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BAKANIN MESAJI



Kamu mali yönetim sistemimizin kaynaklar› etkili, ekonomik ve verimli

kullanarak kaliteli ve h›zl› hizmet sunan, fleffafl›k ve hesap verebilirlik gibi

ça¤dafl yönetim anlay›fllar›n› esas alan bir yap› ve iflleyifle

kavuflturulmas› amac›yla sürdürülen reform çal›flmalar› önemli bir

aflamaya gelmifl bulunmaktad›r.    

5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal dayana¤›na

kavuflan reform çal›flmalar›n›n bundan sonraki aflamas›, bu Kanunla

birlikte getirilen mali disiplin, fleffafl›k, hesap verebilirlik gibi ça¤dafl

yönetim kavram ve metotlar›n›n etkin bir flekilde hayata

geçirilebilmesidir. 

Maliye Bakanl›¤›, yeni kamu mali yönetim sistemini bütün unsurlar›yla en

iyi flekilde hayata geçirebilmek konusunda öncü ve köklü rolünün bir

gere¤i olarak çok önemli çal›flmalar yapmaktad›r. 

Kuflkusuz tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de kamu mali yönetim sistemi dinamik olmak

durumundad›r. Bu nedenle, bugüne kadar yürüttü¤ümüz çal›flmalar bundan böyle de ayn› kararl›l›kla devam

edecektir. Temel hedefimiz, kamu kaynaklar›n›n elde edilmesinde ve kullan›lmas›nda etkinli¤i ve verimlili¤i

sa¤lamak ve nihayetinde vatandafllar›m›za sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini art›rmakt›r. 

Kamu mali yönetimi reformunun temel unsurlar›n› stratejik planlar, performans programlar›, performans

esasl› bütçeler ve faaliyet raporlar› oluflturmaktad›r. Stratejik planlar ve performans programlar› ile kamu

idarelerinin temel politika ve hedefleri ve bunlar›n kaynak ihtiyaçlar› ile ba¤lant› kurulmakta, bu belgelerde

öngörülen hedeflere iliflkin gerçekleflmeler ise faaliyet raporlar› ile kamuoyuna aç›klanmaktad›r.

Bu do¤rultuda, Maliye Bakanl›¤› olarak 2008-2012 dönemini kapsayan Bakanl›k Stratejik Plan› ve

performans programlar› ile bütçeler aras›ndaki iliflkinin net bir flekilde ortaya konulmas› ve bu sayede hesap

verebilirlik aç›s›ndan önemli bir seviyeye ulafl›lmas› amac›yla Bakanl›¤›m›z 2008 y›l› bütçesini performans

esasl› olarak haz›rlad›k ve uygulamaya bafllad›k.

Benimsedi¤imiz yeni yönetim anlay›fl› ile hesap verebilirlik ve saydaml›k ilkeleri do¤rultusunda, 5018 say›l›

Kanun yürürlü¤e girdikten sonra Bakanl›¤›m›z›n ikinci faaliyet raporu olan 2007 Y›l› Faaliyet Raporunu

haz›rlam›fl bulunuyoruz.

Maliye Bakanl›¤›n›n, kendinden beklenen öncü ve köklü rolün de gere¤i olarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi

ön plana alan bir anlay›fl içerisinde haz›rlad›¤› bu Raporun amac›n› en iyi flekilde gerçeklefltirmesini

içtenlikle diliyorum. 

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakan›
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5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlü¤e

girmesiyle birlikte kamu mali yönetimimizde köklü de¤ifliklikler

gerçeklefltirilmeye bafllanm›flt›r. 

An›lan Kanun çerçevesinde, bütçe sürecinde mali disiplini sa¤lamak,

kaynaklar› stratejik önceliklere göre da¤›tmak ve bu kaynaklar›n

performans odakl› olarak harcanmas›n› programlamak, etkin kullan›l›p

kullan›lmad›¤›n› izlemek, raporlamak ve bunun üzerine kurulu bir hesap

verme sorumlulu¤u gelifltirmek temel öncelikler olarak ortaya ç›km›flt›r.

Bu do¤rultuda mali yönetim reformu sürecinde; her türlü kamu

kayna¤›n›n etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde elde edilmesi ve

kullan›lmas›n›, mali yönetimde fleffafl›¤›n sa¤lanmas›n›, sa¤l›kl› bir hesap

verme mekanizmas›n›n kurulmas›n› sa¤lamak üzere 2006 y›l›ndan

itibaren faaliyet raporlar› haz›rlanmaya bafllanm›flt›r.

Faaliyet raporlar›, kamu idarelerinin bir mali y›l›n faaliyet sonuçlar›n› gösterecek flekilde gerçeklefltirdikleri

faaliyet ve projeleri ölçmek ve performans de¤erlendirmesini yapmak üzere haz›rlanmaktad›r. Bu raporlar,

ilgili taraflar ile kamuoyunun bilgi sahibi olmas›n› sa¤layacak önemli bir kamu mali yönetimi arac› olarak

ortaya ç›kmaktad›r.

Sözü edilen ilke ve anlay›flla haz›rlanan Maliye Bakanl›¤› 2007 Y›l› Faaliyet Raporu; Bakanl›¤›m›z›n misyonu,

vizyonu, teflkilat yap›s›, insan kaynaklar›, biliflim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politika ve

öncelikleri, 2002-2007 y›llar› aras›nda sunulan hizmetleri ve önemli projeler ile mali bilgileri kapsamaktad›r.

Maliye Bakanl›¤› 2007 Y›l› Faaliyet Raporunun saydaml›k ve hesap verebilirli¤in önemli bir örne¤i olmas›n›

diliyor, katk›lar›ndan dolay› Bakanl›¤›m›z personeline teflekkür ediyorum. 

Hasan Basri AKTAN

Müsteflar
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A. Misyon ve Vizyon

Maliye Bakanl›¤›n›n Misyonu

Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaflmak amac›yla iyi yönetiflim ilkeleri gözetilerek maliye politikalar›n›n

haz›rlanmas›na katk› sa¤lamak, belirlenen maliye politikalar›n› uygulamak, uygulamay› takip etmek ve

denetlemektir.

Maliye Bakanl›¤›n›n Vizyonu

H›zl› ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanl›¤›.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

13/12/1983 tarihli ve 18251 say›l› Resmi Gazete’de (mükerrer) yay›mlanarak yürürlü¤e giren 178 say›l›

Maliye Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanl›¤›na

tevdi edilmifl olan görevler flunlard›r:

• Maliye politikas›n›n haz›rlanmas›na yard›mc› olmak, maliye politikas›n› uygulamak,

• Devletin hukuk dan›flmanl›¤›n› ve muhakemat hizmetlerini yapmak, 

• Harcama politikalar›n›n gelifltirilmesi ve uygulanmas› ile Devlet bütçesinin haz›rlanmas›, uygulanmas›,

uygulaman›n takibi ve yönlendirilmesine iliflkin hizmetleri yürütmek,

• Devlet hesaplar›n› tutmak, saymanl›k hizmetlerini yapmak,

• Gelir politikas›n› gelifltirmek,

• Devlete ait mallar› yönetmek, kamu mallar› ile kamu kurum ve kurulufllar›n›n tafl›nmaz mallar› konusundaki

yönetim esaslar›n› belirlemek ve bunlara iliflkin di¤er ifllemleri yapmak,

• Her türlü gelir gider ifllemlerine ait kanun tasar›lar›n› ve di¤er mevzuat› haz›rlamak veya haz›rlanmas›na

kat›lmak, 

• Milletleraras› kurulufllar›n Bakanl›k hizmetlerine iliflkin çal›flmalar›n› takip etmek, bu konulardaki Bakanl›k

görüflünü haz›rlamak, yurt d›fl› ve yurt içi faaliyetleri yürütmek,

• Bakanl›¤›n ilgili kurulufllar›n›n iflletme ve yat›r›m programlar›n› inceleyerek onaylamak ve y›ll›k programlara

göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,

• Suç gelirlerinin aklanmas›n›n önlenmesine iliflkin usûl ve esaslar› belirlemek,

• Çeflitli kanunlarla Maliye Bakanl›¤›na verilen görevleri yapmak,

• Yukar›daki görevlerin uygulanmas›n› takip etmek, de¤erlendirmek, incelemek, teftifl etmek ve

denetlemek.

Ayr›ca 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 80 inci maddesinde “Bu Kanun hükümlerinin

uygulanmas›na iliflkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanl›¤› yetkilidir” hükmü yer almaktad›r. Bu

hüküm ile 5018 say›l› Kanun ve bu Kanunda de¤ifliklikler yapan 5436 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun

verdi¤i görevleri yapmaya Maliye Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›flt›r.
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C. ‹dareye ‹liflkin Bilgiler

1. Örgüt Yap›s›

Maliye Bakanl›¤› teflkilat› merkez, taflra ve  yurt d›fl› teflkilat› ile ba¤l›, ilgili ve iliflkili kurulufllardan

oluflmaktad›r.

Bakanl›k Merkez Teflkilat›

Bakanl›k merkez teflkilat›, ana hizmet birimleri, dan›flma ve denetim birimleri ile yard›mc› birimlerden

meydana gelmektedir.

Bakanl›¤›m›z ana hizmet birimleri flunlard›r:

• Baflhukuk Müflavirli¤i ve Muhakemat Genel Müdürlü¤ü,

• Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü,

• Muhasebat Genel Müdürlü¤ü,

• Gelir Politikalar› Genel Müdürlü¤ü,

• Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü,

• Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu Baflkanl›¤›,

• Avrupa Birli¤i ve D›fl ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤›

Bakanl›¤›m›z dan›flma ve denetim birimleri flunlard›r:

• Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›,

• Hesap Uzmanlar› Kurulu Baflkanl›¤›,

• Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›,

• ‹ç Denetim Birimi,

• Bakanl›k Müflavirleri,

• Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i

Bakanl›¤›m›z yard›mc› birimleri flunlard›r:

• Personel Genel Müdürlü¤ü,

• Maliye Yüksek E¤itim Merkezi Baflkanl›¤›,

• ‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›,

• Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤›,

• Savunma Sekreterli¤i,

• Özel Kalem Müdürlü¤ü
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Bakanl›¤›m›z ba¤l› kurulufllar› flunlard›r:

• Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›,

• Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü,

• Kefalet Sand›¤›

Bakanl›¤›m›z ilgili kurulufllar› flunlard›r:

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›,

• Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü¤ü,

• Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu

Bakanl›¤›m›z iliflkili kuruluflu:

• Kamu ‹hale Kurumu

Bakanl›k Taflra Teflkilat›

Bakanl›¤›m›z taflra teflkilat›, 81 ilde bulunan Defterdarl›klar› vas›tas›yla hizmet vermekte olup ilçelerde

Defterdarl›klara ba¤l› toplam 850 Malmüdürlü¤ü bulunmaktad›r. Maliye Bakanl›¤›n›n taflrada Defterdarl›klara

ba¤l› Milli Emlak Dairesi Baflkanl›¤›, Muhasebe Müdürlü¤ü, Saymanl›k Müdürlü¤ü, Milli Emlak Müdürlü¤ü,

Muhakemat Müdürlü¤ü, Personel Müdürlü¤ü ve Malmüdürlü¤ü birimleri mevcuttur.

Bakanl›k  Yurt D›fl› Teflkilat›

Bakanl›¤›m›z yurt d›fl› teflkilat›, çeflitli ülkelerdeki Büyükelçiliklere, Baflkonsolosluklara ve Daimi

Temsilciliklere ba¤l› Maliye Müflavirlikleri ve Maliye Atafleliklerinden oluflmaktad›r.

Maliye Bakanl›¤›n›n Merkez ve Taflra teflkilat› flemas› yandaki flekilde gösterilmifltir:
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MAL‹YE BAKANLI⁄I MERKEZ VE TAfiRA TEfiK‹LATI

BAKAN

Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›

Bafl Hukuk Müflavirli¤i ve
Muhakemat Genel Müdürlü¤ü

Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlü¤ü

Muhasebat Genel Müdürlü¤ü

Gelir Politikalar›
Genel Müdürlü¤ü

Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü

Avrupa Birli¤i ve D›fl ‹liflkiler
Dairesi Baflkanl›¤›

Muhakemat
Müdürlü¤ü

Muhasebe
Müdürlü¤ü

Saymanl›k
Müdürlü¤ü

Milli Emlak
Dairesi Bflk.

Milli Emlak
Müdürlü¤ü

Personel
Müdürlü¤ü

Yurt D›fl› Teflkilat›

MALMÜDÜRLÜKLER‹

Merkez Saymanl›k
Müdürlükleri

TAfiRA TEfiK‹LATI

Mali Suçlarla Mücadele
Koordinasyon Kurulu

‹ç Denetim Birimi

Özel Kalem Müdürlü¤ü

MÜSTEfiAR

MÜSTEfiAR
YARDIMCILARI

Maliye Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›

Hesap Uzmanlar› Kurulu
Baflkanl›¤›

Mali Suçlar› Araflt›rma
Kurulu Baflkanl›¤›

Vergi Konseyi

Bakanl›k Müflavirleri

Personel Genel Müdürlü¤ü

Maliye Yüksek E¤itim Merkezi
Baflkanl›¤›

‹dari ve Mali ‹fller
Dairesi Baflkanl›¤›

Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤›

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Müflavirli¤i

Savunma Sekreterli¤i

Mesleki E¤itim Kurslar›

DEFTARDARLIKLAR



2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

2.1. Biliflim Sistemleri

Günümüz dünyas›nda kurumlar›n h›zl› hizmet sunmalar› biliflim teknolojisinden en iyi flekilde yararlanmalar›na

ba¤l›d›r. Geliflime ve de¤iflime aç›k bir Bakanl›k olarak hizmetlerimizi yerine getirirken günün teknolojik

imkanlar›ndan maksimum seviyede yararlanmay› ve hizmet sundu¤umuz kesimin de bu imkanlardan

yararlanmas›n› sa¤lamay› ilke edinmifl bulunmaktay›z. Bu do¤rultuda bilgi ve teknolojik kaynaklar›m›z› etkili,

verimli ve ça¤dafl gereksinimlere uygun hizmet araçlar›n› ve ortamlar›n› sa¤lamak amac›yla kullanmaktay›z.

Bu ilke do¤rultusunda, Bakanl›¤›m›z›n donan›m ve yaz›l›m kapasitesini y›llar itibariyle gelifltirmifl

bulunmaktay›z.

Bakanl›¤›m›zda; taflra teflkilat›m›zdaki davalar›n tüm süreçlerinin takip edilir duruma getirilmesini sa¤layan

Merkez Eriflimli Taflra Otomasyon Projesi (METOP), tüm bütçe ifllemlerinde elektronik ortam deste¤ini

sa¤layan BYES/e-bütçe Projesi, muhasebe alan›nda yürütülen çal›flmalar›n elektronik ortam yard›m›yla

yap›lmas› ve tüm verilerin merkezde bir veri taban›nda tutularak kay›tlar›n günlük olarak izlenebilmesi

amac›yla say2000i Web Tabanl› Saymanl›k Otomasyon Projesi, milli emlak ifllemlerine ait bilgiler girilmek

suretiyle, milli emlak bilgi sistemi oluflturulma imkan› sa¤layan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP),

personel özlük ve sicil bilgilerinin bilgisayar ortam›nda saklanmas› ve takibi amac› ile Personel Otomasyon

Projesi (PEROP) ve Bakanl›¤›m›z›n yapm›fl oldu¤u tüm mali ifllemleri elektronik ortama tafl›mak amac›yla

Maliye SGB.net Projesi gibi projeler yürütülmektedir.

2.2. Kütüphane Sistemi

Maliye Bakanl›¤› kütüphanesi Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak hizmet vermekte olup

yararlanmak isteyen tüm okuyucular›n kitap ve dergi ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r. Bakanl›¤›m›z

kütüphanesinde 2007 y›l sonu itibariyle 17.178 adet kitap ve 230 adet süreli yay›n mevcut olup sat›n alma

suretiyle abone olunan dergi say›s› ise 20 adettir.

2006 y›l›nda oluflturulan yaz›l›m ile kütüphanemizin elektronik ortamda web tabanl› olarak internet

üzerinden de hizmet vermesi sa¤lanm›flt›r. Gelifltirilen kütüphane sistemi üzerindeki çal›flmalar 2007 y›l›nda

da devam ederek okuyucuya sunulan hizmetlerin kalitesi art›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Mevcut ve yeni al›nan

kitaplar›n kapak ve içindekiler k›sm› taranarak elektronik ortama aktar›lmaya devam edilmifl, sistem

üzerinden kitap rezerve etme ifllemi sorunsuz biçimde yürütülmüfltür.

Bakanl›k kütüphane sisteminin daha genifl ve ayn› zamanda akademik kullan›c› kitlesine hizmet

verebilmesi için en uygun fiyatla en fazla elektronik kayna¤a eriflimi sa¤lamak, ölçek ekonomisi

çerçevesinde elektronik ürünlere yap›lan yat›r›m› paylaflmak, Türkiye’deki akademisyen ve ö¤rencilerin

küresel bilgi a¤›na en üst düzeyde eriflimlerini gerçeklefltirmek, e¤itim ve araflt›rmaya kütüphanelerin

deste¤ini art›rmak amac›yla Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ile de

entegrasyon çal›flmalar›m›z devam etmektedir. 

Ayr›ca Bakanl›k kütüphanesinin fiziksel ortam›n› yenileme çal›flmalar› kapsam›nda alternatif projeler

de¤erlendirilmifl ve proje safhas› tamamlanm›flt›r. Proje kapsam›nda yap›lacak yenileme iflleminin 2008

y›l›nda bitirilmesi hedeflenmektedir.
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Maliye Bakanl›¤› kütüphanesinde mevcut kitap say›s› 2002–2007 y›llar› itibariyle flu flekildedir:

3. ‹nsan Kaynaklar›

Maliye Bakanl›¤›nda 2007 y›l› sonu itibariyle 23.820’si dolu kadro, 20.224’ü bofl kadro olmak üzere toplam

44.044 kadro bulunmaktad›r. Dolu kadrolardaki personelin 3.103’ü merkez teflkilat›nda, 20.705’i taflra

teflkilat›nda ve 12’si  yurt d›fl› teflkilat›nda hizmet vermektedir. 

Dolu ve bofl kadrolar›n y›llar itibariyle da¤›l›m› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

* Tasfiye ‹flleri Döner Sermaye ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü 17/04/2007 tarih ve 5622 say›l› Kanunla Maliye Bakanl›¤›ndan ayr›larak

Gümrük Müsteflarl›¤›na ba¤lanm›fl olup bu Genel Müdürlük bünyesindeki döner sermaye kadrosu Maliye Bakanl›¤› kadrosundan

ayr›lm›flt›r.

Afla¤›daki grafikte de aç›kça görülece¤i üzere Bakanl›¤›m›z dolu kadrolar› 2005 y›l›ndan itibaren düflüfl

e¤ilimi sergilemektedir. Bu düflüflün nedeni, Gelirler Genel Müdürlü¤ünün 16/05/2005 tarihinde Gelir

‹daresi Baflkanl›¤› olarak örgütlenmesi ve Tasfiye ‹flleri Döner Sermaye ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ünün

17/04/2007 tarihinde Maliye Bakanl›¤›ndan ayr›larak Baflbakanl›k Gümrük Müsteflarl›¤›na ba¤lanm›fl

olmas›d›r.
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TABLO 1- KADROLARIN YILLAR ‹T‹BAR‹YLE DE⁄‹fi‹M‹

Y›llar 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dolu Kadro/ Dolu Bofl Dolu Bofl Dolu Bofl Dolu Bofl Dolu Bofl Dolu Bofl
Bofl Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro

Merkez 6.048 8.042 5.981 8.091 5.790 8.557 4.119 5.086 3.188 5.339 3.103 4.233

Taflra 64.529 34.779 63.692 35.634 63.071 36.530 22.341 14.306 20.433 17.243 20.705 15.972

Döner Sermaye 498 547 466 579 463 582 471 574 475 570 0* 0*

Yurt D›fl› 17 9 19 7 24 2 22 4 18 13 12 19

TOPLAM 71.092 43.377 70.158 44.311 69.348 45.671 26.953 19.970 24.114 23.165 23.820 20.224



Bakanl›¤›m›z dolu kadrolar›n›n da¤›l›m› 2007 y›l› itibariyle yüzdelik dilimler fleklinde afla¤›da gösterilmifltir.

Bakanl›k çal›flanlar›n›n ö¤renim durumuna bak›ld›¤›nda yüzde 1,13’ü (268 kifli) lisansüstü, yüzde 43,50’si

(10.295 kifli) lisans, yüzde 19,19’u (4.541 kifli) ön lisans, yüzde 29,65’i (7.017 kifli) lise, yüzde 5,71’i (1.352

kifli) ortaokul ve yüzde 0,83’ü (196 kifli) ilkokul mezunudur.
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Bakanl›¤›m›z çal›flanlar›n› yafllar› itibariyle grupland›rd›¤›m›zda yüzde 17,4’ü (4.117 kifli) 36-41 yafl aral›¤›nda,

yüzde 32,4’ü (7.663 kifli) 42-47 yafl aral›¤›nda ve yüzde 17,9’u (4.233 kifli) 48-53 yafl aral›¤›nda

görülmektedir. Di¤er bir deyiflle Bakanl›k çal›flanlar›n›n yüzde 68’inin 36-53 yafl aral›¤›nda oldu¤u

görülmektedir.
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Bakanl›¤›m›z çal›flanlar›n›n hizmet sürelerine bakt›¤›m›zda yüzde 26,19’unun (6.198 kifli) 16-20 y›l aras›,

yüzde 23,76’s›n›n (5.622 kifli) ise 21-25 y›l aras› hizmete sahip oldu¤u görülmektedir.

Bakanl›¤›m›z çal›flanlar›ndan 43’ü A düzeyi, 113’ü B düzeyi ve 232’si C düzeyi olmak üzere toplam 388

personel yabanc› dil tazminat›ndan faydalanmaktad›r.
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Bakanl›¤›m›zda görevli engelli personelin yüzde 86’s› erkek, yüzde 14’ü ise kad›nd›r.

Dolu ve bofl kadrolar›n hizmet s›n›flar›na göre da¤›l›m› y›llar itibariyle Ek 3’te, Bakanl›k denetim gücü ve

uzmanlaflma durumu Ek 4’te yer almaktad›r. 

4. Sunulan Hizmetler

4.1. Ana Hizmet Birimleri Taraf›ndan Sunulan Hizmetler

Baflhukuk Müflavirli¤i ve Muhakemat Genel Müdürlü¤ü

Baflhukuk Müflavirli¤i ve Muhakemat Genel Müdürlü¤ü devlet hukuk dan›flmanl›¤› kapsam›nda; sorulan

ifllerin hukuki gerekleri ile Bakanl›k ilgili daireleriyle di¤er Bakanl›klar taraf›ndan haz›rlan›p gönderilen

sözleflme taslaklar›, kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasar›lar› hakk›nda görüfl bildirmekte; yarg›ya

intikal eden uyuflmazl›klarla Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinde görülmekte olan davalar›n dostane çözüm

önerileri hakk›nda uyuflmazl›¤›n sulh yoluyla çözümlenmesine iliflkin Genel Müdür teklifini Bakanl›k

Makam›na ve ilgili mercilere sunmakta; ayr›ca yarg›ya intikal etmeyen uyuflmazl›klar›n sulh yoluyla

çözümlenmesine esas teflkil edecek olan Baflhukuk Müflaviri mütalaas›n› vermektedir. 

Muhakemat Hizmetleri kapsam›nda ise Bakanl›klara ve genel bütçe kapsam›ndaki di¤er dairelere ait her

türlü hukuk ve ceza davalar› ile icra ifllerinin ait oldu¤u makam ve mercilerde takip ve savunmas›n›

yapmakta veya yapt›rmakta; mali konular› içeren ve Hazineyi ilgilendiren idari davalar›n duruflmalar›nda

Bakanl›k ve genel bütçe kapsam›ndaki di¤er daireleri; Baflhukuk Müflaviri, hukuk müflavirleri, müflavir

hazine avukatlar› ve hazine avukatlar› vas›tas›yla idari yarg› mercilerinde temsil etmektedir. 

Ayr›ca adli ve idari yarg› mercilerinden, hakemlerden, icra daireleri ile noterler taraf›ndan Bakanl›¤a veya

Bakanl›k dairelerine yap›lacak tebli¤leri Bakanl›k veya bu daireler ad›na kabul ederek hukuki gerekleri

hakk›nda ilgili dairelere gereken bildirimleri yapmakta; hazine avukatlar›nca takibi mümkün bulunmas›

halinde, milletleraras› yarg› organlar›nda Devletin taraf oldu¤u davalarda ve uluslararas› tahkim yoluyla

çözümlenmesi öngörülen uyuflmazl›klarda Devleti ve genel bütçe içindeki daireleri temsil etmekte; 3628

say›l› Kanunun 17 nci maddesinin birinci f›kras›ndaki suçlardan genel bütçeli daireleri ilgilendirenlerin ceza

davalar›n› takip etmekte ve özel kanun hükümlerine göre Hazine alaca¤› say›lan alacaklar› dava, takip ve

tahsil etmektedir.
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Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü mevzuat oluflturma, gelifltirme ve uygulama hizmetleri; bütçe

politikas› oluflturma, bütçe haz›rlama ve uygulama hizmetleri; kamu çal›flanlar›n›n kadrolar› ve pozisyonlar›

ile ilgili görev alan›na giren çeflitli hizmetleri yürütmekte olup yine görev alan›yla ilgili e¤itim programlar›

haz›rlamakta ve uygulamaktad›r.

Çeflitli projeleri yürütmekte olan Genel Müdürlük, baflta AB’ye kat›l›m süreçlerinde olmak üzere kendi görev

alan›yla ilgili uluslararas› düzeyde muhtelif iliflkileri yürütmektedir.

Bunun yan›nda merkezi uyumlaflt›rma hizmetleri ve insan kaynaklar› destek hizmetleri sunulmaktad›r. Ayr›ca

‹ç Denetim Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmeti Genel Müdürlü¤e ba¤l› ‹ç Denetim Merkezi

Uyumlaflt›rma Dairesince yap›lmaktad›r.

Muhasebat Genel Müdürlü¤ü

Muhasebat Genel Müdürlü¤ü genel bütçe kapsam›ndaki kamu idarelerinin muhasebe kay›tlar›n›n tutulmas›

görevini tüm Türkiye genelinde 1.331 muhasebe birimi ile yerine getirmektedir.

5018 say›l› Kanunun amaçlar›ndan biri olan hesap verebilirli¤i ve mali saydaml›¤› sa¤lamak üzere, tüm mali

ifllemlerin muhasebelefltirilmesi ve raporlanmas› ile uygulama sonuçlar›n›n belli periyotlarla aç›klanmas›na

yard›mc› olacak düzenleme faaliyetleri, tereddütlü konularda kamu idarelerine görüfl verme ifllevi ve Genel

Yönetim Muhasebe Yönetmeli¤ine göre haz›rlanmas› gereken mali tablolar ile ilgili çal›flmalar kapsam›nda,

mali tablolar›n merkez otomasyon sistemine konulan sorgular arac›l›¤›yla oluflturulmas›na iliflkin raporlama

faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayr›ca ilgili kanunlar› gere¤ince genel bütçe hesaplar›ndan pay aktar›lmas›, izleme ve inceleme fonksiyonu

ve denetim faaliyetleri ile Kesin Hesap Kanun Tasar›s› haz›rl›klar›n› yerine getirmektedir.

Gelir Politikalar› Genel Müdürlü¤ü

Gelir Politikalar› Genel Müdürlü¤ü Devlet gelirleri politikas›n›n plan, program, genel ekonomik politika ve

stratejiler çerçevesinde oluflturulmas›na yard›mc› olmakta, Devlet gelirlerine iliflkin kanun, kararname ve

taslaklar›n haz›rlanmas›yla ilgili çal›flmalar› gerekli koordinasyonu sa¤layarak sürdürmekte, Devlet gelirlerine

etkisi olan kanun tasar› ve tekliflerini Devlet gelirleri politikas› aç›s›ndan inceleyerek görüfl bildirmektedir. 

Ayr›ca Genel Müdürlük, uluslararas› vergi iliflkileri ile ikili ve çok tarafl› anlaflmalara iliflkin çal›flmalar› gerekli

koordinasyonu sa¤lamak suretiyle yürütmekte, Avrupa Birli¤i ile uluslararas› kurulufllar ve di¤er devletlerle

görev alan›na giren konularda iflbirli¤i yapmakta, mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu

sa¤layacak çal›flmalar› yapmakta ve gelir bütçesini haz›rlamaktad›r. 

Vergi yükü, gelir da¤›l›m› ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapma, ekonomik ve mali

geliflmeleri izleme, de¤erlendirme ve bu konularda araflt›rmalar yapma ve Devlet gelirleri ile ilgili

istatistikleri toplama ve de¤erlendirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü

Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki

tafl›nmazlarla ilgili hizmetlerini edinim, yönetim ve elden ç›karma ana ifllem bafll›klar› alt›nda, gerekti¤inde

di¤er kamu idareleri ile iflbirli¤i yaparak yürütmektedir.
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Edinim ifllemleri bafll›¤› alt›nda Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki

tafl›nmazlarla ilgili olarak trampa, Hazineye ait tafl›nmazlar üzerinde arsa/kat karfl›l›¤› inflaat, sat›n alma ve

kamulaflt›rma ile ba¤›fl ifllemlerini; yönetim ifllemleri bafll›¤› alt›nda Hazineye ait tafl›nmazlar›n kiraya

verilmesi, irtifak hakk› tesisi ve kullanma izni, tahsis, yat›r›m, inflaat ve onar›m, ecrimisil ve kamu konutlar›

ifllemlerini; elden ç›karma ifllemleri bafll›¤› alt›nda ise Hazineye ait tafl›nmazlar›n sat›fl›, devredilmesi ve terk

ifllemlerini yerine getirmektedir.

Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu Baflkanl›¤›

5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ile görev ve yetkileri yeniden

tan›mlanan Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmas›n›n önlenmesi amac›yla

politika haz›rlama ve düzenleme, kurumlar aras› koordinasyonu sa¤lama, veri toplama, analiz ve

de¤erlendirme, yükümlülük denetimi ve aklama suçu inceleme fonksiyonlar›n› yerine getirmektedir.

Avrupa Birli¤i ve D›fl ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤›

Avrupa Birli¤i ve D›fl ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤› (ABD‹D), AB Müktesebat›na uyum çal›flmalar› ile Bakanl›¤›n

uluslararas› iliflkilerinin koordinasyonu hizmetlerini yerine getirmekte, bu çerçevede Bakanl›¤›m›zda

Hükümetin genel politikas›n› uygulamaya yönelik tedbirleri almakta, uyum ve uygulama çal›flmalar› ile ilgili

iflleri yürütmektedir. Maliye Bakan›n›n kat›l›m sa¤lad›¤› ulusal ve uluslararas› toplant›lar ile zirvelere iliflkin

haz›rl›k çal›flmalar› ABD‹D taraf›ndan yürütülmektedir. Bakanl›¤›m›zca AB’ye Uyum Program› çerçevesinde

yürütülen çal›flmalarda etkinli¤in sa¤lanabilmesi amac›yla Baflkanl›kça çeflitli projeler yürütülmekte, bu

konuyla ilgili olarak ayr›ca e¤itim faaliyetleri düzenlenmektedir.

4.2. Dan›flma ve Denetim Birimleri Taraf›ndan Sunulan Hizmetler

Maliye Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›

Maliye Teftifl Kurulu, kamu harcamalar› ve gelirleri ile kamu mallar› üzerinde teftifl yapmaktad›r. Vergi,

kambiyo, karaparan›n aklanmas›, terörün finansman›, yolsuzluk, uluslararas› denetim gibi çeflitli konular

üzerinde incelemeler yapmakta, ayr›ca 4483 ve 3628 say›l› Kanunlar ile Cumhurbaflkanl›¤›, TBMM,

Baflbakanl›k ve Bakanl›klar taraf›ndan verilen görevler çerçevesinde inceleme ve soruflturma hizmetlerini

yerine getirmektedir.

Kurul, fonksiyonel anlamda mevzuat ve uygulama konular›nda dan›flmanl›k hizmeti sunmakta olup, mali

idarenin sistem süreç analizlerinin sürekli sorgulanmas›, bölümler aras› koordinasyonun art›r›lmas›na

yönelik fonksiyonel analiz, idarenin küresel yönetim stratejisine yard›mc› olacak sistem analizleri, organize

ve sistematik suçlar›n tespiti ile potansiyel suç alanlar›n›n saptanmas›na yönelik fonksiyonel teftifl

hizmetlerini yürütmektedir.

Hesap Uzmanlar› Kurulu Baflkanl›¤›

Hesap Uzmanlar› Kurulu, vergi kanunlar› uyar›nca mükelleflerin hesaplar›n› incelemek ve Maliye Bakan›

taraf›ndan istenilen etüd ve araflt›rmalar› yapmakla görevli ve yetkili bulunmaktad›r. Kurul, vergi inceleme

görevini yerine getirirken Maliye Bakanl›¤› bünyesinde bulunan di¤er denetim birimleri ile koordineli olarak

çal›flmakta olup Bakanl›k içindeki konumu gere¤i hem ekonomik ve mali sektörü tam olarak kavramak hem

de denetimde etkinli¤i sa¤lamak için incelemelerini büyük ölçekli mükelleflerde yo¤unlaflt›rmaktad›r.
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Kurul, belirtilen vergi inceleme görevinin yan›nda özel bilgi ve ihtisas› gerektirmesi nedeniyle

çeflitli Kanun, Kararname ve Bakanl›k Makam› onaylar› ile suç gelirlerinin aklanmas›n›n önlenmesine iliflkin

incelemeler, kay›td›fl› ekonomiyle mücadele kapsam›nda incelemeler ve benzerleri ile Cumhurbaflkanl›¤›,

TBMM, Baflbakanl›k ve Bakanl›klardan gelen inceleme ve araflt›rmalar› yapmaktad›r. 

Kurul, Devlet gelir politikas›n›n oluflturulmas›, vergi sistemi ve tekni¤inin gelifltirilmesi, kamu personelinin

e¤itimi ve mükelleflerin ayd›nlat›lmas›na yönelik çal›flmalar yapmaktad›r. Ayr›ca Kurul, mesleki ihtisas

gerektiren komisyonlara üye sa¤lamaktad›r.

Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›

Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›, Bakanl›k Stratejik Plan› ile Performans Esasl› Bütçesinin haz›rlanmas›nda

koordinasyonun sa¤lanmas›, Bakanl›k cari ve yat›r›m bütçesi ile performans program›n›n haz›rlanmas› ve

uygulanmas›, Bakanl›k kesin hesab›n›n ç›kar›lmas›, tafl›n›r mal yönetmeli¤i ifllemlerinin yerine getirilmesi

görevlerini yürütmektedir. Bakanl›¤›n belirlenen hedeflerine, kaynaklar› etkili, ekonomik ve verimli kullanmak

suretiyle ulaflmas›n› sa¤laman›n bir arac› olarak; iç kontrol sisteminin kurulmas›, gelifltirilmesi ve buna iliflkin

olarak üst yönetime ve harcama birimlerine dan›flmanl›k hizmeti sunulmas›, ön mali kontrol ve Bakanl›k

alacaklar›n›n takibi ifllemlerine iliflkin faaliyetleri yerine getirmektedir.

Ayr›ca yönetim bilgi sisteminin kurulmas› ve gelifltirilmesi faaliyetleri ile Bakan ve Müsteflar›n yapm›fl oldu¤u

çeflitli konuflma ve sunumlar ile baflta Faaliyet Raporlar›, Ekonomik Raporlar olmak üzere çeflitli raporlar ve

Maliye Dergisi, Strateji Bülteni gibi süreli yay›nlar›n haz›rlanmas› da Baflkanl›k taraf›ndan yerine

getirilmektedir.

‹ç Denetim Birimi

‹ç denetim, kamu idaresinin çal›flmalar›na de¤er katmak ve gelifltirmek için kaynaklar›n ekonomiklik, etkililik

ve verimlilik esaslar›na göre yönetilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yap›lan

ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol

yap›lar› ile mali ifllemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve

gelifltirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklafl›mla ve genel kabul görmüfl standartlara uygun

olarak gerçeklefltirilmektedir.

Bu ba¤lamda, 5018 say›l› Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsam›nda yer alan personel aras›ndan Bakanl›k

Makam›n›n 15/01/2007 tarihli olurlar›yla 17 iç denetçi atanm›fl ve Bakanl›k bünyesinde ‹ç Denetim Birimi

faaliyete geçmifltir.

Bakanl›k Müflavirleri

Bakanl›k Müflavirleri Bakanl›kta özel önem ve öncelik tafl›yan konularda Bakana yard›mc› olmak üzere çeflitli

hizmetleri yürütmektedirler.

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i

Müflavirlik haber, f›kra, yorum ve makaleler ile kitle iletiflim organlar›n›n her türlü faaliyetlerinin günü gününe

izlenmesi, görsel medyada yap›lan ve Bakanl›¤›m›z› ilgilendiren haber programlar›n›n deflifre edilerek

Makama sunulmas›, Bakan›n bas›n toplant›lar› ve bas›n duyurular›n›n düzenlenmesi gibi hizmetleri

yürütmektedir.

24

I- GENEL B‹LG‹LER



4.3. Yard›mc› Birimler Taraf›ndan Sunulan Hizmetler

Personel Genel Müdürlü¤ü

Bakanl›¤›n insan kaynaklar› planlamas› ile ilgili çal›flmalar› yürütme yükümlülü¤ü bulunan Personel Genel

Müdürlü¤ü, Bakanl›¤›m›zda istihdam edilen memur, sözleflmeli personel, sürekli iflçi, geçici iflçi ve geçici

personelle ilgili olarak 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile sosyal güvenlik

mevzuat›nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer de¤ifltirme, intibak,

geçmifl hizmet de¤erlendirmeleri ve emeklilik gibi özlük ifllemlerini yapmaktad›r. 

Kamu görevi ve hizmetlerinin yerine getirilmesi s›ras›nda tüm kamu çal›flanlar›n›n oldu¤u gibi Bakanl›k

çal›flanlar›n›n da uymak zorunda olduklar› disiplin hukukunun gerektirdi¤i ifl ve ifllemler ile buna iliflkin

kay›tlar›n tutulmas›na yönelik hizmetleri vermekte olup adli soruflturma, kovuflturma ve yarg›lama ile ilgili

takip ifllemlerini yapmakta ve böylece Bakanl›k ile personelin hak ve hukukunun gözetilmesine, dolay›s›yla

hizmetin etkili ve verimli bir flekilde sürdürülmesine katk› sa¤lamaktad›r.

Bakanl›kta görevli personelin yer ve zaman itibar›yla istihdam›na olanak sa¤layan kadrolar›n temin edilerek

tahsis ve tenkis edilmesi ile da¤›t›m›n›n sa¤lanmas› görevini yerine getirmekte olup merkez ve taflra

birimlerinin ifl yüklerine göre kadrolar›n da¤›l›m›n›n dengeli bir flekilde olmas› için standartlar belirlemekte ve

tahsis ifllemlerini gerçeklefltirmektedir. Bunun yan›nda ba¤l› ve ilgili kurulufllar›n özel kanunlar› dolay›s›yla

Bakanl›¤a verilmifl görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sa¤lamaktad›r.

Maliye Yüksek E¤itim Merkezi Baflkanl›¤›

Bakanl›¤›m›z›n e¤itim ifllerinden sorumlu olan Maliye Yüksek E¤itim Merkezi Baflkanl›¤›, Bakanl›¤›m›z

personelinin ça¤dafl yönetim teknikleri ve mali mevzuat konular›nda bilgilerini art›rmak, modern kamu

yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve geliflmeye aç›k birer yönetici olarak yetifltirilmelerini sa¤lamak için

e¤itim faaliyetleri düzenlemekte ve koordine etmekte, 5018 say›l› Kanun uyar›nca Maliye Bakanl›¤›nca

yap›lacak e¤itimleri, ilgili birimler ile gerekli iflbirli¤i içinde gerçeklefltirmektedir. Ayr›ca Bakanl›¤›m›z

personeline yönelik çeflitli kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemektedir.

‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›

‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤› Bakanl›¤›m›z için gerekli tüm araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili

hizmetleri sunmaktad›r.

Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤›

Bakanl›¤›m›z›n haberleflme hizmetini sunmakta olup kendi bilgi ifllem birimlerini henüz oluflturamam›fl

merkez birimlerinin bilgisayar donan›m taleplerini karfl›lamakta ve birimlerin kendi imkanlar› ile temin

ettikleri donan›m›n kurulumunu, çal›fl›r hale getirilmesini ve çal›fl›r durumda tutulmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Savunma Sekreterli¤i

Bakanl›k Savunma Sekreterli¤i topyekün savunma, seferberlik ve savafl haz›rl›klar›n› milli güvenlik

amaçlar›na uygun bir flekilde planlamakta ve yürütmekte, milli güvenli¤imize entegre olan konularla

yürürlükteki kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve yönergeler ile verilen direktifler do¤rultusunda görev

yapmaktad›r.

Özel Kalem Müdürlü¤ü

Özel Kalem Müdürlü¤ü, Bakan›n resmi ve özel yaz›flmalar›n› yürütmekte ve her türlü protokol ve tören iflleri

ile ziyaret, davet, karfl›lama, u¤urlama, a¤›rlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetleri yerine

getirmektedir.
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5. Yönetim ve ‹ç Kontrol Sistemi

5018 say›l› Kanun uyar›nca stratejik yönetim anlay›fl›n›n benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata

geçirilmesi, performans esasl› bütçeleme ile stratejik plan›n iliflkilendirilmesi gerekmekte ve tüm bu

sistemlerin sa¤l›kl› çal›flmas›n› sa¤layacak etkin bir iç kontrol sisteminin varl›¤›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

‹ç kontrol, idarenin amaçlar›na, belirlenmifl politikalara ve mevzuata uygun olarak;

• Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde yürütülmesini,

• Varl›k ve kaynaklar›n korunmas›n›,

• Muhasebe kay›tlar›n›n do¤ru ve tam olarak tutulmas›n›, 

• Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zaman›nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa¤lamak üzere idare taraf›ndan

oluflturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve di¤er kontroller bütünüdür.

‹ç kontrolün idarenin yönetim sorumlulu¤unda olmas› nedeniyle, merkezi uyumlaflt›rma birimleri taraf›ndan

yap›lan düzenlemeler d›fl›nda, idareler taraf›ndan;

• Stratejik plan›n uygulanmas›na yönelik faaliyetlerin tan›mlanmas›,

• Faaliyetlere, ifl ve ifllemlere ait ifl ak›fl flemalar›n›n haz›rlanmas›,

• Süreçler, süreç sahipleri ve sorumlular›n›n tan›mlanmas›,

• Personelin görev, yetki ve sorumluluklar› ile kontrol prosedürlerinin belirlenmesi,

• Kurumun amaç, hedef ve politikalar›n›n yerine getirilmesinde karfl›lafl›lacak risklere iliflkin risk yönetiminin

planlanmas›,

• Etkileflimli bir bilgi yönetim sisteminin kurulmas› ve bir iletiflim a¤› ile kontrol listeleri ve kontrol öz

de¤erlendirme formlar›n›n oluflturulmas› gerekmektedir.

Bu do¤rultuda Bakanl›¤›m›zda iç kontrol; yönetim sorumlulu¤u çerçevesinde sürekli ve sistematik bir

flekilde yürütülerek, bir yönetim arac› olarak kullan›lmakta ve riskli alanlar tespit edilerek bu alanlarda

kontroller yo¤unlaflt›r›lmaktad›r.

Bakanl›¤›m›z›n mali ifllemlerine iliflkin olarak gerçeklefltirme görevlileri yetkilendirilmifl ve mali ifllemlerde konu

ve miktar s›n›rlamalar› yap›larak harcama yetkilileri de belirlenmifl bulunmaktad›r.

Bilindi¤i üzere 5018 say›l› Kanun, idarelere tahsis edilen kaynaklar›n etkili, ekonomik ve verimli kullan›lmas›n›,

faaliyetlerin fayda-maliyet ve etkinlik analizine dayand›r›lmas›n›, iç kontrol sisteminin yerlefltirilmesini, hesap

verebilirlik ve mali saydaml›¤›n sa¤lanmas›n› ve bu sorumluluklar›n gerçeklefltirilmesi için gerekli karar destek

sistemlerinin oluflturulmas›n› öngörmektedir.

Bakanl›¤›m›zda söz konusu sorumluluklar›n yerine getirilebilmesi için 2006 y›l›nda Maliye SGB.net Projesi

bafllat›lm›fl ve 2007 y›l›nda baflar›yla uygulamaya al›nm›flt›r. Sistemin geniflletilmesi, gelifltirilmesi ve Bakanl›k

içi ve Bakanl›k d›fl› sistemlerle entegrasyon çal›flmalar› sürdürülmektedir. An›lan projeyle kurulmas›

öngörülen sistem, harcamac› bir idare olarak Bakanl›¤›m›z›n yapm›fl oldu¤u tüm mali ifllemleri elektronik

ortama tafl›mak suretiyle 5018 say›l› Kanun ve ikincil mevzuat›n öngörmüfl oldu¤u görevleri yerine getirmek

ve iç kontrol sistemi için gerekli verileri elde etmeyi amaçlamaktad›r. 

‹ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ‹liflkin Usul ve Esaslar uyar›nca birimlerin iç kontrol amaçl› mali ifllem

süreçlerini ç›karma sorumluluklar› bulunmaktad›r. Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›nca Bakanl›¤›m›z›n harcama
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süreçleri modellenmifl ve gerek mali ifllem süreçlerinin gerekse ifl süreçlerinin modelleme çal›flmalar›nda

birimlere yol gösterici nitelikte bir el kitab› haz›rlanm›fl ve yay›mlama aflamas›na gelinmifltir.

Bakanl›¤›m›z›n tüm harcama birimlerinde mali ifllemler ön mali kontrole tabi tutulmaktad›r. Ayr›ca ‹ç Kontrol

ve Ön Mali Kontrole ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›ndaki Yönetmelikte belirtilen mali ifllemler ile Bakanl›k

merkez birimlerinde Üst Yöneticinin belirledi¤i alanlarda ön mali kontrol ifllemleri Bakanl›¤›m›z Strateji

Gelifltirme Baflkanl›¤›nca yerine getirilmektedir. 
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A. ‹darenin Amaç ve Hedefleri

Maliye Bakanl›¤› “Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaflmak amac›yla iyi yönetiflim ilkeleri gözetilerek maliye

politikalar›n›n haz›rlanmas›na katk› sa¤lamak, belirlenen maliye politikalar›n› uygulamak, uygulamay› takip

etmek ve denetlemek” misyonunu benimsemifl, makro dengeleri göz önünde bulundurarak, istikrar› ve

öngörülebilirli¤i art›ran, piyasalar›n daha etkin iflleyifline imkan sa¤layacak kurumsal ve yap›sal düzenlemeleri

ortaya ç›karan Stratejik Yönetim anlay›fl› kapsam›nda 2008-2012 Stratejik Plan›n› haz›rlam›flt›r.

Haz›rlanan 2008-2012 Stratejik Plan›nda, befl stratejik tema ile bu temalar›n alt›nda dokuz stratejik amaç

ve bu amaçlara ba¤l› yirmi yedi stratejik hedef belirlenmifltir. Bunlar›n ayr›m›na afla¤›da yer verilmifltir.

TEMA 1: Politika Belirlemeye Katk›

AMAÇ 1: Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti, istihdam› ve uluslararas› rekabet gücünü art›racak etkin

maliye politikalar›n›n bütüncül bir yaklafl›mla belirlenmesine katk› sa¤lamak

HEDEF 1: Tek bir orta vadeli bütçe politika belgesi temelinde çok y›ll› bütçeleme anlay›fl›n› yerlefltirmek

HEDEF 2: Bütçe haz›rl›k sürecinin etkinli¤ini art›rarak kamunun öncelik ve ihtiyaçlar›na uygun olarak

rasyonel bir flekilde kaynak tahsisi sa¤lamak

HEDEF 3: Kamu gelir ve giderleri ile kamu istihdam politikalar›n›n belirlenme sürecinde bilimsel

yöntemlerle alternatif politikalar üretmek

HEDEF 4: Kamu gelirlerinin toplanmas›nda verimlili¤i ve etkinli¤i art›rmaya ve vergi yükünün adil da¤›l›m›n›

sa¤lamaya yönelik gelir politikalar› gelifltirmek

TEMA 2: Kamu Kaynaklar›n›n Etkin Yönetimi

AMAÇ 2: Kamu kaynaklar›n›n toplanmas›nda ve amac›na uygun harcanmas›nda etkinli¤i, verimlili¤i, hesap

verebilirli¤i ve fleffafl›¤› sa¤lamak

HEDEF 5: Kamu idarelerine bütçe ile tahsis edilen kaynaklar›, bütçe hedefleri ve s›n›rlar› içinde etkin

kulland›rmak

HEDEF 6: Kamu kaynaklar›n›n toplanmas›nda, harcanmas›nda ve denetlenmesinde kurumsal ve

toplumsal bilinci art›rmak

HEDEF 7: Genel yönetim sektörüne iliflkin mali raporlama sistemati¤ini uluslararas› standartlara uygun hale

getirmek 

HEDEF 8: Kamu kaynaklar›n›n yönetiminde etkinlik analizi uygulamas›n› gelifltirmek ve yerlefltirmek

AMAÇ 3: Devletin sahip oldu¤u tafl›nmazlar› rasyonel bir flekilde de¤erlendirerek Türkiye ekonomisine

sa¤lanan katma de¤eri art›rmak

HEDEF 9: Tafl›nmaz mallar›n ekonomiye kazand›r›lmas› sürecini iyilefltirmek

HEDEF 10: Devletin sahip oldu¤u tafl›nmazlar› ekonomik ve sosyal amaç ve önceliklere uygun flekilde

de¤erlendirerek elde edilen katma de¤eri art›rmak

TEMA 3: Kurumsal Geliflim

AMAÇ 4: Hizmetten yararlananlara h›zl› ve kaliteli hizmet sunacak flekilde kurumsal geliflimi sa¤lamak
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HEDEF 11: Kaynaklar›n Bakanl›k amaçlar›na ve stratejik önceliklerine göre birimler aras›nda etkin da¤›t›m›

ve kullan›m›n› yüzde 95 oran›nda gerçeklefltirmek

HEDEF 12: Müflteri memnuniyet oran›n› bir önceki y›la göre yüzde 2 art›rmak

HEDEF 13: Çal›flan memnuniyet oran›n› bir önceki y›la göre yüzde 2 art›rmak

HEDEF 14: Bakanl›k kurumsal yap›s›n›, misyon ve vizyonunu gerçeklefltirecek hale getirmek 

HEDEF 15: ‹nsan kaynaklar› ve yönetim kapasitesini sürekli gelifltirmek

HEDEF 16: Personel yönetiminden insan kaynaklar› yönetimine geçmek

HEDEF 17: Çal›flanlara sunulan e¤itim süresini her y›l yüzde 10 art›rmak

AMAÇ 5: Bilgi sistemleri aras›nda entegrasyonu sa¤layarak mali yönetim ve kontrol sistemlerini

güçlendirmek

HEDEF 18: Oluflturulacak politika ve standartlar temelinde Bakanl›k bilgi sistemleri entegrasyonunu

sa¤lamak

HEDEF 19: Bakanl›k süreçlerinin etkinli¤ini art›racak flekilde ifllemleri elektronik ortamda gerçeklefltirecek

sistemler gelifltirmek

HEDEF 20: Kamu idarelerinin biliflim sistemleri ile Bakanl›¤›n biliflim sistemleri aras›ndaki entegrasyonu

art›rmak

TEMA 4: Denetim ve Dan›flmanl›k

AMAÇ 6: Kifli hukukunu gözeten, etkin ve h›zl› bir hukuk hizmeti sa¤layacak mekanizmalar› oluflturmak

HEDEF 21: ‹htilaflar›n yarg› öncesi çözümünü art›rmak

HEDEF 22: Dava ve icraya intikal eden durumlarda yarg› öncesi haz›rl›k sürecini iyilefltirmek

AMAÇ 7: Suç ekonomisini, yolsuzlu¤u ve kay›t d›fl› ekonomiyi azaltmak

HEDEF 23: Suç gelirlerinin aklanmas›n› ve terörizmin finansman›n› azaltmaya yönelik önleyici ve mücadele

edici mekanizmalar kurmak 

HEDEF 24: Kay›t d›fl› ekonominin oran›n› her y›l 2 puan düflürmek

AMAÇ 8: Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlaflt›rmak

HEDEF 25: Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol, iç denetim, performans esasl› bütçeleme ve

muhasebe sistemlerine iliflkin düzenlemeler ile uygulamalar›n uyumunu yüzde 100’e ç›karmak

TEMA 5: AB Uyumu

AMAÇ 9: Kamu maliyesi alan›nda AB’ye uyumu ve uluslararas› etkinli¤i art›rmak

HEDEF 26: Kamu maliyesi alan›nda AB müktesebat›na tam uyumu sa¤lamak

HEDEF 27: Uluslararas› kurulufllar ile olan iliflkilerde etkinli¤i art›rmak
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B. Temel Politikalar ve Öncelikler

B.1. Temel Politika Metinleri

B.1.1. Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (2007-2013)

Dokuzuncu Kalk›nma Plan›nda yer alan makroekonomik politikalar, hedefler ve tahminlerde:

• Ekonominin rekabet gücünün art›r›lmas› ve yüksek büyümenin sürdürülebilir k›l›nmas› için makroekonomik

istikrar ortam›n›n devam›n›n sa¤lanaca¤›,

• Makroekonomik istikrar› sürekli k›lacak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli bir yap›ya kavuflmas›n›

sa¤layacak olan yap›sal reformlar›n sürdürülece¤i,

• Maliye, para ve gelir politikalar›n›n uyumlu ve birbirlerini destekler flekilde uygulanmas›na devam edilece¤i,

• Mali disiplinin sürdürülebilmesinde önemli katk› sa¤layacak harcama reformuna iliflkin düzenlemelere

devam edilece¤i; kamu harcamalar›nda etkinli¤i, fleffafl›¤› ve hesap verebilirli¤i art›rmay› amaçlayan 5018

say›l› Kanunun tüm unsurlar›yla hayata geçirilece¤i ve bu amaçla;

• Plan dönemi sonuna gelindi¤inde kamuda kaynak tahsisinin, stratejik planlara ve performans esasl›

bütçeleme sistemine dayand›r›lm›fl olaca¤›,

• ‹darelerin yönetim sorumlulu¤unun güçlendirilmesi için gerekli olan iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin,

bu sistemlerin rehberlik ve gözetiminden sorumlu Merkezi Uyumlaflt›rma Birimleriyle birlikte uluslararas›

standartlar ve AB uygulamalar›yla uyumlu olarak uluslararas› geçerlilikte kaliteye sahip olabilecek flekilde

tüm unsurlar›yla birlikte uygulamaya konulaca¤›,

• Kamu harcamalar›n›n etkinlefltirilmesine yönelik çal›flmalarda sosyal güvenlik, tar›m, sa¤l›k ve personel

alanlar›na öncelik verilece¤i,

• Yap›sal reformlarla öngörülen amaçlara ayk›r› düzenlemelerden kaç›n›laca¤›,

• Kamu yat›r›mlar›n›n ekonominin rekabet gücünü art›racak nitelikteki altyap›ya yönlendirilece¤i, sektörel,

bölgesel ve AB’ye uyum yönündeki amaçlar›n gerçeklefltirilmesinde etkili bir araç olarak kullan›laca¤›,

• Kamu hizmetlerinin sunulmas›nda ve kamu altyap› yat›r›mlar›n›n yap›lmas›nda özel sektör kat›l›m›n›

art›r›c› modellerin gelifltirilece¤i belirtilmifltir.

B.1.2. Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program (2007-2009)

Aral›k 1999’da Helsinki Zirvesinin ard›ndan adayl›k statüsünü kazanan Türkiye, 2001 y›l›ndan bu yana

Kat›l›m Öncesi Mali ‹zleme süreci çerçevesinde, AB usullerine uygun olarak üç y›ll›k dönemler itibariyle

Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program› (KEP) haz›rlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktad›r.

Alt›nc›s› 2007-2009 dönemini kapsayacak flekilde haz›rlanan KEP, Türkiye’nin AB üyelik sürecini baflar›yla

tamamlayabilmesi için gerekli ekonomi politikalar›n› ve temel yap›sal reform çal›flmalar›n› ortaya

koymaktad›r.
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B.1.3. Avrupa Birli¤i Müktesebat›na Uyum Program› (2007-2013)

10 Ocak 2007 tarihinde ülkemizin AB’ye kat›l›m süreci ve izlenecek strateji ile ilgili genel bir de¤erlendirme

toplant›s› yap›lm›fl ve 2007-2013 döneminde Avrupa Birli¤i Müktesebat›na uyumun tamamlanmas›n›

hedefleyen bütüncül bir program haz›rlanmas› karar› al›nm›flt›r. Bu karar›n ard›ndan Türkiye’nin Avrupa Birli¤i

Müktesebat›na Uyum Program› (2007-2013), 17 Nisan 2007 tarihinde aç›klanm›flt›r. Söz konusu program

Dokuzuncu Kalk›nma Plan›, Orta Vadeli Program ve Y›ll›k Programlar ile ulusal düzeyde benimsenmifl

sektörel stratejilerle paralellik göstermektedir.

B.1.4. Orta Vadeli Program (2007-2009)

Kamu mali yönetiminde yap›lan reform kapsam›nda yeni bir politika belgesi olarak ortaya ç›kan Orta Vadeli

Program, Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›nca haz›rlanmakta ve Bakanlar Kurulu taraf›ndan karara

ba¤lanarak yürürlü¤e girmektedir. Kamu idareleri, bütçe müzakereleri s›ras›nda kendi stratejik planlar› ile

Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve hedefleri bir arada gözetmektedirler. 

Orta Vadeli Programda; 

• Mali disiplinin devam›na önemli katk› sa¤layacak harcama reformuna iliflkin düzenlemelerin sürdürülece¤i

ve kamu harcama sisteminde etkinlik, fleffafl›k ve hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› amac›yla bafllat›lan ve

mali disiplini, kaynak tahsisinde etkinli¤i ve tahsis edilen kaynaklar›n iyi yönetimini hedefleyen

düzenlemelerin titizlikle uygulanmas›na devam edilece¤i,

• 5018 say›l› Kanun uyar›nca ç›kar›lmas› gereken ikincil düzenlemelerin tamamlanarak kamu idarelerinde

mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir flekilde uygulanmas›na yönelik gerekli

tedbirlerin al›naca¤›,

• Kurumlar›n, bütçe k›s›t›n› dikkate alarak, belirlenen öncelikler çerçevesinde kaynak tahsisini gözden

geçirece¤i ve bu kapsamda önceli¤ini yitirmifl faaliyetlerin ve projelerin tasfiye edilece¤i,

• Kamu kesiminde ücret ve ayl›klar›n ekonomik konjonktür ve fiyat istikrar› göz önünde bulundurularak

belirlenece¤i,

• Ücret sisteminin sadelefltirilece¤i, kamu personelinin mali ve özlük haklar›na iliflkin dengesizlik ve

adaletsizliklerin giderilece¤i, performansa dayal› ücret sistemine geçilece¤i ve mevcut statü say›s›n›n

azalt›lmas› ilkelerini esas alacak kapsaml› bir personel reformunun 2009 y›l› bafl›ndan itibaren hayata

geçirilece¤i,

• Genel sa¤l›k sigortas›n›n, getirece¤i mali yüklerin makul düzeyde tutulmas› amac›yla, sa¤l›kta dönüflüm

program›yla birlikte uygulanaca¤›,

• Sa¤l›k hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, ilaç ve tedavi harcamalar›n› kontrol alt›nda tutmaya

yönelik tedbirlerin al›nmaya devam edilece¤i,

• ‹flsizlik sigortas›ndan yararlanma koflullar›n›n iyilefltirilece¤i,

• Sosyal harcamalar›n toplam kamu harcamalar› içindeki pay›n›n art›r›laca¤›,

• Yerel yönetimlerin harcamalar›n›n finanse edilmesi amac›yla çeflitli kaynaklardan yap›lan tahsislerin

objektif esaslara dayal› ve amaca yönelik kullan›m›n›n sa¤lanaca¤›, 

• Yerel yönetimler personel politikalar›n›n aç›klanan norm kadro düzenlemelerine uygun bir flekilde

yürütülece¤i belirtilmifltir.
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B.1.5. Orta Vadeli Mali Plan (2007-2009)

Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç y›la iliflkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte

hedef aç›k ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlar›n› içeren Orta Vadeli Mali Plan,

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan karara ba¤lan›r ve Resmi

Gazete’de yay›mlan›r.

Mali Plan döneminde, kamu mali yönetimi ve kontrol alan›nda Avrupa Birli¤i Müktesebat›na uyumu

sa¤lamak üzere yürütülmekte olan reform çal›flmalar›n›n tamamlanaca¤› ve 5018 say›l› Kanunun öngördü¤ü

yeni kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin etkin bir flekilde uygulanmas› için gerekli önlemlerin al›naca¤›

ifade edilmifltir. 

Orta Vadeli Mali Planda; 

• Çok y›ll› bütçelemenin baflar›l› bir flekilde sürdürülmesinin, bütçe uygulamalar›nda kamu idareleri aras›nda

gerekli iflbirli¤i ve eflgüdümün sa¤l›kl› bir flekilde yürütülmesine ba¤l› bulundu¤u, tüm kamu idarelerinin

geçmiflte oldu¤u gibi 2007-2009 y›llar›n› kapsayan çok y›ll› bütçe döneminde de ayn› anlay›flla hareket

edece¤i,

• Ekonomide sürdürülebilir büyüme ortam›n›n devam ettirilmesi ve ekonomik istikrar›n güçlendirilmesi

hedeflenirken, makroekonomik göstergelerdeki iyileflmenin sürece¤i,

• Avrupa Birli¤i ile yap›lacak tam üyeli¤e iliflkin müzakere sürecinde uyum çal›flmalar›nda önemli bir

mesafenin al›nmas› ve buna ba¤l› olarak do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda belirgin bir art›fl

kaydedilmesinin beklendi¤i,

• Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n gereklerine uygun olarak kamu mali yönetimindeki reform çal›flmalar›n›n

tamamlanaca¤› ve 5018 say›l› Kanunun öngördü¤ü yeni kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin etkin

bir flekilde iflletilmesi için gerekli önlemlerin al›naca¤›,

• Kamu idarelerinin, an›lan Kanunun bütçe haz›rl›k ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alan›nda kendilerine

verdi¤i yeni görev ve sorumluluklar› gere¤ince yerine getirebilmelerini sa¤lamak amac›yla, yeterli idari

kapasiteye kavuflturulmalar›na yönelik olarak bafllat›lan çal›flmalar›n yo¤unlaflt›r›larak sürdürülece¤i; di¤er

taraftan yeni iç denetim sisteminin genel yönetim kapsam›ndaki tüm kamu idarelerinde etkin bir flekilde

uygulamaya konulmas› için gerekli önlemlerin al›naca¤›,

• 2006 y›l› bafl›ndan itibaren kurulan yeni kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin etkin bir flekilde

ifllemesi aç›s›ndan önemli rolü olan strateji gelifltirme birimlerinin tüm fonksiyonlar› ile birlikte faaliyet

göstermesi için gerekli personel ve donan›ma sahip olmalar› sa¤lanacak ve bunlara yönelik e¤itim

çal›flmalar›na devam edilece¤i,

• Çok y›ll› bütçeleme anlay›fl›n›n uygulanmas›nda elde edilen tecrübeler de göz önüne al›narak kaynak

tahsisinde etkinli¤in art›r›lmas› hususunun temel önceliklerden birisi olmaya devam edece¤i,

• Kamu idarelerinin karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydaml›k ve hesap verebilirli¤i art›rmak

amac›yla devam etmekte olan stratejik planlama ve performans esasl› bütçeleme çal›flmalar›n›n

yayg›nlaflt›r›laca¤›, 

• Kamu mali yap›s›ndaki iyileflmeye paralel olarak e¤itim, sa¤l›k, Ar-Ge ve sosyal nitelikli harcamalar›n

GSYH içindeki pay›n›n art›r›laca¤› belirtilmifltir. 
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B.1.6. 2007 Y›l› Program›

Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve Yüksek Planlama Kurulunda görüflülerek

Bakanlar Kurulunca karara ba¤lanan Y›ll›k Program›n amac› ekonomide sa¤lanan güven ve istikrar›

sürdürmek, d›fl talep ve özel sektör kaynakl› bir büyüme sürecini devam ettirmek, istihdam› artt›rmak;

sa¤lam ve kurall› bir mali yap› oluflturarak mali disiplini sürdürmek, enflasyonu makul düzeylere çekmek;

sürdürülebilir ve sa¤lam kaynaklarla finanse edilebilir bir cari aç›k seviyesine ulaflmak, öngörülebilir bir

ekonomik çevre oluflturmakt›r.

Programda politika oluflturma ve uygulama kapasitesinin art›r›lmas› amac›yla kamu idarelerinde mevcut idari

ve befleri kapasitenin, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlay›fl› do¤rultusunda gelifltirilmesinden

bahsedilmekte ve kamu idarelerinde stratejik yönetim anlay›fl›n›n yayg›nlaflt›r›laca¤› vurgulanmaktad›r. 

B.1.7. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Plan› (2006-2010)

2007-2013 dönemi için haz›rlanan Dokuzuncu Kalk›nma Plan›n›n temel amaçlar›ndan biri ise bilgi

toplumuna dönüflen bir Türkiye’dir. Bilgi toplumuna dönüflüm vizyonunun hayata geçirilmesini amaçlayan

“e-Dönüflüm Türkiye Projesi” ve “e-Dönüflüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Plan›”nda uygulamaya yönelik

eylemlere a¤›rl›kl› olarak yer verilmifltir. 2005 y›l›nda ayr›ca 2006-2010 dönemini kapsayacak olan Bilgi

Toplumu Stratejisi haz›rl›k süreci bafllat›lm›flt›r.

Bu kapsamda, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüflümünde ulaflmas› gereken temel hedef ve politikalar›

ortaya koyan ve bu hedeflere ulaflmak için izlenmesi gereken yöntem ve araçlar ile gerekli olan kaynaklar›

içerecek Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Plan›, 11/07/2006 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Karar›yla

onaylanm›fl olup 28/07/2006 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

B.1.8. KOB‹ Stratejisi ve Eylem Plan› (2007-2009)

2003 y›l›nda yay›mlanan Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesinde KOB‹’lerle ilgili olarak yer alan Avrupa Küçük

‹flletmeler fiart› ve ‹flletme ve Giriflimcilik ‹çin Çok Y›ll› Programla uyumlu bir ulusal KOB‹ Stratejisinin

gelifltirilmesi ve uygulanmas› ve bu stratejinin, özellikle finansman ihtiyac› söz konusu oldu¤unda, KOB‹’ler

için ifl ortam›n›n iyilefltirilmesini kapsamas› noktas›ndan hareketle, KOB‹ Stratejisi ve Eylem Plan›

oluflturulmufl ve Yüksek Planlama Kurulunun 10/11/2003 tarih ve 2003/57 say›l› karar› ile onaylanm›flt›r.

KOB‹ Stratejisi ve Eylem Plan›n›n amac›, Avrupa Küçük ‹flletmeler fiart›nda belirtilen ilkelere ve AB ‹flletme

ve Giriflimcilik ‹çin Çok Y›ll› Program›nda belirtilen amaçlarla uyumlu bir ulusal KOB‹ stratejisinin

gelifltirilmesi ve uygulanmas›d›r. Plan, AB üyelik sürecinde izleyece¤imiz ulusal KOB‹ politikas›na iliflkin bir

belge niteli¤inde olup KOB‹’ler alan›nda Türkiye’nin AB politikalar› ile uyum yönünde izleyece¤i yaklafl›m ve

KOB‹’lerin rekabet güçlerinin art›r›lmas› için al›nmas› gereken tedbirleri ifade etmektedir. 2002 Maribor

Zirvesi ile dahil oldu¤umuz Küçük ‹flletmeler için Avrupa fiart›n›n ve ülkemizin öncelikleri dikkate al›narak

haz›rlanan KOB‹ Stratejisi ve Eylem Plan› 2007–2009 y›llar› aras›nda KOB‹’lere yönelik gerçeklefltirilmesi

öngörülen eylemleri kapsamaktad›r.

B.2. Maliye Politikas›n›n Belirlenmesi, Kurumsal Geliflim ve Avrupa Birli¤ine Uyum Kapsam›nda

Temel Politika ve Öncelikler

Orta ve uzun vadeli politika metinlerinde makroekonomik istikrar›n kal›c› hale getirilmesi için yap›sal

reformlar›n sürdürülece¤i, maliye, para ve gelir politikalar›n›n uyumlu ve birbirlerini destekler flekilde

uygulanmas›na devam edilece¤i özellikle vurgulanm›flt›r. Bu kapsamda Bakanl›¤›m›z› ilgilendiren öncelikler

kamu harcama politikas›, kamu gelir politikas›, kurumsal geliflim ba¤lam›nda temel politika ve öncelikler ile

Avrupa Birli¤ine uyum ba¤lam›nda temel politika ve öncelikler bafll›klar› alt›nda yer almaktad›r.
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B.2.1. Kamu Harcama Politikas›

Mali disiplinin devam›na önemli katk› sa¤layacak harcama reformuna iliflkin düzenlemeler sürdürülecektir.

Kamu harcama sisteminde etkinlik, saydaml›k ve hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› amac›yla bafllat›lan ve mali

disiplini, kaynak tahsisinde etkinli¤i ve tahsis edilen kaynaklar›n iyi yönetimini hedefleyen düzenlemelerin

titizlikle uygulanmas›na devam edilecektir. Program döneminde harcamalara iliflkin afla¤›daki politikalar

uygulanacakt›r:

• 5018 say›l› Kanun uyar›nca ç›kar›lmas› gereken ikincil düzenlemeler tamamlanarak, kamu idarelerinde

mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir flekilde uygulanmas›na yönelik gerekli

tedbirler al›nacakt›r.

• Kurumlar, bütçe k›s›t›n› dikkate alarak belirlenen öncelikler çerçevesinde kaynak tahsisini gözden

geçireceklerdir. Bu kapsamda önceli¤ini yitirmifl faaliyet ve projeler tasfiye edilecektir. 

• Kamu kesiminde ücret ve ayl›klar ekonomik konjonktür ve fiyat istikrar› göz önünde bulundurularak

belirlenecektir.

• Ücret sisteminin sadelefltirilmesi, kamu personelinin mali ve özlük haklar›na iliflkin dengesizlik ve

adaletsizliklerin giderilmesi, performansa dayal› ücret sistemine geçilmesi ve mevcut statü say›s›n›n

azalt›lmas› ilkelerini esas alacak kapsaml› bir personel reformunun 2009 y›l› bafl›ndan itibaren hayata

geçirilmesi hedeflenmektedir.

• Genel sa¤l›k sigortas›, getirece¤i mali yüklerin makul düzeyde tutulmas› amac›yla, sa¤l›kta dönüflüm

program›yla birlikte uygulanacakt›r.

• Sa¤l›k hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, ilaç ve tedavi harcamalar›n› kontrol alt›nda tutmaya

yönelik tedbirler al›nmaya devam edilecektir.

• ‹flsizlik sigortas›ndan yararlanma koflullar› iyilefltirilecektir.

• Sosyal harcamalar›n toplam kamu harcamalar› içindeki pay› art›r›lacakt›r.

• Yerel yönetimlerin harcamalar›n› finanse etmek amac›yla çeflitli kaynaklardan yap›lan tahsislerin objektif

esaslara dayal› ve amaca yönelik kullan›m› sa¤lanacakt›r.

• Yerel yönetimler personel politikalar›n› aç›klanan norm kadro düzenlemelerine uygun bir flekilde

yürüteceklerdir.

B.2.2. Kamu Gelir Politikas›

Vergi politikas›n›n temel amac›; büyüme ve istihdam politikalar›n› destekleyici, kay›td›fl› ekonomiyi azalt›c› ve

ayn› zamanda makroekonomik politikalarla uyumlu, etkin, basit ve genifl tabanl› bir vergilendirme

sisteminin oluflturulmas›d›r. Bu çerçevede;

• Özel giriflimcilerin uzun vadeli planlama yapmalar›n› sa¤lamak ve öngörülebilirli¤i art›rmak amac›yla vergi

politikalar›nda istikrar esas olacakt›r. 

• Vergi kanunlar›nda yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal politikalar

çerçevesinde yeniden de¤erlendirilerek vergi mevzuat› sadelefltirilecektir. 

• Mali arac›l›k faaliyetleri üzerindeki vergi yükünün düflürülmesi politikas› çerçevesinde, kamu finansman

dengeleri de göz önünde bulundurularak banka ve sigorta muameleleri vergisinde indirim yap›lacakt›r.

• Güçlü bir toplumsal ve siyasi irade ile toplumun tüm kesimlerinin kat›ld›¤› kapsaml› bir kay›td›fl›l›kla

mücadele stratejisi oluflturulacakt›r. Kay›td›fl›l›kla mücadele amac›yla öncelikle ifl ve çal›flma hayat›na iliflkin
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mevzuat›n basitlefltirilmesi, kamu idareleri aras›nda bilgi paylafl›m› ve koordinasyon sa¤lanarak idarelerin

teknolojik alt yap›s›n›n güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere bafllanacakt›r.

• Kay›td›fl› ekonomiyi ödüllendiren, kamuya olan güveni sarsan, kay›td›fl›l›¤› özendiren ve kamu gelirlerinde

kayba neden olan her türlü af ve borç yap›land›r›lmas› beklentisinin önüne geçilecektir.

• Ekonomi içinde haks›z rekabete yol açan kay›td›fl›l›kla etkin mücadele sonucunda oluflacak kaynaklar,

ifllem vergileri baflta olmak üzere vergi ve sosyal güvenlik prim oranlar›n›n indiriminde kullan›lacakt›r.

• Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin art›r›lmas›na iliflkin düzenlemeler hayata geçirilecektir.

B.2.3. Kurumsal Geliflim Ba¤lam›nda Temel Politika ve Öncelikler

• Kamu hizmetlerinin daha etkin ve etkili bir flekilde sunulmas›n› sa¤lamak amac›yla, kamu idareleri aras›nda

mevcut olan yetki ve görev karmaflas› ile belirsizlikler giderilecek, tüm idarelerin asli görevlerini yerine

getirecekleri bir kurumsal yap›ya kavuflturulmas› sa¤lanacakt›r.

• Kamu yönetiminde saydaml›k art›r›lacak, yolsuzlukla etkili mücadele sa¤lanacakt›r. 

• Kamu mali yönetimi reformu çerçevesinde yürütülen idare düzeyinde stratejik planlama ve performansa

dayal› bütçeleme çal›flmalar› programl› bir flekilde yayg›nlaflt›r›lacakt›r. 

• Kamu personelinin idareler aras›nda nitelik ve nicelik aç›s›ndan dengeli da¤›l›m›n› sa¤lamak ve personelin

yetkinli¤ini art›rmak amac›yla gerekli önlemler al›nacakt›r.

• Terör ve terörizmin finansman›, yasa d›fl› göç ve iltica hareketleri, insan ticareti ve kaçakç›l›¤›, uyuflturucu

ticareti ile kullan›m› ve örgütlü suçlarla etkili bir flekilde mücadele edilecektir.

• Türkiye’nin gelece¤ine yön verecek olan bilgi toplumuna dönüflümün befleri ve teknik alt yap›s›na iliflkin

çal›flmalar h›zland›r›lacakt›r.

• Bilgi ve iletiflim teknolojileri kamu hizmetleri sunumunda etkin bir araç olarak kullan›lacak, kaliteli, h›zl› ve

bütünleflik hizmet sunabilen, iyi yönetiflim ilkelerinin benimsendi¤i kamu yönetimi yap›s›n›n oluflmas›na

destek olunacakt›r. 

B.2.4. Avrupa Birli¤ine Uyum Ba¤lam›nda Temel Politika ve Öncelikler

3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerinin bafllamas›yla birlikte ülkemiz ile AB aras›ndaki iliflkilerde

yeni bir döneme girilmifltir. Nitekim sürecin önemine atfen, 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu

Kalk›nma Plan›nda AB’ye kat›l›m süreci ayr› bir bölümde ele al›nm›flt›r. Söz konusu planda AB’ye üyelik

hedefi do¤rultusunda Kopenhag siyasi kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik kriterlere uyum

sa¤lanmas› ve 35 fas›l alt›nda toplanan AB Müktesebat›na iliflkin müzakerelerin sonuçland›r›larak kat›l›m

sürecinin tamamlanmas› amaçlanmaktad›r. Bu çerçevede Maliye Bakanl›¤›, söz konusu 35 fas›l içerisinde

yer alan Kamu Al›mlar›, Sermayenin Serbest Dolafl›m›, Vergilendirme, Ekonomik ve Parasal Birlik, ‹statistik,

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Yarg› ve Temel Haklar, Mali Kontrol ile Mali ve Bütçesel Hükümler fas›llar›yla

do¤rudan ilgili faaliyetleri gerçeklefltirmektedir. 

Ayr›ca Avrupa Komisyonunun aday ülkelere yönelik gelifltirdi¤i Kat›l›m Öncesi ‹zleme Sürecinde önemli bir

belge niteli¤inde olan Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›n›n

koordinasyonunda Maliye Bakanl›¤› ve di¤er ilgili idarelerin katk›lar›yla haz›rlanarak 30/11/2006 tarihinde

yay›mlanm›flt›r. Söz konusu program, 2007-2009 dönemine iliflkin 3 y›ll›k bir perspektifle haz›rlanm›fl olup

her y›l güncellenmektedir. Programda yap›sal reformlar çerçevesinde gerçeklefltirilmesi planlanan faaliyetler

ve bu faaliyetler içerisinde 5018 say›l› Kanun, bütçe ve muhasebe sistemi ve mali saydaml›k ile strateji

gelifltirme birimleri konular› ön s›ralarda yer almaktad›r.
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Avrupa Birli¤ine uyum çerçevesinde haz›rlanan son politika metni AB Müktesebat›na Uyum Program›d›r.

Yedi y›ll›k dönem için haz›rlanan AB Müktesebat›na Uyum Program› ülkemizin ihtiyaçlar› ve önceliklerini esas

alarak reformlara iliflkin bir takvim ortaya koymaktad›r. Buna göre gerçeklefltirilecek reformlar için ilk dönem

01/10/2007 - 30/09/2008 olarak belirlenmifltir. Ayr›ca, 2009-2013 döneminde yap›lmas› gereken

düzenlemelerin önemli bir bölümünün 2011 y›l› sonuna kadar tamamlanmas› hedeflenmektedir. 
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III- FAAL‹YETLERE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹ VE DE⁄ERLEND‹RMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçlar›

Bakanl›¤›m›z 2002-2007 y›llar› ödenek ve harcamalar›n›n kurumsal s›n›fland›r›lmas›na iliflkin bilgiler Tablo

Ek 5’te, fonksiyonel s›n›fland›r›lmas›na iliflkin bilgiler Tablo Ek 6’da ve ekonomik s›n›fland›r›lmas›na iliflkin

bilgiler ise Tablo Ek 8’de yer almaktad›r.

2. Temel Mali Tablolara ‹liflkin Aç›klamalar

2007 y›l›nda Bakanl›¤›m›z bütçesine 2006 y›l›na göre yüzde 3,8’lik azal›flla toplam 35,3 milyar YTL ödenek

tahsis edilmifl olup bu ödene¤in 35,2 milyar YTL’si harcanm›flt›r.

Ekonomik s›n›fland›rma baz›nda ödenek ve harcamalardaki de¤iflim y›llar itibariyle afla¤›da yer alan

grafikteki gibidir.

Bütçe giderlerinin ekonomik s›n›fland›r›lmas›na bakt›¤›m›zda toplam ödene¤in büyük ço¤unlu¤unun cari

transferler için tahsis edildi¤i görülmektedir. 2007 y›l›nda harcamalar›n yüzde 87,44’ünü cari transferler,

yüzde 9,40’›n› sermaye transferleri oluflturmaktad›r.
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2007 y›l› harcamalar›n›n ekonomik s›n›fland›rma baz›nda da¤›l›m› flu flekildedir:

Bütçe giderlerinin fonksiyonel s›n›fland›r›lmas› bak›m›ndan ödeneklerin 24,2 milyar YTL’si Genel Kamu

Hizmetlerine, 7,3 milyar YTL’si Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard›m Hizmetlerine ve 3,8 milyar YTL’si ‹skan

ve Toplum Refah› Hizmetlerine tahsis edilmifltir. Harcamalar›n yüzde 68,3’ünü Genel Kamu Hizmetleri,

yüzde 20,7’sini Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard›m Hizmetleri ve yüzde 10,8’ini de ‹skan ve Toplum Refah›

Hizmetleri oluflturmaktad›r.

2007 y›l› harcamalar›n›n fonksiyonel s›n›fland›rma baz›nda da¤›l›m› flu flekildedir:

38

III- FAAL‹YETLERE ‹L‹fiK‹N
B‹LG‹ VE DE⁄ERLEND‹RMELER



3. Mali Denetim Sonuçlar›

3.1. Mali Teftifl

Mali teftifl, kamu idarelerinin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerinin, mali karar ve ifllemlerinin hem

mevzuata uygunluk hem de kamu zararlar› ile yolsuzlu¤u önleyecek biçimde kamu kaynaklar›n›n ekonomik,

etkili ve verimli kullan›l›p kullan›lmad›¤› yönünden harcama sonras›nda teftifl edilmesidir. Bu bak›mdan, mali

teftifl kamu kaynaklar›n›n fleffaf ve meflru bir flekilde harcanmas›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan bir teminat

niteli¤indedir.

Yap›lan bu teftifl sonucunda; kamu idarelerinin kendilerine bütçe ile tahsis edilen kaynaklar› bütçe hedefleri

ve s›n›rlar› içinde etkin kullan›p kullanmad›klar›, bu kaynaklar›n kullan›m sürecinde idari usulsüzlüklerin olup

olmad›¤›, mevzuata ayk›r› karar, ifllem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kayna¤›nda art›fla engel veya

eksilmeye neden olunup olunmad›¤›, ilgili mevzuat›n ihlali sonucunda herhangi bir yolsuzlu¤un yap›l›p

yap›lmad›¤›, mevzuata ayk›r› fiil iflleyenlerin mali ve cezai sorumluluklar›n›n bulunup bulunmad›¤› tespit

edilmektedir.

Ayr›ca yap›lan mali teftifl sonucunda;

• Mevzuata ayk›r› uygulamalar›n ve kamu zarar›na yol açan faaliyetlerin durdurulmas›,

• Yetkili makamlar taraf›ndan söz konusu harcama sürecindeki yolsuz ifllemlerle ilgili sorumluluklar›

bulunanlar hakk›nda maddi tazmin ve disiplin sorumluluklar›na iliflkin mekanizmalar›n iflletilmesi,

• Bakanl›k içinde ve ikinci seviyede harcama birimlerinde yolsuzlu¤u önlemeye ve yolsuzlukla mücadeleye

yönelik tedbirlerin al›nmas› önerilmektedir.

3.2. ‹ç Denetim

‹ç denetim, kamu idaresinin çal›flmalar›na de¤er katmak ve gelifltirmek için kaynaklar›n ekonomiklik, etkililik

ve verimlilik esaslar›na göre yönetilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yap›lan

ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol

yap›lar› ile mali ifllemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve

gelifltirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklafl›mla ve genel kabul görmüfl standartlara uygun

olarak gerçeklefltirilir.

Bu çerçevede kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir organ olarak hizmet

vermek üzere Maliye Bakanl›¤› bünyesinde ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmufltur. ‹ç Denetim

Koordinasyon Kurulu taraf›ndan ikincil ve üçüncül düzey mevzuat çal›flmalar› yap›lm›fl, kurulun görev

alan›yla ilgili çeflitli uluslararas› kurulufllarla görüflmeler yap›lm›fl, iç denetçi adaylar›na ve geçifl döneminde

atanan iç denetçilere e¤itimler verilmifl, çeflitli seminer, konferans ve e¤itimlere kat›l›m sa¤lanm›fl, iç

denetim merkezi uyumlaflt›rma fonksiyonu Kurul taraf›ndan kendisine verilen yetkiler kapsam›nda

yürütülmüfltür.

3.3. D›fl Denetim

D›fl denetim; genel kabul görmüfl uluslararas› denetim standartlar› çerçevesinde kamu idarelerinin hesaplar›

ve bunlara iliflkin belgeler esas al›narak, mali tablolar›n güvenilirli¤i ve do¤rulu¤una iliflkin mali denetim ile

kamu idarelerinin gelir, gider ve mallar›na iliflkin mali ifllemlerinin kanunlara ve di¤er hukuki düzenlemelere

uygun olup olmad›¤›n›n tespiti, kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli olarak kullan›l›p

kullan›lmad›¤›n›n belirlenmesi, faaliyet sonuçlar›n›n ölçülmesi ve performans bak›m›ndan de¤erlendirilmesi

suretiyle gerçeklefltirilir.
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D›fl denetim Say›fltay taraf›ndan gerçeklefltirilmekte olup yap›lacak harcama sonras› d›fl denetimin amac›,

genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin hesap verme sorumlulu¤u çerçevesinde, yönetimin mali

faaliyet, karar ve ifllemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi

ve sonuçlar›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporlanmas›d›r.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Makroekonomik Geliflmeler

Maliye Bakanl›¤› olarak temel hedefimiz ülkemizin en k›sa zamanda dünyan›n güçlü ekonomileri aras›na

dahil edilmesi sürecine katk› sa¤lamakt›r.

Bu do¤rultuda Türkiye ekonomisini sa¤lam ve sars›lmaz bir zemine oturtabilmek için geçmiflteki yap-boz

politikalar, istikrars›zl›k, güvensizlik ve belirsizli¤in yerine öngörülebilirli¤in artt›¤› bir makroekonomik ortam›n

sa¤lanmas› konusunda önemli mesafeler al›nm›flt›r.

BÜYÜME

2001 y›l›nda yüzde 5,7 küçülen Türkiye ekonomisi 2002 y›l›nda yüzde 6,2; 2003 y›l›nda yüzde 5,3; 2004

y›l›nda yüzde 9,4; 2005 y›l›nda yüzde 8,4; 2006 y›l›nda yüzde 6,9 ve 2007 y›l›nda yüzde 4,5 oran›nda

büyümüfltür. Böylece Türkiye ekonomisi, 2002 y›l›nda girmifl oldu¤u sürekli büyüme trendini güçlü bir

flekilde devam ettirerek 24 çeyrek dönem kesintisiz büyüme kaydetmifltir.

Büyük ölçüde özel sektör öncülü¤ünde gerçekleflen ve süreklilik arz eden büyüme oranlar› ile Türkiye gerek

OECD gerekse AB ülkeleri aras›nda ilk s›ralarda yer almaktad›r.
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M‹LL‹ GEL‹R

2002 y›l›nda 350,5 milyar YTL olan GSYH, 2007 y›l›nda 856,4 milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.
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2002 y›l›nda 230,5 milyar dolar olan milli gelir, 2007 y›l›nda 658,8 milyar dolara yükselmifltir.

BÜYÜMEDE ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI

Sa¤l›kl› bir ekonomik büyümenin özel sektör arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmesi esast›r. 2002 y›l›nda özel kesim

taraf›ndan 43,4 milyar YTL tutar›nda sabit sermaye yat›r›m› gerçeklefltirilmiflken, bu tutar 2007 y›l›nda 155,1

milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.

Bu geliflme ekonomik büyüme potansiyelinin yükseltilmesi, sürdürülebilir hale getirilmesi ve ekonomik

büyümenin özel sektör öncülü¤ünde gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan son derece önemlidir.
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K‹fi‹ BAfiINA M‹LL‹ GEL‹R

Milli gelir art›fl›nda yakalanan ivmeye ba¤l› olarak kifli bafl›na milli gelir h›zla artm›fl ve 2007 y›l sonu

itibariyle 9.333 dolara ulaflm›flt›r. 

SANAY‹ SEKTÖRÜ BÜYÜMES‹

Ekonomimizin birbirini izleyen yirmi dört çeyrek dönemdir sürekli olarak büyümesi, imalat sanayii kapasite

kullan›m oranlar›n›n önceki y›llara göre daha yüksek seyretmesi ve ekonomik geliflmenin temel unsuru olan

sanayi sektöründeki büyüme oran›n›n yüksek düzeylerde gerçekleflmesi ile ba¤lant›l›d›r.

2002 y›l›nda yüzde 76,2 olan imalat sanayinde kapasite kullan›m oran› 2007 y›l›nda yüzde 81,8’e

yükselmifltir. 2002 y›l›nda 103,3 olan sanayi üretim endeksi ise 2007 y›l›nda 145,0 olmufltur.
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BEYAZ EfiYA VE OTOMOB‹L SATIfiLARI

Ekonomideki yüksek büyüme ortam› vatandafllar›m›z›n günlük hayat›na da yans›m›flt›r; dayan›kl› tüketim

mallar› ve otomobil sat›fllar›nda 2002 y›l›ndan itibaren önemli art›fllar görülmüfltür. Bu, sat›n alma gücünün

ve ekonomiye olan güvenin artt›¤›na iliflkin önemli bir göstergedir.

Buzdolab› sat›fllar› 2002 y›l›nda 1.088.000 adet iken 2007 y›l›nda 1.900.000 adete, çamafl›r makinesi sa-

t›fllar› 2002 y›l›nda 824.000 adet iken 2007 y›l›nda 1.535.000 adete, f›r›n sat›fllar› 2002 y›l›nda 339.000 adet

iken 2007 y›l›nda 735.000 adete, bulafl›k makinesi sat›fllar› ise 2002 y›l›nda 282.000 adet iken 2007 y›l›nda

984.000 adete yükselmifltir.

2002 y›l›nda 90.615 adet otomobil sat›l›rken, 2007 y›l›nda bu rakam 357.465 adete ulaflm›flt›r.
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TRAKTÖR, KAMYON VE ‹fi MAK‹NASI SATIfiLARI

Reel sektördeki hareketlili¤e iflaret eden traktör, kamyon ve ifl makineleri sat›fllar› h›zla artm›flt›r. 2002 y›l›nda

6.322 adet traktör sat›l›rken, bu rakam 2007 y›l›nda 24.041 adete yükselmifltir.

2002 y›l›nda 15.028 adet kamyon sat›l›rken, bu rakam 2007 y›l›nda 34.185 adete yükselmifltir.
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2002 y›l›nda 1.768 adet ifl makinesi sat›fl› gerçeklefltirilmifl iken, bu rakam 2007 y›l›nda 9.500’e ç›km›flt›r.

AÇILAN VE KAPANAN fi‹RKET SAYISI

Reel sektördeki canl›l›¤›n ve ekonomiye olan güvenin en önemli göstergelerinden birisi olan aç›lan flirket

say›s› 2002 y›l›nda 30.842 iken 2007 y›l›nda 55.350’ye yükselmifltir.
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ENFLASYON

Fiyat istikrar›, ekonomik ve sosyal istikrar›n sa¤lanmas›n›n olmazsa olmaz bir kofluludur. Bu bilinçle

uygulamaya konulan para ve maliye politikalar› ile sa¤lanan mali disiplin sayesinde son alt› y›lda yüksek

büyüme ile efl zamanl› olarak enflasyonda tarihi düflüfller yaflanm›flt›r.

2002 y›l› sonu itibariyle yüzde 29,7 olan enflasyon oran›, 2007 y›l›nda yüzde 8,4’e gerilemifltir. 

Uzun y›llard›r süregelen ve ekonomik yap›da telafisi güç sorunlara yol açan enflasyonun, büyüme sürecini

engellemeden tek haneli seviyelere indirilmesi ülkemiz için büyük bir kazan›md›r.

‹ST‹HDAM 
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Sürekli büyüme sonucu gerçekleflen istikrar, iflsizlik oranlar›na da yans›m›fl, 2002 y›l›nda yüzde 10,3 olan

iflsizlik oran› 2007 y›l›nda yüzde 9,9 olarak gerçekleflmifltir.

DIfi T‹CARET

Ekonomideki normalleflme süreci ile beraber d›fl ticaret hacminde önemli art›fllar kaydedilmifltir. 2002 y›l›nda

87,6 milyar dolar olan d›fl ticaret hacmi 2007 y›l›nda 277,3 milyar dolar seviyelerine ulaflm›flt›r.

2002 y›l›nda 36,1 milyar dolar olan ihracat›m›z 2007 y›l›nda 107,2 milyar dolar olmufltur. Ekonomik büyüme

ile paralel olarak artan hammadde, enerji ve sermaye mal› talebi, ithalat›n artmas›na neden olmufltur. 2002

y›l›nda 51,6 milyar dolar olan ithalat›m›z 2007 y›l›nda 170,1 milyar dolara ulaflm›flt›r.

DO⁄RUDAN YABANCI SERMAYE
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Gerçeklefltirilen yap›sal reformlar yat›r›m ortam›n› küresel sermaye aç›s›ndan son derece çekici hale

getirmifltir. 2007 y›l› Türkiye için uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar aç›s›ndan tarihi zirvenin görüldü¤ü y›l olma

özelli¤ini tafl›maktad›r. 2002 ve öncesi 20 y›lda ülkemize giren do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n y›ll›k ortalamas›

1 milyar dolar iken sadece 2007 y›l›nda ülkemize gelen do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m› tutar› 22 milyar

dolar olmufltur.

BORÇLAR

Toplam kamu net borç stoku 2002 y›l›ndan bu yana azalma gösterirken kamunun borçlanma

gereksiniminde de önemli azal›fllar kaydedilmifltir. 2002 y›l›nda kamu net borç stoku GSYH’nin yüzde 61,5’i

iken 2007 y›l›nda GSYH’nin yüzde 29,1’ine gerilemifltir. Kamu kesimi borçlanma gere¤i 2002 y›l›nda

GSYH’nin yüzde 10’u iken 2007 y›l›nda önemli bir düflüflle eksi yüzde 0,03 olarak gerçekleflmifltir. AB

tan›ml› borç stokunun GSYH’ye oran› da benzer bir flekilde 2002 y›l›nda yüzde 73,7 iken 2007 y›l›nda yüzde

38,8’e düflmüfltür.
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‹ç borçlanmada faiz oranlar› düflerken, vadeler uzamaktad›r. ‹ç borçlanman›n ortalama vadesi, 2002 y›l›nda

20,6 ay iken 2007 y›l› sonu itibariyle 33,3 aya uzam›flt›r.
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Borç dinamiklerimizdeki bu iyileflmelere paralel olarak, ülkemiz uluslararas› alanda iyi bir konuma gelmifl,

genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oran› aç›s›ndan, baz› Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerden daha iyi

duruma ulaflm›flt›r.
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F‹NANSAL S‹STEM

Sa¤lad›¤›m›z istikrar ortam› neticesinde Türk Liras›na olan güven artm›flt›r. Türk Liras› cinsinden mevduat›n

toplam mevduat içindeki pay› 2002 y›l sonunda yüzde 42,7 iken 2007 y›l sonu itibariyle yüzde 64,6’ya

yükselmifl, döviz cinsinden mevduat›n toplam mevduat içerisindeki pay› ise 2002’de yüzde 57,3 iken 2007

itibariyle yüzde 35,4’e gerilemifltir. 

Mevduat›n krediye dönüflüm oran› belirgin bir flekilde artm›fl, bu oran 2002 y›l sonunda yüzde 35,5 iken

2007 y›l sonunda yüzde 80’e yükselmifltir.
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Reel sektörün fonlanmas› ve bankalar›n arac›l›k fonksiyonu aç›s›ndan olumlu bir gösterge olan kredilerdeki

art›fl trendi devam etmektedir. 2002 y›l sonunda 49 milyar YTL olan toplam krediler 2007 y›l sonu itibariyle

285,6 milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.

MAL‹ D‹S‹PL‹N

2002 y›l›nda 40.090 milyon YTL olan bütçe aç›¤›, 2007 y›l sonunda 13.883 milyon YTL’ye düflürülmüfl,

bütçe aç›¤›n›n GSYH’ye oran› befl y›l içerisinde yüzde 11,5’ten yüzde 1,6’ya gerilemifltir. Böylelikle 2007

y›l›nda bütçe aç›¤› bak›m›ndan Avrupa Birli¤inin mali ölçütü olan Maastricht Kriteri sa¤lanm›flt›r.

Bütçe aç›¤›n›n GSYH’ye oran› birçok Avrupa Birli¤i üyesi ülkeye göre çok daha iyi durumdad›r.
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VERG‹ GEL‹RLER‹

2007 y›l sonu itibariyle vergi gelirleri 2002 y›l›n›n vergi gelirlerinin iki kat›n› aflm›flt›r. 2002 y›l›nda 61.713

milyon YTL olan vergi gelirleri, 2007 y›l sonu itibariyle 152.832 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

FA‹Z DIfiI FAZLA

2003 y›l›ndan itibaren faiz d›fl› fazla performans›nda hedeflere ulafl›lm›flt›r. Kaydetti¤imiz faiz d›fl› fazla

performans›, kamu net borç stoku ile kamu kesimi borçlanma gere¤inin GSYH’ye oran›n›n h›zl› bir flekilde

düflmesini de sa¤lam›flt›r. 2007 y›l›nda faiz d›fl› fazlan›n GSYH’ye oran› yüzde 4,1 olarak gerçekleflmifltir. Bu

aç›dan 2007 y›l› bütçe uygulama sonuçlar› önceki y›llarda oldu¤u gibi yüksek miktarda faiz d›fl› fazla elde

edilen bir y›l olmufltur.
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Sa¤lanan mali disiplin ve uygulanan kararl› politikalar sayesinde bütçe içerisindeki faiz giderlerinin GSYH’ye

oran› 2002 y›l›nda yüzde 14,8 iken 2007 y›l›nda yüzde 5,7 seviyesine gerilemifltir.

2001 y›l›nda toplanan vergilerin tamam› faiz ödemelerine yetmezken; 2007 sonu itibariyle faiz ödemeleri

toplanan vergilerin yüzde 31,9’una tekabül etmektedir. Böylece bütçe, borç sarmal›ndan kurtulmufl art›k

borcun borçla ödenme dönemi bitmifltir.
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ÖZELLEfiT‹RME

Özellefltirme konusunda gösterilen güçlü irade sonucunda 2003-2007 dönemi, özellefltirme sonuçlar›nda

olumlu geliflmelerin yafland›¤› bir dönem olmufltur. 2003 y›l›ndan önce 8 milyar dolar tutar›nda özellefltirme

uygulamas› yap›lm›flken 2003 y›l›ndan 2007 y›l› sonuna kadar olan 5 y›ll›k dönemde toplam 25 milyar dolar

düzeyinde uygulama gerçeklefltirilmifltir.

1.2. 2007 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamalar›

2002-2007 y›llar› aras›nda bütçe harcamalar›nda israf› önlemek, etkinli¤i sa¤lamak ve bütçe gelir

performans›n› art›rmak amac›yla çeflitli tedbirler al›nm›fl ve yap›sal reformlar uygulamaya konulmufltur. 

Sa¤lanan siyasi ve ekonomik istikrar, kararl›l›kla uygulanan ekonomi politikalar› ile piyasalarda tesis edilen

güven sayesinde, hem makroekonomik göstergelerde, hem de bütçe uygulamalar›nda h›zla iyileflmeler

görülmüfltür.

Mali disiplinin kararl›l›kla uygulanmas› sonucunda 2002-2007 döneminde ülkemiz ekonomisindeki

olumsuzluklar›n temel nedeni olan bütçe aç›¤›n›n düflürülmesinde önemli baflar›lar elde edilmifltir. Bu

döneme ait bütçe gerçekleflmeleri incelendi¤inde, bütçe aç›klar›n›n hem reel hem de nominal olarak

düfltü¤ü görülmektedir. Bütçe aç›¤›n›n GSYH’ye oran› 2002 y›l›nda yüzde 11,5 iken 2007 y›l›nda yüzde 1,6
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Tablo-2- Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleflmeleri (Bin YTL)

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BÜTÇE G‹DERLER‹ 119.603.824 141.247.793 152.092.573 159.686.603 178.126.033 203.500.684

FA‹Z G‹DERLER‹ 51.727.610 58.527.012 56.491.351 45.679.830 45.962.709 48.731.615

BÜTÇE GEL‹RLER‹ 79.419.713 101.037.390 122.919.253 152.783.763 173.483.430 189.617.246

VERG‹ GEL‹RLER‹ 60.204.529 82.484.442 100.342.144 119.627.198 137.480.292 152.831.736

BÜTÇE DENGES‹ -40.184.110 -40.210.403 -29.173.320 -6.902.839 -4.642.603 -13.883.438

FA‹Z DIfiI FAZLA 11.543.499 18.316.609 27.318.031 38.776.991 41.320.106 34.848.177



olmufltur. 2007 y›l›nda, bütçe aç›¤› hedefi 16,8 milyar YTL olarak belirlenmifl olmas›na ra¤men, y›lsonunda

13,9 milyar YTL düzeyinde kalm›flt›r.

2007 y›l›nda merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 205 milyar YTL ödene¤in yüzde 99,3’ü

kullan›larak, 203,5 milyar YTL y›lsonu itibariyle harcamaya dönüflmüfltür. 

Personel giderleri için 43,6 milyar YTL ödenek tahsis edilmifl, bu ödene¤in yüzde 99’ una tekabül eden 43,5

milyar YTL’lik k›sm› harcanm›flt›r.

Sosyal güvenlik kurumlar›na devlet primi giderleri için 10,1 milyar YTL ödenek tahsis edilmifl, bu ödene¤in

yüzde 57,4’ üne tekabül eden 5,8 milyar YTL’lik k›sm› harcanm›flt›r.

Mal ve hizmet al›m giderleri için 15,6 milyar YTL ödenek ayr›lm›fl ancak harcama miktar› yüzde 29,6

oran›nda artarak y›lsonunda 22,2 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir. 

Cari transferler için 60,9 milyar YTL ödenek tahsis edilmifl, yüzde 3,8 art›flla 63,2 milyar YTL olarak

gerçekleflmifltir.

Sermaye giderleri, 2006 y›l›na göre yüzde 0,8 oran›nda bir art›flla 12,9 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir. 

Faiz d›fl› fazla aç›s›ndan, 2003-2007 döneminde toplam 160 milyar YTL faiz d›fl› fazla elde edilmifltir. 

Kararl› bir flekilde uygulanan mali disiplin sayesinde faiz giderlerinin GSYH’ye oran›n›n h›zl› bir flekilde

düflmüfltür. 2002 y›l›nda yüzde 14,8 olan bu oran, 2007 y›l› sonunda yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleflmifltir.

Di¤er taraftan 2002 y›l›nda faiz giderlerinin bütçe içindeki pay› yüzde 43,2 iken, 2007 y›l› sonu itibariyle bu

oran yüzde 23,9’a inmifltir.

2007 y›l› bütçesi mali disipline titizlikle riayet edilen bir bütçe olmas›n›n yan› s›ra, toplumsal refaha ve ülkenin

kalk›nmas›na önemli katk›lar sa¤layan bir bütçe olmufltur.

Bu kapsamda, 2007 y›l› bütçesinde yat›r›m harcamalar›na 2006 y›l›na göre yüzde 12 oran›nda art›flla 16,5

milyar YTL kaynak aktar›lm›flt›r.

TÜB‹TAK AR-GE harcamalar› için 517 milyon YTL, köylerin altyap› ihtiyaçlar› için 2 milyar YTL, küçük

belediyelerin altyap› ihtiyaçlar› için ise 300 milyon YTL harcanm›flt›r. 

Yeflil kart sahiplerinin tedavi ve ilaç giderleri için yaklafl›k 4 milyar YTL, engellilerin e¤itimi için 625 milyon

YTL harcama yap›lm›flt›r.

2007 y›l›nda Sosyal Güvenlik Kurumunun aç›k finansman› için 25,8 milyar YTL aktarma yap›lm›fl, enerji

deste¤i kapsam›nda ise 235 milyon YTL destek sa¤lanm›flt›r.

Önceki y›llarda oldu¤u gibi 2007 y›l› da bütçe gelirleri aç›s›ndan olumlu performans gösterilen bir y›l

olmufltur. Önceki dönemlerde oldu¤u gibi bir yandan vergilerde indirim politikas› yürütülürken, di¤er yandan

da gelir idaresinin kapasitesi art›r›larak, etkin denetimlerle gelirlerin hedeflerle uyumlu bir flekilde

gerçekleflmesi sa¤lanm›flt›r. 

Merkezi yönetim bütçe gelirleri 2007 y›l›nda 189,6 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir. Buna göre toplam

merkezi yönetim bütçe gelirleri, bütçe kanununda öngörülenin 1,5 milyar YTL üzerinde gerçekleflmifltir. 

2007 y›l›nda katma de¤er vergisi ve özel tüketim vergisinin d›fl›ndaki di¤er tüm vergiler toplam›nda, bütçe

kanununda öngörülenin 3,1 milyar YTL üzerinde bir gerçekleflme söz konusudur. Bu kapsamda, gelir

vergisinde 1 milyar YTL, kurumlar vergisinde 1,8 milyar YTL,  di¤er vergi gelirlerinde 281 milyon YTL ile

bütçe hedefinin üzerinde olumlu bir performans gösterilmifltir.
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2002 y›l›nda vergi gelirlerinin toplam bütçe gelirlerine oran› yüzde 75,8 iken, 2007 y›l›nda bu oran yüzde

80,6’ya ç›km›flt›r. Böylece kamu harcamalar› daha sa¤l›kl› kaynaklar ile finanse edilir duruma gelmifltir. 

2007 y›l› merkezi yönetim bütçe gerçekleflmelerindeki bu geliflmeler, mali disipline verilen önemi aç›k bir

flekilde göstermektedir.

2007 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleflmeleri Ek 7’de yer almaktad›r.

1.3. Kamu Mali Yönetiminde Reform

1.3.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Dünyadaki kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi konusunda ortaya ç›kan geliflmelerle uyumlu yeni

düzenlemeler getiren ve ülkemizde 1927 y›l›ndan bu yana uygulanmakta olan 1050 say›l› Muhasebe-i

Umumiye Kanunu ile kurulmufl mali yap› ve süreçleri önemli ölçüde de¤ifltiren 5018 say›l› Kanun

10/12/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan kabul edilmifl ve 24/12/2003 tarihli Resmi

Gazete’de yay›mlanm›flt›r. 2005 y›l› sonunda yeni sistemin etkili bir flekilde uygulanmas›n› sa¤lamak, teflkilat

yap›lar›nda gerekli de¤ifliklikleri yapmak ve gerekli kadrolar› oluflturmak üzere 5436 say›l› Kanun ç›kar›lm›flt›r.

Bununla birlikte yeni sistemin uygulanmas› için gerekli ikincil ve üçüncül mevzuat haz›rlanm›fl ve
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Tablo-3- 2007 Y›l› Merkezi Yönetim Gelir Gerçekleflmeleri

2007

(B‹N YTL) Toplam Gerçekleflme Oran› (%)

BÜTÇE GEL‹RLER‹ 189.617.246 100,8

GENEL BÜTÇE GEL‹RLER‹ 184.235.392 100,4

Vergi Gelirleri 152.831.736 96,6

Teflebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.903.902 101,1

Al›nan Ba¤›fl ve Yard›mlar ile Özel Gelirler 1.801.328 375,2

Faizler, Paylar ve Cezalar 15.621.495 108,2

Sermaye Gelirleri 6.076.931 236,8

ÖZEL BÜTÇEL‹ ‹DARELER‹N ÖZ GEL‹RLER‹ 3.795.238 116,3

DÜZEN. DENET. KUR. GEL‹RLER‹ 1.586.616 110,6

Tablo-4- 2007 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Gelirleri Gerçekleflmeleri

2007

(B‹N YTL) Toplam Gerçekleflme Oran› (%)

VERG‹ GEL‹RLER‹ 152.831.736 96,6

GEL‹R VERG‹S‹ 34.446.780 100,6

KURUMLAR VERG‹S‹ 13.750.623 115,3

MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹ 3.520.816 100,5

DAH‹LDE ALINAN KDV 16.792.632 83,1

ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ 39.110.505 97,2

‹THALATTAN ALINAN KDV 26.492.642 89,6

DAMGA VERG‹S‹ 3.641.947 100,1

HARÇLAR 4.741.541 103,2

D‹⁄ER 10.334.250 101,1



yay›mlanm›flt›r. 2006 y›l› bafl›ndan itibaren genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinde yeni kamu mali

yönetimi ve kontrol sistemi uygulanmaya bafllanm›flt›r. Mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlaflt›rmak

üzere Bakanl›¤›m›zda gerekli birimler ile ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Devlet Muhasebesi Standartlar›

Kurulu kurulmufl ve faaliyete geçmifltir.

5018 say›l› Kanunla birlikte bütçe bütünlü¤ünün sa¤lanmas› ve kapsam›n›n geniflletilmesi, politikalar ile

bütçeler aras›nda s›k› bir ba¤ kurulmas›, sa¤l›kl› bir hesap verme mekanizmas›n›n oluflturulmas›, harcama

sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulmas›, etkin bir iç mali kontrol sisteminin oluflturulmas›,

kamu mali yönetimine verimlilik, etkililik, tutumluluk, hesap verebilirlik ve saydaml›k kavramlar›n›n

getirilmesi, çok y›ll› bütçeleme ile stratejik planlama ve performans esasl› bütçelemeye geçilmesi, bütçe

sürecinin güçlendirilmesi ve bu süreçte idarelerin inisiyatifinin art›r›lmas›, kamuda muhasebe birli¤inin

sa¤lanmas› ile mali istatistiklerin düzenli olarak yay›mlanmas› ve Say›fltay denetiminin kapsam›n›n

geniflletilmesi amaçlanm›flt›r.

Yeni kamu mali yönetim sistemiyle birlikte;

• Bütçe kanunu metni ve ekli cetveller 5018 say›l› Kanuna uyumlu hale getirilmifltir.

• Çok y›ll› bütçeleme anlay›fl› hayata geçirilmifltir.

• Konsolide bütçe uygulamas›ndan daha fazla kamu idaresini içine alan, uluslararas› standartlarla uyumlu

merkezi yönetim bütçesi uygulamas›na geçilerek mali disiplin güçlendirilmifltir.

• Kamu idarelerinde strateji gelifltirme birimleri faaliyete geçmifltir.

• Kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans esasl› bütçelemeye geçifl takvimi çerçevesinde

stratejik planlama ve performans esasl› bütçeleme çal›flmalar› bafllam›flt›r.

• Analitik bütçe s›n›fland›rmas› ve tahakkuk esasl› muhasebe sistemi genel yönetim kapsam›ndaki

idarelerde uygulanmaya bafllanm›flt›r.

• Kamu mali yönetimi ve kontrol sistemine iliflkin uygulamay› yönlendirecek ve gelifltirecek ikincil ve üçüncül

mevzuat çal›flmalar› önemli ölçüde tamamlanm›flt›r.

• 5018 say›l› Kanunun 30 uncu maddesi gere¤ince Bakanl›¤›m›z taraf›ndan 2007 Y›l› Merkezi Yönetim

Bütçe Gerçekleflmeleri ve Beklentiler Raporu haz›rlanarak Temmuz ay›nda yay›mlanm›flt›r. Böylece

kamuoyuna bütçe performans› ve kamu mali yönetimi alan›nda yürütülen çal›flmalar konusunda sa¤l›kl›

veri ve bilgiler sunulurken ayn› zamanda kamuoyunun merkezi yönetim bütçe performans› konusunda

genel gözetim ve denetim fonksiyonunun etkin bir flekilde gerçeklefltirilmesi sa¤lanm›flt›r.

• 2006 y›l›nda konsolide bütçe uygulamas›ndan merkezi yönetim bütçe uygulamas›na geçilmesi nedeniyle

ayl›k bütçe uygulama sonuçlar›n›n bir önceki y›l verileri ile ayn› bazda karfl›laflt›r›labilmesi amac›yla bütçe

sistemine ilk defa giren bütün kamu idarelerinden, geçmifl y›llar bütçe uygulama sonuçlar› istenmifl ve

merkezi yönetim bütçesi baz›nda veriler oluflturularak 2006 y›l› Mart ay›ndan itibaren yay›mlanmaya

bafllanm›flt›r. 

1.3.2. Çok Y›ll› Bütçeleme

Ekonomi politikalar›n›n tutarl› bir flekilde oluflturulmamas›, ekonomik programlar›n kararl› bir flekilde

uygulanmamas› ve mali disiplinin tesis edilmemesi geçmifl y›llarda yüksek düzeyde bütçe aç›klar›n›n

oluflmas›na neden olmufltur. Bunlar›n neticesinde bütçeleme sisteminde yeniden yap›lanma ihtiyac›

hissedilmifl ve 5018 say›l› Kanunla bütçe haz›rl›k sürecinde de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
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5018 say›l› Kanunun 16 nc› maddesi uyar›nca Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan

haz›rlanmaktad›r. Merkezi yönetim bütçesinin haz›rlanma süreci, Bakanlar Kurulunun her y›l May›s ay›n›n

sonuna kadar toplanarak kalk›nma planlar›, stratejik planlar ve genel ekonomik koflullar›n gerekleri

do¤rultusunda makro politikalar›, ilkeleri, hedef ve gösterge niteli¤indeki temel ekonomik büyüklükleri de

kapsayacak flekilde Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›nca haz›rlanan Orta Vadeli Program› kabul

etmesiyle bafllamaktad›r.

Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere gelecek üç y›la iliflkin toplam gelir

ve gider tahminleri ile birlikte hedef aç›k ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlar›n›

da içeren orta vadeli mali plan haz›rlanmaktad›r. Haz›rlanan Orta Vadeli Mali Plan her y›l Haziran ay›n›n

onbefline kadar Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan karara ba¤lanmakta ve harcamac› kurulufllar bu

esaslar› göz önünde bulundurarak bütçe tekliflerini haz›rlamaktad›rlar.

Genel yönetim kapsam›ndaki tüm kamu idarelerinde uygulamaya konulan bu yeni anlay›fl çerçevesinde,

Türkiye tarihinde ilk defa kamu idareleri bütçelerini 2006-2008 y›llar›n› kapsayan üç y›ll›k dönem için

haz›rlam›fllard›r. Bütçe uygulamalar› da bu anlay›fla uygun olarak baflar›l› bir flekilde sürdürülmektedir.

Bilindi¤i üzere, bütçenin haz›rlanmas› ve uygulanmas›nda etkinli¤in art›r›larak mali disiplinin güçlendirilmesi,

maliye politikas› hedeflerinin bafl›nda gelmektedir. Kamu mali yönetiminde öngörülebilirli¤i art›ran ve say-

daml›k ilkesini güçlendiren temel araçlardan olan çok y›ll› bütçeleme anlay›fl›, bu amaca ulaflma çabalar›na

önemli bir katk› sa¤layacakt›r.

1.3.3. Performans Esasl› Bütçeleme

Yüksek Planlama Kurulunun 2003/14 ve 2004/37 say›l› kararlar›nda orta vadede bütün idarelere

yayg›nlaflt›rmak üzere sekiz kurumda pilot düzeyde stratejik planlama çal›flmalar›na bafllan›lmas›

öngörülmüfl ve Bakanl›¤›m›z›n da bu kurumlarda stratejik planlama çal›flmalar› ile uyumlu olarak performans

esasl› bütçeleme çal›flmalar›na devam edece¤i belirtilmifltir. 2006 y›l›nda pilot kurumlarda Bakanl›¤›m›z

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ünün teknik deste¤i, rehberli¤i ve gözetiminde çal›flmalar

yürütülmüfltür.

Performans esasl› bütçeleme; idarenin ana fonksiyonlar›n›, bu fonksiyonlar›n yerine getirilmesi sonucunda

gerçeklefltirilecek idare amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynaklar›n bu amaç ve hedefler do¤rultusunda

tahsisini ve kullan›lmas›n› sa¤layan, performans ölçümü yaparak ulafl›lmak istenen hedeflere ulafl›l›p

ulafl›lmad›¤›n› de¤erlendiren ve sonuçlar› raporlayan sistemdir.

5018 say›l› Kanunun öngördü¤ü ve 2006 y›l› bafl›ndan itibaren uygulamaya geçen yeni kamu mali yönetimi

anlay›fl›na göre; bütçelerin geçmifl y›llar›n rakamlar›ndan hareketle haz›rlanmas› yerine kurumlar›n uzun

vadeli gelecek tasar›mlar› üzerine bina edilmesi hedeflenmektedir. Yeni kamu mali yönetimi anlay›fl›,

stratejik planlama ile kurgulanm›fl gelece¤i, performans esasl› bütçelemeyle uygulamay› ve böylece girdi

odakl› bütçelemeden sonuç odakl› bütçelemeye geçifli öngörmektedir.

Maliye Bakanl›¤›nda bu amaçla performans esasl› bütçeleme ile ilgili olarak bir uygulama gelifltirilmifl ve

2008 Y›l› Performans Esasl› Bütçesi haz›rlanm›flt›r. Gelifltirilen bu uygulama tüm kamu idareleri için referans

model niteli¤i tafl›maktad›r.
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1.3.4. Analitik Bütçe S›n›fland›rmas›

2002 y›l›nda 6 pilot kuruluflta bafllat›lan analitik bütçe s›n›fland›rmas› uygulamas›n›n daha sonra tüm kamu

idarelerinde yayg›nlaflt›r›lmas› amaçlanm›fl, konsolide bütçe kapsam›ndaki kamu idarelerinin 2004 y›l›

bütçeleri analitik bütçe s›n›fland›rmas›na göre haz›rlanm›flt›r. 2006 y›l›ndan itibaren merkezi yönetim, sosyal

güvenlik kurumlar› ve mahalli idarelerin analitik bütçe s›n›fland›rmas›na geçifli ile genel yönetim

kapsam›ndaki tüm kamu idareleri aç›s›ndan süreç tamamlanm›flt›r.

Analitik bütçe s›n›fland›rmas› ile birlikte art›k bütçe uygulama sonuçlar› sa¤l›kl› bir flekilde izlenebilmekte ve

sistemden elde edilen sonuçlar zaman›nda karar süreçlerine yans›t›labilmektedir. Böylelikle sistemin

sa¤lad›¤› saydaml›k sayesinde toplanan vergilerin nerelere harcand›¤› daha aç›k bir flekilde herkes

taraf›ndan izlenebilmektedir.

1.3.5. Devlet Muhasebesindeki Geliflmeler

Ülkemizin k›s›tl› kaynaklar›n›n en verimli flekilde halk›m›za sunulmas›na, kamuda israf›n önlenmesine ve

faaliyetlerin saydam bir flekilde izlenebilmesi ile sonuçlar›n›n görülebilmesine imkan sa¤layacak olan

Tahakkuk Esasl› Devlet Muhasebesine geçifl için 2003 y›l›ndan itibaren e¤itimler verilmifl, pilot uygulamalar

yap›lm›fl ve ikincil mevzuat uygulamaya konulmufltur. Genel ve katma bütçeli idareler 2004, merkezi

yönetim kapsam›ndaki idareler 2005, mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumlar› ve döner sermayeler 2006

y›l› bafl›ndan itibaren tahakkuk esasl› muhasebe sistemini uygulamaya bafllam›flt›r.

Ayn› dönem içerisinde co¤rafi alan ve kullan›c› say›s› bak›m›ndan dünyan›n en büyük bilgi ifllem

projelerinden birisi olan “say2000i Web Tabanl› Saymanl›k Otomasyon Sistemi”ne iliflkin iyilefltirme ve

gelifltirme çal›flmalar› sürdürülmüfltür.

Sistem, 2004 y›l›nda tahakkuk esasl› muhasebeye ve analitik bütçe s›n›fland›rmas›na uyumlu hale

getirilmifltir.

Bu sistem sayesinde kamu hesaplar› elektronik ortamda tutulmakta, devletin gelir ve giderleri ile nakit

durumu güncel, do¤ru ve h›zl› bir biçimde izlenmekte ve kamuoyuna düzenli olarak aç›klanmaktad›r.

Devlet muhasebesi alan›nda yap›lan reform niteli¤indeki bu de¤ifliklik ile Uluslararas› Devlet Muhasebesi

Standartlar› ülkemizde uygulanmaya bafllanm›fl, kamu hesaplar›n›n ve mali istatistiklerin güvenilir flekilde

elde edilmesi için gerekli zemin oluflturulmufl ve kamunun varl›klar›n›n, alacak, borç ve yükümlülüklerinin

do¤ru bir flekilde izlenmesi sa¤lanm›flt›r.

2006 y›l›nda Özel Bütçeli Kurulufllara say2000i sistemini kullanma imkan› getirilmifltir. say2000i sistemini

kullanma talebinde bulunan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar da sistem kapsam›na al›nm›flt›r. 2006/4

say›l› Baflbakanl›k Genelgesine istinaden Muhasebat Genel Müdürlü¤üne ba¤l› muhasebe birimleri

taraf›ndan maafllar› ödenen memurlar›n maafl hesaplama ve ödeme ifllemleri sistem üzerinden yap›lmaya

bafllanm›flt›r. 

‹darelerin harcamalar›nda ödenek kontrolünün otomatik yap›lmas›n› sa¤layan program de¤iflikli¤i

01/08/2006 tarihi itibariyle uygulamaya konulmufltur. Böylelikle, kamu idarelerinin ödenek planlamas›n›

etkili ve verimli bir flekilde yapmalar›na ve ödeneklerin ihtiyac›n bulundu¤u yer ve zamanda harcamaya

dönüflmesine imkan tan›nm›flt›r. 

Ayr›ca genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin mali tablolar›n›n internet ortam›nda Bakanl›¤›m›za

aktar›lmas› uygulamas›na bafllanm›flt›r. Böylece elektronik ortamda verilerin kontrolü yap›lmakta ve

konsolide edilerek internet arac›l›¤› ile yay›mlanmas› kolaylaflm›flt›r.
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1.3.6. D›fl Borç Stokunun ‹zlenmesi

Devlet iç ve d›fl borçlar›n›n sa¤l›kl› olarak muhasebe kay›tlar›nda izlenebilmesi, d›fl finansman kaynaklar›ndan

sa¤lanan d›fl proje kredilerinin kurulufllarca bütçelefltirildikten sonra kullan›labilmesi ve “Bütçeden Mahsup

Edilecek Ödemeler Hesab›”n›n ödenekle ve mali y›lla s›n›rl› olarak kullan›labilmesi amac›yla, Genel Yönetim

Muhasebe Yönetmeli¤i ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli¤inde yeni hesaplar ihdas edilmifl ve baz›

de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

1.4. Projeler

Merkez Eriflimli Taflra Otomasyon Projesi (METOP)

Baflhukuk Müflavirli¤i ve Muhakemat Genel Müdürlü¤üne ba¤l› tüm muhakemat müdürlükleri ve hazine

avukatl›klar›nda muhakemat ve otomasyon hizmetlerini yürütmek amac›yla 2001 y›l›nda bafllat›lan

otomasyon projesi, 2007 y›l› sonu itibariyle 81 il ve 28 ilçede uygulanmaktad›r. Yaklafl›k olarak 1.700

kullan›c›n›n yararland›¤› sistemde taflra teflkilat›ndaki davalar›n tüm süreçleri takip edilir duruma getirilmifltir.

Hukuk Biliflim Sistemi (HBS)

Baflhukuk Müflavirli¤i ve Muhakemat Genel Müdürlü¤ünün bilgi ifllem faaliyetleri, 1997 y›l›nda tüm hukuk

mevzuat›n›n arama ve tarama sistemi olan HBS’nin kurulmas› ile bafllat›lm›flt›r. Öncelikle hazine avukatlar›n›n

mevzuat ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla kurulan sistem, günümüz koflullar›nda gelifltirilerek yaklafl›k 9.278

abone ve 744.000 sayfal›k mevzuat bilgi hacmine ulaflm›flt›r. Bu sistem; abone baflvurusu, abonelik ifllemi,

mevzuat girifl, düzeltme, tasnif vb. ifllemleri kapsamaktad›r.

Yarg› organlar›n›n karar ve içtihatlar› ile idarenin görüflleri tetkik edilerek elde edilen veriler Genel Müdürlük

merkez ve taflra teflkilat›n›n kullan›m›na sunulmak üzere emsal karar havuzu oluflturulmufl ve HBS

sistemine aktar›lmaya bafllanm›flt›r.

BAHUM Biliflim Sistemi (BBS)

Baflhukuk Müflavirli¤i ve Muhakemat Genel Müdürlü¤ü merkez flube ve avukatl›k hizmetlerinin otomasyonu

ve taflra muhakemat hizmetlerinin otomasyonu olan METOP ile merkez entegrasyonunu amaçlayan bu

biliflim sisteminin veri tabanlar› ve uygulamas› 2006 y›l›nda kurulmufltur. Böylelikle personel, evrak, bütçe,

mutemetlik, dava takip ifllemleri gibi ortak hizmetlerin merkezi bir yap›da ihtiyaç duyulan verileri kullanarak

tüm ifllemlerin daha h›zl› ve verimli yap›l›r hale getirilmesi sa¤lanm›flt›r. 2007 y›l›nda 69.315 gelen evrak,

44.500 giden evrak olmak üzere bugüne kadar yaklafl›k 800.000 gelen/giden evrak kayd› yap›lm›flt›r.

Devlet Bütçesi ve Mali Denetimi Gelifltirme Projesi

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen ve merkezi yönetim bütçesinden finanse edilen

Devlet Bütçesi ve Mali Denetimi Gelifltirme Projesi ile baflta 5018 say›l› Kanun uyar›nca yürütülen çal›flmalar

olmak üzere, devlet bütçesinin ve mali denetimin gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r.

Proje kapsam›nda bilgi ifllem yap›s› iyilefltirilmifl, çeflitli e¤itim faaliyetlerinde bulunulmufl ve devlet bütçesinin

haz›rlanmas›, gelifltirilmesi, uygulanmas›, denetim ve kontrolüne yönelik araflt›rma yap›lmas›, etüd ve proje

gelifltirilmesi gibi faaliyet, hizmet ve etkinlikler yerine getirilmifltir.

BYES/e-Bütçe Projesi

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 2001 y›l›nda bafllat›lan proje, merkezi yönetim bütçesi

kapsam›na giren idarelerin bütçe süreçlerinin elektronik ortamda gerçeklefltirilmesini sa¤lamak ve bu

sayede ödenek teklif aflamas›ndan harcama aflamas›na kadar olan süreci kontrol alt›nda tutarak etkili bir
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bütçe politikas› uygulamas›na imkan sa¤lamak amac›yla tasarlanm›flt›r.

5018 say›l› Kanunla birlikte konsolide bütçe uygulamas›ndan merkezi yönetim bütçesi uygulamas›na geçiflle

birlikte gerekli revizeler yap›lan proje, ilave özelliklerle “e-bütçe” olarak uygulamaya devam etmektedir.

Genel Müdürlükçe yürütülen bu proje ile;

• Kamu idarelerinin bütçe tekliflerinin ve di¤er bütçe haz›rl›k bilgilerinin ve dokümanlar›n do¤rudan sistem

üzerinden aktar›lmas› sa¤lanm›flt›r.

• Kamu idareleriyle tam entegre olarak bütçe haz›rl›¤›n›n tüm aflamalar›n›n sistem üzerinden yürütülmesi,

buna iliflkin bilgi ve dokümanlar›n do¤rudan Bakanl›¤›m›za aktar›lmas› sa¤lanm›flt›r.

• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu aflamas›nda Bakanl›¤›m›za do¤rudan ba¤lan›larak ilk defa 2004 y›l›ndan

itibaren Bütçe Kanununun bask›ya esas dökümleri sistemden on-line olarak al›nmaya bafllanm›flt›r.

• Bütçe uygulama süreçlerinin tamam› (serbest b›rakma, AHP ve AHP vize ve revizeleri, ödenek aktarma

ve eklemesi, bütçe ifllem iptali ile kesin hesap haz›rlama ifllemleri) ile kamu harcama süreçlerinde

önemli yer tutan ödenek gönderme belgeleri ile ödeme emri belgelerinin haz›rlanmas› ilgili birimlerce

sistem üzerinden yürütülmeye bafllanm›flt›r.

Sisteme ayr›ca planlanan dönemlerde daha da gelifltirilmesi düflünülen kadro modülü eklenmifl ve

idarelerin kadro bilgileri do¤rudan kurum kullan›c›lar› vas›tas›yla sistem üzerinden al›nmaya bafllanm›flt›r.

Bütçe Haz›rl›k Sürecinin Güçlendirilmesi Projesi (MATRA Projesi)

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü ile Hollanda Maliye Bakanl›¤› Bütçe Genel Müdürlü¤ü Ulusal Maliye

ve Ekonomi Akademisi taraf›ndan birlikte yürütülmekte olan Bütçe Haz›rl›k Sürecinin Güçlendirilmesi Projesi

(MATRA Projesi), 2004 y›l›n›n May›s ay›nda bafllam›flt›r. Proje Hollanda taraf›ndan MATRA Kat›l›m Öncesi

Program› çerçevesinde finanse edilmektedir.

Proje ile Türkiye’nin Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n bütçe ile ilgili kriterlerine uyumunun sa¤lanmas›

amaçlanmaktad›r. Proje kapsam›nda; çok y›ll› bütçeleme, performans esasl› bütçeleme, Maliye Bakanl›¤› ile

harcamac› kurulufllar aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesi ve kamu hizmetlerinin fiyatland›r›lmas› konular›nda

e¤itim, teknik ve uzman deste¤i al›nmaktad›r.

MATRA Projesi kapsam›nda, kamu idarelerinin strateji gelifltirme birimlerinde çal›flan personele yönelik

e¤itim programlar› düzenlenmifltir. 

Projenin ilk aflamas› Haziran 2006 sonunda tamamlanm›fl olup, Hollanda Maliye Bakanl›¤›n›n talebi üzerine

projenin 2 y›l daha uzat›lmas› konusunda anlaflmaya var›lm›flt›r. ‹ç kontrol sistemini de kapsayacak flekilde

Türk Bütçe ve ‹ç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ad›n› alan projenin ikinci aflamas› Ocak 2007

itibariyle bafllam›fl olup, Aral›k 2008 sonunda tamamlanacakt›r.

Efllefltirme Projesi (Twinning Projesi)

Türkiye’de Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Uygulamas›n›n Güçlendirilmesi adl› proje haz›rlanarak AB’ye

sunulmufltur. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü Projenin Türkiye taraf›n› yürütecektir. Baflbakanl›k ve

Maliye Bakanl›¤› Strateji Gelifltirme Baflkanl›klar› ile Hazine Müsteflarl›¤› ve Devlet Planlama Teflkilat›

Müsteflarl›¤› Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›klar› pilot kurulufllar olacakt›r.
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Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen proje ile Türkiye’de mali yönetim ve kontrol

uygulamalar›n›n etkinli¤inin ve etkilili¤inin art›r›larak kamu iç mali kontrol sisteminin güçlendirilmesi

amaçlanmaktad›r.

Bu proje kapsam›nda;

• Mali yönetim ve kontrol sistemi için yol haritas› niteli¤inde bir belge düzenlenmesi ve yay›mlanmas›,

• Yeni mali yönetim ve kontrol sistemi ile ilgili olarak e¤itimler, stajlar ve efllefltirme orta¤› olan ülkeye çal›flma

ziyaretleri ile Maliye Bakanl›¤› Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaflt›rma Biriminin ve pilot

kurulufllardaki Strateji Gelifltirme Birimlerinin kapasitesinin art›r›lmas›,

• Üçüncül düzey mevzuatlar›n haz›rlanmas› ve gözden geçirilmesi öngörülmektedir.

Stratejik Araflt›rma Projeleri

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü bünyesinde 2007 y›l› içerisinde çal›flmalar› bafllat›lan Stratejik

Araflt›rma Projeleri faaliyeti çerçevesinde AB Uyum Dairesi taraf›ndan önerilen AB Alan›nda Genel

Müdürlü¤ün Bilgi ve Belge Altyap›s›n›n Güçlendirilmesi ve Genel Müdürlük Personelinin Yabanc› Dil

Kapasitelerinin Art›r›lmas› ana projesi kapsam›nda;

• AB Müktesebat› haz›rlanm›fl, Türkçe ve ‹ngilizce versiyonlar› Genel Müdürlük intranet sayfas›nda kullan›ma

sunulmufltur.

• Genel Müdürlük personelinin toplam 396 saat ‹ngilizce e¤itim almalar› sa¤lanm›flt›r.

• 25 adet AB mevzuat›n›n Türkçe çevirisi yapt›r›lm›flt›r.

Bütçe Yönetiminde Analiz Kapasitesinin Gelifltirilmesi Projesi

Proje ile mali ve ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› için politika üretilmesi amac›yla bütçe politikas›n›n

oluflturulmas› ve uygulanmas›nda etkinli¤in ve öngörülebilirli¤in art›r›lmas› ve buna ba¤l› olarak bütçe

yönetiminde karar alma mekanizmalar›n›n güçlendirilmesi amaçlanmaktad›r.

Proje ile;

• Ekonomik ve sosyal politikalar›n bütçe üzerindeki etkileri ile ekonomik göstergeler aras›ndaki ba¤lant›lar›n›

sistemli bir biçimde içerecek modeller oluflturulmas›,

• Bütçesinde modern analiz tekniklerini kullanan ülkeleri örnek alarak bu modellerin gelifltirilmesi,

• Ekonomik ve istatistiksel analiz yapma kapasitesinin gelifltirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsam›nda 2007 y›l› içerisinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü personeline yönelik e¤itim

faaliyetleri düzenlenmifltir.

Leonardo da Vinci “Etkin Bütçe Analizi Projesi”

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan Etkin Bütçe Analizi proje teklifi, T.C.

Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›

taraf›ndan de¤erlendirilerek baflar›l› bir proje teklifi olarak kabul edilmifl ve 25.500 Euro katk› sa¤lanm›flt›r.

Program›n genel hedefi; özellikle gençlerin, temel mesleki e¤itim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterlilik-

lerinin art›r›lmas›d›r. 
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e-Devlet Uygulamas› Çerçevesinde Genel Yönetim Kapsam›ndaki Tüm Kamu ‹darelerinin

Muhasebe Verilerinin Derlenmesi ‹çin Kurumsal Kapasitenin Art›r›lmas› Projesi

Muhasebat Genel Müdürlü¤ü ile ‹talyan Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ortaklafla yürütülmekte olan e-Devlet

Uygulamas› Çerçevesinde Genel Yönetim Kapsam›ndaki Tüm Kamu ‹darelerinin Muhasebe Verilerinin

Derlenmesi ‹çin Kurumsal Kapasitenin Art›r›lmas› konulu efllefltirme projesi 23 Mart 2006 tarihinde Türk ve

‹talyan Maliye Bakanl›klar› aras›nda imzalanm›fl olup 24 ayl›k bir süreyi kapsamaktad›r. Bu iflbirli¤i ile

Türkiye’de genel yönetim sektöründeki kamu idarelerinin muhasebe alan›ndaki kurumsal verimliliklerinin

güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

GÜMKART Projesi

Muhasebat Genel Müdürlü¤ünün Gümrük Müsteflarl›¤› ve Türkiye Vak›flar Bankas› ile gerçeklefltirdi¤i

GÜMKART projesi ile bu üç idarenin bilgi ifllem sistemleri aras›nda ba¤lant› kurularak ortak iflleyen tek bir

sistem oluflturulmufltur. Proje ile muhasebe birimleri, gümrük vergisi beyannamelerini Gümrük Müsteflarl›¤›

sisteminden görebilmekte ve vergi tahsilat›n› Türkiye Vak›flar Bankas› taraf›ndan sa¤lanan GÜMKART ve

pos cihazlar› arac›l›¤›yla yapmaktad›r. Muhasebe birimleri vezneleri ile gümrük muhasebe yetkilisi

mutemetlerince yap›lan gümrük geliri tahsilatlar›n›n h›zl›, etkili ve güvenilir flekilde gerçeklefltirilmesi,

muhasebe kay›tlar›n›n do¤ru ve h›zl› flekilde tesisi, tahsilatlarda nakit paran›n kald›r›larak banka kartlar›n›n

kullan›lmas› ve Gümrük Müsteflarl›¤› beyanname kay›tlar›n›n muhasebe kay›tlar› ve tahsilat kay›tlar› ile

kontrol edilerek kapat›lmas› amaçlanmaktad›r. Bu kapsamda, 2007 y›l›nda Esenbo¤a Gümrük Muhasebe

Biriminde uygulama bafllat›lm›flt›r. 2008 y›l› sonuna kadar 18 Gümrük Muhasebe Biriminin tamam›

GÜMKART uygulamas› ile ifllemlerini yapar duruma getirilecektir. Proje kapsam›nda say2000i yaz›l›m›nda

de¤ifliklik yap›larak gümrük muhasebe yetkilisi mutemetleri ifllemlerini sistemden yapabilir hale getirilmifltir.

Kamu Elektronik Ödeme Sistemi Projesi

a-Nakde Dayal› Ödeme Sistemi Uygulamas›;

Muhasebe birimlerinin banka hesab›nda yeterli nakit mevcudu olup olmad›¤›na bakmaks›z›n, banka

hesaplar› üzerine düzenleyecekleri çek ve gönderme emirleri ile ödeme ve göndermelerini yapmalar›na

olanak sa¤layan ve 1972 y›l›ndan bu yana uygulanmakta olan Tek Hazine Hesab› Sistemi yerine Nakde

Dayal› Ödeme Sistemine geçilmifltir.

Nakde Dayal› Ödeme Sistemi ile muhasebe birimlerinin banka hesaplar›na aktar›lacak nakit mevcudu kadar

ödeme yapabilecekleri benimsenmifltir. Sistemin uygulama esaslar› üzerinde Bakanl›¤›m›z, Hazine

Müsteflarl›¤› ve Merkez Bankas› taraf›ndan ortaklafla bir çal›flma yürütülmüfl ve kurulacak olan sistemin

çerçevesini belirleyen protokol imzalanm›flt›r. Protokol hükümleri ve Muhasebat Genel Müdürlü¤ünün

planlamas› dahilinde ilk olarak uygulamaya 01/08/2007 tarihinde Çankaya Malmüdürlü¤ünde bafllanm›flt›r.

b-Merkez Bankas›na Gönderme Emirlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi;

Merkez muhasebe birimlerinin düzenledikleri gönderme emirlerinin, Muhasebat Genel Müdürlü¤ü ile Merkez

Bankas› taraf›ndan ortak olarak haz›rlanan Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) arac›l›¤› ile yap›lmas›na

iliflkin proje çal›flmalar› devam etmektedir. Proje kapsam›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Merkez Muhasebe Biriminde

test ifllemleri tamamlanarak gerçek uygulamaya geçilmifl, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Merkez Muhasebe Biriminde

ise paralel uygulama (test çal›flmas›) devam etmektedir. 2008 y›l› sonuna kadar uygulamada karfl›lafl›lan

mevzuat sorunlar›, programdan kaynaklanan s›k›nt›lar ve elektronik imza konusu halledilmek suretiyle

merkez muhasebe birimlerinin tamam›n›n nakit yönetimi kapsam›na dahil edilmesi planlanm›flt›r.
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c-Kurum Muhasebe Birimlerinin Nakit Yönetimi ‹çine Al›nmas›;

Kurum muhasebe birimlerinin (Devlet Su ‹flleri ve Karayollar› Genel Müdürlükleri merkez ve bölge muhasebe

birimleri) nakde dayal› ödeme sistemi kapsam›na al›nmas›na yönelik analiz çal›flmalar› ile yaz›l›m çal›flmalar›

devam etmektedir. 2008 y›l›nda bu muhasebe birimlerinin tamam›n›n sisteme dahil edilmesi hedeflenmifltir.

d-Vergi Dairelerinin Nakit Yönetimi ‹çine Al›nmas›;

Vergi dairelerinde say2000i sistemi d›fl›nda Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Vergi Dairesi

Otomasyon Sistemi kullanmaktad›r. Vergi dairelerinin ödemelerini say2000i sistemi üzerinden yapabilmeleri

için gerekli ön çal›flma toplant›lar› ve haz›rl›k çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

UNDP Projesi

Gelir Politikalar› Genel Müdürlü¤ünün idari ve teknik kapasitesini gelifltirmek amac›yla, Birleflmifl Milletler

Kalk›nma Program› (UNDP) ile yürütülen ortak çal›flma kapsam›nda; UNDP taraf›ndan Genel Müdürlü¤ün

birçok yönden detayl› olarak incelenmesini ve personelin performans›n›n de¤erlendirilmesini sa¤lamak

amac›yla anket uygulanm›fl; konu ile ilgili olarak, UNDP yetkilileri ile toplant›lar yap›lm›flt›r. Bu toplant›lar›n

sonucunda, toplant› ve anket sonuçlar›n› da içerecek flekilde bir eylem plan› haz›rlanm›flt›r.

Bu çal›flmalar›n sonucunda teknik kapasitenin gelifltirilmesi ve düzenleyici etki analizlerinin bilgi

teknolojilerinden yararlan›larak etkin bir flekilde yap›lmas› öncelikli alanlar olarak belirlenmifltir.

Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP)

Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan merkez ve taflra teflkilat›nda yürütülen milli emlak ifllemlerine ait

bilgilerin elektronik ortamda yap›lmas›, on-line olarak izlenmesi ve milli emlak bilgi sisteminin oluflturulmas›

amac›yla 1995 y›l›nda Milli Emlak Otomasyon Projesine (MEOP) bafllanm›flt›r. 

MEOP kapsam›ndaki programlara yürütülen milli emlak ifllemlerine ait bilgiler girilerek, milli emlak bilgi

sistemi oluflturulmaktad›r. Böylece MEOP bilgiyle teknolojiyi birlefltiren ve yöneten bir proje haline

dönüflmüfltür. Ülkemizin en büyük yaz›l›mlar›ndan biri olan MEOP, tamamen Bakanl›¤›m›z imkanlar›yla

üretilmifltir. 

Bu proje ile tafl›nmaz sat›n alma talepleri elektronik ortamda al›nmakta ve al›nan iletiler resmi belge gibi

de¤erlendirilerek ifllemlere bafllanmakta, ayr›ca ihaleye ç›kar›lan Hazineye ait tafl›nmazlar internet ortam›nda

anl›k olarak tüm ilgililerin bilgisine sunulmaktad›r. Bu hizmetlerin yan›nda kira, evrak, tahsis, ecrimisil, bilgi

edinme, irtifak haklar›, kamu konutlar›, onar›m, ayniyat, uluslararas› emlak, personel ifllemleri ve tafl›nmaz

modülleri de 81 il ve tüm ilçelerimizde çal›flmaktad›r.

Karapara Aklanmas› ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

2002 y›l› Türkiye-AB Mali ‹flbirli¤i Program› çerçevesinde Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan

yürütülmekte olan Karapara Aklanmas› ‹le Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin amac›,

karapara aklama ile mücadele için Avrupa Birli¤i Müktesebat› ve uygulamalar› çerçevesinde etkili bir yasal,

kurumsal ve teknik çerçevenin oluflturulmas›d›r. Proje efllefltirme, teknik yard›m ve yat›r›m bölümlerinden

oluflmaktad›r.

Projenin yat›r›m bölümünün temel amaçlar› kapsaml›, güvenli, do¤ru bilgiye, h›zl›, ekonomik, iflbirli¤i ve

gizlili¤e dayal› biçimde ulaflmak, karapara aklama ile etkin bir flekilde mücadele etmek, kamu kaynaklar›n›

etkin bir flekilde kullanmakt›r. Yat›r›m bilefleninden kurumlar aras› elektronik bilgi al›fl-verifli, veriler aras›nda

görsel ba¤lant› analizi, bilgisayar ortam›nda istatistiksel ve di¤er analizleri yapma ve elektronik doküman
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yönetim sistemi arac›l›¤›yla Baflkanl›¤›n bilgi toplama, depolama, analiz ve paylafl›m kapasitesinin

gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r.

Projenin Teknik Yard›m bölümünde sistem dizayn›, sistem gelifltirilmesi ve bilgi teknolojileri geliflim deste¤i

e¤itimi ile kurumsal güvenlik politikas› belgelerinin haz›rlanmas›, test ve kontrolü hedeflenmifltir.

Kamu idarelerinden elektronik ortamda bilgi alabilmek amac›yla çal›flmalar yürütülmüfl, bu konuda baz›

kamu idareleriyle gerekli protokoller imzalanm›fl ve bilgi al›nmaya bafllanm›flt›r.

Söz konusu projeyle ilgili çal›flmalara 2007 y›l›nda da devam edilmifl ve proje uygulamalar› kullan›lmaya

bafllanm›flt›r. Ayr›ca;

• Bilgi toplama, paylafl›m, depolama, analiz ve güvenlikle ilgili gerekli donan›m ve yaz›l›mlar›n temini,

• Banka uyum görevlilerinden elektronik ortamda (e-kasa) elektronik imza kullan›larak bildirimlerin al›nmas›,

• Elektronik e¤itim modülünün gelifltirilmesi

çal›flmalar› ile uygulamalardaki iyilefltirme faaliyetlerine devam edilmifltir.

OECD-SIGMA: Kamu Al›mlar›, ‹mtiyazlar ve Kamu Özel Ortakl›klar› Alan›nda Teknik Yard›m Projesi

20/03/2007 tarihli toplant› sonucunda Maliye Bakanl›¤› koordinatörlü¤ünde OECD-SIGMA ile Kamu

Al›mlar›, ‹mtiyazlar ve Kamu-Özel Ortakl›klar›na yönelik çal›flmalar› içeren Kamu Al›mlar› Projesi bafllat›lm›flt›r.

Söz konusu proje ile Kamu Al›mlar› Fasl›na iliflkin somut ad›mlar›n at›lmas›, aç›l›fl kriterlerinin

karfl›lanabilmesi ve ilgili kurumlar›n bir araya getirilerek karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinin sa¤lanmas›, fas›l

kapsam›nda ele al›nan konularda tutarl› ve uyumlu çal›flmalar›n yürütülmesi amac› güdülmektedir.

Proje; Ayr›nt›l› ‹nceleme Çal›flmas›, Mevzuat Haz›rl›klar›na ‹liflkin Destek, Kurumsal Destek ve Kapasitenin

Güçlendirilmesini kapsayan dört bileflenden oluflmaktad›r.

Denetim Sistemleri Projesi

Maliye Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan uluslararas› denetim standartlar›, çeflitli enstitü ve kurumlar

taraf›ndan yay›nlanan iç denetim ve d›fl denetim standartlar› ile MTK’n›n yaz›l› olmayan standartlar› da göz

önünde bulundurularak denetim standartlar› oluflturulmas› ve denetim ifllemlerinin önceden belirlenmifl olan

bu kurallara uygun flekilde yürütülmesi ve Maliye Müfettiflleri taraf›ndan yap›lacak teftifllerin, ifllemlerin

mevzuata uygunlu¤unun yan› s›ra performans ölçütlerine uyum düzeylerini de kavrayacak flekilde

yürütülmesi ve raporlanmas› amac›yla Denetim Sistemleri Projesi kapsam›nda;

• MTK Genel Denetim Standartlar› yaz›l›m›,

• Performans Denetim Yöntemlerinin belirlenmesi çal›flmalar› yap›lacakt›r.

Bilgisayar Destekli Denetim (Vergi ‹daresinin Kapasitesinin Art›r›lmas›) Projesi

Mükelleflerle ilgili verilere h›zl› ve güvenilir flekilde ulafl›lmas› ve bunlar›n veri taban›nda tutularak denetimde

kullan›labilir hale getirilmesi amac›yla Hesap Uzmanlar› Kurulu Baflkanl›¤› (HUK) bünyesinde haz›rlanan ve

gelifltirilmeye çal›fl›lan Bilgisayar Destekli Denetim Projesi ile Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›nca (G‹B) haz›rlanan

Organizasyon Yap›s›n›n Modernlefltirilmesi ve Denetim projeleri birlefltirilerek Bilgisayar Destekli Denetim

(Vergi ‹daresinin Kapasitesinin Art›r›lmas›) Projesi haline getirilmifltir. Haz›rlanan proje, Hesap Uzmanlar›

Kurulu ve Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› ile Almanya ve ‹ngiltere Maliye Bakanl›klar› taraf›ndan ortaklafla

yürütülecektir. Proje, 28/11/2005 tarihinde imzalanan sözleflme ile uygulamaya konulmufl, 16/12/2005

tarihli bas›n toplant›s›yla da kamuoyuna duyurulmufltur.
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Proje, yaz›l›m ve donan›m yat›r›mlar› ve Twinning (Efllefltirme) çal›flmalar› yoluyla uygulamaya geçirilmifltir.

Düzenlenen Efllefltirme Sözleflmesinde genel amac›n etkin bir flekilde AB vergi kurallar› ve uygulamalar›n›

tatbik edebilmek için vergi gelirlerinin tahsil kapasitesinin ve Türk Vergi ‹daresinin gelifltirilmesi; projenin

amac›n›n ise etkin risk analiz sistemi ve mükellef seçimi yap›lmas›na olanak sa¤lamak üzere biliflim

sistemleri kurmak ve bilgisayar destekli denetim teknikleri uygulamak oldu¤u belirtilmifltir.

Bu proje ile öteden beri yüksek teknoloji kullan›larak yürütülen mükellef takibi ve risk analizi, inceleme

seçimi ve inceleme süreçlerinde teknoloji kullan›m›n›n daha da gelifltirilmesiyle kay›td›fl› ekonomi ile daha

etkin mücadele sa¤lanacakt›r.

Stratejik Yönetim Sistemi Projesi

5018 say›l› Kanun ile mali yönetim sistemimize Stratejik Planlama, Performans Esasl› Bütçeleme, Orta

Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, çok y›ll› bütçeleme gibi yeni kavramlar ve müesseseler girmifltir.

An›lan Kanunun 9 uncu maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlar›nda yer alan misyon,

vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esas›na dayal› olarak haz›rlayacaklar› hükme

ba¤lanm›flt›r. 

Bu süreçte Maliye Bakanl›¤›nda stratejik yönetimin temel bileflenlerinin hayata geçirilmesi amac›yla

Stratejik Yönetim Sistemi (Model ve Yaz›l›m) bafll›kl› bir kamu Ar-Ge projesi haz›rlanm›fl ve TÜB‹TAK 1007

Kamu Kurumlar› Araflt›rma Projelerini Destekleme Program› çerçevesinde kabul edilmifltir. 

Otuz dört ayl›k süreci kapsayan Stratejik Yönetim Sistemi (Model ve Yaz›l›m) bafll›kl› bu projenin amac›;

di¤er kamu idarelerine referans model olacak Stratejik Yönetim Modelinin uluslararas› uygulamalar

çerçevesinde araflt›r›larak tasar›m›, tasarlanan stratejik yönetim modeli temelinde süreç yönetim modeli ve

örgüt yap›s›n›n gelifltirilmesi, performans esasl› bütçeleme modelinin oluflturulmas›, haz›rlanan alt sistemlerin

elektronik ortamda kullan›m›n› sa¤layacak yaz›l›mlar›n gelifltirilmesi, bu alt sistemler ve yaz›l›mlara iliflkin

e¤itim ve dan›flmanl›k faaliyetleri ile kullan›c›lar›n ve yöneticilerin ihtiyaç duyaca¤› bilgilerin aktar›lmas›d›r.

Yukar›da belirtilen Stratejik Yönetim Sistemi Projesinin, Maliye Bakanl›¤› Mevcut Durum Modeli, Maliye

Bakanl›¤› Stratejik Plan›, Stratejik Yönetim Modeli ve Yaz›l›m›, Performans Esasl› Bütçeleme

Modeli ve Yaz›l›m› paketleri alt›nda yer alan tüm ana faaliyet ad›mlar› 2007 y›l› itibariyle tamamlanm›fl

olmakla birlikte Maliye Bakanl›¤› Performans Esasl› Bütçesi Haz›rl›k ve Uygulama paketi kapsam›nda ise ya-

z›l›m e¤itimleri verilmifl ve Maliye Bakanl›¤› Performans Esasl› Bütçesi haz›rlanm›flt›r. Revize çal›flmalar›n›

içeren alt›nc› paket ise 2009 y›l› Nisan ay›nda tamamlanacakt›r. 

Projenin 2007 y›l› sonu itibariyle 18 ayl›k k›sm› tamamlanm›fl olup stratejik planlama ve performans

esasl› bütçeleme ile ilgili olarak bir uygulama gelifltirilmifltir. Proje kapsam›nda 2008–2012 dönemi Maliye

Bakanl›¤› Stratejik Plan› ve 2008 Y›l› Performans Esasl› Bütçesi haz›rlanm›fl, www.maliye.gov.tr adresinde

yay›mlanm›flt›r. 

Yönetim Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyap› Projesi

5018 say›l› Kanunun 60 ›nc› maddesi ile 5436 say›l› Kanunun 15 inci maddesi kapsam›nda

Strateji Gelifltirme Birimlerine verilen görev çerçevesinde Maliye Bakanl›¤›n›n tüm mali ifllemlerini elektronik

ortama tafl›mak suretiyle ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir, daha iyi yönetilebilir bir yap›y›

oluflturmak amac›yla Maliye SGB.net Sistemi kurulmufltur.

2007 y›l› Haziran ay›na kadar Maliye SGB.net Sistemine iliflkin analiz, tasar›m, gelifltirme ve test aktiviteleri

tamamlanarak buna iliflkin geçici ve kesin kabuller yap›lm›flt›r.

Bu kapsamda;
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• Bütçe çal›flmalar›nda kullan›lacak olan merkez ve taflra teflkilatlar›na iliflkin verilerin derlenmesine,

• Bu verilerin bütçe teklifi oluflturma aflamas›nda kullan›lmas›na,

• Bütçe uygulamalar›nda özellikle ayr›nt›l› harcama program› (AHP) ve ödenek aktarma gibi bütçe

ifllemlerinin ve uygulama süreçlerinin elektronik ortamda oluflturulmas›na,

• Çok y›ll› bütçeleme anlay›fl›na uygun olarak performans esasl› bütçeleme altyap›s›n›n oluflturulmas›na,

• Ön mali kontrol ve iç kontrol süreçlerinin takip edilmesine,

• Tafl›n›r Mal Yönetmeli¤i uygulamas›na,

• Bakanl›k kesin hesab›n›n ç›kar›lmas›na,

• Bakanl›k yat›r›m program›n›n oluflturulmas›na,

• ‹ç kontrol sürecinin sa¤l›kl› bir flekilde yürütülebilmesi için gerekli verileri depolayarak çeflitli analizlerin

yap›labilmesine,

• Di¤er yönetim bilgi sistemleri ile entegre olabilmesine,

• Tüm kamu idarelerinde uygulanabilmesine

imkan veren Maliye SGB.net Sistemine sürekli yeni fonksiyonlar eklenmektedir.

Maliye Bakanl›¤› Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›, 22/11/2007 tarihinde gerçeklefltirilen 5.eTR Kongresinde

“Kamudan Kamuya e-Hizmetler” kategorisinde yar›flmaya kat›lan 17 kurum aras›ndan Maliye SGB.net

Sistemi Projesi ile ödüle lay›k görülerek birinci olmufltur.

Maliye Bakanl›¤› merkez teflkilat›nda 284, taflra teflkilat›nda 3.149 olmak üzere toplamda 3.433 Maliye

SGB.net Sistemi kullan›c›s› mevcuttur. Bu kullan›c›lara yönelik olarak ilki 14-25/05/2007 tarihlerinde,

ikincisi de 30/10/2007 - 08/01/2008 tarihlerinde olmak üzere iki aflamada e¤itim düzenlenmifltir. ‹lk

e¤itim Ankara’da bütün illerin kat›l›m›yla gerçekleflmifltir. ‹kinci e¤itim ise Türkiye düzeyinde her bölgede

belirli bir ilde gerçekleflmifltir.

Maliye Politikalar› Analiz ve De¤erlendirme Modellerinin Gelifltirilmesi Projesi

Dayana¤› 5018 say›l› Kanun olan Maliye Politikalar› Analiz ve De¤erlendirme Modellerinin Gelifltirilmesi

Projesinin amac›, ekonomideki kaynak kullan›m›n› etkileyebilme gücü aç›s›ndan kamu mali yönetiminin

önemli karar alma organlar›ndan biri olan Maliye Bakanl›¤›nda;

• Maliye politikas›na iliflkin kararlar›n ekonominin geneli üzerindeki etkisinin yan› s›ra ekonomik aktörler

aras›ndaki etkilefliminin incelenebilmesini, uzun vadeli sonuçlar›n hesaplanabilmesini, 

• Tahminlerin ve sektörel program analizlerinin yap›labilmesi amaçlar›na yönelik modellerin kurulmas›n›, 

• Gerekli olan insan kayna¤› ile bilgi ifllem altyap›s› oluflturulmas›n›

sa¤lamakt›r.

Projenin aflamalar›;

• Maliye politikalar›n›n genel denge modeli ve finansal programlama tekniklerinin kullan›larak tasarlanmas›, 

• Tasarlanan politikalar›n sa¤l›k ve enerji alanlar›ndaki sektörel dinamikler gözetilerek planlanmas› ve bu

sektörlerde uygulanacak olan maliye politikalar›n›n genel ekonomiye etkisinin ölçülmesi,
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• Maliye politikalar›n›n sektörel harcama programlar› de¤erlendirme modelleri kullan›larak maliyet-fayda

analizlerinin yap›lmas›,

• Politika sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi için politika izleme ve de¤erlendirme metotlar›n›n gelifltirilmesidir.

Proje kapsam›nda düzenlenen e¤itim programlar›na Bakanl›k birimlerinden Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›,

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü, Gelir Politikalar› Genel Müdürlü¤ünün yan› s›ra Baflbakanl›k,

Sa¤l›k Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Enerji Piyasas› Düzenleme

Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›ndan uzman, ekonomist, mühendis ve istatistikçi düzeyinde

toplam 22 kifli kat›lmaktad›r. 

Projede amaçlanan sadece model ve analizlerin Maliye Bakanl›¤›na kazand›r›lmas› de¤il, ayr›ca politika

analizine hakim, üzerinde çal›flt›¤› soru ve modelleri ihtiyaç duyulan flekilde dönüfltürebilecek ve ç›kt›

sonuçlar›n› yorumlayabilecek bir kapasite oluflumunu sa¤lamakt›r.

Personel Otomasyon Projesi (PEROP)

Personel Otomasyon Projesi (PEROP), Personel Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan personel özlük ve sicil

bilgilerinin bilgisayar ortam›nda saklanmas› ve takibi amac›yla 1986 y›l›nda bafllat›lm›flt›r.

PEROP kapsam›nda kurumsal temeldeki hizmetlere yönelik olarak gelifltirilen programlarla Bakanl›k

merkez, taflra ve yurt d›fl› teflkilat›nda görev yapan tüm çal›flanlar›n memuriyete bafllamalar›ndan

ayr›lmalar›na kadar geçen süreçte, tüm özlük bilgileri tutulmakta ve Bakanl›k Personel Bilgi Sistemi

oluflturulmaktad›r.

Tutulan verilerden personelin Bakanl›¤a ilk atamas›, terfisi, unvan de¤iflikli¤i, yer de¤ifltirmesi, hizmet

çizelgesi, idari dava ve disiplin bilgisi ile emeklilik ifllemi programlar vas›tas›yla otomatik olarak

yap›lmaktad›r.

1.5. Müflavirlik ve Muhakemat Hizmetleri

Baflhukuk Müflavirli¤i ve Muhakemat Genel Müdürlü¤ü; genel bütçe kapsam›ndaki tüm idareleri

adli yarg›da mahkemeler, icra daireleri ve yüksek dereceli mahkemelerde temsil, söz konusu idareler ad›na

dava açma, aleyhe verilen kararlar› temyiz etme ve davaya intikal eden veya henüz intikal etmeyen

uyuflmazl›klar›n sulh yolu ile çözümü hususunda mütalaa yetkisi gibi önemli görevleri yerine getirmektedir.

5538 say›l› Kanun ile genel bütçeye dahil edilen DS‹ ve Karayollar› Genel Müdürlükleri gibi yat›r›mc›

kurulufllar›n davalar›n›n Genel Müdürlük taraf›ndan takip edilmeye bafllanmas›, 5020 say›l› Kanun ile Rüflvet

ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinde say›lan rüflvet, zimmet, ihaleye fesat kar›flt›rmak

gibi suçlardan genel bütçe kapsam›ndaki idareleri ilgilendiren ceza davalar›n›n ve özel kanun hükümlerine

göre hazine alaca¤› say›lan alacaklar›n›n takibi görevinin de bu Genel Müdürlü¤e verilmesi, yine 5020

say›l› Kanunla hazine avukatlar›na yurt d›fl›ndaki davalarda temsil yetkisi tan›nmas›, AB sürecinde

mevzuatta yap›lan köklü de¤ifliklikler nedeniyle hukuki mütalaalara eskisinden daha fazla ihtiyaç bulunmas›,

Devlet davalar›n›n ulusal ve uluslararas› alanda yo¤unluk ve çeflitlilik kazanmas› nedenleriyle bu alandaki ifl

hacmi oldukça artm›flt›r.
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• Genel Müdürlük Hazine Avukatlar›nca 2007 y›l› içinde 493.735 dava takip edilmifl, 117.216 dava
sonuçland›r›larak kesinlefltirilmifl bulunmaktad›r. Bu davalardan 55.197 adedi hazine lehine, 62.019 adedi
hazine aleyhine sonuçlanm›flt›r.  Hazine aleyhine sonuçlanan davalar›n önemli bir k›sm› hazinenin kanundan
do¤an yasal has›ml›¤› nedeniyle daval› konumunda olunan tapuda isim tashihi davalar› veya flahsi hak
talebimiz olmad›¤› halde kanun gere¤i kat›l›nan ceza davalar› gibi davalard›r. 

• Devlet hukuk dan›flmanl›¤› görevi çerçevesinde 4353 say›l› Kanunun 30 ve 31 inci maddeleri uyar›nca
uyuflmazl›¤›n sulh yolu ile çözümlenmesi ve dostane çözüm konular› ile kanun, tüzük ve yönetmelik
tasar›lar›n›n incelenmesi sonucunda verilen mütalaa say›s› 808’dir. 

• A‹HM’e ülkemiz aleyhine yap›lan baflvurulara karfl› savunmalar›n oluflturulmas›nda, Devlet hukuk
dan›flmanl›¤› görevinin gere¤i olarak etkin katk› sa¤layan Genel Müdürlük, 4353 say›l› Kanunun 30 uncu
maddesi çerçevesinde bu baflvurular›n sulhen (dostane çözümle) sonuçland›r›lmas› hususunda mütalaa
vermekte ve önemli davalar›n duruflmalar›na D›fliflleri Bakanl›¤› ile birlikte kat›lmaktad›r. Dostane çözümle
ilgili olarak 2007 y›l› sonu itibariyle verilen mütalaa say›s› ise 431’dir. 

• Muhakemat hizmetlerinin gelifltirilmesi aç›s›ndan hazine avukatl›¤› kadrolar›nda son 3 y›lda yüzde 50’ye
yak›n bir art›fl sa¤lanm›flt›r. Devlet davalar›n›n daha verimli ve etkin bir biçimde takibini sa¤lamak amac›yla
yeni atanacak hazine avukatlar›n›n il muhakemat müdürlüklerine atanmas› ve hazine avukat› bulunmayan
ilçelerde görevlendirilmesi suretiyle, ilçelerdeki tüm davalar›n illerdeki avukatlar taraf›ndan takibi suretiyle
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TABLO 5- TÜRK‹YE GENEL‹NDE 2002–2007 YILLARINDA KES‹NLEfiEN TOPLAM DAVA ADED‹ ‹LE HAZ‹NE LEH‹NE –
ALEYH‹NE KES‹NLEfiME ORANLARI

YILLAR KES‹NLEfiEN GENEL HAZ‹NE LEH‹NE HAZ‹NE ALEYH‹NE 
DAVA TOPLAMI KES‹NLEfiEN ORANI KES‹NLEfiEN ORANI

2002 121.789 67.520 55,44 54.269 44,56

2003 142.721 88.180 61,78 54.541 38,22

2004 78.453 50.587 64,48 27.866 35,52

2005 118.582 88.357 74,51 30.225 25,49

2006 264.786 224.334 84,72 40.452 15,28

2007 117.216 55.197 47,09 62.019 52,91



hazine avukat› bulunmayan ilçe kalmamas› ve yurt düzeyindeki tüm davalar›n hazine avukatlar› taraf›ndan
takibinin sa¤lanmas› hedefi 2007 y›l›nda büyük ölçüde gerçekleflmifl bulunmaktad›r.

1.6. Milli Emlak ‹fllemleri

Hazineye ait ve bir kamu hizmeti için tahsisli olmayan tafl›nmazlar ile tahsisli olup da tahsis amac›nda
kullan›lmayan tafl›nmazlar›n ekonomiye kazand›r›lmas› büyük önem arz etmektedir. 

Hazine tafl›nmazlar›n›n sat›fl›, trampas›, arsa ve kat karfl›l›¤› inflaat yapt›r›lmas›, kiraya verilmesi, ön izin
verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakk› kurulmas›, Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki yerlerin kiraya
verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye ifllemlerine iliflkin esaslar› belirleyen Hazine
Tafl›nmazlar›n›n ‹daresi Hakk›nda Yönetmelik düzenlenmifl ve 19/06/2007 tarihli ve 26557 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 

2007 y›l›nda sat›fl, kira, ecrimisil ve irtifak hakk› ifllemlerinden toplam 912 milyon YTL gelir elde edilmifltir.
Ayr›ca, tafl›nmazlar›n sat›fl› neticesinde elde edilen gelirlerden 135 milyon YTL’si belediyelere ve il özel
idarelerine aktar›lm›fl ve sit alan›nda kalan tafl›nmazlar için verilen sertifikalardan da 14 milyon YTL mahsup
yap›lm›flt›r. Böylece toplam 1 milyar YTL’nin üzerinde gelir elde edilmifltir.

2007 y›l›nda 5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki Kanunu uyar›nca; 113 adet, 6,3 milyon m2

yüzölçümlü tafl›nmaz bedelsiz olarak devredilmifltir. Böylelikle, 10.202 kifliye ifl imkan› sa¤layacak 1,3
milyar YTL tutar›nda yat›r›m yap›lmas› öngörülmüfltür. 2007 y›l›nda 5084 say›l› Kanun kapsam›nda kalan
illerde yer alan organize sanayi bölgelerine 98 adet ve 10,6 milyon m2 yüzölçümlü tafl›nmaz›n devri
gerçeklefltirilmifltir. Bedelsiz tafl›nmaz devri suretiyle;
• Yerli ve yabanc› sermaye için ülkemizin cazibe merkezi olmas›n›n yolu aç›lm›flt›r.
• Yap›lan yat›r›mlarla bölgeleraras› ekonomik dengesizliklerin ve gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizliklerin

giderilmesine katk›da bulunulmufltur.
• Yap›lan yat›r›mlarla istihdam sorununun çözümünde aktif rol oynanm›flt›r.
• Az geliflmifl bölgelere yap›lan yat›r›mlarla büyük flehirlere göçün önlenmesi ve göçün getirdi¤i olumsuz

etkilerin azalt›lmas› sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

2005 y›l›nda 20,7 milyon m2 yüzölçümlü ve 280 milyon YTL  de¤erindeki tafl›nmaz Toplu Konut ‹daresi
Baflkanl›¤›na bedelsiz devredilmifl iken, 2006 y›l›nda 1.227 milyon YTL de¤erinde, 40,3 milyon m2

yüzölçümlü tafl›nmaz ve 2007 y›l›nda da 1.558 milyon YTL de¤erinde 17,7 milyon m2 yüzölçümlü 475 adet
tafl›nmaz bedelsiz devredilmifltir.
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Bunun yan›nda toplu konut yap›m› amaçl› olarak kullan›lmak üzere belediyelere do¤rudan tafl›nmaz

devrine imkân sa¤lanm›flt›r.

Kamu hizmetlerinin süreklili¤i ilkesi çerçevesinde, 2007 y›l›nda, kamu hizmetlerinde kullan›lmak üzere

toplam 47.771 adet ve 9.118 milyon m2 yüzölçümlü tafl›nmaz, kamu idarelerine bedelsiz olarak tahsis

edilerek kamu yarar›na sunulmufltur.

2007 y›l›nda Çevre ve Orman Bakanl›¤›nca, 2008-2012 y›llar›n› kapsayan A¤açland›rma ve Erozyon

Kontrolü Seferberli¤i Eylem Plan› haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanan Eylem Plan› 01/11/2007 tarih ve 26687 say›l›

Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren ve erozyonla mücadele ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n

h›zland›r›laca¤› ve kararl›l›kla devam ettirilece¤ine vurgu yapan, A¤açland›rma Seferberli¤i konulu

Baflbakanl›k Genelgesi ile ilgili tüm idarelere bildirilmifltir.

03/09/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 60 ›nc› Hükümet Program›nda a¤açland›rma

ve erozyonla mücadele ile ilgili olarak; a¤açland›rma, erozyonla mücadele ve iyilefltirme çal›flmalar›m›z›

h›zland›racak, kentlerimizin etraf›ndaki yeflil kuflak ormanc›l›¤›n› gelifltirerek, daha yaflanabilir kentler

oluflturulmas›na katk›da bulunulaca¤› ve küresel ›s›nmayla ilgili olarak daha önce bafllat›lan enerji, ulaflt›rma,

tar›m ve sanayi gibi sektörel alandaki çal›flmalara ve a¤açland›rmalara kararl›l›kla devam edilece¤i

belirtilmifltir.

Bu kapsamda kamu idarelerine 383 de¤iflik yerde toplam 272,3 milyon m2 tafl›nmaz a¤açland›rma

yap›lmak üzere tahsis edilmifl ve Özel A¤açland›rma Projesi çerçevesinde 100 yerde 15,8 milyon m2 alan

a¤açland›r›lmak üzere özel kifli veya kurulufllara kiraya verilmifltir.
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Bakanl›¤›m›z taraf›ndan 2003-2007 y›llar› aras›nda sat›fl, kira, irtifak, ecrimisil hakk› vb. ifllemler neticesinde

4 milyar YTL’ye yak›n gelir elde edilmifltir.

Hazine arazilerinin envanter çal›flmalar› kapsam›nda Milli Emlak Otomasyon Projesi tamamlanarak 81 il ve

923 ilçe tam otomasyona geçirilmifl ve Türkiye çap›nda girilen tüm verilerin efl zamanl› olarak merkezden

izlenebildi¤i kamu tafl›nmaz bilgi bankas› oluflturulmufltur.
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1.7. Vergi Düzenlemeleri

1.7.1. Mali Milat Uygulamas› Kald›r›ld›

Vergilendirme alan›ndaki kapsaml› yeniden yap›lanma süreci çerçevesinde, öncelikle, k›sa vadede

ekonomik politikalarla çeliflen vergi düzenlemelerinin ortadan kald›r›lmas› hedeflenmifl ve bu kapsamda mali

milat uygulamas› kald›r›lm›flt›r. Gelir Vergisi Kanununda gelir tan›m› bu düzenlemeye paralel olarak

de¤ifltirilmifltir.

1.7.2. Vergi Bar›fl› Projesi Hayata Geçirildi

2003 y›l›nda ç›kar›lan 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu ile vergi, resim, harç ve fon borcu olanlar için ödeme

kolayl›¤› sa¤lanarak;

• 2000 ve 2001 krizlerinin mükellefler üzerinde yaratt›¤› olumsuz etkiler vergisel yönden giderilerek

mükellefler haciz k›skac›ndan kurtar›lm›fl,

• Donmufl alacaklar tahsil edilmifl ve devlet kasas›na 4,7 milyar YTL gelir sa¤lanm›fl,

• Vergi idaresi ile mükellefler aras›ndaki ihtilaflar büyük ölçüde giderilmifl,

• Vergi mahkemelerinin ve icra servislerinin yükü azalt›lm›flt›r.

1.7.3. Vergi Oranlar› ‹ndirildi

E¤itim ve sa¤l›k hizmetleri ile ilaç ve kan ürünleri, tekstil ürünleri ve deri mamullerine uygulanan KDV oran›

yüzde 8’e, kan ve kan bileflenlerinde ise yüzde 1’e indirilmifltir.

2004 y›l›nda ç›kar›lan 5281 say›l› Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesi uyar›nca gelir vergisi

beyannamesi üzerinde yap›lacak indirimler geniflletilerek; mükellefin, kendisi, efli ve küçük çocuklar›na iliflkin

olarak yap›lan e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›ndan gider olarak indirilebilecek üst s›n›r yüzde 5’ten yüzde 10’a

yükseltilmifltir. 

Ayr›ca fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara ba¤›fllanan g›da,

temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamam›n›n gider olarak indirilmesi sa¤lanm›flt›r.

Gelir vergisi tarifesinde yüzde 45 olan en yüksek oran 2006 y›l›ndan itibaren yüzde 35’e, en düflük oran ise

yüzde 20’den yüzde 15’e düflürülmüfltür. Ücret gelirleriyle di¤er gelirler için ayr› tarifeler uygulan›rken, bu

tarifeler 01/01/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere birlefltirilerek tekli tarife

uygulamas›na geçilmifl, befl olan vergi dilimi say›s› da dörde indirilmifltir.  

Menkul k›ymet gelirlerinin vergilendirilmesinde basitlik ve kolayl›k sa¤layan stopaj usulü 01/01/2006

tarihinden itibaren uygulanmaya bafllanm›flt›r. Dar mükellefiyet esas›na göre vergilendirilen yurt d›fl›nda

mukim gerçek ve tüzel kiflilerin, Türkiye’de elde ettikleri portföy yat›r›m› kazançlar›na uygulanacak stopaj

oran› 2006/10731 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile “yüzde 0” a indirilmifltir.

Gelir ve kurumlar vergisi oranlar›nda yap›lan indirimlere paralel olarak birden fazla takvim y›l›na sirayet eden

inflaat ve onar›m ifllerinde stopaj oran› yüzde 3’e, kurumlar vergisi oran›ndan yüksek olan stopaj oranlar› da

kurumlar vergisi oran› seviyesine indirilmifltir.

21/06/2006 tarihli ve 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunuyla kurumlar vergisi oran› yüzde 33’ten yüzde

20’ye düflürülmüfl olup, bu düzenleme ile birlikte; kar pay› üzerindeki vergi dahil yat›r›mc›lar›n kazançlar›

üzerindeki toplam vergi yükü yüzde 44’ten yüzde 34’e indirilmifltir.

Yabanc› do¤rudan yat›r›mc›lar›n kazançlar› üzerindeki toplam vergi yükü ise kar pay› üzerindeki vergi dahil
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yüzde 37’den yüzde 32’e indirilmifltir.

Bu Kanunla birlikte;

• Örtülü sermaye konusu OECD ülkelerindeki uygulamalara paralel hale getirilmifl, kabul edilebilir borç/öz

sermaye oran› 3/1 olarak tespit edilmifltir.

• Transfer fiyatland›rmas› mekanizmas›, OECD rehberinde önerildi¤i flekilde sisteme dahil edilmifltir.

• Dünya uygulamalar›na paralel olarak kontrol edilen yabanc› flirket kazançlar›na iliflkin düzenleme Kanun

kapsam›na al›nm›flt›r.

• Yurt d›fl›ndan gelen yat›r›m gelirlerinin kontrol edilen yabanc› flirket uygulamas› d›fl›nda kalmas› halinde,

vergiden istisna edilece¤ine iliflkin düzenlemeye yer verilmifltir.

• Serbest piyasa ekonomisinin iflleyiflinde haks›z rekabete yol açan baz› istisna ve muafiyetler kald›r›lm›flt›r.

2006 y›l›nda yap›lan oran indirimleri sonras›nda kar paylar› dahil kurum kazançlar› üzerindeki toplam vergi

yükü hesaplamas›nda OECD ortalamas› yüzde 44,2 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 34 seviyesine

indirilmifltir. Böylece Türkiye, kurum kazançlar› vergi yükü aç›s›ndan OECD ülkeleri aras›nda en düflük vergi

yüküne sahip beflinci ülke konumuna gelmifltir.

2007/12143 say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile g›dada, özellikle meyve-sebze ve et ürünlerinde taze ürünlerle

ifllenmifl veya dondurulmufl ürünler aras›nda farkl› uygulanan KDV oranlar› yeniden düzenlenerek, yüzde

18’den yüzde 8’e indirilmifl ve standart hale getirilmifltir.

Ayr›ca söz konusu karar ile turizm sektörünün rekabet gücünü art›rmak için otel, motel, pansiyon, tatil köyü,

lokanta, pastane, kahvehane, k›raathane, k›r kahvesi, çay oca¤›, çay bahçesi ve kafeteryalarda sunulan

hizmetler ile ilgili uygulanan KDV oranlar› da 01/01/2008 tarihinden itibaren yüzde 18’den yüzde 8’e

indirilmifltir.

Geliflmifllik düzeyi düflük olan 49 ildeki mükelleflere gelir vergisi stopaj› teflviki, sigorta primi iflveren

paylar›nda teflvik, yat›r›m yeri tahsisi ve enerji deste¤i sa¤lanm›flt›r.

1.7.4. Vergi Sistemini ‹yilefltirmeye ve Mükelleflere Kolayl›k Sa¤lamaya Yönelik Düzenlemeler 

2004 y›l›nda ç›kar›lan 4842 say›l› Kanunla;

• Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf taraf›ndan yap›lan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmifltir.

• Ayr›ca, mükellefler bak›m›ndan önemli bir külfet oluflturan damga pulu yap›flt›rma yöntemi ile verginin

ödenmesi usulü ortadan kald›r›lm›flt›r.

Uygulamada istenilen sonuçlar› vermeyen, birçok firman›n yaln›zca vergi planlamas› yapmakta kulland›klar›

yat›r›m indirimi uygulamas› yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

Menkul k›ymet gelirlerinin vergilendirilmesinde stopaj usulü getirilerek, bu alanda vergilendirmede yaflanan

karmaflaya son verilmifltir. 

Ayr›ca indirimli orana tabi ifllemlerden do¤an KDV alacaklar›n›n elektrik ve do¤algaz borçlar›na da mahsubu

imkan› sa¤lanm›flt›r.

Ayn› Kanunla, Vergi Usul Kanununda yap›lan düzenleme ile vergi ziya› suçu iflleyenlere, ziyaa u¤ratt›klar›

verginin bir kat› tutar›nda vergi ziya› cezas› kesilece¤i hükmü getirilerek, cezaland›rmada zamandan

kaynaklanan belirsizlik ortadan kald›r›lm›flt›r.

Akaryak›t ürünleri ile ilgili olarak akaryak›t pompalar›na yazar kasa ba¤lanmas› uygulamas› bafllat›lm›flt›r.
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Bunun yan› s›ra ulusal marker uygulamas›na geçilerek akaryak›t kaçakç›l›¤› ile mücadelede önemli bir ad›m

at›lm›fl bulunmaktad›r.

Kay›td›fl› ekonomi ile mücadele amac›yla Kas›m 2006’dan itibaren TC Kimlik Numaras› ayn› zamanda vergi

numaras› olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 

Mükelleflere daha iyi hizmet vermek, vergi denetimi ve tahsilat›nda etkinli¤i art›rmak üzere, ‹stanbul’da

büyük çapl› mükellefleri kapsayan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi kurulmufltur. 

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› www.gib.gov.tr internet sayfas›, mükellefle idare aras›nda bir iletiflim arac› ve bilgi

kayna¤› haline dönüfltürülmüfltür. Söz konusu web sayfas›nda gecikme faizi ve vergi hesaplamas›, tafl›t,

yurt d›fl› ç›k›fl, borç sorgulamas› gibi pek çok ifllem on-line olarak yap›labilmektedir.

E-posta bilgilendirme sistemi ile vergisel de¤ifliklikler, sisteme abone olan mükelleflerin e-posta adreslerine

ücretsiz gönderilmeye bafllanm›fl, böylelikle mükelleflerin vergiye uyum maliyetinde bir azalma sa¤lanm›flt›r. 

Türkiye’nin her yerine tek merkezden hizmet verebilecek ça¤dafl, modern ve etkin bir vergi iletiflim merkezi

kurularak 25/12/2007 tarihinde Ankara’da faaliyete geçirilmifltir. 

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sa¤lamak amac›yla oluflturulan ve vergisel konularda yüz yüze

dan›flmanl›k hizmeti veren Mükellef Hizmetleri Merkezi, 03/03/2008 tarihi itibariyle hizmet vermeye

bafllam›flt›r.

5736 say›l› “Baz› Kamu Alacaklar›n›n Uzlaflma ile Tahsili Hakk›nda Kanun” 27/02/2008 tarihinde

uygulamaya konulmufltur. Bu kanun, ihtilafl› alacaklar›n en k›sa sürede tahsilini ve yarg›n›n ifl yükünün

hafifletilmesini hedeflemektedir.

Uygulamaya konulan H›zland›r›lm›fl KDV ‹ade Sistemi ile ise KDV iadelerinde gecikmenin önlenmesi

amaçlanmaktad›r.

1.7.5. Asgari Geçim ‹ndirimi Uygulamas›na Geçildi

Özel Gider ‹ndirimi uygulamas›, 5615 say›l› “Gelir Vergisi Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na

Dair Kanun”la kald›r›larak 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, Asgari Geçim ‹ndirimi uygulamas›na

geçilmifltir.

Asgari geçim indiriminin amac›, gerçek kiflilerin elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden,

kiflinin medeni hali, eflinin çal›fl›p çal›flmad›¤›, çocuk say›s› gibi kriterler dikkate al›narak, kiflinin geçimine

katk› sa¤lamak amac›yla, belirli bir tutar indirilerek kiflinin daha az vergi vermesi suretiyle eline daha fazla

ücret geçmesini sa¤lamakt›r.

Avrupa Birli¤i müktesebat› ile uyumlu ve ça¤dafl vergi kanunlar›n›n ço¤unda yer alan ve mükellefin medeni

halini de dikkate alan asgari geçim indirimi uygulamas› ile asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi tutar›n›n

yüzde 58’inden bafllayan ve çal›flmayan efl ile çocuklar için ilave oranlarla yüzde 100’üne ç›kabilen

oranlarda indirim sa¤lanacakt›r. Böylece, özellikle düflük gelirler üzerindeki vergi yükü k›smen de olsa

azalt›lm›fl ve gelir da¤›l›m›n›n daha adil olmas›na katk›da bulunulmufl olacakt›r.

1.7.6. Vergi Konseyi Toplant›lar› 

Vergisel politikalar›n oluflturulmas›nda ve uygulanmas›nda ilgili tüm kesimlerin katk›lar›ndan ve görüfllerinden

faydalanmak amac›yla oluflturulan Vergi Konseyinde kamu idarelerinden, üniversitelerden ve sivil toplum

kurulufllar›ndan toplam 52 üye yer almaktad›r. Konsey, yayg›n bir vergi reformu ile daha basit, öngörülebilir

ve istikrarl› bir vergi sistemi oluflturulmas›na katk› sa¤lamaktad›r.
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Bu çerçevede, 2007 y›l›nda Vergi Konseyi bünyesinde, 10 adedi genel kurul toplant›s› olmak üzere çok

say›da çal›flma grubu toplant›s› yap›lm›flt›r. Baflta Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununun yeniden

yaz›m çal›flmalar› olmak üzere, çeflitli konulardaki çal›flmalar devam etmektedir.

1.7.7. Ar-Ge ve Yenilikçili¤in Gelifltirilmesine Yönelik Düzenlemeler

2005 y›l›nda TÜB‹TAK taraf›ndan uygulamaya geçirilen Türkiye Araflt›rma Alan› Program› kapsam›nda,

Akademik ve Uygulamal› Ar-Ge Destek, Kamu Ar-Ge Destek, Sanayi Ar-Ge Destek, Savunma ve Uzay

Ar-Ge Destek, Bilim ve Teknoloji Fark›ndal›¤›n› Art›rma ve Bilim ‹nsan› Yetifltirme ve Gelifltirme programlar›

bafllat›lm›flt›r. Ayr›ca Ar-Ge’nin rekabetçi ekonominin sa¤lanmas›ndaki önemine istinaden çeflitli çal›flmalar

yap›lm›flt›r.

2007 y›l›nda haz›rlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakk›nda Kanun Tasar›s›, 28/02/2008 tarihinde kanunlaflm›fl ve 01/04/2008 tarihi itibariyle

yürürlü¤e girmifltir.

Yürürlü¤e giren bu kanunla, Ar-Ge harcamalar›ndaki vergi teflviki yüzde 45’ten yüzde 100’ e yükseltilmifltir.

Söz konusu düzenleme ile üretim maliyetlerinin düflürülmesi, ürün ve üretim süreçlerinde yenilikler

yap›lmas›, verimlili¤in art›r›lmas› hedeflenmekte; katma de¤eri yüksek alanlara yönelik yat›r›mlar ile Ar-Ge’ye

ve yenili¤e yönelik do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n ülkeye giriflinin h›zland›r›lmas› amaçlanmaktad›r.

1.8. Yat›r›mlara ve ‹stihdama Yönelik Düzenlemeler

1.8.1. Enflasyon Düzeltmesi Uygulamas›

Ülkemizde uzun y›llar boyunca yüksek düzeyde seyreden enflasyon bir yandan mali tablolar›n gerçek

durumu yans›tmaktan uzaklaflmas›na sebep olurken, di¤er yandan fiktif kazançlar›n vergilendirilmesine ve

iflletme sermayesinin afl›nmas›na yol açm›flt›r. Vergi kanunlar›m›zda enflasyonun etkilerinin giderilmesiyle

ilgili daha önce de düzenlemeler yap›lm›fl olmakla birlikte bu düzenlemelerin birbirleriyle uyumlu olmamalar›,

uluslararas› kabul görmüfl standartlardan uzak olmalar› çeflitli sorunlara neden olmufltur.

Bu tür olumsuzluklar›n önlenmesi, vergi matrah›n›n do¤ru ve adil olarak tespiti, kay›t d›fl› ekonomi ile

mücadelenin daha etkin bir flekilde yürütülmesi ve yabanc› sermaye giriflinin art›r›lmas› amac›yla enflasyon

düzeltmesi uygulamas›na geçilmifltir.

1.8.2. Kay›td›fl› Ekonominin Kayda Al›nmas›na Yönelik Düzenlemeler

1.8.2.1. Belli Tutar› Aflan Ticari ‹fllemlerde Tevsik Zorunlulu¤u Getirildi

Nakit ekonomisinin daralt›lmas› ve ödemelerin kaydilefltirilmesi amac›yla 8.000 YTL’nin üzerindeki

ödemelerin bankac›l›k sistemi arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmesi zorunlu hale getirilmifltir.

Yap›lan düzenleme ile ticari ifllemler ve finansal hareketlerin taraflar›n›n izlenmesi ve vergiyi do¤uran olaylar›n

mali kurumlar›n kay›t ve belgeleri yard›m›yla tespit edilmesi amaçlanmaktad›r. Bu zorunlulu¤a uymayan

mükelleflere de iflleme konu tutar›n yüzde 5’i oran›nda özel usulsüzlük cezas› kesilmesine yönelik

düzenleme yap›lm›flt›r.

1.8.2.2. Kay›td›fl› Ekonomiyle Mücadele

Vergi yükünün, kay›t içinde faaliyet gösteren mükellefler aç›s›ndan cayd›r›c› olmaktan ç›kar›lmas› için

kay›td›fl› ekonomiyle mücadele kapsam›nda belge düzeninin yerlefltirilmesi, vergi oranlar›n›n düflürülmesi,

vergi muafiyet ve istisnalar›n›n mümkün oldu¤unca s›n›rland›r›larak vergi taban›n›n geniflletilmesi, nakit

ekonomisinin s›n›rland›r›lmas›, vergi yönetimi ve denetiminin etkinli¤inin art›r›lmas›, bürokratik ifllemlerin

azalt›lmas›, risk esasl› denetim anlay›fl›na geçilmesi, veri analizi kapasitesinin art›r›lmas› ile vergi ahlak› ve

bilincinin yerlefltirilmesine iliflkin çal›flmalar yürütülmüfltür.
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1.9. Mali Suçlarla Mücadele

Uluslararas› standartlar›n geliflmesi ve uluslararas› ekonomik ve finansal iliflkilerin yeni boyutu dikkate

al›narak 4208 say›l› Kanunda düzenlenen karapara aklamaya iliflkin hususlar 5549 say›l› Suç Gelirlerinin

Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ile yeniden tan›mlanarak hukuki çerçeve güçlendirilmifltir. 

Aklama ve terörün finansman› ile mücadele mevzuat›n› uluslararas› standartlar seviyesine yükseltmek

amac›yla 2007 y›l›nda;

• Aklama Suçu ‹ncelemesi Hakk›nda Yönetmelik, 

• Terörün Finansman›na Yönelik fiüpheli ‹fllemlerin Bildirimi Genel Tebli¤i, 

• Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik ç›kar›lm›flt›r. 

Ayr›ca 2007 y›l›nda çal›flmas› tamamlanan Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün Finansman›n›n

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakk›nda Yönetmelikte 9 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

Aklama suçu ile mücadelede en önemli unsur, suç gelirlerinin yasal görüntü kazand›r›lmak amac›yla

ekonomik sisteme sokulmas›n›n önüne geçmektir. Bu noktada yükümlülerin aklay›c›lar taraf›ndan

kullan›lmas›n›n engellenmesi büyük önem tafl›maktad›r. Bunun için yükümlü çal›flanlar›n›n önleyici tedbirler

olarak bilinen yükümlülükler konusunda bilinçli olmalar› gerekmektedir. MASAK taraf›ndan bu bilincin

art›r›lmas›na katk› sa¤lamak amac›yla yükümlülere özellikle de bankalara ve sermaye piyasas› arac›

kurumlar›na yönelik olarak yo¤un bir flekilde e¤itim faaliyetleri düzenlenmektedir. 

Bunun sonucunda, 2007 y›l›nda yükümlü gruplar›, yasa uygulama birimleri, denetim birimleri ve di¤er

birimlerle yap›lan e¤itim ve atölye çal›flmalar›na iliflkin istatistiki bilgiler afla¤›daki tabloda yer almaktad›r.

Tamamlanan de¤erlendirme ve inceleme dosyalar› karfl›laflt›rmal› olarak afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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Tablo-6- E¤itim Faaliyetlerinin Say›s› ve Kat›l›mc›lar (2007)

E¤itim Faaliyetine Kat›lan Birimler E¤itim Faaliyeti Say›s› Verilen E¤itim E¤itici Kat›l›mc›
Saati Say›s› Say›s›

- Yükümlü Gruplar 15 105 43 1150

- Yasa Uygulama Birimleri 22 78 58 1449

- Denetim Birimleri 10 49 21 245

- Di¤er Birimler 4 20 4 172

Toplam 51 252 126 3016

Tablo-7 - Tamamlanan De¤erlendirme, ‹nceleme Dosya Say›lar› ve Art›fl Oranlar› 

2003 2004 2003/2004 2004 2005 2004/2005 2005 2006 2005/2006 2006 2007 2006/2007
Art›fl % Art›fl % Art›fl % Art›fl %

De¤erlendirme 142 221 55,63 221 283 28,05 283 275 -2,83 275 353 28,36

‹nceleme 104 92 -11,54 92 83 -9,78 83 66 -20,48 66 110 66,67



1.10. E¤itim Çal›flmalar›

Bakanl›¤›m›z›n y›ll›k e¤itim faaliyetleri 2003 y›l›ndan itibaren tüm Bakanl›k birimlerinin görüfl ve ihtiyaçlar›

al›narak Maliye Yüksek E¤itim Merkezi Baflkanl›¤›nca (MAYEM) haz›rlanan Y›ll›k Hizmet ‹çi E¤itim Plan›na

göre yürütülmektedir.

MAYEM taraf›ndan planlanan ve gerçeklefltirilen 2002-2007 y›llar›na ait e¤itim programlar›na iliflkin tablolar

afla¤›dad›r. Buna göre 2002 y›l›ndan itibaren y›llar itibariyle s›ras›yla 32, 58, 57, 83, 53 ve 66 e¤itim

program› gerçeklefltirilmifltir. Bu dönemde gerçeklefltirilen toplam 349 programa 13.135 kifli kat›lm›fl olup,

y›llar itibariyle da¤›l›m› 2.751, 2.190, 1.500, 2.289, 1.582 ve 2.823’tür.

5018 say›l› Kanunun getirmifl oldu¤u yenilikler ve Avrupa Birli¤i Müzakere Sürecinin de göz önüne al›nmas›

ile geliflmeye aç›k alanlar›n iyilefltirilmesi ve altyap› haz›rl›klar›n›n tamamlanmas› anlay›fl›nda olan MAYEM’in

e¤itim faaliyetlerinin yan› s›ra Bakanl›¤›m›z harcama birimlerince muhtelif konularda e¤itimler düzenlenmifl

ve üniversitelerde dersler verilmifltir. 

1.11 Avrupa Birli¤i ile ‹lgili Çal›flmalar

Avrupa Birli¤ine üye devletlerin hükümet ve devlet baflkanlar›n›n 10-11/12/1999 tarihlerinde Helsinki’de

gerçeklefltirdi¤i Zirvede Türkiye resmi olarak aday ülke statüsü kazanm›fl ve AB’nin Yeni Geniflleme

Politikas› çerçevesinde oluflturulan sisteme di¤er aday ülkelerle eflit statüde dahil edilmifltir.

Türkiye’nin aday statüsü kazanmas› ile bafllayan süreçte Bakanl›¤›m›z›n görev alan›na giren konularda uyum

çal›flmalar› baflar›yla yürütülmektedir. Bakanl›¤›m›z Vergilendirme, Mali Kontrol ile Mali ve Bütçesel

Hükümler fas›llar›nda koordinatörlük görevi yürütmek üzere toplam 26 fas›la kat›l›m sa¤lam›flt›r.

Bu fas›llardaki olumlu geliflmeler neticesinde 2007 y›l›n›n sonu itibariyle Kamu Al›mlar› fasl›nda

koordinatörlük görevi de Bakanl›¤›m›za devredilmifltir.
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2006 y›l›nda tüm fas›llarda tarama toplant›lar›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan, fas›llara iliflkin Komisyon

taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda, her bir fas›l itibariyle müzakerelerin bafllat›l›p bafllat›lmamas›

hakk›nda karar verilmifltir. Bu çerçevede 2007 y›l›nda Bakanl›¤›m›z›n koordinatörlü¤ünü yürüttü¤ü ve

do¤rudan ilgili oldu¤u fas›llar flunlard›r:

Fas›l 4: Sermayenin Serbest Dolafl›m›

Fas›l 5: Kamu Al›mlar›

Fas›l 16: Vergilendirme

Fas›l 17: Ekonomik ve Parasal Politika

Fas›l 18: ‹statistik

Fas›l 22: Bölgesel Politika ve Yap›sal Araçlar›n Koordinasyonu

Fas›l 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Fas›l 32: Mali Kontrol

Fas›l 33: Mali ve Bütçesel Hükümler

2. Performans Sonuçlar› Tablosu

Maliye Bakanl›¤› Stratejik Planlama çal›flmalar› süresince belirlenmifl olan ve 2008-2012 Stratejik Plan›nda

yer alan hedefler ve bu hedeflere iliflkin performans göstergeleri flu flekildedir:

HEDEF 1: Tek bir orta vadeli bütçe politika belgesi temelinde çok y›ll› bütçeleme anlay›fl›n› yerlefltirmek

PPGG:: Bütçelerin öngörülen tavanlardan sapma oran›

PPGG:: Gerçekleflen bütçelerin öngörülen tavanlardan sapma oran›

PG: Politika belgesinde ifade edilen öncelikler ile bütçelerin örtüflme oran›

HEDEF 2: Bütçe haz›rl›k sürecinin etkinli¤ini art›rarak kamunun öncelik ve ihtiyaçlar›na uygun olarak

rasyonel bir flekilde kaynak tahsisi sa¤lamak

PPGG:: Teklif - tahsis sapma oran›

PPGG:: Tahsis - gerçekleflme sapma oran›

HEDEF 3: Kamu gelir ve giderleri ile kamu istihdam politikalar›n›n belirlenme sürecinde bilimsel

yöntemlerle alternatif politikalar üretmek

PPGG:: Bilimsel yöntemlerle haz›rlanarak üst yönetime sunulan alternatif politika belgesi say›s›

PPGG:: Düzenleyici etki analizi raporu say›s›n›n ayn› dönem içindeki düzenleme say›s›na oran›

HEDEF 4: Kamu gelirlerinin toplanmas›nda verimlili¤i ve etkinli¤i art›rmaya ve vergi yükünün adil da¤›l›m›n›

sa¤lamaya yönelik gelir politikalar› gelifltirmek

PPGG:: Sektörel vergi analiz raporu say›s›

PPGG:: Gelir da¤›l›m› raporlar›n›n gelifltirilen gelir politikalar›na katk›s›

PPGG:: Etüd veya araflt›rmalar sonucu yay›nlanan kitap ve rapor say›s›

HEDEF 5: Kamu idarelerine bütçe ile tahsis edilen kaynaklar›, bütçe hedefleri ve s›n›rlar› içinde etkin

kulland›rmak
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PPGG:: Yap›lan aktarma say›s›

PPGG:: Aktar›lan ödene¤in bütçe ödene¤ine oran›

PPGG:: Mahallinde yap›lan inceleme say›s›

HEDEF 6: Kamu kaynaklar›n›n toplanmas›nda, harcanmas›nda ve denetlenmesinde kurumsal ve

toplumsal bilinci art›rmak

PPGG:: Bakanl›k personelinin üniversitelerde verdi¤i ders say›s›

PPGG:: Gerçeklefltirilen ulusal/uluslararas› bilgilendirme toplant› (bas›n toplant›s›, konferans, seminer, panel vb.)

say›s›

PPGG:: Gerçeklefltirilen ulusal/uluslararas› bilgilendirme toplant›lar›na kat›l›mc› say›s›

PPGG:: Bakanl›k ve birimlerinin web sayfalar› ziyaret (hit) say›s›

PPGG:: Bakanl›k taraf›ndan sa¤lanan bas›l› veya elektronik belge (bülten, kitapç›k, kitap, rehber, form vb.) adedi

ve sayfa say›s›

PPGG:: Bakanl›¤›n konu ile ilgili bilgi kaynaklar›ndan yararlanma say›s›

HEDEF 7: Genel yönetim sektörüne iliflkin mali raporlama sistemati¤ini uluslararas› standartlara uygun hale

getirmek

PPGG:: Uyarlanan IPSAS standard› say›s›n›n toplam IPSAS standard› say›s›na oran›

PPGG:: Uluslararas› standartlara uygun haz›rlanan mali rapor say›s›

PPGG:: Raporlardaki hata oran›

HEDEF 8: Kamu kaynaklar›n›n yönetiminde etkinlik analizi uygulamas›n› gelifltirmek ve yerlefltirmek

PPGG:: Risk analizi sonucunda denetlenen alan say›s›

PPGG:: Risk analizi konusunda uzmanlaflm›fl personel say›s›

PPGG:: Performans denetimi say›s›

PPGG:: Performans de¤erlendirme raporu say›s›

PPGG:: Bakanl›k biliflim sistemlerinde yap›lan etkinlik ve verimlilik analizi sonucunda tespit edilen hata say›s›

HEDEF 9: Tafl›nmaz mallar›n ekonomiye kazand›r›lmas› sürecini iyilefltirmek

PPGG:: Gerçek ve tüzel kiflilere temin edilen tafl›nmaz mal miktar›

PPGG:: Taleplerin ortalama karfl›lanma süresi

PPGG:: Karfl›lanan talep miktar›n›n toplam talep miktar›na oran›

HEDEF 10: Devletin sahip oldu¤u tafl›nmazlar› ekonomik ve sosyal amaç ve önceliklere uygun flekilde

de¤erlendirerek elde edilen katma de¤eri art›rmak

PPGG:: De¤erlendirilen tafl›nmaz›n sektörel alan baz›nda Türkiye ekonomisine katma de¤eri

PPGG:: Sektörel alan baz›nda de¤erlendirilen tafl›nmaz miktar› 

PPGG:: Milli emlak gelirlerinin gelir bütçesi içindeki pay›

HEDEF11: Kaynaklar›n Bakanl›k amaçlar›na ve stratejik önceliklerine göre birimler aras›nda etkin da¤›t›m›

ve kullan›m›n› yüzde 95 oran›nda gerçeklefltirmek

PPGG:: Bakanl›k birimleri baz›nda teklif-tahsis sapma oran›

PPGG:: Bakanl›k birimleri baz›nda tahsis-gerçekleflme sapma oran›

HEDEF 12: Müflteri memnuniyet oran›n› bir önceki y›la göre yüzde 2 art›rmak

PPGG:: Müflteri memnuniyet oran›
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PPGG:: De¤erlendirilen öneri ve flikayet say›s›

PPGG:: Sonuçland›r›lan öneri ve flikayet say›s›

PPGG:: Öneri ve flikayetlerin ortalama sonuçland›rma süresi

HEDEF 13: Çal›flan memnuniyet oran›n› bir önceki y›la göre yüzde 2 art›rmak

PPGG:: Çal›flan memnuniyet oran›

PPGG:: ‹flten ayr›lma oran›

HEDEF 14: Bakanl›k kurumsal yap›s›n›, misyon ve vizyonunu gerçeklefltirecek hale getirmek

PPGG:: Stratejik Plana uygun gelifltirilen mevzuat say›s›

PPGG:: Stratejik Plana uygun iyilefltirilen süreç say›s›

PPGG:: Modellenen süreçlere uygun olarak yap›lan kurumsal yap› de¤iflikli¤i say›s›

HEDEF 15: ‹nsan kaynaklar› ve yönetim kapasitesini sürekli gelifltirmek

PPGG:: Yurt d›fl›na bilgi/görgü art›rma ve e¤itim amaçl› giden personel say›s›

PPGG:: En az KPDS (C) veya dengi düzeyinde dil bilen personel say›s›

PPGG:: Lisansüstü e¤itim görmüfl personel say›s›

PPGG:: Personel say›s›n›n norm kadroya oran›

PPGG:: Kütüphanedeki kitap ve süreli yay›n say›s›

PPGG:: Web sayfalar›nda yay›mlanan konu odakl› elektronik belge say›s›

PPGG:: Birim baz›nda yap›lan kurumsal özde¤erlendirme sonuç de¤eri

PPGG:: Uzman say›s›n›n toplam personel say›s›na oran›

PPGG:: E¤itim bütçesinin toplam Bakanl›k bütçesine oran›

PPGG:: Bakanl›k personelinin yay›n say›s›

HEDEF 16: Personel yönetiminden insan kaynaklar› yönetimine geçmek

PPGG:: Performans de¤erlendirmesi yap›lan personel say›s›

PPGG:: Kurulan veya iyilefltirilen sistem, mekanizma ve süreç say›s›

HEDEF17: Çal›flanlara sunulan e¤itim süresini her y›l yüzde 10 art›rmak

PPGG:: Personel baz›nda ortalama e¤itim süresi

PPGG:: Uzaktan e¤itimlere kat›lan personel say›s›

HEDEF 18: Oluflturulacak politika ve standartlar temelinde Bakanl›k bilgi sistemleri entegrasyonunu

sa¤lamak

PPGG:: Bakanl›k içi entegrasyon sa¤lanan sistem say›s›

PPGG:: Bilgi güvenlik standartlar›na uyum oran›

PPGG:: Maliye Bakanl›¤› Bilgi Sistemleri Modeline uyum oran›

PPGG:: Bilgi sistemlerinin ihtiyaçlara karfl›l›k verebilme oran›

HEDEF 19: Bakanl›k süreçlerinin etkinli¤ini art›racak flekilde ifllemleri elektronik ortamda gerçeklefltirecek

sistemler gelifltirmek

PPGG:: Elektronik ortamda desteklenen hizmet say›s›

PPGG:: Elektronik ortamda saklanan veri hacmi

PPGG:: Çevrimiçi elektronik ortamda gerçeklefltirilen ifllem oran›

HEDEF 20: Kamu idarelerinin biliflim sistemleri ile Bakanl›¤›n biliflim sistemleri aras›ndaki entegrasyonu

art›rmak
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PPGG:: Entegrasyon sa¤lanan harici sistem say›s›

PPGG:: Elektronik ortamda veri ak›fl miktar›

PPGG:: Elektronik ortamda gerçeklefltirilen ifllem oran›

HEDEF 21: ‹htilaflar›n yarg› öncesi çözümünü art›rmak

PPGG:: Yarg› öncesi çözüme kavuflan dosya say›s›n›n toplam dosya say›s›na oran›

HEDEF 22: Dava ve icraya intikal eden durumlarda yarg› öncesi haz›rl›k sürecini iyilefltirmek

PPGG:: Dosyan›n yarg›ya intikal ettirilme süresi

PPGG:: Davalarla ilgili olarak taflran›n merkezi bilgilendirme süresi

PPGG:: Zaman› içerisinde bilgi, belge ve delilleri teslim edilmeyen dava say›s›n›n toplam dava say›s›na oran›

HEDEF 23: Suç gelirlerinin aklanmas›n› ve terörizmin finansman›n› azaltmaya yönelik önleyici ve mücadele

edici mekanizmalar kurmak 

PPGG:: Haz›rlanan rehberlerin hitap etti¤i yükümlü grubu say›s›

PPGG:: E¤itim/uzaktan e¤itim imkanlar›ndan yararland›r›lan yükümlü grubu ve kifli say›s›

PPGG:: Denetim/uzaktan denetim sürecinden geçirilen yükümlü grubu say›s›

PPGG:: Yükümlülere ve denetim birimlerine geri bildirim oran›

PPGG:: ‹mzalanan mutabakat muht›ras› say›s›

PPGG:: Ön de¤erlendirme, de¤erlendirme ve incelemelerin tamamlanma süresi

HEDEF 24: Kay›t d›fl› ekonominin oran›n› her y›l 2 puan düflürmek

PPGG:: Kay›t d›fl› ekonomi oran›

PPGG:: Hedef mükellef incelenmesine harcanan ifl gününün toplam ifl gününe oran›

HEDEF 25: Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol, iç denetim, performans esasl› bütçeleme ve

muhasebe sistemlerine iliflkin düzenlemeler ile uygulamalar›n uyumunu yüzde 100’e ç›karmak

PPGG:: Belirlenen standartlara uygun haz›rlanan performans  programlar›n›n say›s›

PPGG:: De¤erlendirilen performans program› ortalama puan›

PPGG:: Belirlenen standartlara uygun haz›rlanan faaliyet raporlar›n›n say›s›

PPGG:: De¤erlendirilen faaliyet raporu ortalama puan›

PPGG:: Say2000i’ye geçen kamu idaresi say›s›n›n hedeflenen kamu idaresi say›s›na oran›

HEDEF 26: Kamu maliyesi alan›nda AB müktesebat›na tam uyum sa¤lamak 

PPGG:: Mevzuat uyum çizelgelerindeki düzenlemelerin gerçekleflme oran›

PPGG:: Uyum çal›flmalar›na yönelik olarak yürütülen proje say›s›

PPGG:: AB de¤iflim programlar›na kat›l›m say›s›

HEDEF 27: Uluslararas› kurulufllar ile olan iliflkilerde etkinli¤i art›rmak

PPGG:: Uluslararas› kurulufllarca düzenlenen e¤itim programlar›na kat›l›m say›s›

PPGG:: Daimi çal›flma gruplar›na üyelik say›s›

PPGG:: Gerçeklefltirilen uluslararas› proje say›s›

PPGG:: Bakanl›k taraf›ndan düzenlenen e¤itim programlar›na uluslararas› kat›l›m say›s›
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3. Performans Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi 

Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar› Hakk›nda Yönetmeli¤in geçici 2 nci maddesinde “Kamu

idareleri ilk performans programlar›n› haz›rlad›klar› y›la kadar, faaliyet raporlar›n›n performans bilgileri

bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliflkin bilgilere yer verirler” ifadesi yer almaktad›r.  

Bakanl›¤›m›z›n performans esasl› bütçe çal›flmalar› 2007 y›l› May›s ay›ndan itibaren yo¤unluk kazanm›flt›r.

Yap›lan çal›flmalar sonucunda bütçenin resmi prosedürüne paralel olarak Bakanl›¤›m›z 2008 Y›l›

Performans Esasl› Bütçe Tasar›s› haz›rlanm›fl ve TBMM‘ye sunulmufltur. Ayn› zamanda performans esasl›

bütçeleme sistemi ve bu sisteme uygun bir yaz›l›m gelifltirilmifltir.

Maliye Bakanl›¤› 2008 y›l› Performans Program› haz›rlanm›fl olup yukar›da bahsedilmifl olan performans

göstergelerinin izlenmesi ve takibi, haz›rlanacak olan performans bilgi sistemi kullan›larak Performans

Program› ve Stratejik Planla uyumlu olarak ç›kar›lacak Faaliyet Raporlar›yla yap›lacakt›r.

4. Performans Bilgi Sisteminin De¤erlendirilmesi

Performans bilgi sistemi idarelerin performans›n› ölçmek üzere bilginin düzenli olarak toplanmas›, analiz

edilmesi, de¤erlendirilmesi ve raporlanmas›na yönelik kurulan sistemdir.

Performans bilgi sistemi idarenin yönetim sisteminin bir parças› olarak yöneticilerin karar almas›na katk›

sa¤lar. Ayr›ca idarenin performans›n›n ölçülmesini sa¤larken çal›flanlar›n ise idare performans›na kendi

katk›lar›n› görmelerine imkan tan›r. Bu sistem dinamik bir yap› arz etti¤inden, de¤iflen koflullara ve ihtiyaçlara

ba¤l› olarak sürekli gözden geçirilmeli ve iyilefltirilmelidir.

Maliye Bakanl›¤› Performans Bilgi Sisteminin kurulmas›na, performans esasl› bütçe yaz›l›m›n›n uygulamaya

al›nmas›yla bafllanm›flt›r ve sistemin gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar devam etmektedir.
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IV - KURUMSAL KAB‹L‹YET ve KAPAS‹TEN‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Maliye Bakanl›¤› Stratejik Planlama çal›flmalar› çerçevesinde yap›lm›fl olan Maliye Bakanl›¤› GZFT (Güçlü

Alanlar, Zay›f Alanlar, F›rsatlar, Tehditler) Analizi sonuçlar› flu flekildedir:

A. Güçlü Alanlar

• Faaliyet alanlar›n›n çeflitlili¤i nedeniyle kazan›lan makro bak›fl aç›s›

• Faaliyetleriyle di¤er kamu idarelerine model oluflturmas›

• Güçlü bir teknolojik altyap›n›n varl›¤›

• Güvenilir ve dan›fl›lan güçlü bir taflra teflkilat› a¤›n›n olmas›

• Köklü bir kurum kültürünün var olmas›

• Mevzuat›n oluflturulmas›, uygulanmas› ve yönlendirilmesinde belirleyici role sahip olmas›

• Örgütsel yap›n›n h›zl› karar almaya uygun olmas›

• Tecrübeli, güvenilir ve sayg›n bir kurum olmas›

• Uluslararas› iflbirli¤i kanallar›n›n etkin olarak kullan›larak iyi uygulamalar›n takip edilmesi

• Uzman, etik de¤erleri benimsemifl, dinamik ve özverili çal›flanlara sahip olmas›

B. Zay›f Alanlar

• Birimler aras› bilgi ak›fl›n›n sistemli ve kesintisiz olarak sa¤lanamamas›

• De¤iflime karfl› direnç

• Ekip çal›flmas› al›flkanl›¤›n›n/kültürünün geliflmemifl olmas›

• Fiziksel çal›flma alanlar›n›n yetersiz olmas›

• Gereksiz bürokratik ifllemlerin ve k›rtasiyecili¤in fazla olmas›

• Hizmet içi, yurt d›fl› ve yabanc› dil e¤itimlerinin yetersizli¤i

• Performans de¤erlendirme ve ödül sisteminin yetersizli¤i

• Sosyal imkanlar›n yetersiz olmas›

• Uzun vadeli planlama ve politika üretme s›k›nt›s›

C. F›rsatlar

• AB sürecinde at›lan ad›mlar

• Denetim teknik ve standartlar›ndaki geliflmeler

• E¤itim seviyesinin yükselmesi ve istihdamdaki kalitenin artmas›

• Ekonomik ve siyasi istikrar

• Geliflen bilgi teknolojisi ve bilgi kaynaklar›na h›zl› eriflim

• ‹nsan kaynaklar›n›n yükselen bir de¤er haline gelmesi

• Kay›td›fl› ekonomi ve suç ekonomisiyle ilgili uluslararas› iflbirli¤i imkanlar›n›n artmas›

86

IV - KURUMSAL KAB‹L‹YET ve 
KAPAS‹TEN‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹



• Nüfusun genç olmas›

• Stratejik yönetim kavram›na ilginin artmas›

D. Tehditler

• AB sürecine olan inanc›n azalmas›

• Denetim olgusuna olumsuz bak›fl

• Kamu mali yönetiminde parçalanm›fll›¤›n veri olarak kabul edilmifl ve kan›ksanm›fl olmas›

• Tasarruf e¤iliminin düflüklü¤ü

• Vergiye gönüllü uyum eksikli¤i

E. De¤erlendirme

Maliye Bakanl›¤› de¤iflimin bafl döndürücü bir h›zla yafland›¤› günümüz dünyas›nda ülkemizin küresel

ölçekte rekabet edebilmesini sa¤lamak amac›yla öncü ve köklü rolünü kamu mali yönetiminde sürdürmeye

devam edecektir.

Bilindi¤i üzere kamu mali yönetiminde merkezi bir role sahip olan Bakanl›¤›m›z, uluslararas› düzeyde

de¤iflim ve geliflmeleri takip etme anlam›nda mevzuat düzenlemeleriyle ve uygulama yöntemleriyle di¤er

kamu idarelerine örnek olma vasf›n› sürdürmektedir.

Bakanl›¤›m›z faaliyet alanlar›n›n çeflitlili¤i nedeniyle kazan›lan makro bak›fl aç›s› önümüzdeki dönemde de

kuflkusuz etkisini gösterecektir. Ülkemizde modern yönetim anlay›fl›n›n yerleflmesi noktas›nda

Bakanl›¤›m›z›n güçlü taflra teflkilat›n›n güven veren ve dan›fl›lan yönü büyük önem kazanmaktad›r. 

5018 say›l› Kanunun mali yönetim sistemimize getirdi¤i en önemli yeniliklerden biri de stratejik yönetim

anlay›fl›d›r. Bakanl›¤›m›z bu anlay›fl do¤rultusunda uzun vadeli bak›fl›n› insan kaynaklar› ve bilgi

teknolojilerine yo¤unlaflt›rm›flt›r. Bilgi teknolojilerine yönelik yenileme ve gelifltirme yat›r›mlar›m›z devam

etmekte olup insan kaynaklar›na yönelik olarak çal›flanlar›n bilgi ve donan›m›n›n art›r›lmas› amac›yla hizmet

içi ve yurt d›fl› e¤itimlere daha fazla zaman ayr›lmas› ve bu e¤itimlerin çeflitlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bakanl›¤›m›z›n sundu¤u hizmetlere iliflkin olarak an›lan Kanun sayesinde uygulamas›na henüz geçilmifl olan

stratejik yönetim anlay›fl› ile süreçlerin tan›mlanmas› sayesinde sunulan hizmetlerin h›z› ve kalitesi artacakt›r.

Di¤er yandan stratejik yönetim anlay›fl› ile birlikte yaflama geçirilmeye çal›fl›lan kat›l›mc›l›k olgusu çal›flanlar›n

fark›ndal›¤›n› art›racak ve de¤iflime karfl› direnç azalacakt›r.

Ülkemizde ekonomik istikrar›n kal›c›l›¤›, halk›m›z›n refah seviyesinin art›r›lmas› büyük ölçüde politika üretme

kapasitesinin art›r›labilmesine ve uzun vadeli planlama anlay›fl›n›n yerleflmesine ba¤l›d›r. Avrupa Birli¤i

sürecinde ortaya ç›kan olumlu geliflmeler gelecek ad›na iyimserli¤imizi muhafaza etmemizi ve gelece¤e

ümitle bakmam›z› zorunlu k›lmaktad›r.

Bakanl›¤›m›z faaliyetleri çerçevesinde temel prensibimiz, güçlü alanlar›n daha iyi de¤erlendirilmesi, zay›f

alanlar›n üzerine gidilerek ortadan kald›r›lmas›, f›rsatlar›n gereken çal›flmalar yap›lmak suretiyle

de¤erlendirilmesi ve tehditlerin stratejik yaklafl›mlarla bertaraf edilmesidir.
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IV - KURUMSAL KAB‹L‹YET ve 
KAPAS‹TEN‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
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EK-1 ‹ç Kontrol Güvence Beyan›

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do¤ru oldu¤unu beyan ederim.

Bu raporda aç›klanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmifl kaynaklar›n, planlanm›fl amaçlar do¤rultusunda

ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullan›ld›¤›n› ve iç kontrol sisteminin ifllemlerin yasall›k ve

düzenlili¤ine iliflkin yeterli güvenceyi sa¤lad›¤›n› bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip oldu¤um bilgi ve de¤erlendirmeler ile iç kontroller ve Say›fltay

raporlar› gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad›r. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk›nda bilgim olmad›¤›n›

beyan ederim.

Ankara

30/04/2008

Hasan Basri AKTAN

Müsteflar

*2007 y›l›nda iç denetim yap›lmad›¤›ndan, Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar› Hakk›nda Yönetmeli¤in ek-2’sinde bir ör-

ne¤i yer alan matbu “Üst Yöneticinin ‹ç Kontrol Güvence Beyan›”n›n üçüncü paragraf›ndaki “iç denetçi raporlar›” ibaresine yine ayn›

Beyan’›n 5 numaral› dipnotu gere¤ince yer verilmemifltir. Bu beyan bu hususla birlikte dikkate al›nmal›d›r.
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EK-2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan›

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuat› ile di¤er mevzuata uygun olarak yürütüldü¤ünü,

kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde kullan›lmas›n› temin etmek üzere iç kontrol

süreçlerinin iflletildi¤ini, izlendi¤ini ve gerekli tedbirlerin al›nmas› için düflünce ve önerilerimin zaman›nda üst

yöneticiye raporland›¤›n› beyan ederim.

‹daremizin 2007 y›l› Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve

do¤ru oldu¤unu teyit ederim.

Ankara

30/04/2008

Doç. Dr. Ahmet KES‹K

Strateji Gelifltirme Baflkan›
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EK-4 Maliye Bakanl›¤› Denetim Gücü ve Uzmanlaflma Durumu

93
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Denetim Eleman› Denetim Eleman› Say›s›
(Yard›mc›lar Dahil)

Maliye Müfettifli 127

Hesap Uzman› 305

‹ç Denetçi 17

Bütçe Kontrolörü 14

Muhasebat Kontrolörü 97

Milli Emlak Kontrolörü 69

Milli Emlak Denetmeni 224

Muhasebe Denetmeni 145

TOPLAM 998

Uzman Uzman Say›s›
(Yard›mc›lar Dahil)

Devlet Bütçe Uzman› 117

Devlet Muhasebe Uzman› 144

Devlet Mallar› Uzman› 68

Maliye Uzman› 34

Mali Hizmetler Uzman› 10

Mali Suçlar› Araflt›rma Uzman› 64

Muhasebe Uzman› 20

Milli Emlak Uzman› 197

AB Uzman› 21

Toplam 675

Di¤er Uzmanlar Uzman Say›s›

E¤itim Uzman› 1

APK Uzman› 6

Uzman 85

Uzman (Özellefltirme) 18

Toplam 110



94

EKLER

EK-5 Maliye Bakanl›¤› 2002-2007 Y›llar› Bütçe

Not-1 Birimlerin % oranlar›, toplam ödenek ve toplam harcamalara % oran›d›r.   
Not-2 Gelirler Genel Müdürlü¤ünün 2005 y›l› içerisinde Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› olarak yeniden örgütlenmesi nedeniyle 2005 y›l›na 

kadar olan rakamlara Gelirler Genel Müdürlü¤ünün ödenek ve harcamalar› dahildir.
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Giderlerinin Kurumsal S›n›fland›rma Tablosu
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96

N
ot

-1
 Y

üz
de

 o
ra

nl
ar

› h
ar

ca
m

an
›n

 t
op

la
m

 h
ar

ca
m

ay
a 

or
an

›n
› g

ös
te

rm
ek

te
di

r.
N

ot
-2

 
01

- 
G

en
el

 K
am

u 
H

iz
m

et
le

ri 
gi

de
rle

ri 
B

ak
an

l›¤
›m

›z
›n

 M
uh

ak
em

at
 h

iz
m

et
le

ri 
(B

afl
hu

ku
k 

M
üfl

av
irl

i¤
i v

e 
M

uh
ak

em
at

 G
en

el
 M

üd
ür

lü
¤ü

), 
S

av
un

m
a 

H
iz

m
et

le
ri 

(S
av

un
m

a 
S

ek
re

te
rli

¤i
)

ile
 E

¤i
tim

 H
iz

m
et

le
ri 

(M
es

le
ki

 E
¤i

tim
 K

ur
sl

ar
›) 

gi
de

rle
ri 

d›
fl›

nd
ak

i h
iz

m
et

le
ri 

ka
ps

am
ak

ta
d›

r
02

- 
K

am
u 

D
üz

en
i v

e 
G

üv
en

lik
 H

iz
m

et
le

ri,
 B

ak
an

l›¤
›m

›z
 S

av
un

m
a 

S
ek

re
te

rli
¤i

ni
n 

gi
de

rle
rin

i k
ap

sa
m

ak
ta

d›
r.

  
03

- 
E

ko
no

m
ik

 ‹fl
le

r 
ve

 H
iz

m
et

le
r,

 B
afl

hu
ku

k 
M

üfl
av

irl
i¤

i v
e 

M
uh

ak
em

at
 G

en
el

 M
üd

ür
lü

¤ü
nü

n 
gi

de
rle

rin
i k

ap
sa

m
ak

ta
d›

r.
 

09
- 

E
¤i

tim
 H

iz
m

et
le

ri,
 M

es
le

ki
 E

¤i
tim

 K
ur

sl
ar

›n
›n

 g
id

er
le

rin
i k

ap
sa

m
ak

ta
d›

r.
  

10
- 

S
os

ya
l G

üv
en

lik
 v

e 
S

os
ya

l Y
ar

d›
m

 H
iz

m
et

le
ri,

 S
os

ya
l G

üv
en

lik
 K

ur
um

la
r›n

a 
ya

p›
la

n 
öd

en
ek

le
ri 

ka
ps

am
ak

ta
d›

r.
 

N
ot

-3
 G

el
irl

er
 G

en
el

 M
üd

ür
lü

¤ü
nü

n 
20

05
 y

›l› 
iç

er
is

in
de

 G
el

ir 
‹d

ar
es

i B
afl

ka
nl

›¤
› o

la
ra

k 
ye

ni
de

n 
ör

gü
tle

nm
es

i n
ed

en
iy

le
 2

00
5 

y›
l›n

a 
ka

da
r 

ol
an

 r
ak

am
la

ra
 G

el
irl

er
 G

en
el

M
üd

ür
lü

¤ü
nü

n 
öd

en
ek

 v
e 

ha
rc

am
al

ar
› d

ah
ild

ir.

EKLER
E

K
-6

 M
al

iy
e 

B
ak

an
l›¤

› 2
00

2-
20

07
 Y

›ll
ar

› B
üt

çe
 G

id
er

le
ri

ni
n 

F
o

nk
si

yo
ne

l S
›n

›fl
an

d
›r

m
a 

(1
. D

üz
ey

) T
ab

lo
su B
in

 Y
TL



97

EKLER
E

K
-7

20
07

 Y
›l›

 M
er

ke
zi

 Y
ö

ne
tim

 B
üt

çe
 G

er
çe

kl
efl

m
el

er
i T

ab
lo

su
B

in
 Y

TL



98

EKLER

EK-8 Maliye Bakanl›¤› 2002-2007 Y›llar› Bütçe Giderlerinin 

Not: Yüzde oranlar› harcaman›n toplam harcamaya oran›n› göstermektedir.
*Program bütçe s›n›fland›rmas›nda yer almakta olup, Ekonomik S›n›fland›rmaya göre da¤›t›m› yap›lamam›flt›r.
Not: Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nün 2005 y›l› içerisinde Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› olarak yeniden örgütlenmesi nedeniyle 2005 y›l›na kadar olan rakamlara Gelirler Genel
Müdürlü¤ünün ödenek ve harcamalar› dahildir.



99

EKLER

Ekonomik S›n›fland›rma (2. Düzey) Tablosu

Not:2002-2003 y›llar› rakamlar› program bütçe uygulamas› nedeniyle ödenekler toplam bazda gönderildi¤i için baz› harcamalar›n ödenekleri görülmemektedir.

Not: Özel Ödenekler toplam rakamlara dahil de¤ildir.
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