedef
Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında kamu idarelerinde mali 
yönetim ve iç kontrol sistemlerini güçlendirmek ve izlemek

Performans Hedefi
Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol araçları
geliştirilecek ve bu kapsamda insan kaynağının niteliği
artırılacaktır.

Bilgi ve teknoloji toplumuna dönüşle birlikte gerek dünya ekonomisinde ve uluslararası alandaki gelişmelerin gerekse kamu mali yönetimi alanındaki
reformların ve düzenlemelerin başta Bakanlık çalışanları olmak üzere mali yönetim alanındaki tüm paydaşlara zamanında ve eksiksiz iletimi önemlidir.

Bu kapsamda, söz konusu alandaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, kamu mali yönetimi alanında görev alan bütün aktörlerin ihtiyacına uygun kaliteli
eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması ile danışmanlık ve araştırma hizmetlerinin yapılması önemli bir hedef haline gelmiştir.

Bakanlığımız merkezi uyumlaştırma fonksiyonu çerçevesinde bu performans hedefi ile ilgili olarak mali yönetim ve iç kontrol alanındaki mevcut
düzenlemeler revize edilecek, ihtiyaç olan alanlarda yeni rehberler hazırlanacak, idarelerin mali yönetim ve iç kontrol sistemleri izlenecek,
değerlendirilecek ve raporlanacaktır. 
Ayrıca kamu mali yönetimi alanında görev alan personelin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için eğitim ihtiyaçları belirlenerek, eğitim verilmesi ve böylelikle
bilgi, beceri ile uygulama yeteneklerinin artırılması sağlanacaktır.

Diğer taraftan mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin insan kaynağının artırılması için idarelerin talepleri doğrultusunda mali hizmetler uzman
yardımcısı sınavı yapılacak ve idarelerin uygun kadro ve pozisyonlarına yerleştirilecek, mesleğe alınan uzman yardımcılarının niteliğinin artırılması için
mesleki eğitim verilecektir. Ayrıca, iç denetçi adaylarına yönelik olarak sertifika eğitimleri verilecek, kamu idarelerinin risk yönetimi uygulama kapasitelerini
artırmak amacıyla rehber ve yazılım geliştirilecek, benzer şekilde Kamu idarelerinin ön mali kontrol uygulamalarını güçlendirmek amacıyla rehber çalışması
yürütülecektir.
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.31.00 - KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Ödenek

1.772.958

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 2.345.237

1. Mali yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında uluslararası genel kabul görmüş standartlarla da uyumlu standart ve
yöntemler geliştirerek, kamu idarelerinin etkin kaynak kullanma kapasitesini ve yeteneğini güçlendirmek,
2. Mali hizmetler uzman yardımcıları özel yarışma sınavları, atama ve yerleştirilme, yetiştirilme, eğitim ve yeterlik sınavlarına
ilişkin faaliyetlerle kamu idarelerinin uygulama kapasitesini güçlendirmek, 
3. Mali yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarına eğitim ve rehberlik hizmeti vererek kamu idarelerinin uygulama
kapasitesini güçlendirmek.
4. Kamu idarelerinin mali yönetim, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin düzenleme ve uygulamalarını izleyerek, belirlenen
yöntem ve standartlara uygunluğu açısından değerlendirmek ve uyumlaştırmak,
5. Kurumsal raporlar düzenleyerek idarelere geri bildirimlerde bulunmak, konsolide raporlar düzenleyerek ilerlemeler
hakkında üst yönetimi bilgilendirmek. 
6. Bilgi yönetim sistemleri geliştirerek kamu idarelerinin mali yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi uygulamalarını desteklemek.
7. Strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, uygulamayı yönlendirmek.
8. Mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek, uygulamayı yönlendirmek.
9. İç denetim alanında uluslararası standartlarla da uyumlu yöntem ve standartlar belirlemek ve İDKK'nun onayına sunmak. 
10. İç denetçi aday belirleme sınavları, sertifika eğitimleri ve sertifika sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
11. İç denetçilerin atanmasına ilişkin usulleri belirlemek, iş ve işlemleri yürütmek, Kurulun onayına sunmak.
12. İç denetçilerin uyacakları meslek ahlak kurallarını belirlemek, ihlallere ilişkin şikayet ve başvuruları inceletmek ve
Kurulun onayına sunmak.
13. İç denetim birimlerinin ve iç denetçilerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, uygulamadaki tereddütleri gidermek. 
14. İç denetim otomasyon projesini (İÇden) yürütmek,
15. Kamu idarelerinin İç Denetim Birimlerinin İç Denetim Yönergelerini incelemek ve Kurulun onayına sunmak,
16. Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olanların mesleki gelişimlerini takip etmek ve sertifikaların geçerliliğini Kurulun
onayına sunmak. 
17. İç denetçilerin Kamu İç Denetçi Sertifikalarını yetkinliklerine göre derecelendirmek ve Kurulun onayına sunmak.
18. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında kamu idarelerinin iç denetim birimlerinin faaliyetlerini
değerlendirmek ve raporlamak.
19. Kamu idarelerinin iç denetim dönemsel gözden geçirme raporlarını incelemek, değerlendirmek ve Kurula sunmak.
20. Dış denetim sonuçlarını takip etmek, Kurula sunmak.
21. İç denetçilere yönelik eğitim, seminer, konferans vb. etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek.
22. İç denetim birimleri tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve diğer bilgilere dayanarak Yıllık İç Denetim Genel
Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Kurulun uygun görüşünü de alarak Hazine ve Maliye Bakanına sunmak, kamuoyuna
duyurmak.
23. İç denetim alanında araştırma, inceleme ve yayın yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapmak, iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bunların yaygınlaşmasını sağlamak. 
24. Kurulun sekreteryasını yürütmek, Kurul tarafından alınan kararları uygulamak, uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve
sonuçlarını Kurula raporlamak.

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.345.237

Faaliyet Adı İç Kontrol ve İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol araçları geliştirilecek ve bu 
kapsamda insan kaynağının nite liği artırılacaktır.
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Performans Hedefi 4: Kamu borcu Borç ve Risk Yönetimi Komitesi 
(BRYK) tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yönetilecektir. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından belirlenen stratejik ölçütlerin 
tutturulması*

- 1 1

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.414.605 3.414.605

3.414.605 3.414.605

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

Hedef Borçlanmanın ve kamu borç stokunun yapısının iyileştirilmesine devam etmek

Performans Hedefi
Kamu borcu Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRYK)
tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak
yönetilecektir.

Kamu borcunun maruz kaldığı risklerin minimize edilmesi borçlanmanın ve kamu borç stokunun yapısının iyileştirilmesine bağlıdır. Söz konusu iyileşme
oranında kamu maliyesi dışsal şoklar karşısında daha güçlü hale gelmektedir. Bu çerçevede, Borç ve Risk Yönetimi Komitesi makroekonomik dengeleri ve
piyasa koşullarını gözeterek maliyet ve risk unsurlarını azaltmaya yönelik kriterler belirlemektedir. Dolayısıyla, söz konusu kriterlerin sağlanması, belirlenen
hedefler doğrultusunda hareket edildiğini göstermektedir

Genel Toplam

* 4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ikincil mevzuatı çerçevesinde, borç, nakit ve risk yönetimine ilişkin 
genel stratejiler Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRYK) tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızca 2003 yılından bu yana uygulanmakta olan 
stratejik ölçütlerle borç ve alacak portföyünün maruz kaldığı risk faktörleri dikkate alınarak cari yıl ile takip eden iki yıla ilişkin hedefler belirlenmektedir.  Borç 
ve nakit yönetimi işlemleri belirlenen stratejik ölçütlerle uyumlu olarak yürütülmektedir. Performans göstergesi her yıl belirlenen stratejik ölçütlerden 
tutturulan ölçütlerin sayısının belirlenen toplam ölçüt sayısına bölümünün 0,70 ve üstü olması durumu “1”, altında olması durumu ise “0” olarak ölçülecektir.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Borç, Nakit ve Risk Yönetimi Uygulamalarının Takibi, Analizi ve Geliştirilmesi Faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı
Borç, Nakit ve Risk Yönetimi Uygulamalarının Takibi, Analizi ve Geliştirilmesi 
Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kamu borcu Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRYK) tarafından belirlenen 
kriterlere uygun olarak yönetilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

Faaliyet kapsamında stratejik ölçütlere ilişkin gerçekleşme ve tahminlerin aylık olarak takibi ve BRYK'ya raporlaması 
yapılmaktadır.  Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin genel stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli risk analizleri 
yapılmakta ve uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik diğer öneriler üst yönetime sunulmaktadır. Gerekli 
takiplerin yapılabilmesi ve bilgi alışverişinin sağlanmasını teminen TCMB ile her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 
koordinasyon toplantısına katılım sağlanmaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

2.875.205

381.784

157.616

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 3.414.605

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.414.605
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Performans Hedefi 5: Gelir ve gider tahmin kapasitesi geliştirilerek 
nakit yönetimi performansı artırılacaktır. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Ortalama aylık gelir sapması Yüzde
7,89 6,03 5

2 Ortalama aylık gider sapması Yüzde
3,16 4,05 4

3 Ortalama günlük kasa seviyesi sapması Yüzde
- - 2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.412.940 1.412.940

1.412.940 0 1.412.940

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

Hedef Nakit programlama kalitesini artırmak

Performans Hedefi
Gelir ve gider tahmin kapasitesi geliştirilerek nakit
yönetimi performansı artırılacaktır.

Gelir ve gider tahminlerinin gerçekleşmelere olabildiğince yakın olması nakit yönetiminde etkinliğin artırılması açısından önem arz etmektedir. Böylece
gerçekleşmelerde sapmaların minimize edilmesi amaçlanmaktadır.

Nakit Planlama ve Programlama Kalitesinin Geliştirilmesi

Genel Toplam

Kamu nakit girişlerinin doğru tahmin edilmesi süreci nakit yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir. Gelir tahminlerinin gerçekçi olması nakit ve borç
yönetiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve nakit risklerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Kamu nakit çıkışlarının öngörülebilir olması ve doğru bir biçimde tahmin edilebilmesi nakit yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Harcama tahminleri
ile gerçekleşmeler arasındaki sapmanın minimum seviyede olması gerek nakit yönetiminin etkinliği gerekse borçlanma programlarına girdi sağlaması
nedeniyle de büyük önem arz etmektedir.

Kamu nakit giriş ve çıkışlarından oluşan günlük kasa seviyesinin doğru tahmin edilmesi Hazinenin nakit yönetiminin en uygun risk ve maliyet koşullarıyla
yürütülebilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Günlük kasa seviyesindeki sapmaların minimum seviyede olması gün içi ve gün sonu finansman açığı
risklerinin doğru bir şekilde belirlenerek önlem alınmasına imkan vermektedir.

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı Nakit Planlama ve Programlama Kalitesinin Geliştirilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi Gelir ve gider tahmin kapasitesi geliştirilerek nakit yönetimi performansı artırılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

Faaliyet kapsamında nakit yönetiminde bilgi sistemleri alt yapısı güçlendirilmekte ve kapsamı geliştirilmektedir. Kamu 
kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları 
düzenlenmektedir. Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin 
paylaşılmasını teminen iletişim güçlendirilmektedir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile düzenli olarak toplantılar 
yapılmaktadır. Yurtdışı tecrübe paylaşım programlarını düzenlenmekte ve uluslararası nakit yönetimi organizasyonlarına 
katılım sağlanmaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

1.189.740

236.970

130.440

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 1.412.940

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.412.940
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Performans Hedefi 6: Tek Hazine Hesabı kapsamı genişletilecektir. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Tek Hazine Hesabı kapsamına yeni alınacak kurum sayısı (Kümülatif) Adet
- 1 25

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 51.412.940 51.412.940

51.412.940 0 51.412.940

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

Hedef Tek Hazine Hesabı kapsamını genişletmek

Performans Hedefi Tek Hazine Hesabı kapsamı genişletilecektir.

Kamu kurumlarının kaynağının bütüncül bir şekilde yönetilmesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde uygulanmaya başlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) ile
belli bir sistematik çerçevesinde kamu kurumlarının THKH bünyesine dahil edilerek Hazine nakit ve borç yönetiminde etkinliğin sağlanması hedeflenmektedir.

THKH çok farklı yapılara haiz kurumları (bütçe süreçleri, hesap yapıları, muhasebe işleyişi vs.) tek bir çatı altına alarak kaynağın tek elden yönetilmesi üzerine
kurgulandığından uygulamaya alınacak kamu idarelerinin işleyişleri de dikkate alınarak uygulamaya geçiş sürecinin kademeli olarak yürütülmesi önem arz
etmektedir. Bu doğrultuda 2019 yılında 25 kamu idaresinin THKH uygulamasına alınması planlanmaktadır. 

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Tek Hazine Hesabı Kapsamının Genişletilmesi

Genel Toplam
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 51.412.940

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 51.412.940
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

Tek Hazine Hesabı Kapsamının Genişletilmesine yönelik olarak oluşturulan Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) 
Uygulaması kapsamında nakit yönetiminde bilgi sistemleri alt yapısı güçlendirilmekte ve geliştirilmektedir. THKH 
kapsamında yapılan ödeme ve tahsilat işlemlerine yönelik her türlü masraf, komisyon ve ücret ödenecektir.THKH 
kapsamına alınacak Kurumlar ile THKH işleyişine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.THKH kapsamındaki 
kaynağın değerlendirilmesine yönelik altyapı oluşturulmaktadır.THKH kapsamına alınacak kamu idarelerinin sisteme 
geçiş işlemleri yapılmaktadır.THKH kapsamındaki kurumların uygulamaya ilişkin geri bildirimleri çerçevesinde sisteme 
yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

1.189.740

157.980

50.065.220

Faaliyet Adı Tek Hazine Hesabının Kapsamının Genişletilmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi Tek Hazine Hesabı kapsamı genişletilecektir.
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Performans Hedefi 7: Kamunun dış finansman ihtiyacının karşılanması 
çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarına etkin bir şekilde erişim 
sağlanacaktır. 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Uluslararası sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanan dış finansman 
tutarının Hazine Finansman Programı’nda ulaşılması hedeflenen dış 
finansman tutarına oranı

Yüzde

- 80 80

2

Uluslararası finansal kuruluşlar, yabancı hükümet kuruluşları, uluslararası 
sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları, kredi 
derecelendirme kuruluşları temsilcileriyle ve uluslararası portföy 
yatırımcıları ile yapılan toplantı sayısı 

 Sayı

- 100 110

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

Uluslararası sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanan dış finansman tutarının Hazine Finansman Programı’nda ulaşılması hedeflenen dış finansman tutarına 
oranını ifade eder.

Hedef
Kamunun dış finansman ihtiyacının karşılanması çerçevesinde uluslararası sermaye 
piyasalarına etkin bir şekilde erişim sağlanması

Performans Hedefi 
Kamunun dış finansman ihtiyacının karşılanması çerçevesinde 
uluslararası sermaye piyasalarına etkin bir şekilde erişim 
sağlanacaktır.

Bütçe finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek ve bu bağlamda yerli ve uluslararası kurumsal
yatırımcılar, bankalar ve diğer paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini etkin bir şekilde yönetmek

Performans Göstergeleri

Bütçe finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve kira sertifikası 
ihracı gerçekleştirmek.

Genel Toplam

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Uluslararası finansal kuruluşlar, yabancı hükümet kuruluşları, uluslararası sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları, kredi derecelendirme 
kuruluşları temsilcileriyle ve uluslararası portföy yatırımcıları ile yapılacak olan toplantı sayısı takip edilecektir. 
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç Verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Borçlanma Genel Müdürlüğü

Dış borçlanma çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve benzeri borçlanma araçları aracılığıyla borçlanmak 
ve devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev 
araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak

Ekonomik Kod Başlangıç Ödenek

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı Bütçe  finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve kira sertifikası 
ihracı gerçekleştirmek

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kamunun dış finansman ihtiyacının karşılanması çerçevesinde uluslararası sermaye 
piyasalarına etkin bir şekilde erişim sağlanacaktır.
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Performans Hedefi 8: Ülkeler ve uluslararası ekonomik kuruluşlarla 
ilişkileri geliştirmek ve söz konusu ülkeler ve kuruluşlar nezdinde 
ülkemizin temsilini ve etkinliğini artırmak. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1

Yurtdışı teşkilatındaki her bir temsilcimizin bulundukları ülkelerdeki 
ekonomi ile ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardaki muhataplarıyla 
toplantı yapması ve raporlaması  (Sayı, Temsilcilik Başına Ortalama, 
Yıllık)

Sayı

- 3 4

2
Uluslararası finansal kuruluşlardaki Ülke Gruplarımız ile yılda en az bir 
defa Guvernör düzeyinde toplanılarak ortak pozisyon oluşturulması  
(Sayı, Kümülatif)

Sayı

- 1 2

3

Çok taraflı kalkınma bankaları için ulusal politikaları ve öncelikli kalkınma 
alanlarını içeren Vizyon Belgesi veya Ülke İşbirliği Stratejileri 
hazırlanması ve her yıl Direktör veya Guvernör düzeyinde değerlendirme 
raporu sunulması  (Sayı, Kümülatif)

Sayı

- 1 2

4
Her yıl uluslararası kuruluşlar ile işbirliği halinde en az bir adet iş 
fırsatları semineri düzenlenmesi (Sayı, Kümülatif)

Sayı
- 1 2

5
Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yılda en az bir adet kariyer 
fırsatları semineri düzenlenmesi (Sayı, Kümülatif)

Sayı
- 1 2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 10.371.500 10.371.500

10.371.500 10.371.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

Hedef Ülkemizin uluslararası ekonomik etkinliğini artırmak

Yurt dışı temsilciliklerimizin ve uluslararası ekonomik kuruluşlar ile ilişkilerimizin etkinliğini artırarak, ülkemizin ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkilerini
geliştirmek.

Performans Göstergeleri

Yurt dışı teşkilatında görevli temsilcilerimizin faaliyetlerinin izlenmesi ve görevli bulundukları ülkelerdeki ekonomik ve siyasi gelişmelere ilişkin düzenli
raporlama yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Uluslararası finansal kuruluşlarda Direktörler Kurulları ülkemizin birlikte temsil edildiği ülkelerle Yıllık Olağan Guvernörler Kurulları marjında yılda bir defa
toplanılmakta ve söz konusu kuruluşun yıllık gündemindeki konulara ilişkin ortak pozisyon oluşturulmaktadır. 

Üyesi olduğumuz çok taraflı kalkınma bankalarının yıl boyunca gündeminde bulunan temel konulara ilişkin ülkemiz pozisyonu, her kuruluş için Vizyon Kağıdı
haline haline getirilmekte ve Makama sunulmaktadır. Ayrıca Ülke Stratejilerine ülkemiz görüşleri kuruluşlara iletilmektedir.

Üyesi olduğumuz kuruluşlarla birlikte genellikle DEİK ile işbirliği halinde her yıl iş (ihale) fırsatları semineri düzenlenmektedir. Seminer kapsamında; kuruluşlar
tarafından üye ülkelerde finanse edilen projelerin ihale süreçleri, ihale dokümanlarının nasıl hazırlanması gerektiği ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek
projeler hakkında özel sektörümüz bilgilendirilmektedir. 

Üyesi olduğumuz kuruluşlarla birlikte her yıl kariyer fırsatları semineri düzenlenmektedir. Seminer kapsamında; kamu ve özel sektör çalışanları ve üniversite
öğrencileri ve sivil toplum temsilcileri; kuruluşlardaki istihdam olanakları ve kariyer basamakları hakkında bilgilendirilmektedir.  

Performans Hedefi
Ülkeler ve uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek ve 
söz konusu ülkeler ve kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini ve 
etkinliğini artırmak

Genel Toplam

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerini geliştirme faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 10.371.500

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.371.500
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Yurt dışı temsilciliklerimizin ve uluslararası ekonomik kuruluşlar ile ilişkilerimizin etkinliğini artırarak, ülkemizin ikili ve 
çok taraflı dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek

Ekonomik Kod Başlangıç Ödenek

8.701.500

1.062.000

608.000

Faaliyet Adı Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerini geliştirme faaliyetleri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Ülkeler ve uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek ve söz konusu 
ülkeler ve kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini ve etkinliğini artırmak
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Performans Hedefi 9: Dış finansman kaynaklarına erişimde etkinlik 
sağlamak 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Yıllık garanti limiti çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan projelere 
toplam en az 1 milyar Dolar tutarında Hazine Geri Ödeme Garantisi 
sağlanması oranı 

Yüzde

- 80 80

2
Uluslararası finansal kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, ihracat sigorta 
kurumları, yabancı hükümet kuruluşları ve ticari bankalar ve kalkınma 
bankaları ile yapılan toplantı sayısı (Sayı, Kümülatif)

 Sayı
- 50 140

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 10.371.501 10.371.501

10.371.501 10.371.501

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Art ırmak

Hedef
Kamunun proje ve program finansmanında dış kaynaklara erişiminin sürekliliğini 
sağlamak

Performans Hedefi Dış finansman kaynaklarına erişimde etkinlik sağlamak

Proje/program finansmanı için dış borçlanmaya ve hazine garantili dış finansman sağlanmasına yönelik her türlü işlemi gerçekleştirmek ve bu bağlamda yerli ve
uluslararası kurumsal yatırımcılar, bankalar ve diğer paydaşlarla iletişimi ve işbirliğini etkin bir şekilde yönetmek

Dış finansman kaynaklarına erişimin sürdürülmesi faaliyeti

Genel Toplam

Uluslararası sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanan dış finansman tutarının ilgili yılda Hazine Finansman Programı’nda ulaşılması hedeflenen dış finansman 
tutarına oranının yıllar itibarıyla en az % 80 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 

Uluslarararası ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası finans aktörleriyle gerçekleştirilen toplantıların sayısının artırılması ve niteliğinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 10.371.500

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.371.500

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 
K

ay
n

ak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Proje/program finansmanı için dış borçlanmaya ve hazine garantili dış finansman sağlanmasına yönelik her türlü işlemi 
gerçekleştirmek ve bu bağlamda yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılar, bankalar ve diğer paydaşlarla iletişimi ve 
işbirliğini etkin bir şekilde yönetmek

Ekonomik Kod Başlangıç Ödenek

8.701.500

1.062.000

608.000

Faaliyet Adı Dış finansman kaynaklarına erişimin sürdürülmesi faaliyeti

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi Dış finansman kaynaklarına erişimde etkinlik sağlamak
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Performans Hedefi 10: Kamu sermayeli işletmelere ilişkin uluslararası 
kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu kurumsal görüş oluşturulacaktır. 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Kurumsal doküman oluşturulması Yüzde

- 0 100

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 48.933 48.933

2 43.039 43.039

91.972 91.972

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

Hedef
Kamu sermayeli işletmelere ilişkin uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu 
kurumsal görüş oluşturulması

Performans Hedefi
Kamu sermayeli işletmelere ilişkin uluslararası kurumsal
yönetim ilkeleri ile uyumlu kurumsal görüş
oluşturulacaktır. 

Kamu sermayeli kuruluşların etkinlik, verimlilik ve karlılığının daha yüksek düzeylere çıkarılması ve bu kuruluşların sadece ülkemizde değil uluslararası 
platformlarda da rekabet edebilir hale getirilmesi amacıyla kamu sermayeli şirketler reformu gerçekleştirilmesi ve “Kamu Sermayeli Şirketler Kanunu” 
hazırlanması planlanmaktadır. Taslağın kapsamını öncelikli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının portföyünde yer alan 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi kuruluşlar ile özel kanuna tabi olup sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olan diğer kamu sermayeli kuruluşlar oluşturacaktır. Yapılması 
planlanan reformun ana eksenlerini ise, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde pay sahipliği modelinin yeniden belirlenmesi ile Devlet ile kamu 
sermayeli işletmeler arasındaki rolün tanımlanması, faaliyetlerde ve istihdamda özel hukuk hükümlerine tabi olunmak suretiyle piyasalarda rekabet 
şartlarının eşitlenmesi, kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulları kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden dizayn edilmesi oluşturacaktır.

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü bünyesinde kamu işletmelerinde kurumsal yönetim anlayışına paralel kanun değişikliği çalışmaları 
uzun zamandır süregelmektedir. Konu ile ilgili olarak ilk 2002 yılında hazırlanan kanun taslağı, 2003 yılında www.hazine.gov.tr adresinde yayımlanarak 
kamuoyunun görüşleri alınmıştır. Bu konuya ilişkin olarak günümüze kadar çok sayıda taslak hazırlanmış, ancak kurumlar arasında mutabakat sağlanamadığı 
için somut bir ilerleme kaydedilememiştir.  

2019 yılı içerisinde ilk olarak,  pay sahipiliği modeli ile KİT'lerin ticariliği konusunda akademik bir çalışma yapılarak her iki konuda kapsamlı birer rapor 
hazırlanmıştır. Taslağa esas model Bakan yardımcılığı makamına arz edilmiş olup, köklü bir değişiklik için doğru bir zamanlama olmadığı, bunun yerine 
yapısal değişimden ziyade iyileştirme alanlarına odaklanabileceği ifade edilmiştir.

Genel Toplam

2019 yılı içerisinde pay sahipiliği modeli ile KİT'lerin ticarililk seviyelerini belirlemek amacıyla akademik bir çalışma yapılarak her iki konuda kapsamlı raporlar
hazırlanmıştır. Taslağa esas model, Bakan Yardımcılığı Makamına arz edilmiştir.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

KİT'lerin ticarilik düzeylerinin analiz edilerek sınıflandırılması ve konu ile ilgili rapor hazırlanması 
faaliyeti

Kurumsal yönetimi öne çıkaracak bir dönüşüm önerisi ortaya koymak amacıyla kamu 
işletmeleri reformu raporu hazırlanması faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı
KİT'lerin ticarilik düzeylerinin analiz edilerek sınıflandırılması ve konu ile ilgili rapor 
hazırlanması faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kamu sermayeli işletmelere ilişkin uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu 
kurumsal görüş oluşturulması 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Kamu sermayeli şirketler reformunun gündeme gelmesi durumunda; KİT’lerin daha sağlıklı ve şeffaf takip edilebilmesi, 
belirli kriterlere göre sınıflandırılması ve bu sınıflandırmaya göre izlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Bu kapsamda 
KİT'lerin mevcut pozisyonlarının belirlenmesi, vizyonlarına ve amaçlarına göre net bir şekilde sınıflandırılmasını 
teminen rapor hazırlanacak ve alternatif bir sınıflandırma önerisi oluşturulacaktır

Ekonomik Kod Ödenek

43.376

5.557

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 48.933

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 48.933

B
ü
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı
Kurumsal yönetimi öne çıkaracak bir dönüşüm önerisi ortaya koymak amacıyla kamu 
işletmeleri reformu raporu hazırlanması faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kamu sermayeli işletmelere ilişkin uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu 
kurumsal görüş oluşturulması 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Devletin aktif ve bilinçli bir pay sahibi olarak hareket etmesini sağlayacak, kamu işletmelerinde şirketleşmeyi 
tamamlayacak ve özel sektör şirketleri ile eşit rekabet ortamını oluşturacak geniş perspektifli bir dönüşüm önerisi ortaya 
koymak ve bu işletmelerde etkinlik ve verimliliği arttıracak politika tedbirleri önerilmesini teminen kamu işletmeleri 
reform raporu hazırlanacaktır.

Ekonomik Kod Ödenek

38.015

5.024

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 43.039

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 43.039

B
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Performans Hedefi 11: Kamu işletmelerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik var olan bilgi işlem altyapısı 
etkinleştirilecektir. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
KİVİ sisteminin kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden dizayn 
edilmesi

Yüzde
- - 100

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1
192.821 192.821

192.821 192.821

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sisteminin kamu işletmelerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik olarak yeniden yapılandırılması faaliyeti

Genel Toplam

EKA tarafından yürütülen bilgi işlem ayağı sürecini takip ederek gerekli testlerin yapılması, sistemin kurumsal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden dizayn
edilen tablo envanterinin sisteme entegre edilmesi ve KİT'lere bu konuda teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır. Diğer yandan KİT'lerin sahip oldukları
gayrimenkulleri izleme sürecinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veri sistemi ile entegre edilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

Hedef
Kamu işletmelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik var olan bilgi işlem 
altyapısını etkinleştirmek

Performans Hedefi
Kamu işletmelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine
yönelik var olan bilgi işlem altyapısı etkinleştirilecektir.

KİT’lerin ve Özelleştirme idaresi Başkanlığı (ÖİB) kapsamındaki kuruluşların bilgi işlem altyapılarının tespitine yönelik anket hazırlanmış ve anket aracılığıyla
sorunlar ve ihtiyaçlar tespit edimiştir. Belirlenen sorun ve ihtiyaçlar çerçevesinde, bilgi işlem altyapısının etkinleştirilmesi için danışmanlık şirketi (PwC) ile
beraber fonksiyonel gereksinim listesi hazırlanmış ve Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemi (KİVİ) için iyileştirme alanları belirlenmiştir. Bu çerçevede
mevcuttaki tablo sayısının azaltılması, içeriklerinin sadeleştirilmesi ve sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. KİVİ sistemi üzerinde yapılabilecek
iyileştirmeler (ekran formları, duyuru sisteminin etkinleştirilmesi, tabloara versiyon bilgis eklenmesi gibi) ve sorunlu alanların giderilmesine yönelik iş süreçleri
EKA ile beraber yürütülmektedir. Danışmanlık şirketi tarafından revize edilen tabloların sisteme entegre edilerek uygulamaya alınması ise büyük ölçüde
tamamlanmıştır.
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı
Kamu İşletmeleri Veri İzleme (KİVİ) Sisteminin kamu işletmelerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik olarak yeniden yapılandırılması faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kamu işletmelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik var olan bilgi işlem 
altyapısı etkinleştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

Danışmanlık şirketi (PWC) ile yürütülen ortak çalışmalarda belirlenen fonksiyonel gereksinim listesi çerçevesinde, KİVİ 
siteminde bazı değişiklikler yapılması öngörülmüştür. Söz konusu değişikliklerin bilgi işlem ayağı EKA tarafından 
yapılmakta olup iyileştirilen alanlara ilişkin çalışmalara başlanmıştır ve ilgili çalışmalar Genel Müdürlüğümüz ile 
yürütülmektedir. EKA tarafından yapılan iyileştirmeler tarafımızca takip edilmekte ve gerektiği durumlarda testleri 
yapılmaktadır.
KİVİ sisteminin geliştiririlmesine yönelik alınan danışmanlık hizmeti sonucunda mevcut tablo envanteri incelenmiş ve 
alınan rapor sayısı sadeleştirilmiştir. Bu kapsamda bazı tablolar birleştirilmiş, bazıları kaldırılmış ve ekran formuna 
dönüştürülmüştür. Bu kapsamda dizayn edilen yeni tablo envanterinin büyük bölümü uygulamaya alınmış olup ayrıca 
yeni tablolara ilişkin KİT'lere eğitim verilmiştir. Kalan kısım devam eden süreçte uygulamaya alınacak ve gerekli 
durumlarda telefon ile iletişim sağlanarak KİT'lere teknik destek verilecektir.
Aynı zamanda KİT'lerin sahip oldukları gayrimenkullerin izlenmesi amacıyla da sürecin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü veri sistemi ile entegre hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

170.790

22.031

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 192.821

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 192.821
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Performans Hedefi 12: Ulusal ve Uluslararası Mevzuattan Kaynaklanan 
Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırılacaktır. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen 
denetimler ile kamu mali varlık ve yükümlülüklerinin incelenmesine 
yönelik denetimler için kullanılacak rehber sayısı ( Kümülatif)

Sayı

- 0 2

2
Tüm önemli fonksiyonları itibariyle ACL Programını kullanan Hazine 
Kontrolörü sayısı

Sayı
- 1 5

3 Yıl içinde mesleki eğitim alan personel sayısını artırmak Yüzde
- 0 30

4
HKK tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerin 
tamamlanması için standart süre tespit edilen alanların tüm alanlara 
oranı

Yüzde

- 0 33

5 Elektronik Rapor Takip Sisteminin Oluşturulması Yüzde

- 0 60

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 72.000 72.000

72.000 72.000

HKK tarafından hazinenin mali varlık ve yükümlülüklerinin denetimine ilişkin rutin olarak yapılan denetimler için uluslararası denetim standartları ve yerel mevzuat ve
prosedürler ile uyumlu denetim rehberleri hazırlanacaktır veya her sene gözden geçirelerek güncel tutulacaktır.

ACL (Audit Command Language) Programını tarafından etkin bir şekilde kullanan Hazine Kontrolörleri sayısını ifade etmektedir.

Yıl içinde eğitim alan personel sayısının, eğitim verilmesi planlanan toplam personel sayısına oranını ifade etmektedir.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlara ilişkin bilgilerin takibini sağlayacak bir program oluşturulmasının tamamlanma oranını ifade eder.

Genel Toplam

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanması için standart süre tespit edilen alanların toplam denetim
alanına oranını ifade etmektedir.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalardan Doğan Uluslararası Yükümlülükler Kapsamında 
Gerçekleştirilen ve Ulusal Mevzuattan Kaynaklanan Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğinin 
Artırılması

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerinin Yönetiminde Etkinliği Artırmak

Hedef
Kamu Mali Varlık ve Yükümlülükleri Nedeniyle İhtiyaç Duyulan İnceleme ve 
Denetim Faaliyetlerinde Etkinliğin Artırılması

Bu hedef kapsamında,

- AB ve uluslararası finans kuruluşlarınca sağlanan fonların denetimine yönelik hazırlanan rehberleri uluslararası denetim standartları ile tam uyumlu hale 
getirmeye ve kamu mali varlık ve yükümlülüklerinin incelenmesine yönelik diğer denetimler için kullanılacak rehber sayısını artırmaya
  
- Hazine Kontrolörlerine uluslararası denetim ve muhasebe standartları ile bilgisayar destekli denetim tekniklerine ilişkin eğitim alan Hazine Kontrolörü 
sayısını artırmaya,

- HKK tarafından düzenli olarak yapılan görevlendirme bedellerinin tespiti, kambiyo mevzuatına yönelik incelemeler ile diğer kamu mali varlık ve 
yükümlülüklerinin denetimlerine ilişkin standart süreler belirlemek ve denetimlerin bu süreler içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamaya,

- Hazine Kontrolörlerince hazırlanan raporların elektronik nüshalarının da Kurul Başkanlığına sunulmasını ve sağlıklı arşiv araştırmalarının yapılmasını 
sağlayacak Rapor Takip Sistemi Programının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performas Hedefi
Ulusal ve Uluslararası Mevzuattan Kaynaklanan Denetim Faaliyetlerinin Etkinliği 
Artırılacaktır.
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 72.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 72.000
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı

    HKK tarafından kamu mali varlık ve yükümlülüklerin denetimine ilişkin gerçekleştirilen rutin denetimler için 
rehberler hazırlanmasına
    Hazine Kontrolörlerine mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler verilmesine,
    Etkinliği artıracak bilişim sisteminin kurulmasına,
   Mali varlık ve yükümlülüklerin denetimine ilişkin gerçekleştirilen rutin denetimler için standartlar süreler tespit 
edilerek denetimlerin bu süreler içerisinde tamamlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod Ödenek

63.500

8.500

Faaliyet Adı
Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalardan Doğan Uluslararası Yükümlülükler 
Kapsamında Gerçekleştirilen ve Ulusal Mevzuattan Kaynaklanan Denetim 
Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Ulusal ve Uluslararası Mevzuattan Kaynaklanan Denetim Faaliyetlerinin Etkinliği 
Artırılacaktır.

 



44 
 

Performans Hedefi 13: Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini 
artırmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı bireysel katılım 
sermaye tutarındaki yıllık artış oranı 

Yüzde

0 0 10

2 Yıllık geliştirilen yeni ürün ve hizmetlerin sayısı Adet
- 1 1

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 150.431.200 150.431.200

150.431.200 150.431.200

Finansal ürünlerin çeşitlendirilmesi ve finansal tabana yayılma faaliyet i

Genel Toplam

2013 yılından bu yana yürütülen Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Sisteminde vergi desteğinden faydalanan Lisanslı yatırımcılar ve Akredite edilmiş ağlar
bulunmaktadır. Sistem ülkemizde belirli seviyede tanınırlık kazanmış olup, halen Lisans başvuruları devam etmektedir. Lisans alan yatırımcıların BKS sistemi
üzerinden yatırım yapması BKS sisteminin tanınırlığının arttığının bir göstergesi olarak kabul edilmekte olduğundan yıllık olarak yatırım tutarındaki artışlar hedef
olarak belirlenmiştir. 

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini artırmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek hedefi doğrultusunda Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştime Daire görev
alanı kapsamında finansmana erişimde sıkıntı yaşayan işletmelere, girişimlere yönelik yeni ürün ve hizmetler için çalışılmaktadır. Her yıl üretilen ve hayata
geçirilen yeni ürün ve hizmetlerin sayısı bu nedenle performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

Performans Göstergeleri*

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç
Finansal İstikrarı Gözeterek; Finansal Ürün ve Hizmetlerin Çeşitliliğini ve Sistemin 
Derinliğini Artırmak Suret iyle Finansal Sistemi Reel Ekonomiyi Destekleyecek 
Şekilde Geliştirmek

Hedef Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini art ırmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek

Performans Hedefi
Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini artırmak, yeni
ürün ve hizmetler geliştirmek

Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini artırmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek konulu performans hedefi kapsamına giren faaliyet, 5/12/2017 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi değiştirilerek girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasına ilişkin
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmesi ve 9/4/2018 tarihli ve 2018/11662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına
İlişkin Karar” 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanması ile gerçekleştirilmiştir.
Bu düzenlemeler kapsamında, girişim sermayesi fonlarına (Fon/Fonlar) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynak taahhüdünde bulunulacaktır. Bu
düzenlenmenin ilk uygulaması da TÜBİTAK ile ortak yürütülen "TECH-INVESTR" programıdır. Bu program çerçevesinde girişim sermayesi fonlarına kaynak
aktarımına ilişkin duyuruya çıkılmış olup, süreci devam etmektedir.  
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam  Kaynak İhtiyacı 150.431.200

150.000.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.431.200

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 
K

ay
n

ak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini artırmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek konulu performans hedefi 
kapsamına giren faaliyet, 5/12/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi değiştirilerek girişim sermayesi fonlarına kaynak 
aktarılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmesi ve 9/4/2018 tarihli ve 2018/11662 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı eki “Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar” 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı 
Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanması ile gerçekleştirilmiştir.
Bu düzenlemeler kapsamında, girişim sermayesi fonlarına (Fon/Fonlar) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynak 
taahhüdünde bulunulacaktır. Bu düzenlenmenin ilk uygulaması da TÜBİTAK ile ortak yürütülen "TECH-INVESTR" 
programıdır. Bu program çerçevesinde girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımına ilişkin duyuruya çıkılmış olup, 
süreci devam etmektedir.  

Ekonomik Kod Ödenek

388.000

43.200

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı Finansal ürünlerin çeşitlendirilmesi ve finansal tabana yayılma Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini artırmak, yeni ürün ve hizmetler 
geliştirmek.
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Performans Hedefi 14: Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; 
makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe hazırlık, bütçe 
işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, 
kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, 
izleme ve değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik 
prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Kamu Personel Harcama Yönetim Sisteminin e-Belge standartlarına
uygun hale getirilme oranı

Yüzde
- 0 20

2
Kamu Tahsilatlarına Yönelik Ortak Tahakkuk-Tahsilat Platformunun
yaygınlaştırılma oranı

Yüzde

- 10 30

3
Kamu mali yönetim süreçlerinde e-Fatura ve e-Teminat Mektubu
kullanımının yaygınlaştırılma oranı

Yüzde
- 10 10

4 e-Belgeye Dayalı Varlık Modülünün devreye alınma oranı Yüzde

- 0 10

5 e-Tedarik uygulama altyapısının oluşturulması Yüzde
- - 10

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 48.897.500 0 48.897.500

2 48.897.500 0 48.897.500

3 287.787.500 0 287.787.500

385.582.500 0 385.582.500

Muhasebe destek faaliyeti

Genel Toplam

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması faaliyeti

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine ilişkin fonksiyonları geliştirmek 
ve yaygınlaştırmak

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için geçerli olmak üzere mali yönetimin tüm paydaşları ile birlikte kullanılan otomasyon sistemlerinde süreç
odaklı bir yaklaşım benimsenerek, e-fatura, e-teminat gibi yeni teknolojik imkanlara sahip bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için geçerli olmak üzere mali yönetimin tüm paydaşları ile birlikte kullanılan otomasyon sistemlerinde süreç
odaklı bir yaklaşım benimsenerek, Kamu Personel Harcama Yönetim Sistemi e-Belge standartlarına uygun hale getirilecektir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için geçerli olmak üzere mali yönetimin tüm paydaşları ile birlikte kullanılan otomasyon sistemlerinde süreç
odaklı bir yaklaşım benimsenerek, Kamu Tahsilatlarına Yönelik Ortak Tahakkuk-Tahsilat Platformu yaygınlaştırılacaktır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için geçerli olmak üzere mali yönetimin tüm paydaşları ile birlikte kullanılan otomasyon sistemlerinde süreç
odaklı bir yaklaşım benimsenerek, e-tedarik gibi yeni teknolojik imkanlara sahip bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır.

Elektronik belgeye dayalı, süreç odaklı yaklaşımın benimsendiği, diğer otomasyon sistemleriyle entegrasyon kabiliyetine sahip, kurumsal muhasebenin
tutulabildiği, açık kaynak kodlu Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminde e-Belgeye Dayalı Varlık Modülünün devreye alınması hedeflenmektedir.

Amaç
Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini,  Mali Rapor ve Mali 
İstatistiklerin Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Hazırlanması ve 
Sunulmasını Sağlamak

Hedef

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili tüm fonksiyonel süreçleri destekleyen, diğer mali bilişim sistemleri ile etkileşimli çalışan, bilgi üreten
ve bilgi paylaşımında bulunan, teknolojik imkânlara sahip devlet muhasebesi merkezli bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturmak

Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan;
makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe
hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi,
borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi,
varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve
değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik
prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya
kavuşturulacaktır.

Performans Hedefi
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe
hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, 
varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik
prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır.

Faaliyet Adı Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali raporların düzenlenmesi
ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde milletlerarası standartlara uygun olarak oluşturulan muhasebe sisteminin uygulamaları izlenerek
oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bakanlığımız ayrıca, genel bütçe kapsamındaki muhasebe kayıtlarının yapılması
görevini, ülke çapında 1.245 muhasebe birimiyle yerine getirmektedir. Bu görev tutulan kayıtların idarelere raporlanmasını, ödemelerin sağlıklı ve etkin
şekilde gerçekleştirilmesini de kapsamaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

18.037.500

2.955.000

27.905.000

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 48.897.500

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 48.897.500

B
ü

tç
e
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ış
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y
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k
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik
tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve
bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu
personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme 
ve değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik
prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır.

Faaliyet Adı Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti, genel yönetim kapsamındaki idarelerin gelir, gider, varlık, yükümlülük ve
özkaynaklarına ilişkin konsolide mali tabloların, muhasebe kayıtları esas alınarak ve istatistiksel yöntemler de
kullanılarak uluslararası standartlara göre hazırlanması ve yayımlanmasından oluşur. Mali istatistik faaliyeti
bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmekte
ve hazırlanan mali istatistikler Resmi İstatistik Programında belirlenen sürelerde yayınlanmaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

18.037.500

2.955.000

27.905.000

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 48.897.500

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 48.897.500

B
ü

tç
e 
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ı 
K

ay
n

ak
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama,
bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, ge lir yönetimi, kamu
personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim
süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır.

Faaliyet Adı Muhasebe destek faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Bu faaliyet, eğitim ve sertifikasyon, karar destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla kamu mali yönetim bilişim sistemi kurma, yönetme ve
destek olma alt faaliyetlerini kapsar.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde halen kullanılmakta olan otomasyon sistemleri, bütçe hazırlık çalışmalarının başlamasından
kesin hesabın kanunlaşmasına kadar geçen mali süreçlerin, birlikte çalışabilirlik esasları çerçevesinde, elektronik imza ve elektronik belge gibi
teknolojik imkânlardan istifade edebileceği entegre bir yapıya kavuşturulacaktır. Altyapısı, geliştirmeye uygun ve esnek bir mimaride tasarlanacak
olan sistem, ihtiyaç halinde genel yönetim kapsamında yer alan diğer kurum sistemleriyle de uyumlu çalışacaktır.
Söz konusu fonksiyonel süreçlerin entegre bir yapıya kavuşturulması sürecinde yürütülecek faaliyetler, ilgili paydaşlarla birlikte Bütünleşik Kamu
Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planında yer alan eylemlere ve belirlenen çalışma takvime uygun olarak
gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, bütünleşik harcama ve muhasebe bilişim altyapısının kurulmasıyla harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi artırılacak, mali işlemlere
ilişkin süreçler daha hızlı yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemleri daha yaygın kullanılacaktır. Elektronik
belge kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak kullanımında etkinlik sağlanarak maliyetler düşürülecektir.
Eğitim ve sertifikasyona ilişkin olarak, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
muhasebe hizmetlerini yürütecek olan muhasebe yetkilisi adaylarına sertifika eğitimi ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara
muhasebe yetkilisi sertifikası verilmektedir.

Ekonomik Kod Ödenek

230.730.000

45.444.000

5.131.500

6.842.000

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 287.787.500

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 287.787.500
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Performans Hedefi 15: Genel yönetim kapsamındaki idarelerin 
muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyi artırılacak ve mali istatistik 
ile mali raporlar uluslararası standartlara tam uyumlu hale 
getirilecektir. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
Muhasebe alanında merkezi düzenleme ve uygulamalara uyumlaştırma 
fonksiyonu kapsamında eğitim verilen personel sayısı (Kümülatif)

Adet

0 1.167 1.917

2 Mali istatistiklere ilişkin üretilen yıllık mali analiz raporu sayısı Adet
0 1 1

3 Sertifika verilen muhasebe yetkilisi sayısı (Kümülatif) Adet
0 8.113 8.363

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 48.897.500 0 48.897.500

2 48.897.500 0 48.897.500

3 Muhasebe destek faaliyeti 287.787.500 0 287.787.500

385.582.500 0 385.582.500

Kamu idarelerinin muhasebe birim sayıları, mevcut sertifikalı muhasebe yetkilisi sayısı ve sertifika eğitimine katılma şartlarını taşıyan personel sayısı
değerlendirilerek muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

Uluslararası standartlara uyum çerçevesinde, her yıl genel yönetim kapsamında bir mali analiz raporu hazırlanması ve yayımlanması mali saydamlık ve
hesap verilebilirlik açısından önemli bir performans göstergesidir. 

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti

Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları çerçevesinde; kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde etkinliğin ve gözetimin art ırılmasını, muhasebe hizmetlerinin
yönetime bilgi verme fonksiyonuna işlerlik kazandırılmasını teminen muhasebe hizmetlerinin ilgili kamu idarelerine devredilmesi sağlanacak, Bakanlık muhasebe
hizmetlerinde norm ve standart belirleme, uyumlaştırma ve analiz fonksiyonuna ağırlık verilecektir.

Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine 
uyum düzeyi artırılacak ve mali istatistik ile mali raporlar 
uluslararası standartlara tam uyumlu hale getirilecektir.

Genel Toplam

Amaç
Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini,  Mali Rapor ve Mali 
İstatistiklerin Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Hazırlanması ve Sunulmasını 
Sağlamak

Hedef

Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyini 
artırmak ve mali istatistik ile mali raporları uluslararası standart lara tam uyumlu hale 
getirmek

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması faaliyeti

Performans Hedefi

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Muhasebe uygulamalarının merkezi düzenlemeler ile uyumlaştırılması çerçevesinde muhasebe uygulayıcılarına yönelik eğitim faaliyetleri yapılmaya devam
edilecektir.
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0

Toplam  Kaynak İhtiyacı 48.897.500

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 48.897.500

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 
K

ay
n

ak

0

0

0

2.955.000

27.905.000

0

0

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali
raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde milletlerarası standartlara uygun olarak oluşturulan
muhasebe sisteminin uygulamaları izlenerek oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bakanlığımız ayrıca,
genel bütçe kapsamındaki muhasebe kayıtlarının yapılması görevini, ülke çapında 1.245 muhasebe birimiyle yerine getirmektedir. Bu
görev tutulan kayıtların idarelere raporlanmasını, ödemelerin sağlıklı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini de kapsamaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

18.037.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyi artırılacak
ve mali istatistik ile mali raporlar uluslararası standartlara tam uyumlu hale getirilecektir.

Faaliyet Adı Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0

Toplam  Kaynak İhtiyacı 48.897.500

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 48.897.500

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 
K

ay
na

k 0

0

0

2.955.000

27.905.000

0

0

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti, genel yönetim kapsamındaki idarelerin gelir, gider, varlık, yükümlülük ve özkaynaklarına ilişkin
konsolide mali tabloların, muhasebe kayıtları esas alınarak ve istatistiksel yöntemler de kullanılarak uluslararası standartlara göre
hazırlanması ve yayımlanmasından oluşur. Mali istatistik faaliyeti bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve
ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmekte ve hazırlanan mali istatistikler Resmi İstatistik Programında belirlenen sürelerde
yayınlanmaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

18.037.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyi artırılacak
ve mali istatistik ile mali raporlar uluslararası standartlara tam uyumlu hale getirilecektir.

Faaliyet Adı Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0

Toplam  Kaynak İhtiyacı 287.787.500

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 287.787.500

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 
K

ay
n

ak

0

0

0

45.444.000

5.131.500

0

6.482.000

0

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Bu faaliyet, eğitim ve sertifikasyon, karar destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla kamu mali yönetim bilişim sistemi kurma,
yönetme ve destek olma alt faaliyetlerini kapsar.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde halen kullanılmakta olan otomasyon sistemleri, bütçe hazırlık çalışmalarının
başlamasından kesin hesabın kanunlaşmasına kadar geçen mali süreçlerin, birlikte çalışabilirlik esasları çerçevesinde, elektronik imza
ve elektronik belge gibi teknolojik imkânlardan istifade edebileceği entegre bir yapıya kavuşturulacaktır. Altyapısı, geliştirmeye uygun
ve esnek bir mimaride tasarlanacak olan sistem, ihtiyaç halinde genel yönetim kapsamında yer alan diğer kurum sistemleriyle de uyumlu
çalışacaktır.
Söz konusu fonksiyonel süreçlerin entegre bir yapıya kavuşturulması sürecinde yürütülecek faaliyetler, ilgili paydaşlarla birlikte
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planında yer alan eylemlere ve belirlenen çalışma takvime
uygun olarak gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, bütünleşik harcama ve muhasebe bilişim altyapısının kurulmasıyla harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi artırılacak, mali
işlemlere ilişkin süreçler daha hızlı yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemleri daha yaygın
kullanılacaktır. Elektronik belge kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak kullanımında etkinlik sağlanarak maliyetler
düşürülecektir.
Eğitim ve sertifikasyona ilişkin olarak, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinde muhasebe hizmetlerini yürütecek olan muhasebe yetkilisi adaylarına sertifika eğitimi ve eğitim sonunda yapılan sınavda
başarılı olanlara muhasebe yetkilisi sertifikası verilmektedir.

Ekonomik Kod Ödenek

230.730.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyi artırılacak
ve mali istatistik ile mali raporlar uluslararası standartlara tam uyumlu hale getirilecektir.

Faaliyet Adı Muhasebe Destek Faaliyeti
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Performans Hedefi 19: Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmeye 
öncelik verilmek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve 
vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Cari yıl içinde incelenen mükellef sayısı Adet
50.000 55.000 55.000

2 İncelenen matrahtaki yıllık artış oranı Yüzde
10 10 10

3
Risk Analiz Sistemi kaynaklı vergi incelemelerinin toplam vergi incelemeleri
içerisindeki oranı

Yüzde
16,26 16 18

4 Cari yıl içinde elektronik teftiş yöntemleriyle teftiş edilen birim sayısı Adet
- 58 80

5 İade inceleme işlemleri süresi Gün
- 110 100

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 931.305.000 931.305.000

931.305.000 931.305.000

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak

Hedef

Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Vergi denetimi aracılığıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek

Cari yıl içinde incelemeye tabi tutulan mükellef sayısını ifade eder.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek üzere; vergi denetimleri objekt if, risk analizine dayalı ve gelir polit ikası başta olmak üzere makroekonomik hedeflere uyumlu olarak
gerçekleştirilecektir. Risk Analiz Sistemi ile gerçekleştirilecek verimli ve etkin vergi denetimleri sayesinde kayıt dışı kalan işlemler belirlenerek bunların vergilendirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacakt ır. Risk Analiz Sisteminde; her türlü bilgi, veri ve istatistik kullanılarak mükelleflerin faaliyetleri gruplar ve sektörler it ibarıyla analiz edilecek, mukayeseler yapılacak ve bu suretle
riskli sektör ve mükellefler ile risk alanları ve dereceleri objektif olarak belirlenecektir.
Mükellef hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak farkındalık yaratmak için dış paydaşlara yönelik eğitim, seminer, konferans ve video çalışmalarına  devam edilecektir.
Elektronik denetime ağırlık verilerek denetim kapasitesi güçlendirilecek ve aynı zamanda   daha fazla mükellef, konu ve sektör hakkında inceleme yapılacaktır. 
Ayrıca denetim kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, insan kaynakları üzerinde tit izlikle durulmaya ve personelimizin görevlerini verimlilik ilkesi çerçevesinde yerine getirebilmeleri
doğrultusundaki eğitim çalışmalarına devam edilecektir. Yine idarenin iyi işleyişine rehberlik etmek üzere elektronik teftiş yöntemleri kullanılarak yapılan teftişlere ağırlık verilecektir.

Amaç

Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmeye öncelik
verilmek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra
edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.

Performans Hedefi

Vergi Denetimi ve Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti

Genel Toplam

Cari yıl içinde İade inceleme işlemleri süresini ifade eder.

Cari yıl içinde Elektronik Teftiş yöntemleriyle teftiş edilen birim sayısı ifade eder.

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Cari yıl içinde Risk Analiz Sistemi kaynaklı vergi incelemelerinin toplam vergi incelemeleri içerisindeki oranını ifade eder.

Cari yıl içinde incelenen matrahtaki artış oranını ifade eder.
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 931.305.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 931.305.000

B
ü

tç
e 

D
ış

ı 
K

ay
n

ak

91.607.000

71.955.000

3.500.000

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.00.00.22 - VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında, kayıt dışı ekonomiyi caydıran, kamuya olan güveni artıran düzenlemeler yapılacak
ve denetim süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek denetim faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır. 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik
unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına
katkıda bulunacaktır. Bakanlığımız bu bilinçle uygulamaya koyduğu eylem planlarıyla kayıtlı ekonominin yaygınlaştırılması ve
kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik çalışmalarına bu dönemde de kararlılıkla devam edecektir.  

Rekabeti engelleyerek ekonomik büyümeyi yavaşlatan, vergi gelirlerini azaltan, gelir dağılımını bozarak yoksulluğu artıran,
kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açan, kamu kurumlarına, yöneticilerine ve adalet sistemine duyulan güveni zedeleyen
ve toplumda ahlaki bozulmaya neden olan yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilecektir. 

Ekonomik hayatın ve ilişkilerin sürekli olarak gelişmesi ve çeşitlenmesi, finansal piyasalardaki derinleşme, yeni finansal
araçların ortaya çıkması, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme mali suçun gerek kapsam gerekse coğrafi anlamda 
sınırlarının çizilmesini güçleştirmektedir. Mali suçlarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği çalışmaları
yürütülerek kamuda genel bir bilişim politikasının oluşmasına katkı sağlanacaktır. Bilgi işlem sistemlerinin birbirlerini
karşılıklı olarak kontrol edebilecek mekanizmalara sahip olması sağlanarak mali suçlarla mücadele daha etkin bir şekilde
sürdürülecektir. 

Kayıtlı ekonomi açısından risk oluşturan diğer bir unsur ise suç gelirlerinin aklanması faaliyetleridir. Bu faaliyetler, mali
kurumların ekonomiyle bütünleşmesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda, bazı sektörlerin ekonomik gücünü
zayıflatarak ekonominin işleyiş ve dengesini bozmaktadır. Bu sebeple, risk odaklı analiz ve denetimler gerçekleştirilecek,
paydaşlara yönelik eğitim faaliyetleri artırılacak, işbirliği ve koordinasyon alanında proaktif çalışmalar yürütülecek ve gerekli
düzenlemeler hayata geçirilerek mali suçlarla mücadele daha etkin sürdürülecektir. 

Ekonomik Kod Ödenek

764.243.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmeye öncelik verilmek üzere üst düzey 
kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.

Faaliyet Adı Vergi Denetimi ve Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti
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Performans Hedefi 20: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin 
finansmanı ile mücadelede proaktif ve risk odaklı yaklaşımla etkinlik 
artırılacaktır.  

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı (Kümülatif) Adet
222.743 412.743

2 Denetlenen/İncelenen yükümlü sayısı (Kümülatif) Adet
76 166

3 Paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen eğitim ve çalıştay sayısı (Kümülatif) Adet 16 36

4 Şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlü sayısı (Kümülatif) Adet - 231 467

5
Yığın veriler ve şüpheli işlem bildirimleri üzerinden yapılan stratejik
analiz çalışması sayısı (Kümülatif)

Adet
9 20

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 29.699.000 29.699.000

29.699.000 29.699.000

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyet

Genel Toplam

* Söz konusu gösterge 2018 yılından itibaren kümülatif olarak takip edilmeye başlanacaktır.

Hedef Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede etkinliği art ırmak

Performans Hedefi
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile
mücadelede proaktif ve risk odaklı yaklaşımla etkinliğin
artırılması  

Aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin bastırıcı ve önleyici tedbirler olmak üzere iki temel boyutu bulunmaktadır. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin
finansmanıyla mücadelenin önemli unsurlarından biri, bastırıcı tedbirler kapsamında suçun, suçlunun ve aralarındaki illiyet bağının ortaya konmasına yönelik yapılan
analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmalarıdır. Bir diğeri de, önleyici mahiyette, yığın veriler üzerinden ekonomik güvenliiği esas alan risk odaklı yapılan startejik
analiz çalışmalarıdır. Stratejik analiz ile de potansiyel suç ve suçlunun tespit ine yönelik çalışmalar yürütülmekte ve sonuçlar ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. Bunun yanı
sıra, önleyici tedbirler kapsamında, suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin yükümlüler tarafından uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetimler
gerçekleştirilmektedir. Yükümlü kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen denetim çalışmaları, suç gelirleri ve terörün finansmanı ile mücadelede ayrı bir öneme sahipt ir.
Söz konusu denetimler ile adli ve idari yaptırımlar uygulanmakta ve ayrıca yükümlüler nezdinde önemli bir farkındalık oluşturulmaktadır. 
Ayrıca, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede getirilen önleyici tedbirlerin yükümlülerce uygulanması, aklama fiillerinin ortaya çıkarılması,
engellenmesi ve finansal sistemin bu suçların işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi açısından yürütülen eğitim ve farkındalık artt ırıcı faaliyetlerle, anılan
suçlarla mücadelede doğrudan veya dolaylı görev alan diğer paydaşlarla yapılan benzeri faaliyetlere MASAK tarafından büyük önem verilmektedir.

Performans Göstergeleri

Başkanlığımızın görev alanına giren konularda yapılmakta olan analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmalarında, yasa ile yükümlüler arasında sayılmış
olan finansal veya finansal olmayan sektörlerde faaliyet gösteren şahıs veya kuruluşlar tarafından önleyici tedbirler kapsamında gönderilen, mali ve
istihbari bilgiler içeren  şüpheli işlem bildirimlerinden istifade edilmektedir. 

Başkanlığımıza gönderilen ŞİB sayısında yaşanan artışlar özellikle mali sektörde faaliyet gösteren yükümlü gruplarının aklama ve terörün finansmanı ile
mücadeleye katkıda bulunma konusunda sahip oldukları farkındalık düzeyinin de artışı anlamına gelmektedir. Bu sebeple Başkanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek eğitim, toplantı, seminer, çalıştay, bilgilendirme broşürleri veya yükümlülük denetimleri ile ŞİB sayılarındaki artış ivmesinin yıldan yıla
devam ettirilmesi planlanmaktadır.

Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadele amacıyla önleyici tedbirler kapsamında 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla yükümlüler belirlenmiş ve
söz konusu yükümlülere bazı yükümlülükler getirilmiştir. Yükümlülerin yükümlülüklere uyum durumunun belirlenmesi için MASAK münferiden veya bir
denetim program kapsamında yükümlülük denetimleri ve ihlal incelemelerii gerçekleştirmektedir. Söz konusu denetimler ve incelemeler ile bir farkındalık
yaratıldığı gibi, yükümlülüklere uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirilmektedir.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede önleyici tedbirler kapsamında, suçun işlenmesinin önlenmesine yönelik alınan
tedbirlerin yükümlüler tarafından tam ve eksiksiz olarak uygulanması, mücadelenin başarı kriterlerine doğrudan etki etmektedir.
Bu anlamda, MASAK tarafından yükümlülerin farkındalıklarının artırılması ve uygulamanın doğru gerçekleştirilmesi için çalıştay, toplantı, seminer, eğitim vb. 
faaliyetler düzenli olarak sürdürülmektedir. Diğer taraftan anılan suçlarla mücadelede doğrudan veya dolaylı görev alan diğer paydaşlarla yapılan benzeri
faaliyetler de etkinliğin artmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Aklama ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak en önemli mali istihbarat girdisi olan ve yapılan değerlendirme ve
incelemelerde kullanılan şüpheli işlem bildirimi ve şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlü sayısının artması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Yapılan
denetim, çalıştay, toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerle, şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlü sayısının  artması  beklenmektedir.

Stratejik analiz çalışmaları, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin uygun stratejilerin seçilmesine altyapı oluşturmak
amacıyla mevcut durumun tespiti ve geleceğe yönelik öngörüleri içeren, ileri analitik tekniklerin kullanıldığı çalışmalardır. Stratejik analiz çalışmalarına
Başkanlığımız veri tabanında bulunan veya Başkanlığımızın erişimine sunulan veriler ile şüpheli işlem bildirimleri kaynaklık etmektedir. Veri boyutu
nedeniyle geleneksel analiz araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda yapılan çalışmalar ile sosyal ağ analizi ( ilişkili varlıkların önem derecelerinin ve ilişki
düzeylerinin tespitine yönelik yapılan analizler) çalışmaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile  mücadelede proaktif ve risk 
odaklı yaklaşımla etkinlik artırılacaktır.  

0

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.00.35.00 - MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

MASAK, temel mali istihbarat birimi fonksiyonları olan aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin toplanan verileri ve şüpheli
işlem bildirimlerini analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerinin yanı sıra kolluk ve adli birimlerle işbirliği
çerçevesinde bu birimlerden soruşturmalara ilişkin gelen talepleri analiz ve değerlendirmeye tabi tutarak raporlama yapmaktadır.
Bunun yanı sıra, düzenleme ve koordinasyon, aklama suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri ve yükümlü grupları ile uygulama
birimlerinin eğitim ve bilgilendirilme faaliyetleri de yürütülmektedir. 

Ekonomik Kod Ödenek

12.347.000

1.804.000

2.061.000

0

487.000

13.000.000

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı 0

Toplam  Kaynak İhtiyacı 29.699.000

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 29.699.000
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0

0
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Performans Hedefi 21: Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek 
ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Hazine Avukatı başına düşen dava ve icra dosya sayısı Adet

- 632 650

2 METOP üzerinden yapılan yıllık işlem sayısı Adet

- 413.526 455.000

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 233.779.000 233.779.000

233.779.000 233.779.000

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç
Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti 
Sunmak

Hedef Dava ve icra takip süreçlerini etkinleştirmek, mütalaa kapasitesini geliştirmek

Performans Hedefi
Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Avukat başına düşen dava sayısını azaltarak ve METOP ile yapılan entegrasyonları geliştirerek, Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
ile özel bütçeli idarelerin  hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek 

Genel Toplam

Hazine Avukatları üzerindeki iş yükü azaltılarak verimli bir muhakemat hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır.

Hazine Avukatlarının dava ve icra takiplerinde, METOP (Merkezi erişimli Taşra Otomosyon Projesi) ile yapılan entegrasyonları
(UYAP,SGK,VEDOP,TAKBİS,KPS) kullanılması sağlanarak dava ve icra takip süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmeti faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmeti faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi 
geliştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

12.01.30.00 - BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ(MERKEZ)
12.01.30.62 - BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
(TAŞRA)

Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığı ve
muhakemat hizmetlerinin etkin, etkili ve çözüm odaklı bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod Ödenek

103.198.000

18.765.000

111.816.000

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 233.779.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 233.779.000
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Performans Hedefi 22: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen 
riskler giderilecektir. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tespit edilen risklerin giderilme 
oranı 

Yüzde 0 74,1 80

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 14.080.000 14.080.000

14.080.000 14.080.000Genel Toplam

Hedef İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen riskleri gidermek

Performans Hedefi
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen riskler 
giderilecektir.

Bu hedef kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda iyileştirmeye, risk faktörlerini azaltmaya ve önlemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hizmet binalarında tespit edilen risklerden, giderilen risklerin oranını ifade eder.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Elektrik tesisatını, kalorifer tesisatı ve kazanlarını, yangın dolapları ile yangın algılama 
sistemlerini yenileme faaliyeti

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 14.080.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

*Elektrik ve topraklama tesisatı, asansör ve yangın algılama sistemlerine ait periyodik bakım- kontrol formları mevcuttur.
yangın dolapları ve yangın algılama sistemleri yenilenmiş olup her sene düzenli bakımları yapılmaktadır.
*Prizler kapaklı hale getirilecektir. ( Malzeme temini yapılmıştır.)- 
*Soğuk hava deposu için yeni zil tesisatı çekimi mevcutta çalışır halde olan deponun yalıtımı için sorun oluşturma riski
taşımaktadır.  Mutfak personelin onayı alındıktan sonra iş tamamlanacaktır.
*Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesinde bulunan A,B,C,D,E ve F blokların kapalı alan yürüme yüzeyi yapılması 
işi tamalanmıştır. Engelli personelimize uygun ve kullanışlı hale getirilmiştir.(1840 m'lik yüzey için 64.400 TL ödeme
yapılmıştır)

Ekonomik Kod Ödenek

Faaliyet Adı
Elektrik tesisatını, kalorifer tesisatı ve kazanlarını, yangın dolapları ile  yangın 
algılama sistemlerini yenileme faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Tespit Edilen Riskleri Gidermek
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Performans Hedefi 23: ISO 9001:2015 kalite belgesini Bakanlık geneline 
yaygınlaştırılacaktır. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Kalite belgesi alınan birim sayısı (Kümülatif) Adet
- 0 2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 60.000 60.000

60.000 60.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

Genel Toplam

Hedef ISO 9001:2015 kalite belgesini Bakanlık geneline yaygınlaştırmak

Performans Hedefi
ISO 9001:2015 kalite belgesini Bakanlık geneline
yaygınlaştırılacaktır.

Bu hedef kapsamında, ISO 9001:2015 kalite belgesinin Bakanlık geneline yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 2019 Yılında iki (2) birim için; 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ISO 9001:2015 kalite belgesinin alınması için Daire Başkanlığımız bütçesinden yapılacak harcama aşağıda belirtilmiştir. 
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ISO 9001:2015 kalite belgesinin alınması ilgili Genel Müdürlük Bütçesi ile sağlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

Alınan Kalite belgesini ifade eder. 

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

ISO 9001:2015 Eğitimlerinin aldırılması ve ISO 9001:2015 Belgenin alınması 

 



63 
 

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 60.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000
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Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.00.04 - DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET AÇIKLAMASI
Faaliyet Adı: ISO 9001:2015 Eğitimlerinin aldırılması 
Yapılanlar: Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dikmen ve Emek yerleşkesi iki ayrı grup (30 ar kişilik)
halinde, toplam 60 personele eğitim aldırılmıştır. Eğitimin Adı: TS EN ISO 9001:2015 Temel-Risk-İç Tetkik-
Dökümantasyon, I.grup Eğitim Tarihleri: 08-12.04.2019, II.grup Eğitim Tarihleri: 15-19.04.2019, Sertifikalar dağıtıldı-
14.05.2019 (NOT: 17.625 TL+KDV eğitim ücreti ödenmiştir.)
Faaliyet Adı: ISO 9001:2015 belgenin alınması 
Yapılanlar: Süreçler düzenleniyor. 
Düzenlenen süreçler: Ulaştırma Şb., İş Sağlığı ve Güvenliği Şb., Kültür ve Sosyal işler Şb., Personel şb., İhale ve
satınalma Şb. ile 1-İş Planı ve yönerge çalışması yapıldı. 2-Dökümanlar çalışıldı. 
Ayrıca, 3-Şubelerle Performans hedefleri hazırlandı.
4-Şubelerle Risk profili hazırlandı. 
5-Bakanlığımız merkez teşkilatı Yemek Hizmetleri Memnuniyet anketi yapıldı.

Ekonomik Kod Ödenek

60.000

Faaliyet Adı ISO 9001:2015 Eğitimlerinin aldırılması ve ISO 9001:2015 belgenin alınması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi ISO 9001:2015 kalite belgesini Bakanlık geneline yaygınlaştırılacaktır.
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Performans Hedefi 24: Vatandaşlar başta olmak üzere iç ve dış tüm 
paydaşları ilgilendiren hizmetlerin e-Devlet altyapısı üzerinden, tek 
noktadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulması sağlanacaktır. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1
e-Devlet kapısında Bakanlık tarafından sunulan hizmetlerin sayısı 
(Kümülatif)

Adet
- 8 8

2 e-Posta, ağ ve aktif dizin yönetiminin merkezileştirilme oranı Yüzde - 0 60

3 Bilgi güveliği hakkında eğitim verilen personel oranı Yüzde
- 25 60

4 Bilgi güvenliği son kullanıcı farkındalık seviyesi Yüzde
- 25 50

5 Veri Merkezi kesintisiz hizmet verme seviyesi Yüzde
- 90 99

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 76.465.000 76.465.000

76.465.000 76.465.000

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kurumsal Kapasiteyi Art ırmak

Hedef
Bakanlık birimleri tarafından sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınmasını 
sağlamak üzere e-Devlet entegrasyonu da gözetilerek ortak bilişim altyapıları 
oluşturmak

Performans Hedefi

Vatandaşlar başta olmak üzere iç ve dış tüm paydaşları
ilgilendiren hizmetlerin e-Devlet altyapısı üzerinden, tek
noktadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulması
sağlanacaktır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ait görev ve fonksiyonlar çerçevesindeki hizmetlerin elektronik ortama taşınması ve e-Devlet altyapısı üzerinden sunulmasına
yönelik çalışmalarda asgari standardı sağlamaya yönelik ortak kural ve servisler oluşturulacaktır. Bakanlık içi yapılacak entegrasyon ve geliştirmeler, uluslararası
standartlarla uyumlu ve Bakanlık bazında Bilişim Politikası / Standartları / Prosedürleri ve Servis Yönetimi üzerine kurulacaktır. 

Hizmet kalitesinin art ırılmasına yönelik olarak e-hizmet süreçleri tanımlanacak, ortak standart, mimari ve altyapı temelinde bilgi sistemleri gelişt irilecek, genişlet ilecek
ve entegre edilecektir.

Bakanlık Hizmetleri İçin Ortak Bilişim Altyapısı Oluşturma Faaliyeti

Genel Toplam

E-devlet kapısında sunulan hizmet sayısının ulusal ve bakanlık strateji belgeleri kapsamında sayısı arttırılacaktır.

Hizmetlerin tek merkezden sunumunun altyapı çalışmaları kapsamında e-posta, ağ ve aktif diizn tekilleştirme çalışmaları yapılacakt ır.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Bilgi güveliği hakkında eğit im verilen personelin toplam personele olan oranını ifade eder.
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı Bakanlık Hizmetleri için Ortakları Bilişim Altyapısı Oluşturma Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Vatandaşlar başta olmak üzere iç ve dış tüm paydaşları ilgilendiren hizmetlerin
e-Devlet altyapısı üzerinden, tek noktadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde
sunulması sağlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.00.10 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına ait görev ve fonksiyonlara yönelik ortak kural ve servisleri oluşturmak ve
kullanımını sağlamak
- Bakanlık e-posta, ağ ve aktif dizin yapısını tekilleştirmek ve bilişim altyapıları arasındaki uyum düzeyini artırmak
- Bilgi güvenliği ile ilgili uyulacak standartları belirlemek
- Vatandaş ve Bakanlık paydaşlarını ilgilendiren tüm Bakanlık hizmetlerinin e-Devlet ortamında sunulmasını sağlamak
- Bakanlığımız bünyesindeki yazılım geliştirme süreçlerinde belirlenecek kalite standartlarının uygulanmasını sağlamak

Ekonomik Kod Ödenek

1.443.000

306.000

43.716.000

31.000.000

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 76.465.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 76.465.000
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Performans Hedefi 25: Bakanlık eğitim ihtiyaçları analiz edilerek 
gerekli planlamalar yapılacak ve personele görev alanlarına ilişkin aynı 
içerik ve standartta eğitim verilmesi sağlanacaktır. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Kişi başı yıllık ortalama eğitim süresi Saat
11,1 7 7

2 Eğitim ihtiyaç analizi sayısı (Kümülatif) Adet
- 0 1

3
Hizmet içi eğitim programlarındaki memnuniyet oranı 
(eğitimlerdeki memnuniyet oranlarının aritmetik ortalaması)

Yüzde
- 70 71

4
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarındaki memnuniyet oranı 
(anket yöntemi) 

Yüzde
- 69 70

5
Kademeli olarak Bakanlık çalışanlarının performans ve yetkinliklerinin
hedef bazlı değerlendirilme oranı
(Değerlendirme kapsamındaki personel sayısı/çalışan sayısı)  

Yüzde

- 0 2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 81.811.000 81.811.000

81.811.000 81.811.000

Kaynak İhtiyacı

Personel Yönetim Faaliyeti

Bakanlık eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli planlamalar yapılacak ve 
personele görev alanlarına ilişkin aynı içerik ve standartta eğitim verilmesi 
sağlanacaktır.

Amaç

Faaliyetler

Kurumsal kapasiteyi artt ırma stratjik amacı çerçevesinde, Bakanlık personelin gerek kişisel gelişimine gerekse mevzuat eğit imine açık olan yönleri tespit edilerek
uygun eğitimin verilmesini sağlamak suretiyle zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak ve etkili ve ekonomik eğit im faaliyet lerinin gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.
Personele görev alanlarına ilişkin aynı içerik ve standartta eğit im verilmesini sağlamak; aynı unvanda aynı işi yapan personel arasındaki iş yapma kapasitesi arasındaki
farklılıkların giderilmesine katkı sağlayacakt ır.

Genel Toplam

Bakanlık çalışanlarının hangi alanda eğitim alması gerektiğinin tespitine çalışılacaktır.

Bakanlıkta insan kaynakları yönetimi uygulamasındaki memnuniyet anket çalışmaları ile çalışanların memnuniyet durumları belirlenerek artırılması ve
çalışanların verimliliklerini artıracak tespit ve değerlendirmeler ışığında bu alanda iyileştirmelere sebep olacak uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Kişi başı yıllık ortalama eğitim süresi arttırılmak suretiyle, personelin verimliliğinin arttırılması için verilen eğitim süresine ifade eder.

Bakanlık çalışanlarının katıldıkları proğramlarının etkililik ve verimliliğini belirlemek amacıyla katılımcıların memnuniyetlerinin artırılmasına çalışılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12- HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

İnsan kaynakları yönetimine uygun olarak Bakanlık personelinin nitelik ve 
verimliliğini artırmak

OVP/YEP'de yer alan 6 nolu eylem kapsamında etkili bir insan kaynakları yönetimine ulaşmak amacıyla Bakanlık çalışanlarının performansları ile
yetkinliklerinin, belirlenecek hedefler bakımından  değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar ve uygulamalar hayata geçirilecektir.

Hedef

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

Kurumsal Kapasiteyi Art ırmak
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 81.811.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
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8.444.000

7.481.000

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 12.01.00.05 - PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal kapasiteyi arttırma stratjik amacı çerçevesinde, Bakanlık personelin gerek kişisel gelişimine gerekse mevzuat eğitimine açık olan yönleri tespit 
edilerek uygun eğitimin verilmesini sağlamak suretiyle zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak ve etkili ve ekonomik eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Personele görev alanlarına ilişkin aynı içerik ve standartta eğitim verilmesini sağlamak; aynı unvanda aynı işi yapan 
personel arasındaki iş yapma kapasitesi arasındaki farklılıkların giderilmesine katkı sağlayacaktır.

Ekonomik Kod Ödenek

65.886.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12- HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi
Bakanlık eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli planlamalar yapılacak ve 
personele görev alanlarına ilişkin aynı içerik ve standartta eğitim verilmesi 
sağlanacaktır.

Faaliyet Adı Kurumsal kapasiteyi artırmak
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Performans Hedefi 26: Stratejik yönetim ve kurumsal kültür 
geliştirilecektir. 
 

Ölçü Birimi
2017 2018 2019

1 Yıllık Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hazırlanması Adet
- 0 1

2 Stratejik planda yer alan göstergelerin izlenme oranı Yüzde
87,5 87,5 90,0

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 15.092.000 15.092.000

15.092.000 15.092.000

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

Hedef Stratejik yönetim anlayışını güçlendirmek

Performans Hedefi Stratejik yönetim ve kurumsal kültür geliştirilecektir.

Bu hedef kapsamında;

- Stratejik planda yer alan bütün göstergelerin plan dönemi sonuna kadar izlemeye alınmasına,
- Stratejik planın yılı uygulama raporunun hazırlanmasına,
- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına,
- Bakanlığımızda hesap verebilirliği güçlendirmek üzere izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliğinin artırılmasına,
 yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Genel Toplam

Bakanlık Stratejik Planının yıllık olarak değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla stratejik amaç, hedef ve göstergelere ilişkin olarak değerlendirmeyi içeren
bir rapor hazırlanacaktır.

Bakanlık Stratejik Planında yer alan göstergelerin ne kadarının performans programları aracılığıyla izlendiğini göstermektedir.

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Stratejik Yönetimin Uygulanabilirliğinin Artırılması Faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

Faaliyet Adı Stratejik Yönetimin Uygulanabilirliğinin Artırılması Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı 12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi Stratejik yönetim ve kurumsal kültür geliştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bu kapsamında; 
-2019-2023 dönemi Bakanlık Stratejik Planı kapsamında yıllık değerlendirme raporunun hazırlanmasına
-Performans programının izleme ve değerlendirilmesinin yapılmasına
-İç kontrol sistemi kapsamında Merkez ve Taşra İç Kontrol Eylem Planlarının uygulanmasına
-2018 yılı Bakanlık Faaliyet raporunun hazırlanmasına
-Bakanlık bütçe ve mali yönetimine ilişkin işlemleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Ekonomik Kod Ödenek

7.865.000

1.127.000

5.450.000

650.000

Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

Toplam  Kaynak İhtiyacı 15.092.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15.092.000
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D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Yılı Performans Programında 23 
performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 64 performans göstergesi ve söz 
konusu hedeflere ulaşmak için yürütülecek 26 faaliyet yer almaktadır. 

12 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

(TL) (TL) (TL)

1
Kamu kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin harcama önceliklendirmesi ve
tasarruf anlayışı temelinde daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi
sağlanacaktır.

6.338.586 6.338.586

1
Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması ve Kamu Bütçe Süreçlerinin 
Geliştirilmesi Faaliyeti 5.282.155 5.282.155

2 Mali Değişim ve Dönüşüme Yönelik Polit ika Gelişt irilmesi Faaliyeti 1.056.431 1.056.431

2
Kamu kaynaklarının, mali disiplin anlayışı içerisinde sürdürülebilir büyümeyi,
ekonomik ve sosyal refahı destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin
kalitesini artıracak şekilde 3E temelli tahsisi sağlanacak ve yönetilecektir.

8.451.448 8.451.448

3 Mali Kontrol Faaliyet i 8.451.448 8.451.448

3
Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol araçları geliştirilecek ve bu
kapsamda insan kaynağının niteliği artırılacaktır. 2.345.237 2.345.237

4 İç Kontrol ve İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti 2.345.237

4
Kamu borcu Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRYK) tarafından belirlenen
kriterlere uygun olarak yönetilecektir. 3.414.605 3.414.605

5 Borç, Nakit ve Risk Yönetimi Uygulamalarının Takibi, Analizi ve Geliştirilmesi Faaliyet i 3.414.605 3.414.605

5
Gelir ve gider tahmin kapasitesinin geliştirilerek nakit yönetimi performansı
artırılacaktır. 1.412.940 1.412.940

6 Nakit Planlama ve Programlama Kalitesinin Geliştirilmesi Faaliyeti 1.412.940 1.412.940

6 Tek Hazine Hesabı kapsamı genişletilecektir. 51.412.940 51.412.940

7 Tek Hazine Hesabı Kapsamının Genişlet ilmesi Faaliyeti 51.412.940 51.412.940

7 Kamunun dış finansman ihtiyacının karşılanması çerçevesinde uluslararası
sermaye piyasalarına etkin bir şekilde erişim sağlanacaktır.

8 Bütçe finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve kira sertifikası ihracı 
gerçekleştirmek 

8
Ülkeler ve uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek ve söz
konusu ülkeler ve kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini ve etkinliğini
artırmak

10.371.500 10.371.500

9 Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerini geliştirme faaliyeti 10.371.500 10.371.500

9 Dış finansman kaynaklarına erişimde etkinlik sağlamak 10.371.501 10.371.501

10 Dış finansman kaynaklarına erişimin sürdürülmesi faaliyeti 10.371.501 10.371.501

10 Kamu sermayeli işletmelere ilişkin uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile
uyumlu kurumsal görüş oluşturulacaktır. 

91.972 91.972

11
KİT'lerin ticarilik düzeylerinin analiz edilerek sınıflandırılması ve konu ile ilgili rapor 
hazırlanması faaliyeti 48.933 48.933

12
Kurumsal yönetimi öne çıkaracak bir dönüşüm önerisi ortaya koymak amacıyla kamu 
işletmeleri reformu raporu hazırlanması faaliyeti 43.039 43.039

11
Kamu işletmelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik var olan bilgi
işlem altyapısı etkinleştirilecektir. 192.821 192.821

13 Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sisteminin kamu işletmelerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik olarak yeniden yapılandırılması faaliyet i 192.821

192.821

12 Ulusal ve Uluslararası Mevzuattan Kaynaklanan Denetim Faaliyetlerinin
Etkinliği Artırılacaktır.

72.000 72.000

14
Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalardan Doğan Uluslararası Yükümlülükler Kapsamında 
Gerçekleştirilen ve Ulusal Mevzuattan Kaynaklanan Denetim Faaliyet lerinin Etkinliğinin 
Artırılması

72.000 72.000

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

2019
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13 Finansal ürün ve hizmetlerin etkinliğini artırmak, yeni ürün ve hizmetler
geliştirmek

150.431.200 150.431.200

15 Finansal ürünlerin çeşit lendirilmesi ve finansal tabana yayılma Faaliyeti 150.431.200 150.431.200

14

Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin
ve planlama, mali planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe
uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel
yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve
değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri
çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır.

385.582.500 385.582.500

16 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması faaliyet i 48.897.500 48.897.500

17 Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti 48.897.500 48.897.500

18 Muhasebe destek faaliyeti 287.787.500 287.787.500

15
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum 
düzeyi artırılacak ve mali istatistik ile mali raporlar uluslararası standartlara 
tam uyumlu hale getirilecektir.

385.582.500 385.582.500

16 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması faaliyet i 48.897.500 48.897.500

17 Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti 48.897.500 48.897.500

18 Muhasebe destek faaliyeti 287.787.500 287.787.500

16
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmeye öncelik verilmek üzere üst 
düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği 
artırılacaktır.

931.305.000 931.305.000

19 Vergi Denetimi ve Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti 931.305.000 931.305.000

17
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede proaktif 
ve risk odaklı yaklaşımla etkinlik artırılacaktır.  29.699.000 29.699.000

20 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyet i 29.699.000 29.699.000

18 Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi 
geliştirilecektir.

233.779.000 233.779.000

21 Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmeti faaliyeti 233.779.000 233.779.000

19 İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilen riskler giderilecektir. 14.080.000 14.080.000

22
Elektrik tesisat ını, kalorifer tesisat ı ve kazanlarını, yangın dolapları ile yangın algılama 
sistemlerini yenileme faaliyeti 14.080.000 14.080.000

20 ISO 9001:2015 kalite belgesini Bakanlık geneline yaygınlaştırılacaktır. 60.000 60.000

23 ISO 9001:2015 Eğitimlerinin aldırılması ve ISO 9001:2015 Belgenin alınması 60.000 60.000

21
Vatandaşlar başta olmak üzere iç ve dış tüm paydaşları ilgilendiren 
hizmetlerin e-Devlet altyapısı üzerinden, tek noktadan, hızlı ve güvenilir bir 
şekilde sunulması sağlanacaktır.

76.465.000 76.465.000

24 Bakanlık Hizmetleri İçin Ortak Bilişim Altyapısı Oluşturma Faaliyet i 76.465.000 76.465.000

22
Bakanlık eğitim ihtiyaçları analiz edilerek gerekli planlamalar yapılacak ve 
personele görev alanlarına ilişkin aynı içerik ve standartta eğitim verilmesi 
sağlanacaktır.

81.811.000 81.811.000

25 Personel Yönetim Faaliyet i 81.811.000 81.811.000

23 Stratejik yönetim ve kurumsal kültür geliştirilecektir. 15.092.000 15.092.000

26 Stratejik Yönetimin Uygulanabilirliğinin Artırılması Faaliyeti 15.092.000 15.092.000

2.398.362.750 2.398.362.750

122.925.932.250 118.804.818.450

294.532.972.000 294.532.972.000

419.857.267.000 419.857.267.000

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı

GENEL TOPLAM

Genel Yönetim Giderleri

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
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